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ARCOS E FLECHAS DOS ÍNDIOS KAINGÁNG 
DO ESTADO DE SÃO PAULO 

por 

FREDERICO LANE 

Durante alguns anos (1951-1955) em que estive à disposição 
do Museu Paulista, prestando serviços à Secção de Etnologia, tive 
ocasião de examinar copioso material de arcos e flechas de várias 
tribos brasileiras. 

Despertou-me especial interêsse um lote de arcos e flechas dos 
índios Kaingáng e, em vista de várias discrepâncias encontradas na 
bibliografia referente ao assunto, resolvi definir com maior precisão 
descritiva êsse material etnográfico de absoluta autenticidade e, 
pelas condições em que foi recolhido, isento das modificações que 
ocorrem depois que os índios estabelecem freqüentes contactos com 
o branco, transformando muitas vêzes em indústria de permuta e 
comércio peças que se destinavam outrora aos seus afazeres cotidianos. 

O material examinado para a elaboração do presente estudo foi 
quase que na sua totalidade recolhido pelas turmas que exploraram 
os rios Feio (Aguapehy) e do Peixe, no extremo sertão paulista, durante 
os anos de 1905 e 1906. 

A turma que explorou o rio Feio, chefiada pelo Engenheiro ÜLAVO HUMMEL, 
seguiu no dia 10 de maio para Agudos e daí para Bauru, iniciando logo os trabalhos 
em direção ao sertão. Em 22 de junho já estava acampada à margem esquerda 
do Feio e em seguida fazia o levantamento do caminho que conduzia à Fazenda 
do sr. JOAQUIM DOS SANTOS, último morador do sertão, no córrego Corredeira. 
No dia 18 de julho, na travessia de um brejo da Corredeira, deu-se o priineiro ataque 
kaingáng, sendo ferido o Engenheiro HuMMEL, na virilha direita, e feridos ainda 
mais dois empregados da turma, um no pulso e o outro no braço. O ataque não 
foi além da saraivada de flechas, tendo sido os agressores afugentados a tiros. 
O Relatório do Engenheiro HuMMEL é de uma sobriedade encantadora e o do seu 
substituto Engenheiro GENTIL MOURA, embora mais minucioso, apresenta-se 
igualmente sóbrio. Relata ê.ste último o ataque da Corredeira e menciona no pros
seguimento dos trabalhos diversos encontros com os Kaingáng, quer na abertura 
do picadão, como na descida do rio, mas, diz o Engenheiro GENTIL MOURA que 
"a prudencia e a cautela com que andávamos nos permittiram prever e evitar". 
E continua logo além: "Jubilosos podemos narrar que ultimámos a missão que 
nos foi confiada, sem mais derramamento de uma só gotta de sangue, senão o dos 
feridos da Corredeira, apezar da insistencia do selvagem em nos atacar e persis
tencia nossa em nos defendermos sem que em represalia o mesmo lhe fizessemos". 
Aliás, essa conduta admirável, em relação dos índios, reflete a orientação sábia 
da Secretaria de Estado dos Negócios da Agricultura, Comércio e Obras Públicas, 
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na gestão do Dr. CARLOS BOTELHO. Tanto assim é que, das "instruções para exe
cução dos trabalhos do levantamento geographico do extremo sert.ã.o do Estado" 
referentes ao decreto n. 1278, de 23 de maio de 1905, consta o seguinte: 

"Art igo 6.0 
- As turmas que tenham de penetrar no sertão serão acom

panhadas por destacamentos militares, fornecidos á requisição da Secretaria da 
Agricultura, Commercio e Obras Publicas, para guarda dos depositos de viveres 
e materiaes e para protecção dos trabalhos. 

"§ unico - Esses destacamentos deverão ser postos á disposiç~o dos chefes 
de turmas, a cujas determinações terão de cingir-se. 

"Artigo 7.0 
- Os chefes de turmas deverão providenciar no sentido de que, 

o quanto possível, se estabeleçam relações amigaveis com os índios, se apparecerem; 
e só em ultimo caso, si disto depender a segurança da expedição, poderão ordenar 
o emprego das armas contra os mesmos". 

O Relatório do Engenheiro JuLIO BIERRENBACH LIMA JuNIOR não coincide 
com as afirmações de seu colega GENTIL l\foURA. Ao Engenheiro BIERRENBACH 
coube a tarefa de descer o Feio em en1barcações improvisadas, visando reconhecer 
a rota dêsse rio até a sua confluência, direta ou indireta, no Rio Paraná. A 
comitiva iniciou a descida do rio no dia 15 de novembro de 1905, part indo do pôrto 
Jacaré, em dez embarcações, canoas e botes, levando 34 trabalhadores, 1 sargento, 
3 praças e um auxiliar do engenheiro, ao todo 40 pessoas. Segundo o relato do 
Engenheiro BIERRENBACH: 

"A 27 viajamos desde as 7 horas sen1 maior novidade, quando às 9 horas 
e 40 por um dos practicos fomos avizados da proximidade dos índios; e, de facto, 
encont ramos pouco adiante, em uma curva do rio, um numeroso grupo de índios, 
o qual foi por nós desbaratado, tendo elles na fuga deixado 34 flechas, 2 arcos, 1 
vara de pescar e outros pequenos objectos. É possível que tenha havido perdas 
da parte delles, attenta a grande quantidade de sangue que encontrámos no local". 

Na exploração do rio do Peixe, segundo Relatório do Engenheiro GENTIL 
MounA, os componentes da turma foram menos felizes do que na do rio Feio, 
pois tiveram que enfrentar os Kaingáng por duas vêzes. Conseguiram sair ilesos 
de um primeiro rápido ataque, segundo expressão do Engenheiro GENTIL MoURA, 
mas mais adiante a sua descrição indica que êsse "ataque" do ribeirão dos Coroados 
nem siquer chegou a se esboçar, visto que os índios foram percebidos a tempo em 
sua aldeia ribeirinha e afugentados a tiro. É de interêsse transcrever êsse trecho 
do Relatório (pág. 7): 

"Antes de passarmos a barra do ribeirão dos Corôados e em occasião que o 
pessoal de terra tinha embarcado, da canôa dos vigias conseguiram lobrigar uma 
aldeia onde uma porção de índios esperavam a nossa approximação. Dispersos 
a tiros disparados contra o matto, desembarcámos em seguida para arrecadar os. 
objetos que na fuga pudessem ter deixado. Entre outras coisas encontrámos cerca 
de cem flechas e diversos arcos". 

"Para essa aldeia e para o ataque tambem tinham vindo os moradores de 
um outro grupo ribeirinho e distante deste ponto cerca de um kilometro, como 
pouco depois verificámos, achando-o abandonado". 

No dia imediato viajaram sem novidade e no seguinte houve uma inter
rupção por motivo de chuva; no terceiro dia, após o episodio da aldeia, foram ata
cados de surprêsa. Eis a descrição do Engenheiro GENTIL MoURA: 

" No outro dia, porém, mal tínhamos andado um kiJometro e passado a 
barra do ribeirão da Emboscada, quando da margem direita e do meio do matto 
começaram a atirar flechas contra a primeira canôa. Essa immediatamente defen
deu-se e, auxiliada tambem pelo pessoal das outras, poude ver-se livre dos assal
tantes, depois destes terem ferido a quatro dos nossos". 

"Felizmente esses ferimentos eram sem gravidade, e emquanto os feridos 
eram pensados na ambulancia da turma, fizemos um desembarque, não só para 
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desalojar os selvagens, como para arrecadarmos o seu material bellico, o que 
conseguimos trazendo 80 flechas e seis arcos grandes". 

"0 ponto em que elles nos deram combate estava situado em um barranco 
alto, em cujo cimo, para se defenderem, construiram tres trincheiras feitas de 
pá:os collocados horizontalmente e ·sobrepostos um ao outro. Para melhor se ocul· 
tarem aos nossos olhos, elles as disfarçaran1 com. folhagens recem·cortadas". 

"Dos quatro empregados feridos só um tinha sido offendido com alguma 
gravidade, tendo recebido na perna esquerda uma flecha que entrou cerca de vinte 
centímetros". 

São êsses os episódios principais na exploração dos dois rios sendo que do 
material indígena recolhido na do rio do Peixe constam cêrca de duzentas flechas 
de osso, madeira e ferro, além de doze arcos. 

Há discrepância entre os dados transcritos acima e o que afirma HORTA 
BARBOZA (1913, pág. 14): 

"0 reconhecimento dos rios Feio, Aguapehy e Peixe, pela Commissão 
Geographic-a e Geologica do ]~stado, teve de fazer-se á mão armada, e ainda assim 
não se conseguio evitar o sacrificio de vida em amb0s os campos". 

