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RESUMO 
 
 

As Artes Indígenas no Brasil sempre foram objeto de interesse, desde o período 

colonial quando os objetos produzidos pelos índios, e em alguns casos eles 

próprios, eram levados para os Gabinetes de Curiosidades na Europa, vistos como 

exóticos. Nas Artes Visuais, a cultura indígena foi representada no início com 

estranhamento e julgamento de valores, depois com o propósito científico que 

direcionou as missões vindas ao Brasil para catalogar aqueles que, acreditava-se, 

estariam fadados à extinção. E então vimos, a partir do século XIX, o indígena 

exaltado pelo Indianismo e mais tarde sua arte inspirando a estética modernista e 

contemporânea. Toda essa busca por entender a cultura e arte indígenas com “olhar 

de fora”, contribui para uma tentativa de aproximação entre as culturas indígena e 

ocidental, mas não dão conta do aprofundamento necessário para se compreender 

as relações da arte indígena dentro do contexto indígena. Com a Antropologia 

cultural que se estabeleceu no Brasil a partir do século XX e os trabalhos de campo 

propostos pela Etnologia Indígena, área que também daria seus primeiros passos 

neste século, passamos ao “olhar de dentro” da cultura indígena, ensinamento 

oferecido pelos indígenas aos antropólogos que se propuseram a ouvi-los. Essa 

pesquisa traz exemplos desses diversos momentos das relações entre as culturas 

indígena e ocidental apresentando uma organização de dados bibliográficos 

capazes de orientar um olhar mais justo sobre as Artes Indígenas. 

 
Palavras-chave: Arte Brasileira; Artes Indígenas no Brasil; Artes Visuais; 

Antropologia da Arte.  
 

 
 
 
 
 
 

                                                                                                                                                         
 



ABSTRACT 
 
 

The Indigenous Arts in Brazil have always been an object of interest since the 

colonial period when the objects produced by the indians, and in some cases the 

indians themselves, were taken to the Cabinets of Curiosities in Europe, seen as 

exotic. In Visual Arts, indigenous culture was represented at first with surprise and 

value judgments, then with the scientific purpose that directed the missions coming to 

Brazil to catalog those who were believed to be doomed to extinction. And then we 

saw, from the nineteenth century, the indigenous exalted by the Indianism and later 

the inspiration on their art to contemporary and modernist aesthetics. All this search 

to understand the indigenous culture and art from an “outside” point of view, 

contributes to the efforts at reconciliation between western and indigenous cultures, 

but do not bring the need to understand the relations of indigenous art in its context. 

With cultural Anthropology who settled in Brazil in the twentieth century and the field 

work proposed by the Indian Ethnology, an area that would also give their first steps 

in this century, we passed to the "inside look" of indigenous culture, thanks to the 

knowledge the indigenous people offered to the anthropologists who set out to hear 

them. This research provides examples of these various moments of the relationship 

between indigenous and western cultures, showing an organization of bibliographic 

data that can guide a more fair perspective on the Indigenous Arts. 

 

Keywords: Brazilian Arts; Indigenous Arts in Brazil; Visual Arts; Anthropology of Arts. 
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APRESENTAÇÃO 
   
 
 A riqueza de soluções plásticas e as técnicas das Artes Indígenas sempre me 

impressionaram. Observando as peças produzidas pelas comunidades indígenas, 

expostas em Museus, ocorriam-me interrogações sobre a maneira de fazer esses 

objetos manualmente e a dedicação ao detalhe caprichosamente produzido em 

peças de uso cotidiano. As armas, as vasilhas cerâmicas, cestos e adornos, além 

dos padrões gráficos da pintura corporal pareciam contar uma história que eu não 

conseguia compreender. 

 O gosto por viajar levou-me a lugares muito diferentes que me aproximaram 

de formas distintas de viver, conhecer e criar soluções para necessidades comuns. 

Sempre entendi essa pluralidade muito positivamente e desde cedo desenvolvi um 

grande interesse por diversidade cultural. 

