
Com o patrocínio do Programa Petrobrás de 
Cultura o MAE/UFBA se prepara para inaugurar a 
sua nova exposição de Longa Duração, que está 
prevista para o início de 2013. Esta exposição 
contextualiza os modos de vida, símbolos e 
signos das sociedades Pankararé (Bahia), 
Kamayurá e Waujá (Parque Nacional do Xingú – 
Mato Grosso). Os públicos passam a compreen-
der as áreas geográficas, números de habitantes, 
família linguística e outras diferenças, que torna 
mais compreensível estas populações e suas 
culturas materiais e imateriais.  

Com esta exposição, a área expositiva do MAE 
oferece melhor contextualização aos conteúdos 
museológicos ali disponibilizados ao público, permi-
tindo novas formas de mediação com os diferentes 
visitantes, em busca de tornar este equipamento 
cultural ainda mais atualizado e atraente.

Ao requalificar seu espaço expositivo o MAE/UFBA 
além de melhorar a contextualização dos acervos 
em exposição, contribui para destacar sua belíssima 
estrutura arquitetônica, atualizar e renovar o mobi-
liário e equipamentos expositivos, incluindo meios 
interativos lúdicos e dinâmicos, proporcionar uma 
estrutura informativa de conteúdos mais consisten-

te, através de sua dotação de sinalização e material 
de apoio e de divulgação mais apropriado.  

Esta nova exposição certamente contribuirá de 
maneira bastante marcada para aprimorar as ações 
culturais e educativas, potencializar a formação de 
público e fomenta novas formas de comunicação 
com os diferentes visitantes.

Esta nova feição que é dada às exposições do MAE 
resulta da contribuição de vários profissionais ao 
longo dos últimos cinco anos, entre estes o Prof. 
Carlos Caroso (Antropólogo), Prof. Carlos 
Etchevarne (Arqueólogo), Carlos Gregório da Souza 
(Arquiteto), Ricardo Sans (Designer), Ângela Pititinga 
e Carine Moraes (Museólogas da Empresa Doc-
Expõe), Antonio Marcos Passos (Museólogo MAE-
UFBA), Mara Vasconcelos e Celina Rosa (Restaura-
doras), Luciana Messeder (Museóloga Terceirizada), 
Profa. Fabiana Comerlato, Prof. Gustavo Wagner 
(Arqueólogo), Débora Rangel  e Alice Meira (Produ-
ção de imagens), Regina Lemos (Secretárias 
MAE/UFBA), e estagiárias Priscila Pereira, Anne 
Alencar, Aline Souza, Aila Canto, Thaiane Almeida, 
Maiara Pereira, entre outros que que deixamos de 
mencionar, contudo merecem idêntico crédito e 
agradecimentos por suas contribuições.
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instituições museológicas vem divulgando os acervos arqueológicos e etnológicos, 
construindo diferentes formas de mediações, estabelecendo redes de contato, 
divulgando e fortalecendo o nome da Universidade Federal da Bahia.  
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Dia 18 de dezembro é o Dia 
Nacional do Museólogo. Este 
profissional teve sua profissão 
regulamentada em 1984, passando 
a dia nacional em 2004. 

Conforme o Conselho Federal de 
Museologia “O museólogo é um 
profissional que atua na área de 
cultura e patrimônio, voltado especial-
mente para a preservação, investiga-
ção e comunicação dos bens cultura-
is, materiais ou imateriais, de uma 
sociedade. Sua ação contribui para a 
construção da identidade cultural, 
para o exercício crítico e livre da 
cidadania, para a promoção e desen-
volvimento humano, numa perspecti-
va de respeito e valorização da 
diversidade cultural, social e étnica.

O museólogo trabalha com a organi-
zação de acervos, sua documenta-
ção, estudo e conservação. Realiza 
inventários, planeja, organiza e 
coordena a montagem de exposi-
ções, podendo estar presente 
também na ação educativa para a 

Duas importantes profissionais finalizam suas participações na equipe do MAE, as 
colaboradoras Débora Rangel, e Priscila de Almeida. 