Discrepâncias maiores aparece1n ainda em EDGARD LAGE DE ANDRADE 
(1945, pp. 55-56), ao se referir à exploração do rio Feio e ao ataque kaingáng do 
qual saiu ferido o Engenheiro· HUI\'U\fEL. Diz êsse autor que: 

''.Depois dêste sério episódio da 'entrada', houve necessidade de se inten
sificar a guerra sertaneja. Cêrca de duzentos bugreiros, equipados com bôas armas 
de fogo, entre -as quais havia mais de quarenta carabinas, sob o comando de AN
TONIO ADÃO, ANTONIO PEDRO, PEDRINHO SAPATEIRO e VICTOR FERREIRA, se
guiram os engenheiros durante os trabalhos do levantamento regional. Dois 
_ataques sérios da parte dos selvagens, e duas alentadas investidas da resistência, 
contra as hordas destes, reduziram-nos ao silêncio. Não fora preciso mais nada. 
Correram sossegados os trabalhos posteriores de reconhecimento do rio Feio
Aguapeí, até as margens do Paraná". 

Certo, poréfu, é que as hostilidades recrudesceram durante a construção 
da Estrada de Ferro Noroeste do Brasil, e a maneira de encarar a animosidade 
indígena também sofreu alteração, com o emprêgo de bugreiros experientes para 
dar caça aos índios. A ação dêsses sertanejos, atuantes de longa data, caracteri
zava-se pela represália e chacina impiedos-a, quer nos encontros casuais na mata, 
quer nos aldeiamentos indígenas, pe-lo menos dentro de um raio de cinco léguas 
dos últimos moradores ou dos pont.os a -serem defendidos. 

EDGARD Lã GE DE ANDRADE desoreve o que foi a penetração da Noroeste 
e a ação dos bugreiros. Sob êsse aspecto o s~u livro traz informes valiosos, inclusive 
dados biográficos dos principais bugreíros que atuaram naquele sertão. Todavia, 
a sua exaltação do heroísmo sertane'jo nessas batidas dos índios~ desmesurada. A 
elogiar existe a experiência inéonteste dêsses mateiros, que conseguiam surpreender 
os Kaingáng em sua;s próprias· aldeias. A grande superioridade do sertanejo, armado 
-em. geral de carabina Winchester de repetição, calibre 44, conhecida vulgarmente 
como "papo amarelo", reduzia o perigo das chamadas dadas ao nível de uma 
simples caçada. l\.fesmo frente a frente, em combate, a disparidade era enorme. 
As baixas entre os bugreiros eram nulas ou mínimas, ao passo que pesadíssimas 
nas hostes indfgenas. O próprio autor de ''Sertões da Noroeste" atesta êsse fato: 

''E seus míseros despojos: - trintae dois feridos, vinte e nove mortos atra
vessados a bala, ou a gume de espada, ficam no campo, em logar de troféus de 
guerra, que nã.o tinham." e ". . . quatro a seis dos nossos lutadores, menos expe
rientes, talvez, da tática indígena, baqueam, mortos ... " (pp. 195-196). 

"A contagem feita dos despojos inimigos nos dois campos de luta revela 
treze mortos". "Há, porém, apenas, mortos, porque os bugreiros rancorosos, 
sac~ificaram os feridos que havia". (p. 220). 
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E ainda, ao descrever um ataque de surprêsa contra um arraial indígena, 
remata o autor (p. 229): "Fôra uma caçada completa. Não perderam uma só 
bala os caçadores". 

GENTIL MouRA em seu Relatório (Exploração do rio Feio), p. 8, comenta 
essas batidas sertanejas e descreve uma das mais importantes, a mais longa, havida 
na região do Feio. Entre os comentários merece destaque o seguinte: "Enquanto 
uns alvejavam os índios conforme a distribuição anteriormente feita, outros en
travam nos ranchos e a tiro e a facão tomavam os arcos e os ta.capes que pudessem 
encontrar. Enfraquecido assim o inimigo, podiam dar combate com certeza. de 
exito e então o tiroteio era geral; raro era o filho das selvas que conseguia escapar 
do morticínio, emquanto que da parte dos sertanejos nem um ferimento havia a 
registrar". 

Por último, uma observação de HERMANN voN lHERING (1911, p. 132): 
"Comprova não serem, por natureza, sanguinolentas as capturas, o facto 

de se não constatar um só obito em membro de bandeira, por occasião de nove 
dá-Oas do município de Baurú". 

Heróicos foram os Kaingáng que, na defesa de seu território, segundo HoRTA 
BARBOZA (p. 24), não excediam 500 pessoas e (p. 16) ''nesse tempo, faziam irrupções 
quasi simultaneas, numa linha de fren te superior a 250 kilometros". 

Antes do exame e descrição dos arcos e flechas kaingáng recolhi
dos nas já mencionadas explorações do sertão paulista, convém ana
lizar alguns dados e informes que se encontram na bibliografia per
tinente. 

Diversos autores têm-se ocupado dos Kaingáng, quer do Estado 
.# 

de São Paulo, quer de outras regiõrs. E evidente que essas informações 
são tanto mais fiéis quanto mais circunscrita a região estudada, es
pecialmente quando os informes são de primeira mão. 

É possível, e mesmo provável, que a cultura material dos Kain
gáng, em sentido amplo, tenha sido no passado bastante uniforme. 
Mas o desmembramento em grupos dissidentes; a diversidade das 
áreas geográficas ocupadas; os contactos, pacíficos ou belicosos, com 
tribos circunvizinhas; enfim um conjunto de fatôres, variáveis em 
cada caso particular, provocaram novas adaptações ao meio ambiente, 
com as diversificações culturais conseqüentes. E compreensível, assim, 
a facilidade de se incorrer em inexatidões, ou generalizações perigosas, 
sempre que se tente englobar num trabalho de síntese grupos agora 
tão heterogêneos. 

Rm relação aos arcos e flechas, certos caracteres gerais ainda 
permanecem, permitindo, apesar das variações de estilo, identificar 
com certa segurança tais peças como sendo kaingáng. O exame mais 
minucioso, a análise de peculiaridades, permitirá sem dúvida uma 
identificação mais restrita. 

Sendo o escopo do presente trabalho definir, o melhor possível, 
os arcos e flechas dos Kaingáng que ocuparam, antes de sua pacifi
cação, extensa área do sertão do Estado de São Paulo, as referências 
aos relatos de diversos autores merecem uma restrição. Admitida a 
diversidade da cultura material dos diversos grupos, essa análise 
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bibliográfica, visa unicamente salientar as coincidências, no emprêgo 
de materiais idênticos, ou nos estilos similares, assim como apontar 
exageros, ou chamar a atenção de futuros pesquisadores para fatos 
que parecem merecer melhor averiguação. 

o VISCONDE DE TAUNAY (1913, p. 90), quando presidente da 
Província do Paraná (1885-1886) teve ocasião de visitar os Kaingáng 
de Guarapuava. Descreve as suas armas como "grandes arcos feitos 
de pau de guaiuva, e todos enleiados com a casca de cipó imbé, flechas 
de dois metros de comprimento com farpas de osso de macaco ou de 
ferro. Mostram muita habilidade na pintura delas". 

GENTIL MouRA em seu Relatório (Rio do Peixe) diz o seguinte, 
pp. 7-8: 

"Encontrámos cerca de cem flechas, cujas pontas terminam de differente 
1nodo. Umas em bola de madeira; outras abrem-se em quatro pontas finas de 8 
millimetros de comprimento e distante entre si quatro millimetros; outras ainda 
de formato de lança, feitas de tíbia de macaco ou de ferro cuja ponta attinge ás 
vezes a vinte centímetros. 

"Vimos também uma qualidade de flecha de que não tinha.mos conheci
mento: termina por urna ponta de ferro, da apparencia, espessura e comprimento 
de urna agulha de coser algodão; quanto ao formato da canna é em tudo seme
lhante ao das de1nais flechas. 

"Uma dellas é de um labor paciente e bello, coberta de um tecido de palhas 
brancas e pretas, formando um lindo mosaico. 

"Os arcos são de duas qualidades; de caça, com que elles geralmente andam, 
e de guerra de que se utilisam na occasião dos seus ataques. Os primeiros são muito 
toscos, feitos de uma vara qualquer, sem o menor preparo a não ser o do descas
camento da madeira; os de guerra, porém, são feitos com capricho extraordinário. 
Têm mais de d'ois rnetros de comprimento; são de formato bicordiformes. 

"Todos os arcos que vimos têm na face superior da corda, e em todo o 
sentido longitudinal, uma serrilha ou fenda de dois millimetros de profundidade 
por quatro de largura; são muito bem polidos e feitos de Guyuvira, cuja. rigides 
e côr são semelhantes ás do ébano". 

