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O PROBLEMA DO MUIRAQUITÃ 

/)Of 

IRIS KOEHLER-ASSEBURG 

A coleção de Arqueologia Brasileira do Museu Paulista pode, de um 
modo geral, ser considerada rica e variado no que se refere aos estados 
sul brasileiros, mas deficiente quanto à representação dos vestígios da pré
história do norte do país . Representando essa última regiõo, possue a 

coleção dois Muiraquitãs e duas peças, talvez Muiraquitás, diferentes em 
forma e material e provenientes de localidades diversos. Preocupando-nos 
com tão poucos exemplares dêsses intetessantes objetos que Barbosa Ro
drigues, genericamente, considerava os mais importantes da arqueologia bra
sileira, tantas idéias se levantaram em t&no do assunto e tontos problemds 
surgiram, que fomos levados o. fazer um estudo mais amplo. 

Não nos parece possível ainda, segundo o~ trabalhos mais rec&ntes 
que tivemos à disposição, considerar como definitivamente estabelecido o 
conceito de "Muiraquitá" . 

A palavra Muiraquitõ aparece, com ligeiras variantes, nas obras de 
autores dos primeiros séculos do história do Btásil. 

Assim Heriarte, ( 1) ouvidor da capitanid do Pàt6 em · meados do século 
XVII, refere-se a Buraquitas; no século XVIII hó réferências d Puuraquitan e 
Uuraquitan que, para Barbosa Rodrigue~ (2) nõo setiarn $8nõo corruptelas 
devidas· à mó audição e ortog1 afia, des polavros tupl mbyr6 e kytã. Para 
~ste autor, Muiroquitã sé deriva de muyra - póo e kytã - nó, nó de ma
deira, npela semelhança que algumas jades tem com a madeira". (3) 

Montoya (4) refere-se a lbiraquytã que traduz por "iíudo de paio" . 
Splx é Mortius (5) e*ttevem Muraqv6 ltó (termo de dlffcll troduç6o) e · Th$o
doro Sampaio (6) Muirakitó; traduz muira por gente, povo e kitô por botão, 
nó, caroço, de o1'de bot6ó de gente. 

'(1) Reriarte, Kaurlcto de - r>eeeTIMi• de ..... •• -....1o, Pari, "0111p6 e me .... ••··•w. Vlenna 4' A.mtna. ll'N. 
(2) ~. B6tbota. ·J . - o .. JMkrtl • .._..a •nroa, A.lati .. ,• e1 .. 1u.a

... 6 Aaw•hJllM IM>t ....... pnllilUl'iéet. Xa"Ol'l, 1889. 
'(3) Op. élt., ... • . . 
(1) li~)"&. P. Ãftt8ltlo ll~~ ·~ - · Y--.ltaJatl• 't ._.._ •• la lenaw& rnranl, ó 

........ ._. Vleü. Nl1I 19'1 .. 
·<&> -lK, Dt-. .roa. Bapt. .- • Dt. Cárt ftlearlth ftll. •oa lbrtl\111 - ••~· ta 

Ba.lllea aef Befelal Sr. •aJe1tit MeJdmllh• 4'1•1pla L Klllis1 •• •âtera, la 
dea J•llNa lllt aa. ... a•r ntM ... w.t•n a .... llQDoben, 1811, a.o .-01., p6c. 1087. ••> Netto, Lad .. l•• - clll'teetlp.çGU eobn a AlebeolOlia BruHelm. AftlalYoa do 
Buea Naeloaal do Slo •• laaelro. 1885, .,... Ut. , 
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Ladislau Netto distingue T embet6 de Mirakit6 como tendo sido usados 
pelos membros comuns da tribo e pelos seus caciques respectivamente, ba
seando-se na seguinte etimologia: tembi - la.bio e itó - pedra = Tembet6 
- pedra de adõrno labial (6) e mira - nação, ki - chefe, itó - pedra 
Mirakit6, pedra de chefe com "enxertia" do porticulo maia ki. (7) 

Mortius, em outra obra (8) menciona os nomes ltó-poçanga (pedra de 
remédio) e ltó Ybymb~e (pedra que era azul) e Uatapú (9) uma forma 
especial de adõrno peitoral (Halsschmuck) que era usado pelos homens; 
supõe o autor terem servido como verdadeiro distintivo de classe conforme 
o seu tamanho. Eram perfurados, e o maior ou menor trabalho empregado 
na confecção, determinaria ·o seu valor e, consequentemente, quem deveria 
us6-lo . 

A etimologia impreciso do . palavra não esclarece evidentemente o sig
nificado que tem o objeto e paro tentar descobd-lo teremos que recorrer o 
outros explicações. 

V6rios autores viajantes e cronistas (10) referem-se à existência de 
peq~enos ortefotos usados pelo indígenas e aos quais atribuíam um valor 
de verdadeiros amuletos ressaltando-se, quase sempre, que eram feitos de 
pedras verdes ou, às vêzes também. de outro material. Spix e Mortius es
crev~m, após mencionarem um objeto com forma de clava ou e~pada en
. contrado por êles e feito de pedra verde: "Estas pedras não constituem 
ali6s o único amt.1leto que usam no pescoço contra doenças, mordeduras 
de cobra e outros males. Fôrças idênticas atribuem ao muraqué itá, a um 
ornamento disforme para o pescoço, confeccionado d~ parte superior de 
grandes conchas fluviais, o modreperolo ou a qualquer osso de peixe arre
dondado". (11) Referindo-se, em nota, a objetos de pedra verde, citam 
entre outras importantes observações que . mencionaremos mais tarde: "Afir
maram-nos que se encontra ainda, além dessa forma que nossa pedra 
possue (a pedra em forma de clava) formos de vórios animais, cilindros, ou 
simples placas quadrangulares". (12) 

Diversos autores, pouco após o descobrimento da Américo, escrevem 
sõbre objetos de pedra verde usados pelos populações do novo continente. 

(7) Netto, Ladialau - Op. clt.. pég. 618. 
(8) Kartiua, Carl Friedr. Phil. von - Beltdse su EtlaAosraphie and Spnehenkude 

Amerlka'• znm•l Brulllens. Leipzig. 1867. 
(9) Netto, Fischer, autor que referiremos com mais detalhes, e RodrlgueB, indicam 

ainda outros nomes mais ou menos ligados a pedru ornamentais tanto na Amé
rica Central como no norte brasllelro. Tais: Chalchlhultl, Ixtll ayotll e Xoxuhkitic
patl: Tllma pacaruá, Tacurave, Met4ra, Metarobl, Macunabd, Macuaba; Aliby, 

Nanacy, Naçuruky, Kumarito, muitas das quais certamente corruptelaa lrreconhe
cfveis que não se prestam a qualquer interpretação. 

(10) Kaurfcio de Heriarte, pe . .José de Moraes, bispo Frei .Joio José de Queiroz, Spix 
• Kartius, Richard Schombursk, Karcgrave, para citar apenu alguns. 

(11) Splx e Martiua, op. clt .• 3.o Vol., pág. 1087: cDlue Steine elnd tlbricena nlcht 
daa einslge Amulet, welchee ale cecen Krankhetten, Schl~cenbla und andere 
Ubel arn Hal1e tracen. Glelche Krltte echrelben 1ie . dem Kuraqu6-ità, einem 
aus dem RUcken der grossen Flus.smuachel Cetiehnlttenen. Wlf(Srmllchen Hale-
9Chmucke, der Perlmutter oder lrcend elnem croaaen. abgerundeten Fi1cbkno• 
chen su.> 

(12) Loc. dt.. nota doe autores : dlan vendcherte una, da11 man auaaer der P'orm. 
die unser Stein hat, noch die von mancherlei Thieren und Cylinder oder einfache 
vlerecklae Tlfelchen faende.> 

I 
/ 
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São· citados por Fischer (13) em ordem cronológico: Gesner, 1565; Zedler, 
1732, e la Condamine, 1751, com referência ao Brasil; Barrere, 1741, com 
referência a Cayenne;' Hernondez e Ximenes, 1615, com referência ao Mé
xico e Sloone, 1725, com referência a Jamaica. 

esses autores, e outros, teriam espalhado na Europa o conhecimento 
e uso de tais pedras na prevenção contra a ciótica (nos uijadas") e dôres 
nefdticos (dos " riiíones"). De "ijoda" teria se derivado, segundo Fischer, 
a designação "iode", genericamente usada poro pedras verdes semelhan
tes, porém pertencentes a dois grupos mineralógicos diversos, como veremos. 
(14). Posteriormente, o outro grupo tomou o nome de nefrite (nefrita), deri
vado de "pedra nefritico", devido ao seu uso contra dõres nef rfticos. 

No México essas pedras tinham o nome de "Chalchihuitl" e os nativos 
lhes otribuiam grande valor. Sloane (15) referiu-se a Walther Raleigh, que 
esteve na América em fins do século XVI, como tendo sido o primeiro que 
levou "jade" paro o Europa • 

O foto da existência, valorização e uso dessas pedras verdes em dife
rentes partes da América Central e do Sul é importante também poro o ~aso 
dos Muiraquitãs, pois grande parte dêles é constituída de material dessa 
c~r. Com . isso abordamos certamente um dos pontos cruciais d~ questão: 
'o material de que são constituídos os Muiraquitãs e que, paro alguns au
tores, é o seu fator distintivo. Entre nós, foi principalmente João Barbosa 
Rodrigues que chamou atenção sõbre o Muiraquitã . J6 em 187 5 escrevia 
num relatório geogrófico (16) sõbre a "celebre pedra verde" que o teria 
levado a descobrir a tribo, impropriamente chamada, dos lcamiabas . 