Débora Rangel, atuando como secretária, desenvolveu importante trabalho 
durante seis anos junto aos projetos institucionais, trabalho que possibilitou 
importantes avanços institucionais. Neste momento esta profissional trilhará 
novos desafios. Esperamos que volte sempre e traga novidades. 

Agradecemos também a Priscila de Almeida (Monitora), profissional que realizou 
trabalhos de monitoria junto aos diferentes públicos, comunicando de forma 
criativa os conteúdos museológicos, além de ter contribuído também na produção 
de fotografias para o novo catálogo do MAE. 

A estas duas competentes profissionais nossos sinceros agradecimentos.    

comunicação e formação de conheci-
mento. Entre suas atribuições estão 
também o planejamento, organiza-
ção e a administração de museus e 
seus setores técnicos. Pode atuar em 
museus de história, de arte, etnogra-
fia, arqueologia, museus de ciência e 
tecnologia, e museus de comunida-
de, sítios arqueológicos, parques, 
monumentos, aquários, zoológicos, 
jardins botânicos, centros de conser-
vação e restauro, centros de memó-
ria, galerias de arte, institutos de 
pesquisa, coleções particulares, 
projetos ligados à memória e ao 
patrimônio. É atributo do museólogo 
ensinar Museologia, em todos os 
graus e níveis, e planejar e executar 
programas de treinamento e aperfei-
çoamento de pessoal nas áreas de 
Museologia e Museografia.”

À todos os Museólogos e Museólo-
gas da Ufba e demais instituições 
nossos agradecimentos pelas ações 
realizadas na defesa de nossos 
patrimônios culturais.

.

Em nossa segunda edição  aproveita-
mos para parabenizar o Profissional 
Museólogo pelo seu dia, comemora-
do em 18 de dezembro. Comentamos 
sobre os preparativos para inaugura-
ção da nova exposição em 2013, e 
sobre a frequência de visitantes do 
Museu, que vem crescendo a cada 
dia. Contamos a novidade sobre a 
inauguração dos novos laboratórios 
de Conservação e Restauro, e de 
Arqueologia, e, o museólogo Antonio 
Marcos escreve sobre a formação da 
coleção do MAE. Nesta edição o livro 
em destaque é o Dicionário de Arte-
sanato Indígena, um importante 
trabalho documental sobre a cultura 
material indígena. 
Aproveitamos para ressaltar que no 
período de 24 de dezembro de 2012 a 
01 de janeiro de 2013 estaremos em 
recesso de Natal e Ano Novo.

Feliz Natal e Boas Festas! 
Museu de Arqueologia e Etnologia

.

.

Ficha Técnica

Sobre o MAE

Despedida
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O Museu de Arqueologia e Etnologia 
em parceria com o Museu Afro-
Brasileiro/UFBA recebe visitas de 
crianças, jovens e adultos do Brasil e do 
exterior.  Até o mês de setembro deste 
ano, estes equipamentos culturais foram 
visitados por mais de 13.500 visitantes.

Com uma frequência média de 1.100 
pessoas mensalmente, esta duas 

.

18 de dezembro – Dia Nacional do Profissional 
Museólogo

Em foco

|  dez/jan 



Carimbo Bifacial
Coleção: Valentim Calderón
Origem: Morro do Chapéu, Bahia
Material: Cerâmica

Objeto em formato ovalado, em uma das faces é formado por linhas 
curvas em alto relevo, representando desenho geométrico aberto. A 
outra face é formada por esse mesmo tipo de linhas, formadoras de 
figuras geométricas abertas e fechadas. 
Os carimbos corporais tem como objetivo pintar no corpo, rosto e/ou 
outros suportes, símbolos visuais que projetam valores éticos e 
estéticos.

Pote e Tampa
Coleção: Waujá
Origem: Alto do Xingu, Mato Grosso
Material: Argila, tipepe, yuri

Os objetos conhecidos como Mutsukuri (pote) e upahajata (tampa) na 
língua Waujá, configura-se como um pote de cerâmica, vasilha utilitária 
de bocal largo e tamanho avantajado, utilizada para carregar e 
armazenar água. A tampa de cerâmica, circular, provido de puxador 
zoomorfos, com a finalidade de fechar o recipiente neutsukuri. Estes 
objetos apresentam o seu interior tingido de negro, enquanto que o seu 
exterior apresenta zoomorfos esculpidos, pintura e grafismo, nas cores 
preta e vermelha denominados de Imitseuene.