 Graduei-me em Comunicação e Artes e fiz um curso de Especialização, além 

de outros estudos, em Ciências Sociais, o que me despertou para questões sobre 

formação cultural, valorização de uma cultura em detrimento de outra, desrespeito e 

incompreensão das diferenças, relações de trocas e apropriação de saberes. 

 No Mestrado, com a oportunidade de desenvolver uma pesquisa, fiz a escolha 

mais complicada: estudar um objeto que não fazia parte dos trabalhos desenvolvidos 

profissionalmente até então e do qual não tinha conhecimento prévio, apenas 

admiração e interesse – as Artes Indígenas no Brasil como as vemos e como 

realmente são produzidas. 

 Escolha difícil, mas enriquecedora e gratificante.  

 Se arte é uma forma legítima de expressão de um grupo e se através dela 

podemos compreender melhor sua cultura e as mudanças vividas em função das 

relações com outros grupos, as Artes Indígenas e o modo como nos relacionamos 

com elas ao longo da História da Arte no Brasil, desenhou-se como um objeto de 

pesquisa que viria ao encontro das minhas preocupações sobre as relações 

culturais.  

Compreender o homem, suas razões, escolhas e seu modo de comunicar-se 

com o outro, passa pelo entendimento de sua subjetividade e também do coletivo 

em que ele se insere. Na expressão artística não é diferente:  
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[...] se os índices de artisticidade estão necessariamente vinculados à ação 
do artista e a conseqüente produção de obras de arte, os processos de 
operação de linguagem, enquanto forças de criação, são inexoravelmente 
determinados por ideais coletivos (RIZOLLI, 2005, p. 09). 

  

O tema parte, dessa forma, de uma intenção de conhecer um pouco mais 

sobre as culturas indígenas no Brasil e a forma como as vemos, sistematizando o 

estudo a partir de duas importantes fontes de dados: a representação dessas 

culturas através das obras de artistas visuais ao longo da História da Arte no Brasil e 

o estudo das Artes Indígenas, a partir das pesquisas antropológicas recentes que 

nos apontam para sua diversidade e atualidade produtivas, além dos aspectos 

simbólicos e cosmológicos que orientam essas manifestações. 

Obviamente não há aqui qualquer pretensão em abranger todos os pontos 

relevantes de um assunto tão amplo e tão rico, ou encontrar respostas inusitadas e 

definitivas para essas relações, mas oferecer a contribuição modesta do exercício de 

estudar um objeto para buscar compreendê-lo melhor. Umberto Eco (1996, p. 05) 

afirma que: 

 
Fazer uma tese significa aprender a por ordem nas próprias idéias e 
ordenar os dados: é uma experiência de trabalho metódico; quer dizer, 
construir um “objeto” que, como princípio, possa também servir aos outros. 
Assim, não importa tanto o tema da tese quanto a experiência de trabalho 
que ela comporta. 

  

A partir do estudo de bibliografia, teses e dissertações já publicadas nas 

áreas de Arte e Antropologia, o que se pretende é uma apresentação de dados 

organizados de forma a demonstrar a trajetória de nosso “olhar” sobre as culturas 

indígenas no Brasil, mais especificamente sobre sua produção artística, 

primeiramente a partir das representações dos artistas de diferentes fases da 

História da Arte Brasileira e num segundo momento com a contribuição 

relativamente recente da Antropologia para o entendimento das Artes Indígenas a 

partir de pesquisas etnográficas que buscam, num diálogo com os próprios 

produtores dessas manifestações, ou seja, os indígenas, uma compreensão mais 

abrangente desse fazer artístico. Essa “conversa” propõe uma análise mais justa, 

pois possibilita ouvir o que o outro tem a dizer e não apenas interpretar os objetos 

em si a partir de nosso repertório, mas enriquecendo a experiência no diálogo. 
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 Na idealização e elaboração da pesquisa, as disciplinas do Programa de Pós-

Graduação em Educação, Arte e História da Cultura da Universidade Presbiteriana 

Mackenzie auxiliaram-me muito na compreensão do trabalho transdisciplinar, na 

abordagem metodológica que deve ser dada a um tema de pesquisa e nos estudos 

sobre arte, estética, cultura e relações de identidade. 