GUSTAV VON KOENIGSWALD (1908a, p. 40 e fig. 2-AK) descreve 
as armas dos "Botocudos" do sul do Brasil. Como o seu artigo trata 
das relações entre colonos e índios no Estado de Santa Catarina, 
presume-se que as armas pertencem aos Kaingáng dêsse Estado. O 
autor descreve o arco como sendo fabricado em uma Bignônia conhe
cida como pau d'arco, de mais de dois e meio metros de comprimento 
e completamente envolto com casca de imbê, exceto uma extensão 
mediana de cinco centimetros para o encôsto da flecha. As flechas, 
cujas dimensões vão de 160 a 180 centímetros pertencem a três tipos: 
de madeira rija farpadas unilateralmente, de choupa de ferro e de 
batoque. Quanto à empenação, diz que é feita com duas penas caudais 
de cêrca de 20 centimetros, amarradas com linha de fibra logo acima 
do entalhe. De fato, as figuras das flechas inteiras, uma farpada 
unilateralmente e outra de choupa, mostram uma empunhadura 
curtíssima. 
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O mesmo autor (1908b, p. 48, figs. 4-10) descreve agora o arco 
e as flechas dos Coroados do sul do Brasil. O tipo do arco (fig. 4) é 
o mesmo mas agora feito da madeira conhecida comumente como pau 
d'arco ou guaiúva; menciona também a madeira de palmeira, e diz 
ainda que os arcos são totalmente lisos, ou enrolados com imbê até 
o meio, onde fica livre uma parte de dois dedos de largura para o en
côsto da flecha. Os arcos são levemente entalhados nas pontas para 
impedir o escorregamento da corda. As flechas, segundo o autor, 
são finas, de 1,60m de comprimento, guarnecidas de uma base de 
haste de taquara flexível e afirma pertencerem às mais perigosas 
armas do gênero. Explica como as hastes verdes, flexíveis, são en
direitadas e sêcas para adquirirem rigidez e afirma que os nós são 
Jixados e usualmente enrolados com imbira para não atrapalharem 
ou desviarem a direção das flechas. Diz que a haste mostra de 3 a 
6 dêsses enrolamentos de imbê que servem também para reforçar o 
taquari, no meio dos quais aparecem deEenhos negros ou de urucu. 
Afirma que a maioria dessas flechas desenhadas procedem principal
mente dos índios mansos, que ornam a sua "mercadoriá" segundo o 
gôsto do freguêE·. Descreve três tipos de flechas. Para fins guerreiros 
diz, que a ponta, que antigamente era trabalhada em pederneira, 
passou a ser normalmente de ferro, conservando a mesma forma, e 
afiada nos dois gumes, sendo fabricada de vasilhame de ferro recebido 
dos brancos. Para a caça descreve as flechas de ponta de ôsso de 
macaco, lascado e afiado em ambas as extremidades, prêso com imbira 
na ponta da haste, f armando uma farpa, a qual, retirando-se com 
f ôrça a flecha de uma ferida, solta-se da haste e permanece dentro 
da carne. O tercen:o tipo descrito é o de ponta de madeira de forma 
cônica e fortemente entumescido no meio, sendo usada esta flecha 
para pássaros e frutas, principalmente sapucaia e pinhão. O empe
namento é feito com penas longas de cêrca de 30 centímetros, sendo 
utilizadas as penas negras da cauda dos jacus e as penas carijó de 
inúmeras aves de rapina, as quais são presas a cêrca de 7 a lOcm do 
entalhe da corda com unia linha muito fina de embira. 

HoRTA BARBOZA (1913, pp. 37-38) diz que os arcos 
"de g•1erra, t ambém utilizados contra onças e antas, regulam ter dois 

metros de comprimento e são tão grossos que a mão mal os pode abarcar; os 
destinados a matar macacos e outros animais de menor porte são muitíssimo 
mais leves, mais curtos e finos. 

"As flexas cujo comprimento deve exceder, segundo medidas fixas, a altura. 
da pessoa que a fabrica e utiliza, compõem-se de tres partes: a ponta, o corpo -
que é uma vareta de madeira - e o cabo, portador das pennas, feito de taquarinha. 

"Para as caças miudas emprega-se a ponta feita de uma lasca de tibia de 
macaco; na guerra, e contra ani,maes corpulentos, a choupa de ferro. As flechas 
para passarinhar são muito mais curtas que as outras, e dotadas de quatro pontas 
de madeira, divergentes e lisas; ou, senão, de um batoque rombudo, cujo effeito 
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é derrubar o passaro sem o ferir, só atordoado pela pancada. As pennas empre
gadas para dirigir o vôo das flexas são tiradas das azas de urubús e araras." 

Afirma -ainda que os Kaingáng não envenenam as pontas de suas 
flechas. 

PLOETZ e MÉTRAUX (1929, pp. 159 e 161-162) fazem referências 
englobadas aos arcos e flechas dos Kaingáng e Aweikoma. Segundo 
êsses autores, 

"Les ares des Kaingang sont faits généralement en pao d'arco et en bois 
de guaiúva. Ils mesurent de 1,70 à 2,60m. de longueur et ont un diamêtre oscillant 
entre 2,5 à 3,5cm. ILs sont solides et de section circulaire". Mencionam também 
o revestimento usual de imbê. Sôbre as flechas dizem o seguinte: "Les roseaux 
taquary sont cueillis spécialement par les Kaingang pour en faire hampe de leurs 
fleches. l /empenne est faite en plumes de ma.cuco, de gavião et d'autres oiseau.'{. 
Le pointe est en os et parfois en fer. Dans le premier cas, c'est un morceau d'os 
d'un petit mammüêre qui est adapté obliquement à la pointe du roseau et soli
dement attaché avec des lanieres d'i?nbé. Ces Indiens ont également des fleches 
à oiseaux (virotes) dont le tampon ter1ninal porte au milieu une pointe fine de 
quelques centimêtres de longueur. Ces fleches ont jusq'à 2m. de long. L'empenne 
est ta,ngentielle. Elles sont entourées d'anneaux en écorce de cipo imhé fixé avec 
de la résine. C-es cercles représenteraient, para1t-il, les "grades" du possesseur 
de la fleche ( ?) (MOREIRA PINTO, t. 1, p . 580)." 

MÉTRAUX (1946, pp. 459-461, fig. 59) trata novamente dos 
Kaingáng e afirma que os seus arcos são feitos de pau d'árco (Tabebuia 
impetiginosa) ou de ipê prêto (Tabebuia chrysantha); descreve o pre
paro do arco e diz que 

"At each end a plaited bulge or, rarely, two right-angled notches prevented 
the caraguatá or embira string from slipping. The stave was wrapped with strips 
of cipo embé (Philodendron imbe) (fig. 59,g), which at both ends formed a bulge 
to prevent the string from slipping. Some Caingang bows were 9 feet long, but 
they generally averaged from 7 to 8 feet." Afirma que "Arrow-heads are wide 
taquara splinters, barbed rods (fig. 59, h), wooden rods t ipped with a sharp point 
of monkey or deer bones (fig. 59, c), and massive, blunt wooden knobs used for 
bireis (fig. 59, a, b). Some bird arrows are also tipped with four slightly diverging 
sticks or thorns. In recent years, the hunting and war arrows of the Santa Cata
rina Aweikoma-Caingang have been tipped with duck-bill iron heads (fig. 59, i)." 

As figuras foram redesenhadas de ambos os trabalhos de 
KoENIGs -~TALD sôbre os Kaing6ng. As figuras h e i representam as 
mesmas flechas inteiras que se encontram no primeiro trabalho de 
K OEN1GS1,'.1; ALD. 

Note-se agora o que diz êste mesmo autor, quando trata dos 
Cainguá (1948 pp. 84-85): 

"Cainguá bows are ma<le of palm wood, guayaihwi (Patagonula ame
ricana), or ihvira payú, ihvira pepé (Holocalyx bal,ansae). They are 6 to 8 feet 
(2 to 2.5m.) long, circular or oval in cross section, and entirely or partially wrapped 
with guembé bark (Philodendron sp.) or covered with a basketry sheath in the 
center. A small bulge at each end made of wrapped bark strips prevents the fiber 
bowstring from slipping". Quanto às flechas, diz que "The main types of arrowheads 
f ound in the tropical area are used by the Cainguá: Lanceolate taquara heads; 
tapering sticks, plain or barbed on one or both sides; and conical wooden plugs 
for stunning birds." 

• 
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Comentários sóbre os trechos transcritos acima: 

As informações do VISCONDE DE TAUNAY, de GENTIL lV1ouRA 
e de HORTA BARBOZA, pessoas que tiveram contacto direto com os 
Kaingáng, são merecedoras de crédito. Os dois primeiros mencionam 
a mesma qualidade de madeira (guaiuva ou guyuvira) empregada na 
confecção dos arcos. GENTIL MouRA exagera a côr dos arcos, com
parando-a à do ébano. De fato, o cerne da guaiuvira é negro, mas 
não é do cerne que sai a madeira dos arcos. HORTA BARBOZA exagera 
a grossura, ao afirmar que a mão mal os pode abarcar. Os tipos de 
flechas descritos concordam todos com o material do Museu Paulista. 

KoENIGSWALD em seu primeiro trabalho, sôbre os "Botocudos" de 
Santa Catarina, figura e descreve muitas peças inquest ionàvelmente 
aweikoma, mas não é possível saber até onde vai a autenticidade das 
flechas figuradas por inteiro e de empunhadura curtíssima, caráter 
que me parece extranho a qualquer dos grupos Kaingáng. 