Com o intuito de garantir melhores 
condições de trabalho com seus 
acervos, o MAE está em processo de 
estruturação dos Laboratórios de 
Arqueologia e de Conservação e 
Restauração. 

O Laboratório de Arqueologia tem 
como responsável o arqueólogo e 
Prof. Dr. Gustavo Peretti Wagner, que 
é detentor de bolsa de PNPD no 
Programa de Pós Graduação em 
Antropologia da Faculdade de 
Filosofia e Ciências Humanas – UFBA. 
Neste local são realizadas as ativida-
des de análise e curadoria dos acer-
vos arqueológicos do MAE/UFBA. A 
atuação do Laboratório de Arqueologia 
objetiva integrar as atividades de 
ensino, pesquisa e extensão universi-
tárias com vistas à capacitação dos 
estudantes de Graduação e Pós-
Graduação, bem como a formação 
complementar e continuada de 

.

egressos da comunidade 
acadêmica.

O Laboratório de Con-
servação e Restauração 
tem como responsável  a 
Restauradora Mara Lucia 
Carrett de Vasconcelos e 
pela Técnica em Restau-
ração  Ce l ina  Rosa  
Santana, ambas recém 
integradas ao MAE.  Este 
novo setor terá como 
meta estabelecer estra-
tégias de conservação 

.
.

.

.

(preventiva e curativa) e restauração 
dos acervos através de um plano de 
ação que abrange as etapas de 
diagnóstico do estado de conservação 
do acervo, medições e controle 
ambientais em áreas de reserva 
técnica e exposição, instalação do 
laboratório de conservação e restau-
ro, elaboração do projeto e reformula-

.

Peças do acervo MAE em Destaque
Arqueologia

Etnologia
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Acontece no Museu: Novos laboratórios
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ção da reserva técnica, realização das 
intervenções, e, acondicionamento 
das coleções.

Com estes novos setores o Museu de 
Arqueologia e Etnologia fortalece suas 
ações de pesquisa, ensino e extensão 
abrindo novas frentes de aprimora-
mento para a comunidade dentro e 
fora do espaço acadêmico.

Laboratório de Conservação e Restauração



Curiosidades da história
Lévi-Strauss e o Brasil: uma relação de fertilidade intelectual

Por Anne Alencar,
estudante de Ciências Sociais e estagiária do MAE

Claude Lévi-Strauss (1908 – 2009) 
foi um dos grandes intelectuais do 
século XX. Suas obras são reco-
nhecidas mundialmente, principal-
mente dentro dos estudos sociais. 
Mas antes de Lévi-Strauss se 
tornar esse grande intelectual, ele 
realizou pesquisas aqui no Brasil, 
as quais seriam de fundamental 
importância para sua carreira 
como etnólogo. Sua estada no 
país foi de 1935 até 1939, foi o 
período de maior fertilidade para 
sua futura carreira.
Durante esse período ele permane-
ceu como professor da Universida-
de de São Paulo e assim, nasce a 
sua experiência com o trabalho de 
campo.  Nas expedições que foram 
organizadas, Lévi-Strauss teve a 
oportunidade de conhecer a 
realidade de vários índios brasilei-
ros como, por exemplo, os Bororo e 
os Nambikwara. Foi a partir dos 
materiais coletados aqui no Brasil 
que o pesquisador entrou no meio 
etnológico francês e começou a 

.

trilhar sua carreira como antropólo-
go. Além disso, sua permanência 
no Brasil possibilitou o início de 
suas reflexões a cerca das estrutu-
ras de parentesco.
Pode-se perceber que a vinda de 
Lévi-Strauss para o Brasil foi 
essencial para sua formação como 
profissional, intelectual e pesquisa-
dor, como pode ser observado nos 
diversos livros por ele publicados 
que citam sua enriquecedora 
experiência brasileira. Assim, o 
solo do Brasil foi totalmente fértil 
para a carreira de Lévi-Strauss.