 Para maior aproximação com o tema e busca de referências para um 

conhecimento mais específico das Artes Indígenas, contei também com as 

contribuições do curso “Artes Indígenas” do Museu de Arte de São Paulo, 

coordenado pela antropóloga Professora Doutora Lux Vidal e ministrado pelas 

Professoras Esther de Castro e Doutora Fabíola Andréa Silva e do minicurso 

“Ancestralidade indígena e africana como referencial na produção estética da arte 

contemporânea” da 61ª reunião anual da Sociedade Brasileira para o Progresso da 

Ciência, ministrado pelas Professoras Doutoras Dilma de Melo Silva e Maria de 

Lourdes Paixão. 

 Outros estudos complementares em disciplinas da Pós-Graduação em 

Antropologia Social da Universidade de São Paulo e da Universidade Estadual de 

Campinas foram fundamentais para o desenvolvimento dos estudos relacionados à 

pesquisa, bem como os cursos de arte contemporânea e estética dos quais 

participei, sempre em busca de informações que pudessem enriquecer o tema. 

 Esses dois olhares, o da História da Arte Brasileira e o da Antropologia e 

Etnologia trazem dados fundamentais para a compreensão da complexidade das 

manifestações artísticas indígenas e complementam-se na apresentação da História 

das Artes Indígenas no Brasil, que não pode ser conhecida apenas a partir da 

observação de seus objetos expostos em museus de forma descontextualizada e 

sem o diálogo com seus produtores. 
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INTRODUÇÃO 
 
 
 Numa sociedade diversa como a nossa, indagações sobre as várias culturas 

que produziram o que somos hoje são inevitáveis. Nossa história geopolítica nos 

fornece um incontável número de informações, geralmente apresentadas a partir do 

“olhar do vencedor”, o que nos convida a buscar outras fontes de registros sensíveis, 

como a arte, para uma compreensão mais abrangente do tema a partir das 

manifestações espontâneas de cultura. 

 Quanto à definição de cultura, Vidal e Silva (1995, p. 369) afirmam que: 

 
Se entendermos cultura como um código simbólico compartilhado pelos 
membros de um grupo social específico que, através dela, atribuem 
significados ao mundo e expressam o seu modo de entender a vida e suas 
concepções quanto à maneira como ela deva ser vivida, percebemos que a 
cultura permeia toda a experiência humana, intermediando as relações dos 
seres humanos entre si, e deles com a natureza e com o mundo 
sobrenatural. 

  

Compreendendo as manifestações artísticas como elementos componentes e 

representativos de uma determinada cultura, a motivação para esta pesquisa se dá 

com o objetivo principal de apresentar uma trajetória de relações entre a arte 

indígena e a não indígena no Brasil, partindo da representação do indígena, sua 

cultura e arte ao longo da História da Arte Brasileira e mais recentemente da 

contribuição da Antropologia para a compreensão das manifestações artísticas 

indígenas através de estudos etnográficos que trazem ao nosso conhecimento, as 

falas dos próprios artistas indígenas.  

 Dessa forma, mais especificamente, a pesquisa apresenta duas etapas de 

estudo: um levantamento da representação do indígena, de sua cultura e arte como 

temática recorrente na História da Arte Brasileira nos diferentes períodos e 

contextos, através das obras de artistas visuais não indígenas; e uma apresentação 

de aspectos importantes na produção das Artes Indígenas, apontados pela 

Antropologia e que nos revelam a maneira de fazer, pensar e sentir dos indígenas 

em relação as suas próprias manifestações artísticas, o que ocorre apenas quando 

os estudos etnográficos nos permitem ouvir os indígenas. 