. Procuro demonstrar a onolog.ia que ho entre o Muiraquitã e o amuleto: 
"Algvrn descendente dos Yamundá~, ou dos T apoj6s, ou alguma velho 
tapuya que o possue, legado por seus pais, guarda-o como um precioso 
tesouro, escondido no seio; nega a sua posse; tem zêlo de mostró·lo e não 
vende ·por dinheiro algum. ligam a elle virtudes imaginários, acreditam 
que tem vida e que preservo certas moléstias, como epilepsia, esquinencia, 
cólicas, etc. E' um verdadeiro amuleto. E' notavel o analogia que hó entre 
o Muirakytã e o amuleto". ( 17) "Era pois o · amuleto de pedra, com ins
crições ou sem · ellos, representava figuras, ·trazia-se ao pescoço, tinha en·
cantos e preservava de certos moléstias, sobretudo a epilepsia; o Muirakytõ 
é dessa matéria, represento figuras, tem virtudes e encantos, trazem ao 
pescoço e preserva certas doenças, como a epilepsia . Enfim, é um amuleto 
com todos seus encantos. A afinidade entre ambos não parece ter sido 
um uso estabelecido pelo contacto com o homem do oriente? O que é ine-

•(13) 

(16) 
(16) 

Fischer, H einrich - Nephrit und · Jadelt naeb lhren mineraloclseben Elceasehaflen 
sowie naeh lhrer •rsesehlelatllehea and etluaosnphl9chen Rede••-•· Stuttcart. 
1880, Pée· '17. 
N'etto em op. çit., pág. 629, dl. outra expllcaçl.o em tomo do nome : cOa nomu 
de ~ra de l&iada, ljada, hlJada, laada, oaiada, aiadre e lachada, parecem 
approxlmar-ee, ora do nome Jade· de origem oriental, ora do nome cut.elhuao: 

bigado - figado, viscera, cujo aspecto lembra muito particularmente, na verdade, 
a n~phrite.> 
Citado or Fischer; op. cit. . plig. 88~ 
Rodrl~•. Barbosa, João - Exploraelo do JUo .Ja•andá, Jlelatórlo. Rio de Ja· 
netro, 1875. 

• 
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gavel é que o Muirakytá como ob~eto de arqueologia monumental, • Q. mais 
valioso e notavel do Brasil". ( 18) · -. 

Em outra obra editada. nesfe mesmo ano, (19) · 6le descreve uma peça 
esculpida de esteatite e que- representa uma onça assentado sõbre 11ma 
tartarugd parecendo querer devor~-lo ., Fo; . encontr.oda no Arnazones, (o 
local ·não é indicado com. precisão) e julga o autor tratar-se de um ídolo 
.contemporbneç às mulheres gu~rreirds- "porque o estilo 6 o mesmo, mslm 
como o desenho"; quer dizer, o mesmo dos Muiroquitã.s. Essas mulher~s 
guerreiros seriam as lcomiobas ou Amazonas, como quiz Orellano q~e t~ria 
confundido, talvez intencionalmente, uma tribo: comum de índios .com fei.ç6-s 
femininas e aos quais os mulheres au>Giliovom nos. batalhas, com os famosas 
Amazonas da mitologia grega. RC?drigues, baseando-se no, tradiÇÓOf pro
cura saber o ··c~minho que teriam tomado e.ssas "Ar_nazona,s" <?º deixcu;e~ o 
local. 'Não crê ter sido uma tribo composto exclusivamente por mulheres, 
(20) e, ap6s expôr o prov6vel roteiro que t~riam seguido, cheg(I às se
guintes conclusões: "As lcomiabos de Orellono receberam depois esse nome, 
não eram só mulheres, usavam o Muirokyt6 e talvez sejam os· Uopés que 
emigraram paro .o rio · Ucayary, hoje Uopés H. (21). ' . . . 

, • • • • ' , • • _J 

Uma l~ndo dêsses índios, (também referido por Rodrigues) conta . que 
outrora habitavam as margens de um lago encantado onde vivia a m~ 
d'água que lhes ensinara o fazer o Muiraquitã. Tomando certo dia -a formp 
animal, a mãe d'ógua saiu para os montes próximos, onde foi morta por 
um índio. Isto provocou uma revolução nas 6guas, que inundaram a p~voa
ção, obrigando-os o fugir e ·procurar um lugar on~e. estivessem ~brigados 
contra nova calamidade . 

. . · Há outras lendas contadas pelos índios sõbre o Muiraquitá, mas infe-
lizmente . não é possfvel indicar precisamente a procedência delas. · (22) 
Mencionaremos duas. . . 

Nas fontes do rio Jamundó há um lago, o Jacíuaruá, que fOra consa
grado à lua pelas Amazonas. Em certa época do ano, e em determina~o 
fase da lua, reuniram-se estas em t&no dêle festejando a lua e a, m·Qe 
do Muiraquitã q~e habitava no fundo do lago. Dias depois de continua 
festa de expiaçÕo, quando a lua se refletia na face lisa do lago, atiravam-se 
~.as Amaronas n'ógua e· recebiam no. fundo, .das mãos da .mãe do. Muiroqµitã, 
os pedras verdes com as configurações que desejavam . Eram móles então, 
mas endureciam tão logo entravam em contacto com o ar; com elQs presen-
teavam os homens com que manti~ham relações . (23) . . 

(17) Op. cit., pág. 51. 
(18) Op. clt., pág. 63. 
(19) Rodrigues, Barbo.ta l. - 1•010 Amu6aleo, aehMI• no Bio ADUlzonas. Rio ele 

Janeiro, . ums. _ 
(20) A td~ta da exhstêncta das Amazonas era partilhada por Raleigh, Sarmiento, 

Comelll, La Cond&min~ e o próprio Humboldt. . . . , 
. (21) Rodrlpea, Barbosa J . - Es:plontio •• Blo .Jam.undá, pág. 59.. . , ... . 
(22) Boclri&'ua dedica tõda a primeira parte de seu livro O -llünk~ ·e •• t•olot 

Symb6lleoa, 2.o Vol., Rio de Janeiro, 1899, a lendas mais ou menos relacionadas 
ao llutraquttl., em auas diversas versões. · 

(23) Referida pol' Barbosa Rodrigues em dota de seus 11Yroa. sem tndicaoio., 4e pro
eedtncta. e. com ligeira Yartante, pelo Cônego l'l:•l\C~ 8emardlao.. 4e, Soaa. 
Pad e Amasonas, Rio de .Tanelro, 1874, 2.a parte, pig. 9&. · ·: · .. 
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Outra lenda (contada pelos velhos Uabóys) diz que no mesmo logo 
existiam vivos os Muiraquitás e, para apanhó-los, era preciso ferir uma 
parte do corpo e deitar uma gota de sangue sõbre o que tivesse a formo 
desejada ·pois havia-os muito diferentes. O Muiraquitã imobilizava-se então 
e a Amazona apanhava-o para dó-lo ao homem de quem tinha tido uma 
filha. (24) 

Alguns autores europeus dos primeiros séculos, adotaram e espalharam, 
por seu lado, a lenda de que essas pedras verdes tão .bem trabalhados 
apesar' de sua dureza, existiam moles embaixo d'69ua, ~endo modelados 
então e endurecendo ao entrar em contacto com o ar . Realmente, parece 
inexplic6vel como os indígenas pudessem, com os rudimentares recursos de 
que dispunham, trabalhar pedras que, como diz Lo Condomine: " ne diffe
rent ni en couleur, ni en dureté du Jade oriental; elles resistent à lo lime et 
·on n'imogine· pos, por quel artífice les onciens Américains ont pft les tailler 
et leur donner diverses figures d'animaux". (25) Explica depois uma versão 
semelhon!e à referido quanto à confecção dos pedras: 

"C'est sons doute ce qui a donné lieu à une fable peu digne d 'être 
refutée. On a débité fort serieusement, que cette pierre n'etait outre que 
le limon de lo riviére, auq.uel on donnoit la forme qu'on desirait en le 
poitrissant quand il était récemment tiré et qui acquérait ensuite. à l'àir 
cette .extreme dureté" . 

Também Humboldt menciona a suposição que teria sido "muito espalhada 
em Angustur.a, segundo a qual essas pedras eram retiradas em estado mole, 
pastoso, do pequeno lago de Amocu que foi transformado em Laguna dei 
Dorado" . (26) ... : 

.Gallitzin, (27) citado por Fischer (28) chego o explicar. ê~se modela
mento trabalhoso que os americanos souberam dar a essas pedras, quando 
não dispunham ainda de instrumentos de ferro, pelo fato possível de que 
a "jade" , quando mal retirado da pedreira, ainda possuiria uma certo 
humjdode e seria por isso muito menos resistente e mais fócil de trabalhar. 

E' ainda Rodrigues quem nos dó notícias sôbre o provóvel método 
usado pelos rndios no confecção dessas peças. No Relatório s~bre o Rio 
Jamund6 (29) escreve que os ornatos seriam provàvelmente obro do paciên
cia de vórios meses. A perfuração talvez fosse feito, como entre os Uaupés, 
com o auxílio de uma varinha de grelo do pacova sororoca (Urania Amazo
nica) e com areia fino e 6gua prendendo-se a pedra entre os dedos pole
gar :e indicador de um dos pés e fazendo-a girar entre as palmas dos 

.,,.) Cttada por Rodrigues, Exploraclo do Blo .Jamaad.i, pág. 36. 
(25) Condamlne, M. de La - Belatlon abl"égée d'-11D TO)'age falt dau l'la&erieu .. 

l'Amerlque H~rldlonale. Parla, 1779, pág. 140. 
(26). Humboldt, Alex. von : Beise ln dle ,.&equinotlalgegeaden dea ueuen Continenu 

ln 4ea hh:ren 1Tt9.t8M, citado por Flecher. e . . . und es lst elne võllts gnmdloee, 
· wennsletch ln Angutura aebr verbreltete Melnung, nach welcher dleaer Stein 
ln etnem welchen telclgen Zustand aus dem klelnen Amucu-See, welcher in La
guna dei Dorado "Yflt wandelt worden lst, herkommen soll.:. 

· (27} GaHltztn, D. Prince de - Tnlté o• deserlptlon abrqée et -'tJaod. 4- mbtera11L 
Neuwied sur le Rhln. 

(28) :Flecher, -0p. clt., pq. 116. 
(29) .Pág. 56. 
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mãos com jeito, paciência e tempo . Em livro posterior, (30) Rodrigues des
creve pormenorizadamente e com explicações bastante plausíveis, êsse 
processo, (31) o que constitue aliós, uma evidente contradição à idéio que 
j6 então fervorosamente defendia, de atribuir aos Muiraquitãs un:'a origem 
csiótica. 