Oficinas do Programa de 
Qualificação em Museologia 
O Programa de Qualificação em 
Museologia, desenvolvido pelo 
Ibram/MinC em parceria com as 
secretarias de cultura dos esta-
dos, segue em dezembro com 
seis oficinas pelo país – todas 
com inscrições gratuitas. Em 
Salvador (BA), a oficina Plano 
Museológico:  implantação, 
gestão e organização de museus 
terá  será ministrada por Rafael 
Azevedo Fontenelle.
Data: 14, 15 e 16/12/2012
Local: Museu de Arte da Bahia
Contato: fpm@fpm.org.br 

I Jornada de Antropologia da 
Devoção 
Data: 18 de dezembro de 2012
Local: Sala Lygia Sigaud, GPAD 

Agenda Cultural Livro em destaque
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Dicionário do Artesanato 
Indígena

“

Os interessados em aprofun-
dar os conhecimentos sobre a 
cultura material indígena 
devem consultar o Dicionário 
do Artesanato Indígena de 
Berta Ribeiro. Trata-se de 
importante trabalho documen-
tal que tem como objetivo 
normalizar a terminologia dos 

produtos de cultura material 
indígena recolhidos a museus, 
prestando-se, também em 
parte, para recuperar informa-
ção de material semelhante 
proveniente da cultura rústica 
brasileira” (Ribeiro, 1998:11). 
Neste importante trabalho, a 
partir de desenhos, fotografias, 
conceitos, processos de 
manufatura, a autora esclarece 
de forma minuciosa aspectos 
sobre cerâmica, trançados, 
adornos plumários, instrumen-
tos musicais e de sinalização, 
armas e objetos rituais. 

Para maiores informações 
segue ficha bibliográfica:

RIBEIRO, Berta G. Dicionário 
do artesanato indígena; ilustra-
ção de Hamilton Botelho 
Malhano – Belo Horizonte: 
Itatiaia: São Paulo: Editora da 
Universidade de São Paulo, 
1998.
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Exposição Visões - A Arte 
Rupestre de Monte Alegre 
Data: 14/12  a 15/03/2013
Local: Salão Nobre da Escola 
Imaculada Conceição, Monte 
Alegre, Pará.
Informações:
http://museu-goeldi.br

III Congresso de Ciencias, 
Tecnologias y culturas Usach 
2013
Data: 07 a 10/01/2013 
L o c a l :  U n i v e r s i d a d  d e  
Santiago, Chile 
Informações: 
http://idea.usach.cl/

Diálogos Antropológicos: 
Expandindo Fronteiras
Data: 10 de janeiro de 2013
Local: Auditório do Instituto de 
Ciências Biológicas – UnB 



Por Antonio Marcos Passos*A Formação das Coleções do MAE/UFBA

*Texto produzido pelo Museólogo do MAE  Antonio Marcos Passos,  com a cooperação do 
Prof. Dr. Gustavo Wagner a partir de conteúdos em diversos textos 

no Museu de Arqueologia e Etnologia - UFBA 

Artigo

O acervo do Museu de Arqueologia e 
Etnologia da Universidade Federal 
da Bahia foi constituído através de 
doação, coleta e aquisição, a partir 
de trabalhos desenvolvidos por 
pesquisadores e intelectuais desta 
universidade e colaboradores das 
áreas de Arqueologia e Etnologia de 
outras instituições, que atuaram em 
regiões do Estado da Bahia e do 
Mato Grosso, especialmente no 
Parque Nacional de Xingú. 
Os dados sobre o acervo têm 
possibilitado o fomento da pesquisa, 
preservação e extensão junto aos 
grupos escolar e acadêmico, bem 
como à comunidade em geral. As 
particularidades de cada coleção e 
permitem aos interessados a 
construção de novos conhecimen-
tos. Para melhor compreender a 
trajetória do museu, seus pesquisa-
dores e acervos, segue um resumo 
sobre as coleções.