 Ricas em suas linguagens tão diversificadas entre os grupos e com vasta 

produção atual, as manifestações artísticas indígenas renegam a apresentação 
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cronológica presente na História da Arte Brasileira que, de certa forma, contribui 

para um entendimento das Artes Indígenas de forma unificada – como produção 

igual ou muito semelhante para todas as etnias – e datada – quando demonstradas 

cronologicamente em período anterior às influências europeias. Este último ponto já 

traz em si um equívoco evidente, pois é conhecida a presença da arte e cultura 

indígenas como inspiração para a produção de reconhecidos artistas visuais, 

consolidando-se como importante estímulo criativo e promovendo a comunicação 

entre as duas culturas desde o início do contato até a contemporaneidade. 

 A contribuição da Antropologia Brasileira no campo da Antropologia da Arte – 

que inicia-se no século XX com base nos estudos de Claude Lévi-Strauss, Darcy 

Ribeiro, Berta Ribeiro e Lux Vidal entre outros pesquisadores – é abordada num 

segundo momento da pesquisa e ocorre no sentido de compreender a produção das 

Artes Indígenas no Brasil em estudos de campo promovidos pelos etnólogos que, 

aprendendo a língua local, comunicam-se com os produtores dessas manifestações 

artísticas que, por sua vez, passam a contar sobre sua própria arte: como a 

produzem, porque e para quem a produzem, apresentando-nos um universo 

simbólico riquíssimo que justifica a tradição e as alterações nas opções plásticas, a 

produção coletiva e as formas de representação. Podemos, com os resultados 

desses estudos antropológicos, compreender os propósitos para escolha de cores, 

materialidade, padrões gráficos, formas e outros elementos, conhecendo o que 

consiste em motivação para as comunidades indígenas em sua produção visual, a 

exemplo da cerâmica, cestaria, plumária e pintura corporal, além de outras formas 

artísticas de expressão. As relações dos indivíduos do grupo entre si e com as 

entidades sobrenaturais que estão inscritas nessa produção, corporificando-se na 

materialidade escolhida e nas soluções plásticas que se constituem a partir de fortes 

referenciais simbólicos e cosmológicos, fazem dela uma forma de metalinguagem, 

em que valores e crenças aparecem representados nos objetos e na forma de fazê-

los, ou seja em sua cultura material e imaterial. 

  Questões como a tradição do fazer artístico e o domínio técnico são 

esclarecidas por aspectos da filosofia ameríndia que permeia e também determina a 

forma como devem ocorrer essas manifestações artísticas e a partir de então, 

compreende-se a riqueza simbólica expressa na cotidianidade das Artes Indígenas, 

valorizando-as ainda mais aos nossos olhos por associar os elementos formais aos 

referenciais simbólicos de organização social, de identificação das pessoas e dos 
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grupos ou ainda pelos aspectos cosmológicos que se dão numa comunicação com 

entidades sobrenaturais que orientam, através do pajé, a forma mais adequada de 

elaboração e produção de objetos e outros elementos rituais. Este conhecimento 

proveniente do método etnográfico utilizado pelo antropólogo vem ao encontro da 

necessidade de compreensão que temos das culturas indígenas, necessidade esta 

que já se fazia presente também nos artistas não indígenas com seus esforços em 

representar esses povos e suas culturas, numa busca por aproximação.    

 A trajetória de representações que se dá ao longo da História da Arte 

Brasileira, a inspiração que a arte e a cultura indígenas exerceram em produções de 

artistas visuais cujas obras apresentam uma sucessão contextualizada de leituras e 

os estudos promovidos pela Antropologia, demonstram uma busca pela 

compreensão da cultura indígena. As fases de representações passam por artistas 

que não tiveram contato com os indígenas, mas produziram a partir de relatos, 

apresentando o estranhamento e o choque de culturas, como é o caso de Théodore 

De Bry (1528-1598); outros que, em contato com essas populações, buscaram 

mostrar as diferenças culturais que presenciavam como observamos nas obras de 

Albert Eckhout (c.a. 1610 – c.a. 1666) e Frans Post (1612-1680); aqueles, 

localizados na fase do indianismo romântico, que criaram uma figura idealizada do 

indígena como os casos de Rodolfo Amoedo (1857-1941) e Victor Meirelles (1832-

1903) e ainda artistas que a partir do Modernismo buscam inspiração nas Artes 

Indígenas, seus grafismos, cerâmica, trançados e plumária ou apresentam uma 

crítica sobre as relações entre indígenas e não indígenas no cenário 

contemporâneo. 