Já em seu segundo artigo, sôbre os "Coroados·' do sul do Brasil, 
baseado em informações próprias e as que lhe forneceu TEL~1"1ACO 
BORBA, fornece dados mais seguros. Indica agora a madeira do arco 
como sendo guaiúva, embora ainda mencione a palmeira como sendo 
também empregada. Quanto às flechas, menciona os três tipos usuais: 
choupa de ferro, ponta de osso de macaco e batoque de madeira. 
Afirma usarem penas longas, cêrca de 30cm, principalmente as de 
jacu e as penas carijó de várias aves de rapina. Afirma que são presas 
a cêrca de 7 a 10 centímetros do entalhe da corda com linha de imbira 
muito fina. Duas afirmações suas devem ser tornadas com certa 
reserva: A primeira quando afirma que os nós dos taquaris, depois 
de lixados, são usualmente enrolados com embira para que não atra
palhem ou desviem a direção da flecha. Em tôdas as flechas que exa
minamos, nenhuma apresenta um anel de imbê nos nós do taquari. 
~sses aneis nem são usuais no taquari, mas antes na vareta de ma
deira. Algumas flechas nem trazem os nós lixados, o que mostra que 
êsse detalhe não é de grande importância, mesmo porque muitas 
tribos indígenas apenas aparam o brôto no.s nós do taquari e não 
chanfrarn o rebordo e nem o lixam, como é comum entre os Kaingáng. 
A segunda afirmação duvidosa diz respeito às pontas de osso de 
macaco que, segundo afirma KoENIGSWALD, soltam-se da haste e 
ficam na carne, em sendo retirada a flecha com f ôrça de uma ferida. 
Pelo que nos foi possível verificar, essas farpas são tão seguramente 
amarradas à ponta da vareta, que mesmo atiradas contra um tronco 
de árvore, as flechas dêsse tipo dificilmente soltam a farpa ao ser 
arrancada a flecha. A farpa bem segura, obrigando o animal mal 
ferido a levar consigo a flecha, permite trilhá-lo ou retirá-lo com mais 
facilidade dos galhos das árvores. 

• 

' 
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PLOETZ e MÉ'I'RA ux mencionam o pao d' arco e a guaiuva como 
as madeiras utilizadas na confecção dos arcos kaingáng, fornecendo 
também as medidas usuais de tais arcos, perfeitamente cm conso
nância com as dos Kaingáng paulistas. Referem-se ao envoltório de 
imbê e à corda do arco, de embira de ortiga. Quanto às flechas, des
crevem sumàriamente as de ponta de osso, mencionam as de choupa 
de ferro, e comentam a ponta fina central, no tôpo dos batoques, nas 
flechas de passarinhar, característica esta existente em todos os exem
plares do acervo do Museu Paulista. Embora pouco detalhadas, as 
informações dêstes autores coincidem em grande parte com o material 
dos Kaingáng de São Paulo, objeto do presente estudo. 

MÉTRAUX, calcando os seus t raba.ll1os em informações biblio
gráficas e, no caso em pauta, na.s informações de KoENIGSWALD, não 
foi feliz no separar o joio do trigo. Oferece para os Kaingáng uma 
mistura de informes e desenhos de armas tiradas dos trabalhos de 
KoENIGSWALD. Como principal material para a confecção de arcos, 
dá preferência à Bignoniácea mencionada no primeiro trabalho de 
KoENIGSWALD e descarta a guaiúva mencionada no segundo, quando 
é esta justamente a preferida pelos Kaingáng. Reproduz por inteiro 
as flechas duvidosas, de empunhadura curta, figuradas no primeiro 
trabalho, e desconsidera as que aparecem, também por inteiro, no 
segundo (figs. 5 e 6), legítimas flechas kaingáng, de empunhadura 
muito longa. Bastaria um exame perfunctório das fotos de flechas 
que se encont).'am nas publicações da Comissão Geográfica e Geo
lógica de São Paulo (Exploração do Feio e do Peixe), para optar sem 
receio por estas últimas. Menciona o uso de choupas de ferro entre 
os A weikoma de Santa Catarina, mas esquece as referências de uso 
idêntico entre os Kaingáng de São Paulo. Por outro lado, quando 
estuda os }' ainguá (1948, pp. 84-85), menciona entre os materiais 
utilizados para a confecção dos arcos, o guayaihvi (Patagonul,a ameri
cana), no que está de acôrdo com AMBROSETTI (1894, p. 732), sem 
dúvida, mas esquecido de que o mesmo material encontra-se men
cionado em vários autores que trataram dos Kaingáng. Sem con
testar o uso dessa essência pela tribo guarani, faço apenas objeções 
ao critério de separação que M ÉTRAUX faz dos dados colhidos em 
KoENIGSWALD e outros. Muitos poderão ser induzidos a concluir 
que MÉTRAUX, com a sua inconteste autoridade, conseguiu definir 
convenientemente os arcos e flechas kaingáng, quando na realidade 
o que êle faz é embaralhar as armas de caça e guerra dessa tribo com 
as suas similares kainguá. Não soube, enfim, discernir entre os dados 
pouco seguros de KoENIGSWALD, com respeito aos chamados boto
cudos de Santa Catarina, e os informes muitomais precisos do trabalho 
sôbre os coroados do sul do Brasil. E nem prestou muita atenção ao 
que diz KoENIGSWALD (1908, p. 380) sôbre as flechas kaiuá, do con
trário teria reparado que na empenação das flechas, as penas são 
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presas à pouca distância do entalhe da corda, resultando numa empu
nhadura curta, muito diversa da que se observa nas figuras 5 e 6 de 
KoENIGSWALD (coroados, p. 30), mas perfeitamente de acôrdo com a 
empunhadura figurada nas flechas das figuras 4 (caiua, p. 397) e 
B (bot.-Ocudos, p. 41). 

Embora sem desprezar modificações na cultura material de 
uma tribo, decorrentes do convívio ou entrechoque com outras limí
trofes, sempre seria mais seguro num trabalho de síntese, como o 
de MÉTRA ux, dar mais pêso aos aspectos mais constantes. Assim, 
não deveria êle desconsiderar a preferência dos Guarani pelas ma
deiras de palmeiras na confecção de seus arcos e varetas de flechas, 
assim como a empunhadura geralmente curta destas. 

Da análise dêstes diversos autores, alguns pontos coincidentes 
merecem destaque: 

1) Arcos longos, envoltos ou não com imbê, feitos de guaiuvira 
(Patagonula americana); 

2) Flechas também longas, finas, de emplumação muito longa 
e empunhadura das mais longas; 

3) Tipos de flechas, na ordem de sua freqüência, de ponta de 
osso de macaco, de choupa de ferro, de botoque de madeira 
e de espeques longos de madeira, em número de quatro 
e divergentes em disposição. 

A flecha de ponta de madeira rija, farpada unilateralmente, 
não faz parte do armamento kaingáng e só acidentalmente poderia 
ser encontrada entre êles, em virtude da sua contigüidade com os 
Ofaié-Xavante e Kaiuá. 

Feitas estas considerações preliminares, passo a dar os resul
tados colhidos e as descrições dos arcos e flechas kaingáng que cons
tam do acervo do Museu Paulista. De passagem, é interessante notar 
que, embora estivesse presente, pelo menos no levantamento do rio 
Feio, um representante do Museu Paulista, o sr. FRANCISCO GüNTHER, 
contratado para acompanhar a expedição, só muitos anos depois, em 
1931, é que passou para o patrimônio do museu o material etnográfico 
então recolhido. 

Arcos 

Ao todo, nove arcos kaingáng foram examinados, oito dêstes 
registrados na Secção de Etnologia sob os números 1131, 2977, 4781, 
4884, 4906, 5864, 5865, 4015, e um nono com apenas o número dos 
antigos registros, 5136. De cinco dêstes arcos foram retiradas amos
tras de madeira para identificação no Instituto de Pesquisas Tecno-
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lógicas (número 4781, 4884, 4906, 5864 e 5865). O resultado da análise 
foi uniforme, indicando a madeira como sendo a Patagonula americana, 
uma Borraginaceae conhecida vulgarmente sob o nome de guaiuvira, 
nome vulgar que apresenta inúmeras variantes de grafia de local para 
local. Ê madeira de cerne prêto, manchado, e um alburno de um 
amarelo escuro. Reputada como sendo muito flexível e resistente, 
é porém de talhe muito duro. Os Kaingáng empregam o alburno 
da madeira, cuja côr amarela escura., torna-se pardacenta com o uso. 
Pelas indicações muito sumárias dos catálogos antigos do museu, 
estas peças não podem ser atribuídas com segurança ao Rio Feio ou 
ao rio do Peixe sendo, porém, em sua maioria provàvelmente desta 
última localidade, onde a coleta de material foi mais copiosa. 