Coleção Vital Rego                          
Coleção adquirida pelo MAE/UFBA 
em 1983, por meio de doação da 
família do Médico Vital Cardoso do 
Rego, natural do estado da Bahia, 
onde nasceu em 19 de julho de 
1873. Em função da falta de informa-
ções em arquivos e bibliotecas 
sobre o Dr. Vital Rego, pouco 
sabemos sobre as suas atividades 
relacionadas à Arqueologia, porém 
seu trabalho é hoje considerado 
como pioneiro no estado da Bahia, 
onde fez importantes coletas.
Total: 61 objetos
Tipologias: Ponta de Projétil, Mão 
de pi lão, Seixo, Lâmina de 
Machado, Machado, Tembetá, 
Concha, Anel de osso, Cachimbo, 
Rodela de fuso de fiar.

Coleção Valentin Calderón    
Valentin Calderón nasceu em 
Comillas, Santander, Espanha, em 
26 de julho de 1920. Em 1944, 
publicou o seu primeiro trabalho, na 
Espanha, intitulado “El Museo 
Cantabro de Palacio del Marques de 
Comillas”, seguindo-se uma série de 
outras publicações até 1949, 
quando emigrou para o Brasil.

Chegando à Bahia desempenhou a 
função de professor do Instituto de 
Cultura Hispânica da Universidade 
Federal da Bahia, quando foi 
convidado para compor a equipe do 
Instituto de Ciências Sociais, onde 
exerceu a docência e realizou 
inúmeras pesquisas arqueológicas 
no litoral e no interior do estado.A 
produção bibliográfica soma 38 
publicações, sendo oito na Espanha 
e trinta no Brasil. Dentre elas, 
artigos e revistas e livros sobre 
arqueologia, arte sacra e artes 
plásticas em geral, além de inúme-
ras colaborações para jornais de 
circulação local e nacional.
A coleção Valentin Calderón foi 
doada ao MAE/UFBA após seu 
falecimento do foi doada em 1983 
por sua viúva a Profª Lídia Maria 
Santana de Calderón.
Total: 216 objetos
Tipologias: Colher de concha 
marinha, Urna funerária, Ponta 
óssea, Lâmina de machado, 
Vas i lhame domest ico semi -
esférico, Lasca bruta, Colar de 
ossos, Machado semi lunar, 
Tembetá (para decoração do lábios 
in fer ior ) ,  Car imbo uni fac ia l ,  
Carimbo bifacial, Fragmento 
cerâmico, Tigela quadrangular, 

Machado retangular, Vaso cilíndrico, 
Vaso globular.

Coleção Carlos Ott                   
Esta coleção foi proveniente de 
trabalho de coleta do pesquisador 
Carlos Ott, após coleta no interior do 
Estado da Bahia – Brasil. O Professor 
Carlos Karldorromlus Ott, nasceu em 
13 de outubro de 1908, em Biringen 
Viuertt, Berg, Alemanha Ocidental, e 
faleceu em 14 de janeiro de 1997 na 
cidade de Salvador/BA.
Trabalhou como professor catedráti-
co na Faculdade de Filosofia e 
Ciências Humanas da Universidade 
Federal da Bahia entre os anos de 
1944 e 1978, onde ensinou a discipli-
na Etnologia. Foi professor do 
Instituto Normal - ICEIA, de 1950 a 
1978, ministrando as disciplinas de 
Latim, Francês e Estudos Baianos, 
esta última teve a cadeira criada 
através de sua iniciativa.
Entre 1947 a 1972, foi pesquisador do 
Instituto Patrimônio Histórico Artístico 
e Nacional - IPHAN, trabalhando em 
prol da preservação e conservação 
de monumentos e escavações 
arqueológicas.
Total: 15 objetos
Tipologias: cachimbo, ponta de lança, 
fragmento cerâmico, lâmina de machado.