~le aceitara mesmo a idéia de que os Muiraquitãs eram confeccionados 
em certa região do Amazonas . Assim escreveu em 1875 no referido Rela
tório (32): "Que era usada pela tribo que existia na costa do Amazona$ 
denominada do Parú, e que dominava o baixo Yamundó, a que Orellana 
apelidou das Ámazonas ou lcamiabos, é fora de dúvida, porque, como 
vimos no capítulo anterior, só aí são encontradas, entre os fragmentos de 
louça da antiga povoação e no logo Jacy-Uaru6. Ai eram feitas e usados 
porque tive ocasião de ver pequenas lascas e fragmentos da rocha de 

que são feitas; encontrados misturados com a louça que aparece aí e onde 
também se encontram elles". 

Em fins do século passado apareceram na Europa os trabalhos de 
Heinrich Fischer .(33) que procurava introduzir a mineralogia no estudo da 
arqueologia e etnografia. Preocupava-se principalmente com os objetos 
de pedra verde encontrados em inúmeros depósitos arqueológicos da Europa 
sem que se tivesse encontrado as jazidas naturais de onde proviria o material. 
Sem atenção às questões propriamente arqueológicas e científicas que po( 
diam surgir - e demonstraram muitos absurdos - êsse autor procurou 
provar a origem osi6tica de todos os artefatos confeccionodos de "jade". 
(34) Deve-se reconhecer porém que fez um completo estudo mineralógico 
classificando, no medida do possível, tôdos as pedras que se denominavam 

generalizadamente com o nome de "jade", "pedra do Amazonas" (Amazon 
stone dos ingleses, Amazonstein dos alemães), "piérre divine", ou simples
mente pedra verde e variantes. Também consta de seu livro uma exaustivo 
bibliografia, certamente a mais completa sôbre o assunto . E, por outro 
lado, deve-se ao autor também o fato de, levantando o problema, ter 
chamado atenção sõbre a existência de nefrite e jadeita na Europa. Não 
tardaram a aparecer adeptos e opositores à sua teoria e descobriram-se, 
primeiro na Alemanha e depois em outras regiões da Europa, jazidas natu
rais de nefrito, o que invalidou naturalmente as engenhosas suposições de 

(30) O llrluyrakytã. Estado da origem, Aslatlca, da clvlllsa~io do Amazonas nos tem
pos prehlstóricos. Manaos, 1889, pág. 109. 

( 31) Método muito semelhante ao indicado por Rodrigues, é descrito com detalha. 
também por von llrlartius em suu Belt~e sar Etllllorraphle, etc. em que eacre
ve que a confecção dos Uatap6s, já mencionados, podia ser trabalho de duu 
gerações. 

(32) Pác. 54. 
(33) Fischer. Heinrich - Nephrlt and Jadelt. 1.a edição 1875. Nova edição (1880, 

Stuttgart) aumentada por adições e um lndice alfabético apareceu sob o titulo: 
Nephrft und J'adelt nach ihren mlneraloglscben Elgenschaften 1owle nacb lhrer 
urgeschlchtllchen und ethnographlschen Bedeutung. Elnführang der lllneraJorle 
ln dai Stadlam der Arcbiologle. Obra ji várias vêzes mencionada no presente 
trabalho. 

{34) Veremos que jade é duma denominação muito ~enérica. como aliú toi ht• 
autor o primeiro a reconhecer. 
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Fischer. A. B. Mayer demonstrou em um estudo a respeito (35) que o 
problema .é antes químico que etnológico e supõe ter siç:lo muito exagerado 
o valor dêsse objetos paro os povos prehist6ricos. · 

Barbosa Rodrigues, após o aparecimento do obro de Fischer (em que 
j6 foi criticado por Silvio Romero) retomou o estudo dos Muiraquitãs, que 
incontestàvelmente sempre o haviam interessado, e procurou também pro
var a sua proveniência asiático. Ela.borou fantasiosas hipóteses baseadas 
em lendas e no linguística e em que procurava harmonizar o gênesis da 
Siblia com documentação arqueológica, sempre atribuindo ao Muiroquitã 
um papet de relevante importância. Foi muito criticado e realmente muitas 
de suas imoginosas teorias, como a que elaborou sôbre as correntes migra
tórias que teriam vindo à América, são destituídas de fundamento. 

Foi entretanto quem, entre nós, mais se dedicou ao assunto, sem dúvida 
dos mais interessantes da arqueologia brasileira, e que, até hoje ainda 
não estó definitivamente resolvido. 

Como vimos, o conceito de Muiraquitã está estreitamente ligado ao de 
um mineral de que é confeccionàdo, ou melhor, de diferentes minerais que 
apresentam côres esverdeadas de v6rios matizes. (36) "Pedras verdes" de 
diferentes formos e muito prezadas pelo índio vem sendo citadas, como 
as.sinalamos, por grande número de autores mas que não especificam ge
ralmente o rocha usada, incluindo provàvelmente jadeita, nefrite, amazonita, 
cloromelanita, saussurito, feldspatos verdes, etc. sob uma única denomina
ção sendo dificil saber-se posteriormente qual o mineral referido. 

Exportavam-se anualmente paro o Europa grandes quantidades dessas 
pedras a que se atribuiam virtudes mágicas, como referimos, e o nome de 
jade empregado para designá-las, generalizou-se. Assim Bauer, (37) Dano, 
(38) Kraus e Slawson (39) e George (40) nas mais recent\!s obras minera
lógicas que nos foi possível consultar, referém-se à "jade" como sendo um 
nome aplicado geralmente a dois minerais de aparência semelhante, mas 

(35) 

{ 36 ) 

(37) 
( 38) 

(39) 

(4()) 

Meyer, A. B. - Zur Nephrltfrage. Nea Gainea, .Jorclansmühl u. a., Alpen, Bi
bllosraphlsches. Abhandlungen und Berichte des ,Kõniglichen Zoologischen und 
Anthropologtsch - Etnographischen Museums zu Dresden. Comentado no ccompte 
rendU> do Vol. VI da Revista do Mueu Pamlsta. 
Netto, em c!nvestigaç~s sê\bre a Archeologia brazilelra>, diz à pág. 519: «Acabo 
de fallar das pedras verdes e vem muito de molde acrescentar que era esta 
a cõr que mais presavam na.a pedras ornamentais os antigos povos de todo o 
Globo. Bem dlfflcil nos seria explicar a causa d'esta predileção, visto sermos 
nós mesmos, povos civilisados, a.ttrahidos pelo encanto da cõr da esmeralda e 
da que lhe é mais afflm, a cõr da saphtra.> cQuanto aos amuletos de pedra 
verde e ao apreço que se lhes tributava, parece que andava n'este apreço. ou 

antes n'este culto a veneração pelas cõres das aguas em que se refletem os 
matizes da terra e do céu.>. Von Frantzius. citado por Fischer (op. cit., pág. 
299) enxerga na preferência pela cõr verde uma origem psicológica baseada no 
tato da impressão causada pela anual renovaçJ'o da natureza (o qU': nos parece 
aplicável apenas às regiões temperadas). 
Bauer. Dr. Max - Edelstelnkande, 3.a edição, Leizig, 1930. 
Dana. Edward Salisbury - A Tes:tbook of Mlaeralosy. 4.a edição revista por 
William E. Ford, N . York, 1932. 
Kraus, Edward Henry e Chester Baker Slawson - Gem and Gem X•t~rials. 
New York and London, 1941. 
George, Rudsel, D. - Minerais and Boek8, Their Natare, Oecarrenee and Uaea. 
Ne'W York &nd London, 1!'43. - - . 
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cuja distinção mais interessaria ao mineralog1sta. · (41) Uma distinção torna-se 
porém igualmente importante na arqueologia, embora pareça ·não haver 
ainda dados exatos e coerentes sõbre a distrlbuiçõo de um e outro dêsses 
minerais sõbre a face da Terra . Importante porque não se tem notícia 
de jazidos naturais de jodeito no Brasil e quando Kraus e Slawson (42) 
dizem que a jadeito é encontrado também no Am,!trico do Sul, não sabe
mos em que se baseiam; se se referem o objetos, blocos em bruto ou 
iazidas naturais. Bauer é mais explícito; escre~e: "No Américo a nefrita 
fica muito aquém do jadeita. Nefrite trabalhado encontra-se "ª Américo 
Central, Venezuela, ColOmbia Britõnica e Alasca. Em depósitos é çonhec)do 
em diversas regiões do Alasca (Jade Mountoin) onde recentemente se ini
ciou a excavoçõo, e em regiões vizinhos à Colômbia Britõnica. Certamen
te é de 16 que provém o material dos nativos de ambos os lodos do 
estreito de Bhering e da pen insula de T chuktchos . Os objetos de nefrlta 
do Américo do Sul, Venezuela, Colombio e Brasil, têm um car6~er próprio, 

aparte, talvez provenham portanto de material da região. No Brasil men
ciona-se seu aparecimento em Boetinga, Amargozes e Lt:tnçóes: E' muito 
duvidoso se o rio Amazonas entra em consideração e se não se trata, 
nesse coso, de uma confusão com a ,,pedra do Amazonas". (43) 

Outros autores, como é compreenstvel, por tratar-se de questõo .espe
cializada, não fazem indicações precisos. 

Ladislau Netto, em um trabalho sõbre o Museu Nacional, exagera 
certamente ao afirmar H ••• tandis que ceu>'. en néphrite y sont bien comuns 
partout, depuis la presqu'ile d',6,losko jusqu'au detô de la vallée de la 
Plato". Como diz, "Si, jusqu'à présent, on n'y a pos trouvé les gisements 
de ces substonces, cela e.st du simplesment à ce que ces silicates se trouvent 
dons les filons de roches serpentin.•s et que ces filons, à peine mis ô 
découvert par une cause quelconque, sont aussitl>t décomposés ou désa· 

(41) Bauer, op. cit., pá.g. 64-0, e&ereve: cNephrlt und Jadeit>. cDie.t1e beiden Mineralien, 
einschliesslich des Chloromelanlts, der dern Jadeit nahe verwandt ist. sind für 
die Edelsteikunde wegen ihrer gleichen Verwendung und Bescha!!epbeit eng 
verbunden, obwohl sie zwei verschi~enen Kineralgrupp.en anceh~ren.> (Ne!rita 
e jadetta. itues dois minerais, inclusive a cloromelanlta que muito se aproxima 
da jadelta, apresentam-se intimamente liga.doe no estudo das pedras preciosu 
por causa de seu uso e constituição Idênticos, apesar de pertencerem a dois grupos 
mineralógicos diferentes). Kraus e Slawson, op. cit., pág. 203 : cThe material 
known u jade tncludes two mlnerals of similar appearence, nephrtte and ja
deite. · It l8 convenlent to dúscu.1a them together, slnce a distinctlon itr rarely 
·made, except by the mineralogiat.> cNephr1te Is the morl: common form of 
jade. It la a monoclinlc varlety ot amphlbole.> c.Tadelte la a monoclinic member 
of the pyroxene group of mloerala. lt la rarer than nephrite.> cChloromelanite 
ta a dark-creen to nearly black variety_ of '8delte.:. 