~stes arcos excedem, em média, dois e meio metros de compri
mento, o mais curto com 2,42m, e o mais longo com 2,65m. Esta 
média equipara-se em comprimento aos arcos sirionó (HoLMBERG, 

1948, p. 458; MÉTRAUX, 1949, p. 233). O corte transversal é roliço 
mas, em virtude de uma canaleta raza, longitudinal, que se extende 
quase de ponta a ponta na face dorsal do arco, a secção é levemente 
cordiforme. Essa canaleta, cujo objetivo é dar maior elasticidade ao 
arco, mede cêrca de 4 a 5mm de largura máxima, no meio do arco, 
e uma profundidade de 1 a 2mm. GENTIL MouRA faz referência a 
êsse detalhe, que encontrou em todos os arcos e denominou de "serri
lha ou fenda de dois milímetros de profundidade por quatro de 
largura". 

Os arcos são grossos na parte mediana, com cêrca de 35 a 37mm 
de diâmetro, e despontam gradualmente para as extremidades, onde 
o diâmetro fica reduzido para 23 até 15mm, geralmente com maior 
afilamento no pé do arco. De todos êles, apenas um (RG 4781) apre
senta um envoltório de fita de imbê, que vai quase que de ponta a 
ponta. Em algumas extensões pequenas o imbê despregou-se e perdeu
se, mas mesmo no meio do arco ainda são evidentes os sinais de enro
lamento total, sem deixar livre o espaço para o disparo da flecha, 
mencionado por KoENIGSWALD, o que indica êsse detalhe como va
riável. Os outros arcos são todos lisos. 

A corda no tôpo do arco prende-se bem próximo à ponta, que 
na maior parte das vêzes é de afilamento brusco, deixando a ponta 
um tanto cônica (figs. 10, RG 4781, e fig. 12, RG 4884), sendo que 
essa diferença brusca de diâmetro evita o escorregamento da corda 
sem a necessidade de um refôrço de imbê. No pé o arco é em geral 
mais gradualmente despontado e quase sempre chanfrado ou truncado 
na ponta, que evidentemente serve para apoio sôbre o solo na ocasião 
de atirar a flecha. A corda prende-se no pé, em geral, mais distante 
da ponta, cêrca de 4 a 7 cm. Três arcos apresentam no pé uma exten
são de enrolamento de imbê de cêrca de 3cm, que serve para calçar 
a corda (fig. 21, RG 2977). Em outros arcos, as extremidades são 
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pouco diferenciadas e a corda prêsa próximo das extremidades; ou 
existe um maior afilamento no pé, com um chanfro na ponta, sendo 
a corda prêsa próximo a esta (fig. 11, RG 1131). A corda dos arcos 
kaingáng é bastante grossa, cêrca de 4,5 a 5mm de espessura, e fabri
cada com um grande número de cordéis, cêrca de 14. O encordoa .. 
mento é feito sem deixar sobra de corda enrolada ao redor do arco; 
no pé o amarrilho é firme; no tôpo forma uma laçada em alça, que 
permite retirar a corda para torcê-la, dando-lhe maior tensão. Como 
os arcos kaingáng são muito pouco curvos, a corda tensa fica dis-
tante do arco apenas de 2 a 4cm. Todos os arcos, tanto em virtude 
de seu tamanho, como pela densidade alta da guaiuvira, são extrema-
mente pesados, dando uma média para os nove arcos examinados 
um pouco acima de 1,700kg, o mais leve pesando 1,530kg (RG 4906) 
e o mais pesado 2,080kg (RG 4015). 

Curioso em saber qual a fôrça necessária para manejá-los, im
provisei na Secção de Etnologia do Museu Paulista um suporte feito 
de um caibro grosso, disposto horizontalmente, com dois cravos 
grandes de ferro, próximos um do outro, de modo a servir de apoio 
ao arco. Na falta de um dinamômetro, recorri ao método simples 
de distender a corda por meio de pesos até afastá-Ía do arco 50cm. 
Com material antigo, ressecado, e cordas nem sempre em bom estado 
de conservação, não seria prudente ultrapassar êsse limite, evitando 
uma possível ruptura do arco, ou rompimento da corda; de fato em 
alguns arcos não levei a prova a êsse limite. Os resultados, embora 
de valor apenas aproximativo, tanto pelo estado do material, como 
pelo equipamento improvisado, não deixam de ser interessantes. Em 
cinco arcos encontrei uma média de quase 27 quilos necessários para 
esticar a corda 50cm do arco. Para essa distância, os dados obtidos 
foram os seguintes: 

Arco RG 4781 ...... .... . ...... ..... 27,440 kg 
RG 4884 ...................... 27, 430 ,, 
RG 4906 ...... ..... ........... 27,890 ,, 
RG 5864 ...................... 22, 640 ,, 
RG 5865 . ............. .... . ... 29 ,350 ,, 

Os dois outros arcos fiquei com receio de danificá-los e inter· 
rompi a passagem. A f ôrça dinamométrica empregada e os resultados 
foram os seguintes: 

Arco RG 1131 .... ... ............. 13,890 kg . . . . 30cm 
RG 2977 .................... 20,400 kg . . . • 40cm 

Em um dos arcos arrisquei ultrapassar os 50cm, com o resul
tado abaixo: 

Arco RG 4884 .................... 33,430 kg . . . . 58,5cm 

Em números redondos, seria um cálculo aproximado considerar 
uma fôrça dinamométrica equivalente a 35 quilos como necessária 
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para distender a corda 60 centímetros. Talvez com arcos em uso, 
mais flexíveis, em relação ao material ressecado do museu, o Kain~ 
gáng pudesse obter os mesmos resultados com menor f ôrça. 

Poucos são os dados .que me foi possível encontrar para con
fronto com os resultados acima. MÉTRAUX (1949, p. 233) diz o se-

• gu1nte: 

"The strength of the Indian bow seldom has been ascertained by experiment
ation. According to RYDÉN (1941), the Sirionó could perforate a wooden board 
an inch (3cm.) thick ata distance of about 80 feet (25m.). The Guayakí are said 
to be capable of liitting the mark at a distance of 300 feet (91m.)." 

f;stes dados são interessantes, porque ambas as tribos mencio
nadas no parágrafo transcrito acima usam arcos muito longos, como 
os dos Kaingáng. Quanto à fôrça dinamométrica necessária para 
obter tais efeitos1 em tiros de arco e flecha, só encontrei uma refe
rência de RoQUETTE PINTO (1919, p. 274), relacionada aos Nambi
quara. Diz o autor que; 

"Fizemos experiencia afim de avaliar, approximadarnente, a força neces
saria para dar ao arco a indispensavel efficiencia". 

"Para obter, em um delles, medindo 2,38 de comprimento, por 0,047 de 
maior largura, corda de tucum com 0,002, uma flecha de 50 centimetros, foram 
necessarios 66 kilogramas de tracção dynamometrica". 

Em compatação com os resultados obtidos com os arcos kain
gáng, essa fôrça parece tremendamente exagerada. 

O alcance das flechas kaingáng será assunto tratado mais adiante, 
depois da descrição dos vários tipos de flechas. 

Flechas: 

Das flechas kaingáng recolhidas pela Comissão Geográfica e 
Geológica do Estado de São .Paulo, durante as explorações dos rios 
Feio (Aguapehy) e do Peixe (1905/1906), foi possível reunir, no acervo 
do Museu Paulista, um total de 66 exemplares, representando quatro 
tipos bastante uniformes, terminando respectivamente ern ponta de 
osso, choupa de ferro, batoque e espeques de madeira. Dêstes grupos 
o mais numeroso é o ae flechas com uma farpa mais ou menos alon
gada de osso de tibia de macaco, encastoada e prêsa com imbê na 
ponta da vareta. A nomenclatura das partes componentes de uma 
flecha varia um pouco de autor para autor. Assim, o têrmo haste 
é empregado em sentido amplo, abrangendo todo o corpo da flecha, 
ou restrito para a parte basal, geralmente um taquari (BALDUS, 1947, 
p. 54; RoQUETTE-PINTo, 1919, pp. 277;.278). As flechas dos Kaingáng 
paulistas, em dois dos tipos (farpa de o'Sso e choupa), compõem-se 
de um taquari basal, comportando a empenação, e na extremidade 
distal com uma vareta cilíiidrica, afilada na ponta, inserida por pressão 
na parte medular do taquari, recebendo êste, depois, um enrolamento 
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de imbê para segurar firmemente a vareta e evitar o lascamento do 
taquari, se bem que muitas vêzes a int rodução da vareta lasca em 
curta extensão a ponta do taquari, dividindo-a em 5 a 8, ou mais 
pontas de lasca, que ficam igualmente presas seguramente pelo imbê 
ao redor da vareta; a extremidade distal da vareta, ou ponta, é nas 
flechas de farpa de osso, chanfrada de um lado, onde é e.acostada a 
lasca afilada de osso, às vêzes levemente curva, de tal modo que a 
ponta afilada fica no eixo longitudinal da vareta e a outra extremidade 
forma uma farpa romba, em dente, ou irregular, mas sempre de curta 
extensão; nas flechas de choupa de ferro, o engaste da lâmina é feito 
em fenda na ponta da vareta e esta é mais larga na extremidade e 
achatada, permitindo um engaste seguro. Nos outros dois tipos de 
flechas, de batoque e de espeques de madeira, utilizavam os Kain
gáng apenas um taquari mais longo, em cuja extremidade distal colo
cavam o batoque, ou uma base embutida para prender os espeques. 
Normalmente, o pé do taquari fica para a ponta da flecha, mas existem 
exceções. Os nós do taquari são geralmente chanfrados, com rebaixe 
do frizo saliente, e lixados, mas também nem sempre é êste o caso. 