 As duas áreas, Artes Visuais e Antropologia, promovem, cada uma a sua 

maneira e a seu tempo, uma tentativa de compreensão dessas manifestações 

culturais indígenas que inicialmente eram consideradas pelos colonizadores como 

simples objetos primitivos, resultado de técnicas rudimentares e inferiores aos 

objetos europeus, a cultura material dos indígenas não obteve o imediato 

reconhecimento de sua qualidade estética e muitos desses objetos foram destinados 

aos Gabinetes de Curiosidades da Europa. Faltaram, neste período, sensibilidade e 

atenção suficientes para perceber o extremo cuidado estético e o rigoroso domínio 

técnico que sempre direcionaram o “fazer artístico” indígena. 

 Ainda hoje, percebem-se resquícios da incompreensão das Artes Indígenas 

pela grande maioria das pessoas. Muitas vezes, vistas ainda como produção única 
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para todos os grupos indígenas, ligadas ao período pré-colonial e sendo 

caracterizadas como arte primitiva. Essa forma de apresentação cronológica da 

História da Arte nos leva a uma leitura de substituição da arte indígena pela 

europeia, numa linha evolutiva das manifestações artísticas no Brasil, o que 

sabemos não ser verdade, pois os indígenas continuaram sua produção artística que 

permanece viva até hoje, independente das influências europeias que se deram 

historicamente, mantendo sua estética própria. 

Além disso, pode-se observar em algumas circunstâncias que as Artes 

Indígenas se confundem com a própria figura de seu produtor, ou seja, o que ele 

representa para a cultura não indígena de forma estereotipada. Quando se adquire 

uma peça indígena, pretende-se levar para casa também uma parte da cultura 

daquele grupo, no seu sentido mais fantasioso, o objeto adquirido representa o 

exotismo, aquilo que nos é estranho e ao mesmo tempo curioso, traduzindo uma 

triste continuidade do conceito dos Gabinetes de Curiosidades no que se refere à 

relação do público geral com as Artes Indígenas.  

De qualquer modo, a forte presença da cultura indígena nas obras de 

importantes artistas visuais não indígenas ao longo da História da Arte, sendo 

representada de diferentes formas nos diferentes contextos de época, contribui para 

a herança de representação visual que temos dos povos indígenas e para o nosso 

repertório simbólico que se compõe das várias leituras e interpretações feitas ao 

longo dos anos sobre o tema. Ainda que o indígena tenha sido representado de 

maneira fantasiosa em alguns períodos da História da Arte Brasileira, em outros sua 

arte foi importante fonte de inspiração para artistas visuais não indígenas, 

aproximando ou ao menos promovendo uma comunicação entre as duas culturas. 

De uma forma ou de outra, a cultura material dos indígenas sempre despertou 

interesse e a busca pela compreensão do outro tende a uma redução do 

distanciamento que há entre as duas culturas e a um consequente respeito por 

essas produções. 

 Os importantes dados levantados pelos estudos provenientes da 

Antropologia, em pesquisas etnográficas, trazem ao nosso conhecimento a relação 

dos indígenas com sua arte e a filosofia indígena que permeia e determina sua 

produção artística.  

 A justificativa da pesquisa se dá no fato de que, embora os grupos indígenas 

possuam distintas organizações sociais e culturais e apresentem grande diversidade 
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em suas manifestações artísticas que sobrevivem ao tempo e mostram-se 

produtivas e vivas em sua contemporaneidade, as Artes Indígenas ainda são 

apresentadas genericamente e pela História da Arte como manifestação anterior às 

influências europeias e como linguagem única, representativa de expressão coletiva 

comum a toda e qualquer etnia no Brasil. Esta leitura incorreta já corrigida pela 

Antropologia, mas ainda presente muitas vezes na História da Arte, precisa dar lugar 

a uma compreensão e consequente valorização das Artes Indígenas por seus 

aspectos simbólicos, por sua contribuição para a formação cultural e História da Arte 

no Brasil e ainda por sua importante produção contemporânea. 