(42) Kraua e Slawaon, op. cit., pá&". 204: cJadeite is found in Upper Burma, Yunan 
in Southern China, Tibet an<l lo Mexlco and South·America.:. 

('3) Bauer, op. clt .. p'c. 6": cln AmerUta trlU Nephrlt binter dem ,Ja.deit atark 
zurtlck. Verarbeltete Nephrite flnden ai.eh 1J) .zentralamerlka, Venezuela, Brttlech 
Columblen und Alaska. Anatehend k.ennt man lhn von verschied.e.nen Orten ln 
Alaaka (Jad.e :Mountaln). wo man neuerdings den Abbau begonnen hat, un.d ln 
benachbarten Gebleten Brtttach Columblens. Dorther stammt wohl daa Material 

der Elngeborenen zu beiden Selt.eu der Behringstrasee und der Tscbuktschen· 
halblnsel. Die Nephrltgegenstlnde aus SUdamerika. Venezuela, Calumblen und 
Braallien, haben einen etsenen, abweichenden cn.rakter, stainmen aleo vlellaleht 
aU. elnbeimiachem Material. Aus Brasllien werden VorkolDUle,n von Bayt.tnp. 

Amargozes und Lencsoes genannt. Ob der Amazo1;1enstrom li) Frage kommt, iat 
eehr swetf~att, ebenao ob in dlesem Falle etve Verwechalunc mlt ~em Ama-
sonateln vorllest.~ · ·· · 
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grégés ou contact des pluies et des intempéries . Une fois ces filons décom
posés, les frogments de néphrite dont ils sont lo gangue, ont le sort des 

coilloux roulés. Oétachés de leur g isement, ils sont bientõt entrainés por 
les eoux pluviales et les couronts jusqu'ou fond des rivieres ou, comme, en 
.Chine et portout ailleurs ou ces substances 6Xistent, on les trouve plus tord 
complàtement roulés" . (44) 

Explica d~sse modo a grande raridade do material, " ... raridade 
tamanha, que sõbre ella originou-se o mytomorphismo dos jazidas, onde 
os velhos poyés iam buscar, às escondidas e sob os véus do maior mysté
rio, os amuletos e sagrados talismans de que tonto se occuparam os pri~ 
meiros historiadores dos nossos indigenos" . (45) 

Suo hipótese sôbre a existência de " estreitos e raríssimos veios, en
cravados em rochas metamorphicos" consegue fornecer uma explicação 
que, embora não provada, merece ser levada em consideração. 

Geralmente os autores estão acordes em ressaltar a grande impor
tõncia que êsses minerais tiveram na prehistória e entre os ch~modos 
povos primitivos . (46) 

Em nosso país foram encontrados outros objetos de nefrite, além 
dos Muiroquitãs, principalmente nas zonas de Amargoso e Baitinga (que 
j6 vem sendo referidas por Bouer) e onde também se encontraram blocos 
em bruto . O Museu Paulista possue machados (il) de vórias formas, côres 
e tamanhos, polidores, bem como pedaços de um bloco de nefrite prove
nientes dessa região, (47) e que constituem uma prova evidente da exis
tência dêsse material aqui, em tais quantidades, que não fazem supôr 
uma importação do "longínqua Asia". 

(44) 

(45) 
(46) 

l'ietto, Ladisláu - Le M1116am Natlonal de Rio-de-Janeiro et aon lnflaenee 
ªª*' les Selenee• Natarelles au Brúll. Paris, 1889, pág. 78. 
Netto, Ladisláu - clnYestigações sõbre a Archeologia brazileira>, pág. 52.1. 
Bauer . op. cit. , pãg. 640: cNephrit und Jadett alnd die wichttgsten prllhlatorischen 
Steinmaterialien. Sie dlenten, wie die reichen prllhistorischen Funde ln fast allen 
K ontinenten zeigcn , zu Prunkwaffen , Beilen , Meisseln , Grabplatten und Zierratcn 
aller Art, wie Skarabllen, Siegelsteinen und auch zu Schmuckgegenstãnden. 
Heute ist dae Material besonders in China geschlltzt, wo es unter dem Namen 
Yu oder Yu-ehi ai den nationalen Liebllnpteinen gehlSrt; auch ln .Japan sptelt 
es unter dem Namen Giguku oder Taina eine bevorzugte Rolle.-. cAuch ln Indien , 
Zentralasien, Burma, der TUrkei , Australlen und :N'euseeland slnd Nephrit 
und Jadelt sebr beliebt.-. cRelchlich sind dle aberglllubiscben Vontellungen, dt• 
sich Uberall an das Material anknU.pfen, und ea ale Amulett und Heilmittel 
verwenden lusen.• (Nefrita e jadelta con.Utuem o material lltlce pre-btst6rico 
mais importante. Como Indicam os ricos achados prehlst6rlcoe em quase todos 
os continentes, serviam de armaa cerimoniais, machados, tormões, pedras ee
pulcrais e adõmos de toda espécie como escarabeus, pedraa ainete e também 
objetos ornamentais. Hoje o material é valorizado principalmente na China onde, 
com o nome de Yu ou Yu-ehl, pertence às pedras nacionais preferidas; também 
no Japão exerce, sob o nome de Giguku ou Tuna, um papel destacado.> cTam
bêm na India, Asia Central, Burma, Turquia, Australla e Nova Zelandla, ne
frita e jadeita são muito estimadas.> «Abundantes são as concepções supersti-
ciosas que em toda parte se ligam ao material e o fazem ser usado como amu
leto e meio curativo.>) 

<•> itsses machados devem ter se difundido também por outraa zonas do Brasil 
com a.s quais os habitantes do lugar mantinham contacto. Assim tivemos opor
tunidade de ve r , na coleção particular do Snr. Luiz Paixão Silva de Araujo 
Costa, dqis machados perfeitamente idênticos em tamanho, forma e material, 
aos da -Bahia, e que foram encontrados, um no rio Tapajóz, sem lndlcaelo maia 
precisa, e o outrq no 'rio Trombetas, em OrixlmlnA. 

(47) A r espeito da ocorrência dêsse material em estado nativo no Brull, TOD Ihering, 
antigo diretor do Museu Paulista. escreveu wn artigo que infelizmente não 
pude mos consultar : cUeber das natUrliche Vorkommen von Nephrit in Brasilieiu. 
(Publicado nos Anais do 14.o Coasres.10 . ~nter••c;loaal de A•erleaaleta•>· 
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Nem sempre porém, os Muiraquitãs foram confeccionodos de mine-, 
rais verdes, como o próprio Rodrigues diz: "São, sempre, feitos de uma 
rocha de grande dureza; assim, além dos de nephrite, jodeite e chlorome
lanite h6 também os de diorito, dolerite, porphyro, petrosylex, seprentina, 
feldspotho, quartzo, orgillo, etc., porém nunca são feitos de resina como 
os tembetós que são ornamentos modernos". (48) Mos poro êle - "de 
tôdos essas rochas, as únicas que dão valor ao obieto são a nephrite e a 
jadeite porque tôdos os outros tem representantes na Américo e não 
apresentam cunho prehistórico e sim, mostram um uso seguido ainda de
pois que faltou o importação da rocha precioso". (49) 

Mas é possível fazer mais uma restrição: nem sempre os Muiraquitãs 
são confeccionados de uma rocha de "grande dureza" . Assim Nimuendojú, 
citado por Wassén, (50) em coment6rios o achados de Santarém menciona, 
além de outros, um fragmento de Muiraquitã batraquiforme "de um pés
simo material vermelho castanho", e também um Muiraquitõ que o Museu 
Paulista possue - como veremos com mais detalhes - não é confeccionodo 
de material especialmente duro. Talvez seja possível citar ainda outros 
exemplos neste sentido. 

Como depreendemos das próprias palavras de Ba~bosa Rodrigues, 
considerava os Muiraquitás que não fossem de jade, como "ilegitimos", de 
certo modo, porque teriam sido fabricados "depois" da imigração da Ásia. 

Quanto às formas, são muitas as que se indicam para o Muiraquitã, 
desde a simples cilíndrica (citada por von Martius, la Condamine, von 
Humboldt, Costelnau, e da qual Barbosa Rodrigues diz ter sido comum na 
Europa, no Egito e no Américo) até formas mais ou menos ornadas de 
animais e mesmo ~~manas. Três Muiraquitãs existentes no Museu de Viena 
e estudados por Franz Heger, (51) alguns dos descritos por Rodrigues {52) 
e por Nordenskiõld (53) apresentam formas verdadeiramente "indefini
veis", o que também podemos dizer de um dos Muiroquitãs do Museu que 
seró descrito posteriormente . 

H6 ilustrações dêsses objetos, nas suas diferentes formas, nas obras 
de Barbosa Rodrigues, Netto e Nordenskiõld. 

Não hó portanto uma formo única, definida, que caracterize o Mui 
raquitã, mas entre tôdas que apresenta, sem dúvida a mais interessante é 
a batroquiforme . 

Rã e sapo exercem um papel importante no mundo mental e na arte 
aplicada de muitas culturas. Em diferentes regiões da Ásia, Oceõnia e 
América, não s6 constituem motivo de representações artísticas, como tam
bém se ligam o êles funções boas ou mós ou se lhes atribui o papel de 

(48) O Muyrakyti, pág. 102. 
(49) Idem. 
(50) Wassén, H enry - cThe Frog-Motlve among the South American Indiana>. 