Lâmina de Machado da coleção Vital Rego
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Coleção Pedro Agostinho         
Professor, antropólogo e pesquisa-
dor, Pedro Agostinho da Silva, 
nasceu em 1936 em Portugal e 
desenvolveu diversos trabalhos na 
Universidade Federal da Bahia. 
Destaca-se em suas pesquisas a 
coleta de artefatos na década de 60 
no Parque Nacional do Xingu, Mato 
Grosso.
Durante sua vida acadêmica, pode-
se destacar a atuação como diretor 
do MAE/UFBA, a autoria de diversas 
publicações, docência na Faculdade 
de Filosofia e Ciências Humanas e 
participação no Programa de 
Pesquisa dos Povos Indígenas do 
Nordeste Brasileiro (PINEB), grupo 
de estudo que tinha como objetivo 
“produzir conhecimento científico 
nas áreas de antropologia social, 
etnologia indígena, arqueologia pré-
histórica e histórica, antropologia 
histórica e política indigenista”¹.
Em 25 de agosto de 1983, foram 
doados ao museu os artefatos 
coletados pelo pesquisador na 
década de 60. Esta coleção passou a 
compor o acervo permanente do 
MAE/UFBA, sendo proveniente do 
grupo étnico Kamayurá (localizado 
na Ilha do Bananal, Parque Nacional 
do Araguaia, Estado do Tocantins) e 
Alto Xingu (Parque Indígena do 
Xingu, Estado do Mato Grosso). 
Total: 268 objetos. 
Tipologias: braçadeira emplumada, 
brinco, cinto de cordões, coroa, 
cocar, cestos, abanos, peneira, 
esteira, tipiti, bolsa, máscara, remo, 
banco ictiomorfo (animais bípedes), 
fuso de fiar, zunidor, ralador (ralar 
raízes de mandioca), chocalho, 
flauta, bastão oco, apito, guizo, 
panela gameliforme, tigela zoomor-
fa, torrador, saia de palha, cinto de 
capitão (cinto de couro), colar.

Coleção Pankararé       
”A população Pankararé distribui-se 
em pequenas unidades agrícolas 
em torno do povoado de Brejo do 
Burgo, município de Nova Glória, a 
cerca de 40 km a sudoeste da 
cidade de Paulo Afonso. Ha ainda 
um pequeno núcleo mais ao sul – o 
“Chico” -, localizado no interior do 
Raso da Catarina”².
A primeira coleção foi adquirida pelo 
MAE em 26 de fevereiro de 1985, 
através do pesquisador Claudio Luiz 

Pereira - Coordenação Central de 
Extensão. Apresenta a força de 
regeneração desta população que a 
partir da década de 70, do século XX, 
vem realizando esforços para recriar 
costumes, crenças e sua cultura 
material.  Posteriormente veio juntar-
se a esta a coleção coletada pelo 
grupo de pesquisa liderado pelo Prof. 
Dr. Fábio Bandeira, da UEFS.
Total: 16 objetos
Tipologias: chocalho, arco, flecha, 
cachimbo, apito, colar, jarro.

Coleção Associação de Arqueólo-
gos da Pré-histórica da Bahia                                
Coleção proveniente da parceria 
com a Companhia Hidroelétrica do 
São Francisco (CHESF) e a 
Associação de Arqueologia e Pré-
História da Bahia (AAPHB), que 

.

Cesto da coleção Pedro Agostinho

Urna da coleção Valentin Calderón

realizaram o Projeto Sobradinho de 
Salvamento Arqueológico na área a 
ser inundada pelo grande lado do 
Reservatório Sobradinho.
Total: 46 objetos.
Tipologias: fragmento de rocha com 
pintura rupestre, pilão, cachimbo.

Coleção Tuxá                              
Auto-identificada como tribo Tuxá, 
nação Proká, caboclos de arco e 
flecha e maracá, o atual povo Tuxá se 
considera herdeiro das diversas 
etnias reunidas, a partir do século 
XVII, nas missões religiosas católicas 
instaladas ao longo do curso do baixo 
médio São Francisco.
“Na década de oitenta, a construção 
do Complexo Hidrelétrico de Itaparica 
inundou completamente a cidade de 
Rodelas e as férteis terras da Ilha da 

6
²Texto extraído do Site Povos Indígenas – Fundação Nacional do Índio

¹Conteúdo extraído do Currículo Lattes do Prof. Pedro Agostinho da Silva
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Total: 10 mil objetos
Tipologias: vasilhame cerâmico, 
urnas funerárias, ossos.