 A pesquisa tem referencial teórico em estudiosos das Artes Indígenas como 

Darcy Ribeiro, Lux Boelitz Vidal, Dominique Tilkin Gallois e Lúcia Hussak van 

Velthem, além de historiadores da arte brasileira como, Mario Barata, Walter Zanini e 

Percival Tirapelli. Publicações recentes, provenientes das áreas de Artes Visuais, 

Antropologia da Arte e Etnologia Indígena contribuíram enormemente para 

demonstrar alguns aspectos simbólicos e cosmológicos, além da diversidade e 

atualidade das manifestações artísticas indígenas, bem como a leitura que fazemos 

dessas culturas nos diferentes períodos históricos. 

 Por inserir-se numa temática transdisciplinar, relacionada à área de Artes 

Visuais, mas apresentando preocupações que vem do campo da Antropologia e da 

História Cultural, este trabalho constituiu-se metodologicamente a partir de pesquisa 

qualitativa bibliográfica e dividiu-se em duas etapas de estudos que dialogam-se e 

correspondem a importantes fontes de dados para compreender as relações entre 

os grupos, sendo elas: a presença do indígena na História da Arte Brasileira, 

entendida nos contextos históricos das obras apresentadas e as Artes Indígenas que 

“explicam-se” pelos próprios produtores, através dos antropólogos em suas 

pesquisas de campo.  

 Por se tratar de uma pesquisa bibliográfica embasada em pesquisas e 

publicações anteriores que foram selecionadas pela autora, há que se considerar 

certa subjetividade que se estabelece na escolha desta bibliografia e no próprio 

tema da pesquisa que trata de elementos sensíveis como manifestações artísticas, 

filosofia dos grupos envolvidos, estudo de interpretação de comportamentos 

humanos, embora necessariamente se tenha procurado buscar sempre os pontos de 

maior relevância tanto no aspecto da objetividade quanto da subjetividade do tema, 

entendendo que a interpretação ocorre dentro dos parâmetros que constituem o 
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pensamento daquele que pesquisa, pois conforme Zamboni (1998, p. 09), no estudo 

do conhecimento humano sempre haverá necessidade de se considerar os 

elementos objetivos e subjetivos: 

 
Tomando-se a forma de pensamento das principais correntes filosóficas 
ocidentais, percebemos que as atividades relacionadas ao conhecimento 
humano giram em torno de um componente lógico, racional e inteligível, de 
um lado, e de um componente intuitivo e sensível, de outro, sendo assim 
tanto na produção do conhecimento científico, quanto na do conhecimento 
artístico. 

  

Enquanto pesquisa qualitativa buscou interpretar comportamentos e 

compreender motivações humanas na descrição das Artes Indígenas pela 

Antropologia e na identificação de sua influência na História das Artes Visuais. 

 
A hipótese qualitativo-fenomenológica, que determina ser quase impossível 
entender o comportamento humano sem tentar entender o quadro referencial 
dentro do qual os indivíduos interpretam seus pensamentos, sentimentos e 
ações. De acordo com essa perspectiva, o pesquisador deve tentar encontrar 
meios para compreender o significado manifesto e latente dos 
comportamentos dos indivíduos, ao mesmo tempo que procura manter sua 
visão objetiva do fenômeno (LÜDKE; ANDRÉ, 1986, p. 15).  

  

A opção por pesquisa qualitativa bibliográfica “desenvolvida a partir de 

material já elaborado, constituído principalmente de livros e artigos científicos” (GIL, 

1996, p. 48) foi feita por considerar-se mais adequado o desenvolvimento de um 

levantamento mais amplo de estudos previamente desenvolvidos que um estudo 

etnográfico localizado. 