Anthropos, XXIX, Viena, 1934, pág. 337: cNimuendajú mentions the muiraqult& 
ln the original catalogue with the following words: cAusserdem erhielt ich auf 
der Fazenda dos Anjos am Lago do Sapuquá. von der Gattln des Besltzers ein 
Bruchstück eines froschfõrmigen Muiraquitã, bestehend aus den Hinterbeinen 
und einem Stück des Leibes, au einem sehr aehlechten, rotbraunen Material.• 

(51) Heger, Hofrat Dr. Franz - cMuyrakitãs>. Annaes de XX Concresso lnternacl•· 
nal de Americanistas, vol. I, PiSS· 265 a 260. Rio de .Janeiro, 1924. · 
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verdadeira divindade. Com referência à Américo, e especialmente à Amé
rica do Sul, dois excelentes estudos foram feitos por Wossén (54) sõbre 
a rã e sua importância, considerando-o como motivo ornamental e sua 
influência na mitologia e vida geral do índio. Principalmente no segundo 
dêsses trabalhos fica demonstrada o grande importõncia ligada a êsses 
batr6quios, em v6rios sentidos. Quanto à alimentação, nas concepçóes 
que o consideram venenoso, concepções baseadas no seu coaxar, suo 
importância nas concepçóes de chuva e fertilidade e seu aparecimento na 
mitologia astral e do fogo e, f inalmente, sua figura como totem animal. 
Esse valor não-material atribuído à rã, teria se formado na América e 
Wassén demonstra a origem natural de tôdas as funções atribuidas à 
rã pelo índio que vivia verdadeiramente cercado por ela em certas 
regiões. Não é de julgar que essas crenças americanas tenham "vindo 
de foro", quer dizer, tenham sido importadas da Ásia juntamente com o 
amuleto, como quer Rodrigues. 

O foto do existência do motivo e do valor atribuído à rã em diferen
tes partes do mundo, não implico necess6riamente numa origem única das 
concepçóes ligados a ela. A existência em si, do animal pode gerar 
concepções que se apresentam semelhantes em regiões muito distantes, 
justamente porque o motivo primeiro é o mesmo . Sapo e rã são animais que 
se apresentam misteriosos e cheios de predicados m6gicos, benéficos e ma
léficos, poro as mentalidades "primitivas" . 

Quanto à representação que se faz do rã ('-Ir) nos Muiraquitás, o que 
nos interesso especialmente, é uma representação altamente estilizada. A 
estilização vario em grau e há Muiraquitãs em que são nitidamente visíveis 
todos os característicos que Wassén considera como óbviamente destacados 
(boca larga, olhos salientes e posição dos membros, principalmente trozei
ros) e h6 Muiraquitãs em que a estilização utiliza-se apenas de #indicações", 
por assim dizer, dêsses traços. As duas formos serão exemplificadas ao 
trotarmos dos Muiraquitãs do Museu . 

Com referência às cõres dos Muiroquitãs, estas também variam: hó 
diversos matizes de verde desde o branco esverdeado, verde amarelado, 
azeitonado, leitoso, até o verde escuro, quase preto e h6 as cõres de todos 
os outros minerais de que são confeccionados e que vão desde a cõr de 
areia dos mais claros de "jade" ou diorito, até os muito escuros, os vezes 
pretos . 

Outro aspecto digno de atenção é o que se refere ao modo de usar 
o Muiraquitã . la Condamine, von Humboldt, Rodrigues, citam-no, em seus 
trabalhos, como usado sob o forma de pendente peitoral e quando von 
Martius falo em "Halsschmuck" é de se crer esteja tratando de uma espécie 

(52) Em : O Muynkytl e os ldolo• Slmb6lleos. 
(53) Em: L'Archeologle du Bassln de l'Amuone. (Ars Americana, 1). Paris, 1130. 
(54) Wusên, H enry - cThe Frog-Motive among the South American Indl•nn. Or-

namental Studtes. Anthropo•, '!'-\mo XXIX, pép, 319 a 310. cThe Jrroe ln Indlan 
Mytholo~y and Imaginative World•. Antbropo•, XXIX, pip. 813 a 6158. Wlen, 

1934. 
(ê) Parece tratar-se antes de ris do que de aapoa. 
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de colar em que um pendente ficaria sõbre o peito. Fewkes (55.) porém 
acha que teria sido usado na testo e Nimuendojú, em uma carta dirigido 
a Wassén, aventa o mesma idéia escrevendo: "Aliós, j6 lhe teria chamado 
atenção de que tonto o disposição como o desgoste dos contos nas perfu
rações dos Muiraquitõs batroquiformes indicam o fato de provavelmente 
não terem sido usados como pendentes em tôrno do pescoço, mos que o 
cordel deve ter estado suspenso em sentido vertical em relação a espinha do 
sapo? Teriam sido usados amarrados à testa?" (56) 

Sven lovén, num trabalho sõbre os Taino, menciona o modo de usar 
os "zemies", os quais, no coso de possuirem a parte dorsal concava, bem 
podem ter sido usados na testo e não no peito, quando seriam suspensos 
por uma corda em tõrno do pescoço. 

Realmente, o perfuração de alguns Muiraquitãs é feita muito enge
nhosamente por meio de quatro orifícios (como visível na fig. 2) na 
parte trazeiro do peça, e que não são visíveis de frente; e o desgaste, 
como bem notou Nimuendojú, indica o uso de um fio em sentido transver
sal . Mas, ainda assim, h6 indicação (57) de pendentes usados sôbre o 
peito e em que se empregava o mesmo artificio que tornava invisivel de 
frente a perfuração . E' verdade que se trota dos "Cholchihuitls" procedentes 
de regiões extra brasileiros e que também se usavam presos ao queixo . (58) 

Outros notícias dêsse modo de perfuração lateral ou dorsal, por assim 
dizer, encontramos frequentemente nos descrições de ídolos ou amuletos 
do México, como o Museu também possui. Os ''Chalchihuitls" foram men
cionados ainda pelo Fr. Bernardino de Sahogun em sua "Historio general de 
las cosas de Nueva Espofia, etc.", citado por Fischer (59) como tendo sido 
usados de pref erêncio pelos chefes que os amarravam com um fio em 
t6rno dos pulsos. 

Vimos portanto que não há um carocterlstico siquer que apresente uni· 
formidade para definir o Muiraquitã. O material não é sempre o mesmo 
nem é sempre de especial dureza, as cõres variam tão grandemente quanto 
as formas e o uso parece ser diverso também. Resta-nos o significado do 
objeto que possivef mente atribue a tôdos essas representações diferentes um 
valor comum. 

(55) 

(56) 

(57) 

(58) 
(59) 

Fewkes, :J. Walter - A. Prehl1torlc l1la•d Culture Area of America, citado 
por Wusén. ' 
Citado por Wassén em cThe Frog Motive>, etc., pãg. 341 : cl ahouJd add that 
Nlmuendajú, who during hls activity as lnvestlgator in Brasil has had occasion 

to see many mulrakltls, from the worn appearance of the holes of t host> 
specimens he hM seen judges that they have been carried on the forehead and 

not on the breast. ln the earlier mentioned letter f rom Bar ra da Corda hc 
wrltes to me : clat es lhnen tlbrigens schon aufgefallen , da.ss sowohl die Anlage 
ais d ie Abnutzung der Rãnder der Lõcher bei den froschfõrmtgen Muirakitãs 
darauf htndeutet , d~ss sie nlcht um den Hals hãngend getragen wurden, sondern 
dus die Schnur senkrecht zum RUckgrat des Fros~heos gespannt geweaen sein 
musa? Sollten dle etwa um d ie Stirn gebunden getragen worden sein ?> 

Deixamos Msinalada aqui uma informação preciosa de pessoa cujo nome 
nlo no• foi posslvel averiguar. R elatou ter visto um llrlutraqultã em aso na 
testa de um cacique, o que, pelo que nos consta. foi observado pela primeira vez. 
Relatado por Squier , E. G. em ObservaUon on a Colleetlon of Chalehihaltla fl'Om 

Mexlco and Central-Amerlca, citado por Fischer , op. clt. , pág . 264. 
Segundo informações desse mesmo autor . 
Op. cit. . p ás . 203. 
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Seria o Muiraquitã um objeto usado, confeccionado, ou de qualquer 
modo ligado a pessoas do sexo feminino, como as lendas e ditos populares 
parecem indicar? Estaria, pelo menos nos casos em que o objeto tomo 
essa forma, ligado às concepções de fertilidade que frequentemente se 
atribuem à rã? Ou seria o valor que se lhe dava devido ao esfõrço empre
gado na sua confecção? (que deve ter sido grande, mas varióvel naturalmente 
conforme o material, tamanho e forma da peça). Nêste sentido se devem 
considerar as v6rias noções que dão o Muiraquitõ como "pedra de chefe", 
pois em verdade parece muito razoavel que artefotos fabricados com tanto 
esfôrço fossem usados apenas por pessoas destacadas da tribo. Pode ser 
que tenha sido confeccionodo e usado apenas por determinada tribo ou 
que tenha acompanhado certa cultura, juntamente com outros característicos. 
Muito mais estudos seriam indispens6veis, naturalmente, para se chegar a 
qualquer conclusão neste sentido. 

E' po!sívef que com a denominação comum de Muiroquitã se designem 
objetos que não têm relação uns com os outros, e que o significado atri
buído aos que têm formas animais, especialmente a do ró, tenha sido com
pletamente diferente, por exemplo, dos cilíndricos. 

Mas, não levando em conta esta última possibilidade, vamos conside
rar o que as referências dos autores permitem deduzir. 

A idéia fundamental é a que considera o Muiroquitã como amuleto. 
Amuleto, por definição, seria um objeto que desvia "malefícios e des

graças". Um "objeto que alguém traz consigo, ;ulgando, por superstição, 
que se livra assim de doenças ou malefícios." (60). · 

Realmente, segundo vórios autores, os pedras verdes na Américo te
riam sido usadas para prevenção e cura de diferentes males físicos (por 
exemplo contra ciótica, de onde se teria derivado o nome "jade", como 
vimos) e mordeduras de cobra, bem como se atribuem a êle virtudes m6gicas. 
Ainda hoje, não só entre os populações indígenas como entre o povo bra
sileiro em geral que conhece o artefato, existe o crença nos poderes mó
gicos de objetos considerados como Muiraquitã e que trariam felicidade, 
·amor e saúde e garantiriam o realização dos desejos. 

