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Fio-de-contas de coral e figas 

 

Resumo: Pequeno levantamento de informações referente a um conjunto de três fios-de-conta coral 

compostos por figas de metal e osso destinado a compor o acervo permanente do Museu Afro Brasil.  
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 O fio-de-contas é um poderoso emblema social e religioso. Ele apresenta o compromisso ético e 

cultural de seu portador com o núcleo no qual pertence. Assim como as joias crioulas, sua presença é 

marcante na indumentária utilizada durante o período colonial e seu uso se estende aos dias atuais 

por meio dos mais diversos materiais, desde o ouro e prata ao plástico e materiais artificiais e 

industriais. 

Por meio destes colares é possível identificar a atuação deste indivíduo no interior do âmbito sócio 

religioso, o tipo de Nação, o santo de devoção e outros códigos compartilhados pela religiosidade afro-

brasileira. Nesta aquisição realizada pelo Museu Afro Brasil, os fios-de-contas são elaborados com 

pequenas miçangas de coral e figas em corno e metal. Devido ao seu uso tradicional, este nobre material 

oriundo do mar é valorizado por estabelecer relações simbólicas com o continente africano. A 

característica cor vermelho coral das contas que compõem os três colares auxilia o destaque das distintas 

figas que as acompanham e demarca a associação aos orixás Xangô e Iansã. Duas destas figas são 

talhadas à maneira “latina” – mão fechada, com polegar colocado entre os dedos indicador e médio - em 

pontas de chifre. A terceira é moldada em metal dourado semelhante às bolas que servem de separação 

das contas de seu respectivo colar. Para além dos variados significados simbólicos e ritualísticos, as figas 

têm amplo uso, em especial, para os adeptos às religiões afro-brasileiras. Assim como os fios-de-contas, 

também conhecidos pelo termo “guias” por umbandistas e adeptos de diversas religiosidades de matriz 

africana, as figas variam segundo o santo de obrigação de cada um dos seus portadores e dos valores a 

elas atribuídas.  

Embora o museu possua em sua mostra permanente um expressivo conjunto de figas nos mais 

diversos materiais e acabamentos e um sofisticado conjunto de fios-de-contas, a adição deste novo 

conjunto, datado por Rafael Moraes como pertencente ao século XIX, complementará a atual coleção de 

joias crioulas devido a sua peculiar articulação de materiais sofisticados, como o coral, a uma talha 
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simples e pouco elaborada através da manifestação de símbolos já mencionados anteriormente. Esta 

associação é inédita em nosso acervo. 

LODY, Raul, 1951-. Jóias de axé: fios-de-contas e outros adornos do corpo : a joalheria afro-brasileira. 

Rio de Janeiro: Bertrand Brasil, 2001. 153 p. [16] p., de lams. : il. ; 23 cm. (Cultura africana). 

POEL, Francisco van der. Dicionário da religiosidade popular: cultura e religião no Brasil. Curitiba: 

Nossa Cultura, 2013. 1152 p. il. ; 28 cm.  

 

 

 
Origem: Bahia 

Data: Século XIX 

Técnica: Enfiadas de contas de coral e chifre 
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Técnica: Enfiadas de contas de coral e chifre 

 
Origem: Bahia 

Data: Século XIX 

Técnica: Enfiadas de contas de coral e bronze 

 