Assim, dentre as flechas kaingáng examinadas, nove trazem 
apenas o brôto dos nós aparado, sem chanfro algum no rebordo, que 
permanece saliente como na matéria prima. 

As varetas das flechas são finas, ao redor de 8,5mm de diâmetro, 
pouco ou mui gradualmente afiladas para a extremidade distal, e 
perfeitamente cilíndricas e lisas. Para a confecção destas varetas, 
os índios racham a madeira adequada, reduzindo depois a lascas, 
que alcançam dois metros de comprimento, ou mais um pouco. Estas 
lascas são trabalhadas até ficarem reduzidas a varetas unüormemente 
cilíndricas, quase no diâmetro necessário, exceto as pontas, deixadas 
na largura das lascas para o caso da confecção das flechas de choupa 
de ferro, que requerem uma ponta mais larga para o embutimento 
da lâmina. Dessa matéria prima, que só requer acabamento, isto é, 
cortar a vareta no comprimento desejado, lixá-la, prender a ponta 
de osso, ou choupa, na extremidade distal e despontar e afilar a extre
midade oposta, para embutimento no taquari, possui o Museu Paulista 
quatro exemplares, recolhidos pela expedição do rio Feio (RG 5214-
5217) e indicados como sendo da madeira vulgarmente conhecida 
como guarantã. 

Como no caso dos nós dos taquaris, cinco das flechas examinadas 
mostram varetas naturais, conf eccionadas de varas de diâmetro con
veniente, descascadas e raspadas, diferindo assim das ·varetas tra
balhadas em madeira lascada e cuidadosamente lixadas. Há uma 
certa coincidência entre a flecha de vareta natural e o taquari sem 
a aresta dos nós rebaixada, o que parece indicar um preparo de emer
gência, durante os trajetos das caçadas ou nas campanhas de guerra, 
quando falta o tempo para o preparo esmerado das armas. 
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.Na confecção das flechas, os Kaingáng de São Paulo, usam em 
geral as varetas mais curtas que o taquari, mas ainda assim bastante 
longas, de 70 a 80cm de comprimento, embora excepcionalmente 
excedem um metro de comprimento, ou em outras flechas pouco passem 
de meio metro. O detalhe geral, do taquari mais longo que a vareta, 
poderá ser de utilidade em futuros confrontos com flechas de outros 
grupos da tribo pois, ao que me foi possível averiguar, nas fleclias 
dos Kaingáng de Santa Catarina, dá-se o contrário: o taquari é usual
mente muito curto, ocupando apenas a parte da empenação, e ava
reta· é excessivamente longa. 

O taquari ·utilizado é de uma espécie de gomos muito longos, de 
40 a 50 centímetros, e às vêzes um pouco mais, com um diâmetro ao 
redor de lOmm. Foi tentativt:lmente identificado como Arundinaria sp. 
Não é ôco, como muitos taquaris, mas compacto, com tôda a parte 
interna ocupada por uma massa branca medular, o que favorece a 
firmeza da vareta na ponta do taquari. O comprimento utilizado 
nas flechas é de mais ou menos um metro, ficando um dos nós no pé 
da flecha, onde é feito um entalhe semicircular destinado a adaptar 
a flecha à corda do arco; fica um gomo todo intermediário e no se
guinte o taquari é cortado abaixo do nó para o embutimento da vareta. 
Os rebordos dessa ponta são chanfrados para facilitar o amarrilho 
de imbê. Para afirmar a vareta e evitar o lascamento do taquari, 
utilizam uma fita de imbê de cêrca de 4 a 5mm de largura, enrolada 
da ponta até uma distância de mais ou menos 18em. O enrolamento 
começa às vêzes na própria vareta ou, em outros casos, deixando 
pequena extensão da ponta do taquari descoberta. A ponta inicial 
do imbê é prêsa por superposição das voltas seguintes e cada anel 
cobre o anterior em cêrca de um têrço até meia largura da fita. Merece 
atenção o remate final do enrolamento que diverge do usual sistema 
indígena de d,obrar a ponta obliquamente e prendê-la sob as voltas 
finais. Nas flechas kaingáng o remate do enrolamento de imbê é 
feito prendendo-se a ponta diretamente, sem dobra, sob a penúltima 
e antepenúltiina volta, ou ainda além. 

A empenação das flechas kaingáng é tangencial e das mais 
longas, atingindo, em média, um espaço livre entre as extremidades 
presas, que oscila entre .26,5 a 27 cm. Emprego aqui o têrmo empe
nação em lugar de implumação, têrmo já consagrado pelo uso~ para 
maior consistência descritiva. Fala-se de implumação, mas das penas 
com que ela é feita. Os francêses, ao contrário, usam empenação, 
mas referem-se às plumas que servem para a sua feitura. O lógico 
será uniformizar uma ou ·outra cousa, em penação com penas, ou 
implumação com plumas. 

A empunhad;ura, isto é, a . porção que vai. do entalhe no pé da 
flecha até o início da empena~ão, não é tão longa quanto ao que 
descreve KoENIGSWALD. Nas flechas dos Kaingáng paulistas a média. 

' 



86 REVISTA DO MUSEU PAULISTA, N. S., VOL. XI 

de comprimento da empunhadura oscila entre 5 e 5,5cm, atingindo 
um máximo de 7cm. Da base do nó, um fio fino de cordel de fibra 
é enrolado num comprimento quase equivalente ao da empunhadura; 
colocam então as pontas das duas penas, em lados opostos, com os 
canhões voltados para o lado da empunhadura e envolvem, em con
tinuação, essas pontas com o mesmo amarrilho de fio, numa extensão 
que não vai além de lcm. Feito isto, as penas são dobradas do ponto 
fixo, no sentido certo em que devem ficar e prêsas além pelos canhões, 
já aparados em meio fio. ~sse segundo amarrilho é apenas o sufi
ciente para segurar firmemente os canhões, não ultrapassando geral
mente 3 a 4cm de enrolamento. As penas são colocadas em leve espiral, 
às vêzes um pouco mais acentuada (fig. 9), e raramente mostram os 
bordos internos aparados. Para a empenação das flechas, os Kain
gáng utilizam penas longas de diversas aves, geralmente rêmiges 
secundárias ou primárias. Algumas flechas mostram o emprêgo de 
rectrizes, geralmente de arara (Ara chloroptera), como se vê na figura 
15 (RG 5309) e, neste caso a empenação é extremante longa, atingindo 
nessa flecha 36,5cm. A empenação da flecha da figura ,,.2 é feita com 
duas rêmiges secundárias, uma de gavião de penacho (Spizaetus 
ornatus) e a outra de mutum (Crax jasci,culata jasciculata); a flecha 
a que pertence a ponta de osso figurada sob o número 19, mostra a 
empenação com uma rectriz de gavião, conhecido pelos nomes vulgares 
can-can ou gralhão (Daptrius americanus), e uma rêmige secundária 
de gavião de penacho; a flecha da figura 18 apresenta uma empe
nação feita de rêmiges de urubu-rei (Sarcoramphus papa). São em
pregadas também na empenação das flechas kaingáng, penas de pato 
selvagem (Cairina moschata), urubu (Cathartes aura rujicollis), e com 
muita freqüência as penas de um gavião escuro (Hypomorphus uru
bitinga). 

Feitas estas considerações gerais, alguns detalhes sôbre os vários 
tipos de flechas kaingáng são aqui pertinentes. 

Flechas de ponta de osso: 

É êste o tipo predominante e muito característico de flecha 
kaingáng, pois num total de 66 flechas examinadas, 53 são de ponta 
de osso. AE indicações que se encontram nos catálogos antigos do 
Museu Paulista são muito sumárias. As de RG 4172-4186 estão 
indicadas claramente como procedentes do rio do Peixe; a maior 
parte das outras foi recolhida depois dos ataques kaingáng contra 
a turma exploradora do rio Feio. Uma, porém, de ponta de osso, 
possui detalhes muito preciosos: "Flecha 1173 (cat. ant.), índios Coroa
dos. Lançada sôbre a turma do Rio Feio na margem esquerda do 
Córrego Corredeira -n. 1 -18. VII. 1905". Esta flecha (RG 5746), pela 
sua autenticidade histórica, recolhida após o primeiro ataque que os 
Kaingáng desfecharam contra componentes das turmas que expio-

• 
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raram o extremo sertão paulista e numerada pela Comissão com o 
número 1, merece uma descrição para bem defini-la como peça valiosa 
que é no acervo etnográfico do Museu Paulista. 