Os trabalhos mais recentes de que dispusemos, também não esclarecem, 
ao que pôrece, o problema. Franz Heger, no estudo citado, acha conve· 
niente, desde que não chegou o conclusão definitivo, "designar com o nome 
de Muiraquitõ apenas os pequenos pendentes perfurados, geralmente zoo-

(60) 

.. 

Grande Enciclopédia portuguesa e brasileira. Lisboa, Rio de Janeiro. Diz ainda: 
c2stes objetos, dotados de virtudes maravilhosas, ou inatas ou adquiridas, 
constituiam (e constituem) os amuletos que. por tal motivo p~rtenciarn à 
magia. Todavia, para o seu pleno efeito e rigorosa categoria, deviam ser im· 

pessoais, · inconscientes e portateis. Tal crença, desde a pré·história subsistente, 
ainda perdura em todo mundo, quer nas classes populares, quer, até nas cultas>. 
<Cada amuletó possuia uma determinadà acção ou virtude, a qual, porêm, podia 

ser extensiva a diversos objetos amuléticos>. cPor sua vez o Prof. Leite de Vas
concellos integrou a variedade dos amuletos em três classes: a dos que· devem 
a virtude ao aspecto exterior (forma e cõr de sua composição) tais como a 
meia· lua, a figa, o signo sctmão, o coração, etc. - a dos que a devem à natu
reza Intima de sua composição, tais a pedra de ara, a pedra de raio, o corno. 
o dente de lõbo, a arruda, etc., à aliança das ditas condições (amuletos 
mixtos) tais o anel da fava, a figa de azeviche>. Não podemos aplicar integral· 
mente esses conceitos aos ob1etos usados pelo fndlo pois êle certamente os 
valorizava a sua maneira, mas, ainda assim é posslvel verificar certa correlação. 

' 
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morfos, de nefrite, e que se encontraram numa zona bastante circunscrito 
de O bidos, no Amazonas." ( 61 ) . 

Essa idéia é exposta também por Wassén no postscrito de seu trabalho 
e quanto ao significado de Muiraquitã, que Heger não poude precisar, con
sidera dignas de nota indicações de Heriarte (62) e Preuss (63) segundo os 
quais possivelmente o Muiraquitã teria servido como "moeda de compra " 
para mulheres. 

Esso idéia parece estar em contradição com as lendas, que provàvel
mente se baseiam num fundo real deturpado pelo mito, com as muitos in
dicações que dão o Muiraquitã como amuleto, e com a sua perfuração en
genhosa que seria desnecessória caso se tratasse de simples "moeda". Isto 
não exclue a possibilidade de que os Muiraquitãs tenham sido eventual
mente usados para comprar mulheres, desde que se ligava a êles um grande 
valor. 

Heger expl ica melhor o conceito que formulou dos Muiroquitãs e que, 
por ser muito importante para o coso, transcreveremos. "O local de pro
cedência do material de que eram confeccionados, permanece desconhe
cido até hoje, mas poder-se-ia situ6-lo no território ainda inexplorado do 
curso superior dos rios Yamund6 e Trombetas que tem suas nascentes nos 
encostos sulinos do serro do Acorahy que, dos limites da Guiana Inglesa, se 
estende em direção ao Brasil. A significação dessas peças é completamente 
desconhecida, como o são as supostas tribos com que até agora se tem 
relacionado a sua procedência. Todas as demais conexões com outros povos 
("Võlkerzusammenhãnge") que foram estabelecidas, devem ser renega
das com absoluta certeza. Estou inclinado a atribuir a êsses Muirokitãs um 
significado apenas local como aos machados de nefrite de Amargoza e as 
misteriosas placas sonantes (os " tithophonos" de Rodrigues? (64)) de nefrite 
que j6 aparecem fora do Brasil e que procederiam do Venezuela." (65). 

Dessas considerações podemos ressaltar vários pontos: o autor consi
dera como completamente desconhecido o significado, o local de proce
dência e os tr~bos que se relacionariam ao Muiraquitã e propõe a idéia de 
atribuir-lhes uma importância apenas local. 

E' possível que esteja correto ao restringir mais a aplicação do termo 
Muiraquitã, que abrange, como vimos, um número tão elevado de obje)os 
sob vários pontos de vista diferentes. O autor considero como tais apenas 

(61) Op. cit .• pâg. 259: e ... mit der Bezeichnung MuiraJdtb nur jene kleinen durch
bohrten, hii.ufig zoomorphen Anbãngsel aus Nephrlt zu beze icbnen , welche in 
dem oben bezeichneten ziemlich eng umgrenzten Gebiet der Umgebung von Obldos 
am Amazonas ge!unden wurden.> 

(62) H ertarte, l\lauricio de - Descrl~io do Estado 4o Maranhio. Pari. Corap6 e 
Bio das Amazonas. Vienna d 'Austria, 1874, pág. 19 diz : e .. . tem intenitas eu

perstições e agouros em os animaes : quando se cazão compram as mulheres 
por pedras verdes, a quem chamam Ba.raquitã.s (e as es timão cm m uito) ou por 
escravos, ou por caens de caça que criam em caza : e se a mulher ee tu adul
terio contra sua vontade, aa podem vender por escravas.> 

(63) Preuss, K . T h. - Forschun,;sreise za den Kágaba, citado por Wassén , («The 
Frog-Jrlotive>, etc. , pág. 337), menciona uma lenda em que o Sol compra uma. 

filha de Sintana (co homem Carate>) . A compra é realizada por meio de duas 
pedru (verde e vermelha) em forma de sapo. 

(64) O Maynk)'ii, pág. 80: cÃ estes l\luir akytãs tithophonos dão 0 11 Chineses o nom~ 
de KiDS-> 
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os objetos de nefrite, mas, para citar um dos antigos autores, von Martius 
- designando com o nome de "Muraqué ità" ornamentos disformes con
feccionados com a parte superior de grandes conchas fluviais - não est6 
de acôrdo com esta limitação. 

Quanto ao local de procedência da matéria primo, por assim dizer, real
mente não h6 notícia no Brasil de jazidos naturais de jodeito. Talvez se 
encontrem no região mencionado pelo autor ou então a jadeita provém 
de veios isolados, como Ladislau Netto explica. Como indicamos anterior
mente, hó no sul da Bahio uma zona em que se encontra a nefrite em 
blocos, mas desde que a maioria dos objetos fabricados dêsse material é 
apenas de utilidade e não ornamental, não podemos afirmar que as jazidos 
tenham fornecido o material para o fabrico dos amuletos amazõnicos. Sem 
dúvida, é altamente significativa a informação fornecida pelo senhor 
Cristovão Barreto (morador na Bahio e doador dos objetos de nefrite exis
tentes no Museu Paulista) a von lhering. Segundo esta informação, publicado 
na Revista do Museu Paulista (66), êsse senhor encontrara em Amorgoso um 
Muiraquitã antropomorfo feito de nefrite. Infelizmente não possuimos mais 
nenhuma indicação o respeito dêsse objeto que assume extroordin6ria impor
tõncio por ser, ao que se pode supor, confeccionodo de material cuja exl~
tência em .blocos, est6 provado no local. Se o nefrite de Amorgosa não for-
neceu o material paro o confecção dos Muiraquitãs amazônicos, pelo menos 
o idéia e o modo de trabalhar o Muiraquitã chegaram até o sul da Bahio, 
que representa talvez a região mais sulina em que foi encontrado um dê~ 
ses objetos. 

Como êste, também foram feitos outros achados extra-omazônicos, 
como demonstraremos a seguir, e que não permitem sustentar a idéio de 
Heger quanto a um significado apenas local. Reportou-se êste autor a um 
trabalho de Barbosa Rodrigues (67) em que êste diz: HT odos os Muyrakytãs 
que eu possuio e ainda possuo, que eu vi e que não me foi possível obter, 
provém destas regiões." (Obidos no Amazonas}. 

Recentemente J. Barbosa Faria, em estudo sôbre a cerõmico do tribo 
Uaboí, refere Muiraquitãs dessa região: "delicadas esculturas em nefrite 
ou jadeite, que foram amuletos de oito valor estimativo, venerados pelos rn
dios. Segundo tradição corrente entre os habitantes de Faro, êstes curiosos 
objetos eram fabricação dos índios Uoboí, que se estabeleceram no baixo 

(65) Op. cit .. pág. 259 : cDie Herkunft des lllatertals, aua dem ate geferttgt wurden, 
ist bisher unbekannt; doch dUrfte es aua dem blsber nocb unerforschten Gebiet 
des Oberlaufea der beiden FlUase Yamundá und Trombetaa atammen, welche 
an . den SUdabhlngen der an der Grenze von Britisch-Guyana gegen Brasilien 
sich hinziehenden Sierra Acarahy enupringen. Die Bedeutung dleaer StUcke 
ist ganz unbekannt: ebenao die angeblichen VolksaULmme, mit denen ihre 
Herkunft bisher in Zusammenhang gebracht wurde. Alie anderen, bleber auae-
nommenen Võlkena•ammenhinse md, ai• vollkommeD uabaltbar, be•tlmmt 
absuweise•. Ich bin geneigt, dieaen Muirakitls nur eine ganz lokale Bedeutung 
zuzuachreiben, wie den Nephritbeilen von Amarcoza und den 8Chon auaserhalb 
Brasiliens auftretenden rl.taelhaften Klangplatten aua Nephrit, welcbe aua Ve_ 
nezuela atammen sollen.> 

(66) Ihertng, H . von - cArcheologia comparativa do Brasil>, Revista do Maaea 
Paulista, Vol. VI, S. Paulo, 1904, pág. 558. 

(67) Estudo da origem, Asiatica, etc. 2.o Vol., Cap. IV, mencionado por Heger à 
pág. 259 dos Anais do XX Co•cre••e Internacional de Americanl•tu, etc. 
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Jomundó, depois que deixaram esta região as famosos Amazonas, com as 
quais teriam êles aprendido o segrêdo dessa fabricação." (68). 