Coleção Waujá                                
“A coleção xinguana oriunda da 
aldeia Waurá de Piyu'lagâ foram 
coletados no período de março a 
maio de 1998, por Aristóteles 
Barcelos Neto e Maria Ignez Mello.
A coleção Waurá tem uma signifi-
cativa ênfase na cerâmica, nos 
instrumentos musicais e na indu-
mentária r i tual (máscaras e 
adornos), não apenas por serem 
estes artefatos de grande produ-
ção, e, ou especial valor simbólico 
entre os Waurá. 
É importante ressaltar que certos 
aspectos da cultura material do Alto 
Xingu particularmente reportados ao 
seu universo mito-cosmológico são, 
mais ou menos sistematicamente, 
contextualizados, tornando-se,  
porém, os Waurá como grupo de 
referência do sistema multiétnico 
Xinguano. Tal fato deveu-se, simul-
taneamente, a ser o grupo Waurá 

um dos menos estudados nessa 
área etnográfica, e ao seu  relativo 
isolamento e conservadorismo, do 
que teria resultado um contato 
menos impactante com a sociedade 
nacional e a manutenção de grande 
parte dos artefatos de sua cultura 
material tradicional. (BARCELOS, A. 
1999, p.16)”
Financiado pelo Centro de Apoio ao 
Desenvolvimento Cientif ico e 
Tecnológico (CADCT). Sendo 
adquirida na loja de artesanatos 
indígenas, Artindia/FUNAI, localiza-
da em Brasília, DF, e por troca com 
as etnias Waurá, Kuikuro e 
Mehináku. A coleção que ingressou 
no MAE/UFBA em 1999. 
Total: 227 objetos.
Tipologias: máscara, rede, torrador 
de beiju, panela, concha, peneira, 
escumadeira trançada, cesto, 
propulsor, coroa trançada, socador 
de pimenta, zunidor, ralo, diadema, 
mão de pilão, flauta, escarificador, 
bastão, chocalho, arco, flecha, 
clarinete, colar, brinco de plumas, 
braçadeira emplumada, cinto.

Artefato da coleção Waujá

Artefato da coleção Tuxá

³Texto do Plano de Desenvolvimento da Educação Escolar Indígena na Bahia

Viúva, território agrícola do grupo. 
Parte da população optou, em 1983, 
pelo reassentamento na borda do 
lago formado pela barragem, próximo 
às suas 'raízes' culturais, permane-
cendo na nova cidade de Rodelas, 
enquanto a outra parte decidiu 
assentar-se em terras mais a montan-
te, às margens do rio São Francisco, 
nas fazendas Oiteiros e Morrinhos, 
em Ibotirama. Os Tuxá são muito 
respeitados no campo ritual, transmi-
tindo seus conhecimentos a outros 
povos indígenas no Nordeste”³.
Esta coleção, formada em 1983 no 
MAE/UFBA, por coleta, foi proveni-
ente do município de Rodelas, a 543 
quilômetros de Salvador, BA. Assim 
como outras comunidades indígenas 
da Bahia, vem buscando o fortaleci-
mento de sua identidade por meio da 
preservação material e imaterial.
Total: 13 objetos.
Tipologias: vasos e panelas.

Coleção Praça da Sé
Coleção proveniente de escavação 
arqueológica realizada no Centro 
Histórico do Salvador, entre os anos 
de 1998 a 2001. O projeto, que 
envolveu o Museu de Arqueologia e 
Etnologia, a Prefeitura do Salvador, a 
Secretaria de Planejamento Ciência 
e Tecnologia do Estado da Bahia, foi 
desenvolvido dentro das comemora-
ções dos 450 anos de Salvador. Os 
objetos recuperados tornam possí-
vel o levantamento de informações a 
respeito dos cenários social, religio-
so e cultural do período.
Total: 20 mil objetos
Tipologias: faianças, porcelanas, 
cerâmica, miçangas, azulejos, gradil, 
cornija, ossos, adornos corporais, 
cachimbos.

Coleção Piragiba  
Coleção proveniente de escavações 
arqueológicas na Vila de Piragiba, 
município de Muquém do São 
Francisco, região oeste do Estado 
da Bahia. Ação realizada entre 1996 
a 1998, possibilitou a identificação, 
registro e escavação das urnas 
funerárias pertencentes à Tradição 
Aratu. Localizando cerca de 120 
enterramentos.
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