J 

E longa e fina, medindo decomprimento total 190,5cm; o taquari 
mede 135cm, com um diâmetro de 9 ,5mm e um gomo maior de 48cm; 
a vareta na parte livre mede 50,5cm, com um diâmetro de 8,5mm; a 
farpa de osso é longa, com cêrca de lOcm (a ponta quebrada), com 
uma largura máxima de cêrca de lcm; o amarrilho de imbê pren
dendo a farpa tem um comprimento de cêrca de 4cm; o enrolamento 
de imbê na ponta do taquari é de 21cm, a fita com a largura de cêrca 
de 0,5cm; o espaço livre da empenação, embora os amarrilhos da 
extremidade estejam desarranjados, é de cêrca de 27cm; a empunha
dura de 4,5cm. Pêso 75gr. Penas: de gavião conhecido vulgarmente 
por Urubitinga (Hypomorphus urubitinga). 

O lote todo de flechas de ponta de osso é bastante uniforme, 
sem diferença apreciável entre os lotes do rio Feio e do rio do Peixe. 
De um modo geral, uma média aproximada de especificações seria 
a seguinte: pêso, 80gr; comprimento total, 185cm; comprimento 
do taquari, 105cm; comprimento da vareta, 75cm; comprimento da 
farpa de osso, 7cm; empenação livre, 26,5cm; enrolamento na ponta 
do taquari, 18cm; diâmetro do taquari, lOmm; diâmetro da vareta, 
8,5mm. Entre as flechas mais longas encontra-se a das figuras 13-
15, com um comprimento total de 190,5cm e um pêso de 92,5 gr. 

De algumas varetas foram retiradas amostras para a identi
ficação da madeira: RG 4184 (Rio do Peixe), RG 5309, figura 13 (Rio 
Feio), e RG 5856 (provàvelmente Corredeira). Tôdas as amostras 
provaram ser de Helietta sp., uma Rutaceae vulgarmente conhecida 
pelos nomes de amarelinho e canela de veado. 

Além do enrolamento de imbê na ponta do taquari, só excep
cionalmente aparecem outros envoltórios suplementares e, quando 
isto ocorre, representa sem dúvida um refôrço para a maior firmeza 
do taquari. Assim, por exemplo, a flecha RG 5304 apresenta um re
f ôrço de imbê anexo à empunhadura e, além disso, outra particularidade 
incomum: uma secção do enrolamento do taquari em fita dupla 
cruzada em espiral. Note-se, no entanto, que tais ornamentos apa
recem com pouca f reqüência nas flechas dos Kaingáng paulistas, 
sendo o enrolamento compacto, com cada volta superpondo em parte 
a anterior, o método usual empregado para dar resistência à flecha. 
Pode-se afirmar que a flecha kaingáng de São Paulo é uma peça ele
gante pelo seu esmerado acabamento, mas é funcional, não deliberada
mente ornamental. 

Nas varetas é comum ocorrerem de 2 a 6 anéis estreitos de imbê, 
cujo significado é difícil aquilatar. Podem ser uma marca pessoal, 
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mas em alguns exemplares pelo menos parecem apenas desempenhar 
o papel de ref ôrço da vareta. 

A única flecha ornamentada com trançado de cestaria é a de 
RG 4195, muito provàveJmente a mesma flecha mencionada por 
GENTIL MouRA em seu Relatório. 

A vareta é muito longa (145cm), embutida num curto pedaço 
de taquari (32,5cm); o trançado de palhas brancas e pretas começa 
a cêrca de 30cm do término da empenação e mede 22,5cm; entre 
a empenação livre, o taquari é reforçado com anéis de imbê mais ou 
menos largos; o trançado é prêso em cada extremidade por um enro
lamento curto de imbê e, além dêsse trançado existem mais 4 anéis 
de imbê na vareta, assim com um refôrço de imbê de uns lOcm entre 
a ponta da flecha e o trançado; empunhadura de quase 6cm; com
primento da flecha, 18lcm. 

As farpas de osso trazem a concavidade medular da lasca nive
lada com uma resina negra bastante dura, de modo a formar uma 
ponta compacta. Algumas pontas são bastante longas e uma das 
flechas, RG 2980, figura 19, além da farpa ser longa (12,7cm) é ainda 
muito mais larga que o comum, alcançando quase 1,6cm de largura , . 
max1ma. 

Fl,echas de choupa de ferro: 

A dificuldade na obtenção da matéria prima, conseguida l:nica
mente por ocasião dos sucessos dos Kaingáng nos seus ataques im
previstos contra os sertanejos, explica o menor número de flechas 
dêsse tipo. Foram examinadas apenas seis, das quais uma sem choupa. 
A vareta nestas flechas é mais larga e achatada na extremidade, onde 
é fendida de modo a permitir a inserção da base mais estreitada da 
lâmina, em geral em forma de ponta de lança. Os lados da vareta 
são raspados e lixados para ficarem justos com a base de ferro, adap
tada na fenda com alguma resina para maior firmeza; o primeiro 
envoltório, bem apertado, é de fio de linha de fibra, sôbre o qual é 
feito o enrolamento costumeiro de fita de imbê; no topo da vareta 
os rebordos salientes são revestidos em semicírculo com resina escura, 
dando como que uma continuidade à lâmina em sua penetração. As 
choupas, improvisadas de material diverso, são variáveis em tamanho. 
A representada na figura 1 (RG 2978) mede apenas 5,5cm, com 2,35cm 
de largura na base; a figura 2 (RG 2978) representa uma choupa de 
7cm de comprimento por 2,5 de largura basal. A flecha representada 
pelas figuras 3-5 (RG 3406) traz uma choupa mais robusta, com quase 
lOcm de longo, por 3,5 de largura basal. Como seria de se esperar, 
a choupa de ferro dá um maior pêso a êste tipo de flecha, geralmente 
acima de lOOgr. A flecha delgada da figura 2, porém, pesa apenas 
75gr. A das figuras 3-5 alcança 144 gr de pêso; é uma flecha longa 
de 184cm (120 de taquari e 55 de vareta), com uma empunhadura 
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de quase 7 cm e uma em penação livre de 23cm, sendo ambas as penas 
de gavião de penacho. 

A flecha da figura 2, entre a choupa e o taquari tem um largo 
anel de imbê; o enrolamento do taquari, como muitas vêzes acontece, 
não alcança a ponta; além dêsse enrolamento existe um outro refôrço 
e mais um terceiro, largo, que prende seguramente uma emenda no 
taquari. Algumas flechas kaingáng mostram êsses curiosos reparos 
na restauração de flechas danificadas. A flecha da figura 1 tem a 
ponta do taquari no mesmo sentido da ponta da flecha, o que não é 
freqüente nas flechas kaingáng de São Paulo. 

Flechas de batoque: 
Do tipo de flechas de batoque para passarinhar, existem apenas 

quatro exemplares nas coleções do museu. A flecha das figuras 6-9 
(RG 5305) é bem representativa. O batoque tem a forma ogival, seme
lhante ao corpo de um pião, porém com o tôpo mais plano; o com
primento total exposto é de quase 6cm; a parte ogival tem um diâ
metro de cêrca de 3,5cm; no centro do tôpo existe um prolongsmento 
de cêrca de lcm de diâmetro por quase 4 de comprimento, terminado 
em ponta romba; a madeira dêste batoque foi identificada como 
sendo provàvelmente Caesalpinia melanocarpa, uma leguminosa conhe
cida vulgarmente pelo nome de guaiacan. O comprimento total da 
flecha é de 173cm, dos quais o taquari representa 167cm; o pêso é 
de 76 gr; além do enrolamento de imbê de cêrca de 20cm, abaixo do 
batoque, esta flecha tem 4 anéis de imbê próximos à empenação. 

A flecha RG 4172, bastante danificada, tem o batoque sôlto, o 
que permitiu um exame mais cuidadoso. A parte basal do batoque 
é uma longa ponta afilada, com cêrca de 12cm, inserida sob pressão 
na parte medular do taquari; a parte ogival mede apenas 2,25cm de 
comprimento, com um diâmetro de cêrca de 3,3cm; a ponta central 
mede 2,3 de comprimento com um diâmetro de mais ou menos lcm. 
Na empenação as penas mostram uma torção um pouco mais acen
tuada que o comum (fig. 9). 

Flechas de espeques: 

~te tipo segundo o testemunho de GENTIL MouRA é também 
empregado para passarinhar. É idêntico ao tipo precedente, mas 
em vez do batoque apresenta uma base de madeira embutida no 
taquari e ao redor da qual são presos quatro espeques de madeira 
fortemente atados com fio. Dos dois exemplares da coleção o de 
RG 1132 encontra-se representado pela figura 20. Neste exemplar 
um dos espeques foi perdido. Os espeques, aguçados na ponta, ficam 
livres numa extensão de llcm; o diâmetro é de cêrca de 4 a 5mm; 
ficam separados na base cêrca de 4cm um do outro, e a linha no tôpo 
dá uma volta ao redor de cada espeque, sendo no resto enrodilhada 
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firmemente contra os espeques, prendendo-os à base. 
exemplar (RG 4924) tem um taquari longo de 181cm e 
12cm livres. 