A zona de distribuição dos Muiraquitãs é, porém, ao que parece, mui
to mais ampla. Infelizmente não podemos dar aqui senão poucos informa
ções a êsse respeito; teria sido util se dispusessemos das relações de todos 
os Muiraquitãs existentes em Museus brasileiros e em coleções particulares 
e que estivessem acompanhados de uma indicação de procedência. 

Nas esteiarias do lago Cojarí, no Estado do Maranhão, explorados por 
Raimundo Lopes, foram . encontrados Muiraquitãs de outro material que 
não a jadeita. "Os amuletos - muirakitans - que encontramos no Cajary, 
semelhantes aos do Baixo-Amazonas, Costa Rica e México, vêm em apoio, 
ao contrório do· que pode parecer, da relativa individualização da civil iza
ção amazõnica." "Não nos parece razoavel enxergar no ausência de obje
tos de metal no Cojary uma prova de origem estranho dos muirokitans. Estes 
não são feitos de jodeite, como dos amuletos de Costa Rico; um dêles é de 
ogatho, rocha que se encontra no próprio sertão maronhense. Porque pois, 
supõ-los importados?" (69). 

Segundo informações de M6rio Melo (70) foi encontrado em Pernam
.buco, no cidade de Flôres, um Muiraquitã em formo de cilindro, perfurado 
longitudinalmente e com 7 cm. de comprimento por 3 cm. de espessura. O 
material, não perfeitamente analisado, parece ser amazonite. H6 também 
Muiraquitãs provenientes do Par6, como dois que o Museu possue, e v6rios 
pertencentes ao Museu Goeldi. 

Mas não s6 se encontram Muiraquitãs - admitindo-se sob êsse nome o 
grande variedade de objetos que indicamos anteriormente - em certas re
giões extro-amozônicos, como também fora do Brasil. H6 acõrdo entre vá
rios autores em considera-los estreitamente ligados ao "Cholchihuitl" mexica., 
no que j6 mencionamos algumas vêzes. Muiroquitãs batraquiformes são en
contrados também na Venezuela, Guianas, Antilhas e na América Central 
continental, o que demonstro, sem dúvida, uma estreito ligação cultural 
dessas regiões com o norte brasileiro e que Heger parece não levar em 
consideração. Em favor dessa ligação falam também outros ospectos cultu
rais das tribos que aí residiam e que demonstram maior relação entre o 
norte do Brasil com o ocidente da América do Sul e América Central do que 
com o resto do país. Nordenskiõld estuda em sua "L'Archeologie du Bassin 
de l'Amazone" (71) algumas dessas relações como é possível deduzir de 
elementos do cultura material. Demonstra semelhanças de tipos de objetos 

('68) Farla, Barbosa, J . - A cerân1lca da tribo Uabo( dos Rios Trombetas e Jamundá. 
Rio de Janeiro, 1946, pág. 37. . 

No trabalho encontram-se também ilustrações dêsses Muiraquitãs : um ciUn
drico, outro batraquiforme altamente estilizado e um terceiro em forma de 
pequeno disco com um oritlcio central. Sem mais indicações sõbre o material. 

(89) Lopes, Raimundo - «A civilização lacustre do Brasil:.. Boletim do M111eu Na
cional, 1923, pág. 104. 

(70) · .Melo, Mário - cUm Mirakitá P ernambucano». Annaes do XX Conkresso lnter
naelonal de Americanistas, Rio de Janeiro, 1924, págs. 251 a 253. 

(71) Nordenskiõld, Erland ·- L'Archéologie du Bassin de l'Amazone. (Ars Ameri
~na 1.). Paris 1930, pág. 26 : cComparaison des découvertes archeologiques du 
bassln amazonlen entre elles et avec les produits des civilisations vois ines.:i. 

(tO Infelizmente não podemos indica r precisamente onde estes foram citados e des
critos por não dispôrmos das obras r eferentes , mas foram mencionados por 
vários autores. 

• 
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cerâmicos (como as urnas antropomorfas que foram encontradas no Bacia 
Amazônica, ao norte do Argentina, • no Venezuela, Colômbia e mesmo 
Equador, mas que são desconhecidas nas Antilhos), de certas característi
cas de técnica (como dos vasos com bordas ôcas em que se introduziam 
pequenas bolas para servir de chocalho, o que era uma invenção omazô
nica conhecida na Bolívia meridional, Amazonio inferior, Venezuela), de 
características de ornamentação (como o decoração modelada de cabeças 
humanas e animais e determinados pinturas) e, finalmente no domínio pu
ramente técnico, a invenção dos índios amazônicos de misturar certos es
pongi6rios à argila para torna-la mais consistente. A difusão, embora 
irregular, dêsses elementos na Bacia Amazônico, ocidente da América do 
Sul e América Central, demonstra sem dúvida relações culturais mais ou 
menos íntimas · entre os povos que habitavam essas regiões. 

Talvez tanto alguns Muiraquitãs, como a idéia do Muiraquitã, quer 
dizer, o conceito ligado a essas pequenas peças talhados, tenham vindo da 
América Central embora haja autores que consideram o Muiraquitã autóctone 
do Amazonas. E aqui não podemos, o bem da verdade - apesar de todas 
críticas neste sentido que fizemos neste mesmo trabalho - deixar de apontar 
mais uma possibilidade. E esta relaciona-se às próprias idéios fundamentais 
de Rodr.igues. 

Não constituirá o Muiraquitõ de fato uma prova de ligação que houv~ 
entre culturas da Ásia e Oceânia com a América? Restrição feita a interpre
tações muitos vezes fictícias de lendas e palavras e considerando apenas o 
objeto material, não poderia a sua semelhança ou até mesmo identidade (72) 
com objetos oceõnicos e asi6ticos constituir prova irrefut6vel dessa ligação 
apontada? Considerando também esta possibilidade, estamos levando em 
conta um trabafho de lmbelloni (73), que representa um caso particular, e 
em que o autor, com muita clareza e objetividade estuda objetos também 
feitos de "jade", encontrados nas três Américas e na Oceânia e que re
presentam semelhanças evidentes. Trata-se de machados de nefrita, os 
"mere pounamu" do Nova Zelândia ("pounamu" significo verde) e outras 
armas que apresentam tão nítidas semelhanças com objetos encontrados na 
América, que é possível confundí-los. 

O autor procura, nas suas considerações, evitar os exageros dos que, 
por um lodo, querem por todos os meios provar que "as artes e os homens 
do Américo são autóctones" e dos que, por outro, querem provar que são 
"alófilos". As notóveis semelhanças em material, forma e tamanho e tam-

bém nas denominações usadas para o objet9 do Oceânia e na América 
permitem, mesmo com muita reserva, estabelecer estreitas correlações. 

E essas correlações talvez seja possível estabelecer também quanto a 
alguns Muiraquitãs, como os batraquiformes de nefrite, encontrados no nor-

(72) Assim diz Rodrigues : O l'luyrakyti, Estudo da Origem, etc.. pág. 103, <0 
Dr. Fischer possue um desses batracios, achado em Troia (Asia Menor), que 
não só tem as mesmas formas, eomo as mesmas .dimensões e a mesma den~ 

sidade do que eu possuo e achei no rio Yamundá.• 
(!73) Imbelloni, J. - Einige konkrete Beweise für die ausserkontinentalen Beziehunr:en 

der Indlaner Amerikas. Conferência realizada em 1927 no Museu de História 
Natural de Viena. Sem mais indicações. ' 

• 
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te da América do Sul e na América Central. Se quisermos levar mais longe 
a especulação, poderemos admitir a possibilidade de enquadra-los numa es
pécie de "focies" comum que Ratzel, mencionado por lmbelloni, consideraria 
como influência irradiado de um centro no ocidente do Oceano Pacífico. 
Mos êste terreno de suposições vogas exige, poro confirmar-se, estudos mui
to cuidadosos não só do objeto como de outros representações culturais. 

Neste trabalho evidentemente não fizemos mais do que apontar as 
dúvidas que ainda existem em tôrno do Muiraquitã e indicar algumas suges
tões em relação ao problema. A questão é muito complexo e seria neces
sário pelo menos um estudo de conjunto sôbre todos os Muiraquitãs conhe
cidos no país e objetos que lhe podem ser equiparados foro do Brasil, 
poro se poder chegar o conclusões mais definitivas. 

Os Muiraquitãs do Museu Paulista 

O Museu Paulista possue dois Muiraquitás de esteotite côr de arei .. -
('figs. 1, 2 e 3), uma belo peço de nefrite que não podemos afirmar seja um 
Muiroquitã (fig. 5) e finalmente um objeto de yet usado como pendente 
(fig. 6), talvez Muiraquitã. 

Os dois primeiros catalogados com os números 536 RGA. e 
537 RGA., são peços doados por Nina Rodrigues e indicadas como 
provenientes do Estado do Pará. Seu material, o esteatite, é também chama
do "pedra sabão" (o Speckstein dos alemães) com o peso específico 2, 82. 
São ambos botroquiformes, .bostante estilizados, mos apresentam diferenças 
entre si. O Muiraquitã a) mede 64 mm. de comprimento, a largura máxima 
do tronco é 57 mm., o largura móxima do cabeço 43 mm. e a espessura 
máxima 15 mm. O Muiroquitã b) tem 49 mm. de comprimento, largura má
ximo da cabeça 36 mm., espessura m6ximo da cabeça 15 mm. e espessura 
do corpo 15 mm. 

Suo côr é marrom clara e a superfície das peças não é lisa, mas apre
sento estrias produzidas no esfôrço do confecção. 

Em linhas gerais o Muiraquitá a) (fig . 3) é mais estilizado; em ambos a 
posição fletida das pernas forma um triângulo no corpo sendo que em g) 
os dedos do pé são sulcados e em b) entalhados. A cabeça de a) tem o 
forma triangular, os olhos são indicados apenas por pequenos círculos sa
lientes e a representação de nariz e pescoço, por sulcos. As narinas são re
presentadas por dois orifícios e a boca em amb()s os exemplares é cons
tituido por um sulco relativamente profundo no parte superior da cabeça 
que não é visível de frente e que constitui o espessura da peça. 