Ejicihicia das f"lechas kaingáng: 

O segundo 
espeques de 

Encontrei poucos dados referentes à eficiência de flechas indí
genas. HoLMBERG (1948, p. 458), referindo-se aos Sirionó, afirma 
que além de 27 ,3 metros as sl1as flechas não têm precisão. Segundo 
MÉTRAUX (1949, p. 233), citando RYDÉN, os Sirionó conseguem per
furar uma tábua de 3cm distante 25 metros. Afirma também, sem 
dar fontes, que os Guayaki podem atingir um alvo distante 91 metros. 
De um modo geral, porém, acredita-se que a eficiência útil de uma 
flecha indígena não vai além dos 30 metros. 

A distância entre a trincheira kaingáng e as canoas da Comissão 
Geográfica e Geológica, na exploração do rio do Peixe, a julgar por 
uma fotografia publicada nos relatórios e a largura do rio nesse trecho, 
pode ser tentativamente calculada em 40 metros. ApeS&-r da surpresa 
do ataque, feriram quatro pessoas, sem maior gravidade, embora 
uma flecha tivesse penetrado cêrca de 20 cm na coxa de uma das 
vitimas. 

Fiz algumas experiênci;:i,s no parque do Museu Paulista e nos 
gramados do Instituto de Botânica da Secretaria da Agricultura, 
com resultados cujo valor é apenas aproximado, visto que a falta 
de técnica no manejo da arma só poderia ser contrabalançada pelo 
emprêgo de fôrça bruta. 

No parque do museu, uma flecha de choupa de ferro (RG 2978), 
atirada contra uma árvore distante 20 metros, penetrou 2,3cm; ati
rada contra um coqueiro distante 29 metros, penetrou 2,5cm. Uma 
flecha de choupa mais pesada, em 20 metros, penetrou 4cm. Na 
mesma distância e árvore, uma flecha de ponta de osso penetrou 
2,5cm. 

Quanto à distância máxima de alcance livre, várias flechas 
foram atiradas no gramado do Instituto de Botânica, alcançando 
com certa facilidade uma distância de 40 metros. O meu filho ROBERTO 

alcançou um máximo de 52 metros, sendo que os meus próprios es
forços não ultrapassaram de 43 metros(*). 

(*) Desejo aqui expressar o meu agradecimento ao Professor Dr. HERBERT BALDUS, pelo 
constante auxílio e estímulo recebido dura.nt.e a elaboração do t rabalho, assim como pela crítica 
se1npre pertinente, fruto de sua inquestionável autoridade no assunto; ao pintor J OAQUIM R oc&A 
FERREIRA pelos excelentes desenhos que ilustram êste estudo; ao colega Engenheiro-Agrônomo 
CALVINO MAINIERI, do Instituto de Pesquisas T ecnológicas, pela identificação das madeiras utili
zadas como matéria prima pelos Kaingáng; aos meus colegas da D ivisão de Aves do D epartamento 
de Zoologia, EURICO ALvES DE CAMARGo, H ÉLIO FERRAZ DE ALMEIDA CAMARGO e F ERNANDO DA 
CosTA NovAES, pela identificação das penas utiliza.das na empenação das flechas kaingáng. 
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SUMMARY 

In this paper, the author describes the bows and arrows used by the Kain
gáng of the State of São Paulo, previous to their pacification in 1912. The study 
was based on material of unquestionable authenticity, collected during the geo
graphic explorations of the Feio (Aguapehy) and do Peixe rivers (1905-1906), and 
belonging to the ethnographic c0llections of the Museu Paulista. 

Some discussion is made with reference to data published by various authors. 
It seems that, in trying to synthetize Kaingáng material culture, which had already 
assumed very diversified aspects among the several bands into which they had 
split, some ethnologists have arrived at con.flicting, or even incorrect, conclusions. 

Although Kaingáng bows and arrows, it seems, have some good defining 
·Characters in common, their discussion in this paper is restricted to the São Paulo 
branch. The data here assembled points to a very definite preference in the material 
used for the manufacture of the bows: the wood of Patayonula americana, a Bor
raginaceae popularly known as guaiuvira, guaiúva, or severa! other variants of 
the name. The bows are very iong, averaging about 2.5m in length (2.42 to 2.65), 
with a thickness of aboµt 3.5cm in the middle part; the ends are rather blunt, 
·especially the uppermost, 'vith :r;io definite shoulders to keep the bowstr1ng from 
slipping; the cord is fixed at extremities with no surplus length wound around 
the bow. Their medium weight is about 1. 730 kg with a maximum over 2 kilos. 
Experiments made with five of these bows, show an average dynamometric force 
of nearly 27 kilos to stretch the bowstring 50cm. These results with museum 
material, which has somewhat Iost its resilience, are of course only approximate 
in relation to bows actually in use among the Indians, but none the less interesting. 

The ar.rows are slender, and very long, averaging about 185cm, and reaching 
up to 193cm. Four types are usual, distinguished by their points: bone barb
J.anceolate steel blade with sharp edges, knobbed head for birds, and a four-pronged 
arrowhead, also for birds. By far the most usual and characteristic arrow is the 
barbed type, to which belong 53 specimens out of a total of 66 arrows examined. 
Arrowshafts are made of a speeies oí taquari with a solid whitish interior pit. 
Thls taquari has been tentatively identified as a species of Arundinaria. ln the first 
two types of arrows mentioned, a slender cylindrical wooden rod is ínserted at 
the end of the taquari) which is firmly wrapped up to a certain length (about 18 
cm.) with a strip of imbê bark. The rings of bark overlap each other from one 
third to one half the width of the preceding ring; the initial point -0f the strip is 
pressed and secured firmly under. tlie first rings; the terminal point is slipped 
under the penultimate ring and one ôr two preceding coils, and not doubled 
diagonally and slipped under the last ring, a common procedure in Indian arrows. 
This technique can be used as a differential charact<:'.t to distinguish Kaingáng 
arrows from the o:nes of adjacent t.ribes. The bone barb is firmly attached to the 
end of the rod in a slightly slanting position, but with the point in line with the 
arrow axis. For steel blades, the distal point of the rod is left wider and is slit 
to allow the insertion of the blade, after \vhich the arrow is tied firmly with a 
finé fiber thread bef ore the imbê wrapping is made. For knobbed or pronged 
arrows the taquari is used at full length, the knob, or a 'v.ooden base for the prongs, 
being inserted directly at the end of the taquari. In general, barb or steel biade 
arrows have the length of taquari somewhat longer than the rod. The averagr 
weight of barb arrows is around 80 gr. Steel blades are mostly heavier, one of 
the arrows of this type 'veighing 144 gr. Kaingáng feathering is of the tangencial 
ty:pe, and exceptionally long, averaging neariy 27 cm between the tied ends; 
feathers are fastened with fine thread, and a long grip is lef t, averaging 5 cm, 
an reaching up to 7 cm. 

Some experiments ma.de in shooting these arrows give tbeir approximate 
efficiency, the lack of skill being substituted by sheer force. At 20 meters a bone 
barb perforatea a live tree 2.5 cm; a steel blade penetrated the sarne tree at the 
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sarne distance 2.3 cm; and nearly the sarne effect was obtained shooting this 
arrow ata palro tree 29 meters awa.y; a. hea.vier steel biade, at 20 meters, penetrated 
4 cm into a tree. Without a mark, arrows were easily thrown to around 40 
meters, the maximum distance reached being 52 m. 
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FIG. 1 - Detalhe da choupa de ferro da flecha RG 2979. 

FIG. 2 - Detalhe da choupa de ferro da flecha RG 2978. 

Fio. 3 - Flecha de choupa de ferro RG 3406, detalhe da. empenação. 

FIG. 4 - Idem, detalhe da choupa. 

FIG. 5 - Idem, aspecto da flecha inteira. 

FIG. 6 - Flecha de batoque RG 5305. 

FIG. 7 - Idem, detalhe da empenação. 

FIG. 8 - Idem, detalhe do batoque. 

FIG. 9 - Idem, empenação mostrando a torção das penas. 
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FIG. 10 - Arco RG 4781, detalhe mostrando a ponta romba.. 

FIG. 11 - Arco RG 1131, detalhe mostrando o pé do arco. 

FIG. 12 - Arco RG 4884, detalhe da ponta. 

FIG. 13 - Flecha de farpa de osso RG 5309. 

FIG. 14 - Idem, detalhe da farpa. 

FIG. 15 - Idem, detalhe da empenação. 

FIG. 16 - Flecha de farpa de osso RG 5856. 

FIG. 17 - (a, b e e)) - Idem, detalhes da farpa. 

F1G. 18 - Idem, detalhe da empenação. 

, 

FIG. 19 - Detalhe da ponta de osso da flecha RG 2980; a, vista de frente; b, vista 
posterior. 

FIG. 20 - Detalhe da flecha de espeques RG 1132. 

FIG. 21 - Arco RG 2977, detaihe do pé, mostrando o refôrço de imbê para escorar 
a corda. 
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