O Muiraquitã b) possui entre a porção final cetàlica e a parte to
rácica, duas linhas horizontais entre cujos limites h6 sete pequenos ori
fícios idênticos aos do centro dos olhos e do nariz. Ambos êsses Muiraquitãs 
apresentam sinais de uso na parte dorsal (que porém não é côncava) 
e os quatro orifícios na altura do pescoço com um desgaste que realmente 
faz supor que o fio tenha sido usado em sentido horizontal em relação à 
espinha dorsal do animal (como visível na fig. 2). 

,. 
~ 
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Com relação a êsses Muiraquitós, temos o considerar que se troto de 
peças não confeccionodos de "pedra verde" mos de esteatite cloro; material 
semelhante ao do "ídolo amazõnico" descrito por Rodrigues e que j6 
mencionamos. Diz êste autor, em seu primeiro trabalho sôbre o Muiraquit(l, 
que êste mineral, a esteatite, não é encontrado no vale amazônico e que 
era bastante apreciado pelos toltecos, que o consideravam uma petrifica
ção da carne humano. Sem mais observações deixamos assinalado o noto. 

Wassén menciona em um de seus trabalhos (7 4) figuras de esteatite 
descobertas por Mr. de Loys em excavações feitas em P6romos de Aporto
deros, a sudeste do lago de Maracaibo nas serras (Estado de Trujillo). H6 
ilustrações dessas peça& (em número de cinc0) muito rudimentares mas apre
sentando semelhanças com os Muiroquitõs do Museu. Também batraquiformes, 
bastante estilizados, demonstram no entanto um acabamento mais rude, às 
vêzes desproporcional e com traços imprecisos indicando as partes que se 
desejava reproduzir. Podemos notar, no entanto,. uma espécie de "espírito 
comum", por assim dizer, entre os Muiraquitãs do Museu e estas figuras 
encontrados na Venezuela, quer no representaçá•l do figura que representa 
o animal como que de pé, quer nos linhas estilizantes. Infelizmente não h6 
mais .Pormenores sôbre essas peças. Wassén é inclinado "to consider these 
figures primitive frog-portrayals of muirakitã type." (75). 

Um belo exemplar, não sabemos se Muiraquitã, botroquiforme, é repre
sentado pelo peça catalogada sob número 453 RGA. Foi ofertada ao Museu 
pelo Snr. J. M. Sampaio que infelizmente não poude dar a mínima informa

ção sôbre o donativo que pertencera ao pai; nem ao menos podemos di
zer com certeza se o peça é brasileiro. 

O objeto tem uma belo côr verde forte, bastante uniforme e com poucos 
veios mais claros; é levemente translúcido nas partes delgados. Mede: com
primento, 44 mm.; largura m6xima no tronco, 33 mm.; largura da ca.~eço, 
28 mm.; espessura máxima da cabeça, 16 mm.; espessura m6ximo do cor
po, 21 mm. 

.~ an61ise petrográfico do material, que devemos à gentileza do Dr. 
William G. R. de Camargo, da Faculdade de Filosofia, Ciências e Letras 
de São Paulo, revelou trotar-se de nefrite. O peso específico é 3,03 (o 
peso específico do nefrito vario entre 2, 96 e 3, 10) (il). 

A formo é o de um botr6quio altamente estilizado {figs. 5 o e b) e o 
posição dos membros é indicada por traços entalhados. A cabeço trian
gular apresento apenas, bastante lateralizados, os olhos indicados por pe
quenos círculos. Não hó indicação de bôco e narinas. 

Não apresenta perfuração de espécie nenhuma (se bem que, poro sus
pendê-lo, um fio pode ter sido amarrado em tôrno do pescoço) e o parte 
dorsal não apresenta desgaste visível, senão o decorrente de sua fabrica
ção e não do uso. 

T ai vez êste não se faço notar devido à grande dureza do material. 
E' um objeto maciço, bostante espesso e que fico perfeitamente assentado 

(74) The Frog-Jlotive, etc., pág. 3•3. 
(75) Ibidem. 

• 
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sôbre uma superfície plana, o que contrasta com as outras peças delgadas. 
Tudo isto faz crer que a peça não tenha sido usada como pendente ou Mui
raquitõ, se quizermos admitir que êste era usado no corpo, mas que tenha 
constituído talvez um objeto mógico. Ainda cabe fazer uma observação 
digna de nota. E' a de que se encontra no Museu também um tembetá, ca-

talogado sob n.o 450 RGA, de 10 cm. de comprimento e feito do mesmo 
vistoso material (fig . 4). Nada podemos afirmar porque nos faltam indica
ções precisas sôbre a origem das peças, mas de certo modo, êste fato in
valida a suposição de Barbosa Rodrigues, segundo o qual "o tembet6 não 
é de nefrite" (76), "é feito de matéria prima indígena, é contemporâneo 
e não se lhe liga virtude alguma, pelo que é essencialmente brasileiro, e 
nada tem de comum com o muyrakytã" (77). 

Finalmente vamos considerar a peça catalogada sob o n.o 423 RGA 
e representada na fig . 6 a) e b). Foi descrita por Bar.bosa Rodrigues como 
sendo um Muiraquitã falso. Tem 47 mm. de comprimento, a largura má
xima da cabeça é 22 mm. e a espessura máxima 19 mm. Tem uma forma 
curioso, quase d iríamos indefinível, e é necessário pelo menos muita fan
tasia para se conseguir ver as figuras que Barbosa Rodrigues descreveu. 
~ste autor . julga-o "uma verdadeira cópia de um Muyrakytã, ao qual se liga 
pelo tamanho, formo, estylo esculptural, maneira de fazer os desenhos e 
de perfuração." (78). 

Reproduziremos aqui a descrição pormenorizada que Barbosa Rodri
gues fez do objeto e do que conseguiu ver nêle: "Não é modelado, foi 
esculpturodo com algum instrumento cortante, depois da mossa endurecido 
e representa um homem ou mulher vestido de uma longa samarra, que pen
de do pescoço, tendo os braços ocultos por baixo de uma espécie de capa, 
que vista pelas costas assemelha-se a um Mac-Ferland. A parte inferior 
do rosto está partida, porém deixa ver perfeitamente os olhos. lateralmente 
ao pescoço ficam os dous furos, que passam de um para outró lado. No 
a lto, por detraz da cabeça da f igura, encostado à capa, f ica um terceiro 
furo perpendicular, que se ligo o um dos transversais. t ste furo, entretanto, 
não era utilizado, como se deprehende do seu exame. Os transversaes 
apresentam evidentes signaes de terem sido gastos, pelo attrito de cordões, 
enquanto que o perpendicular está perfeito. Do lado direito, visto o 
objecto de frente, parece haver outra mulher, núa e vista de lado, com 
o corpo semi-zoomorpho. Do lado esquerdo apparece um desenho de phan
tasia . A figura do centro, além dos olhos, mostrl'l as orelhas e os cabellos." (79) 

O autor insiste tratar-se de um Muiraquitã pois repete: "fm todos os 
, traços do desenho, nas suas fórmas, na maneira de esculpir, se impõe o Muy

rokytã, pelo que se vê que é um amuleto filho da mesmo escola e a elle na
turalmente se ligavam as virtudes do de nephrite. A falta do rocha asiatica, 

(76) 
(77) 
(-te) 

(78) 
(79) 

O Muyrakyti, pág. 114. 
Idem, pág. 119. 
Pelo que nos consta , ainda não foran1 encontrados ob jetos de jadeita no Brasil. 
O peso especifico deste mineral é mais elevado. ) 
O Maynkyti e os ldolos Symbolicos , pág. 231 : Addenda . Um falso MuyrakytL 
Op. cit., pág. 233. 
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a difficuldade da esculptura em outra rocha, que pudesse ser polido, 
levou o artista a fazer este falso Muyrakytã". (80) 

Bar.bosa Rodrigues, dentro do critério que adotou, julgava " falsa" a 
peça devido ao material que julgou artificialmente preparado de uma massa 
resinosa, -porém von lhering mandou posteriormente analisar o material. O 
exame, feito no antiga Comissão Geogr6fica e Geológico de São Paulo por 
Orville Derby, revelov tratar-se de "yet", (81) proveniente de depósitos 
de ógua dõce da idade cretáceo, no Estado do Bahio. A peça do Museu 
Pau.lista apresenta uma côr preta, brilhante e mesmo que Barbosa Rodrigues 
a considere um autêntico Muiraquitá na forma (ospecto do problema em que 
devemos consider6-lo autoridade), não podemos deixar de ter dúvidas neste 
particular. Alguns observadores têm aventado a possibilidade de trator-se 
de um fetiche dos negros do Bohio e - realmente, não só o material pro
vém dêste Estado, como também, quando Barbosa Rodrigues descreveu o 
peço, achava-se ela enfiada em um fino cordel de fibra vegetal enrolado 
e encerado com seivq, também vegetar (82), juntamente com uma contç:i 
de massa vítreo. 

Isto é talvez uma provo de ter sido usado pouco antes de figurar no 
Museo. Infelizmente são ignorados quaisquer dados históricos a respeito. 

E' difícil dizer se essa peça pode ser considerada um Muiraquitõ, mes
mo .dentro de um critério tão vasto de apreciação dos característicos, como 
o que indicamos em p6ginas anteriores. 

(80) 
(81) 

(82) 

J 

J 

• 

.. 

Ibidem. 
Sobre o yet escrevem Kraus e Slawson, op. cit.. pág. 233 : «is a hard, compaot. 
homogeneous and coal-black variety of lignite or brown coai. It takes a gooél 
polish and is often used for ornaments and cheap jewelry, beads and so forth.'> 
Op. cit., pig. 234. 
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IRIS KOEHLER-ASSEBURG 

FIG. l - a e b - Muiraquitãs de esteatite (Museu Paulista 
536 RGA e 537 RGA). 

FIG. 2 - b e a - Muiraquitãs de esteatite (Museu Paulista 
537 RGA e 536 RGA). 
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FIG. 3 - Muiraquitã de esteatite 
(Museu Paulista 536 RGA). 

PRANCHA I 

FIG. 4 - Tembetá 
d e nefrita (Museu 

Paulista , 450 RGA) . 
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FIG. 5 - a e b - Peça batraquiforme de nefrita (Museu Paulista 45 3 RGA) 
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FIG. 6 - o e b - Peça de yet (Museu Paulista 423 RGA) 
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