 Segundo Gil (1999, p. 65), a pesquisa bibliográfica:  

 
permite ao investigador a cobertura de uma gama de fenômenos muito mais 
ampla do que aquela que poderia pesquisar diretamente [...] esta vantagem 
se torna particularmente importante quando o problema de pesquisa requer 
dados muito dispersos no espaço. 

   

 Também foram utilizados outros elementos no processo de investigação, 

complementares à Metodologia, como visitas a museus, galerias e bibliotecas 

especializadas nas áreas de Arte e Antropologia para consulta a livros e periódicos, 

além de pesquisa virtual em sites de instituições e centros culturais e discussões 

produtivas com profissionais atuantes no meio acadêmico nas duas áreas. 
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CAPÍTULO 1 
AS CULTURAS INDÍGENAS REPRESENTADAS PELAS ARTES 
VISUAIS  
 
 
1.1 TRAJETÓRIA DE CONTATOS, LEITURAS E REPRESENTAÇÕES   

 

  
 Há ainda em algumas publicações sobre História da Arte no Brasil, e mais 

especificamente em materiais didáticos desatualizados, um congelamento 

cronológico da produção das Artes Indígenas, localizando-as numa linha do tempo, 

em período posterior à Arte Rupestre e anterior ao início da influência europeia no 

Brasil, com o estilo Barroco, forte representante estilístico do processo civilizatório 

colonizador através da catequese e do doutrinamento.  

 Esta linha do tempo induz a um entendimento errôneo da produção artística 

indígena no Brasil, como se ela tivesse se encerrado naquele período e fosse 

representativa de uma época anterior às mudanças que ocorreriam com a vinda dos 

europeus no período colonial. 

 A distinção por períodos e a falta de atualização sobre as produções artísticas 

dos grupos indígenas nos livros de História da Arte no Brasil levam a essa leitura 

equivocada e a uma diferenciação do que seria a Arte Brasileira pré e pós-contato 

com o europeu, reforçando de certa forma a noção de que o modelo europeu, mais 

desenvolvido tecnológica, econômica e culturalmente seria uma evolução, um 

estágio posterior e superior de modo de vida e, portanto, também das expressões 

artísticas humanas.  

 Obviamente nas Ciências Sociais, mais especificamente na Antropologia, 

onde aspectos relacionais dos grupos humanos entre si e com o meio são o principal 

objeto de estudo, esta leitura evolucionista já foi superada há muito tempo, mas 

genericamente e até em trabalhos acadêmicos provenientes de outras áreas de 

conhecimento, a visão evolucionista eurocêntrica, orientada para a valorização do 

progresso civilizatório, ainda parece permear estudos sobre grupos humanos, 

classificando-os em categorias e escalas evolutivas. 
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 Esta visão evolucionista que transparece ainda hoje na História da Arte, 

contribui para um distanciamento em relação aos indígenas desde a época do 

contato, impedindo a comunicação e compreensão mais efetiva de sua produção 

artística, pelo desconhecimento de sua filosofia, organização social, sua forma de 

“ser” no mundo e de representá-lo através da arte. Distanciamento que leva a 

leituras curiosas e idealizadoras de seu comportamento, à mitificação de sua 

existência e de sua cultura.  

 A produção artística indígena foi vista, assim, por muito tempo como simples 

manufatura de objetos funcionais primitivos e adornados, sem considerar as 

expressões particulares de cada grupo. Essa visão derivou do olhar do colonizador 

que percebia com curiosidade e estranheza tudo que cercava o indígena, sendo ele 

próprio um objeto de interesse, retratado como elemento natural do Novo Mundo. 

 O estranhamento natural que o choque de culturas promoveu naquele 

momento, originou uma busca pela compreensão do outro a partir da observação de 

seus costumes e destinou aos indígenas uma sequência de “papéis” que passa pelo 

“selvagem sem alma” das ilustrações de De Bry a respeito do ritual antropofágico e o 

infanticídio, e pelo “bom selvagem” oriundo da pretensão filosófica de capturar sua 

essência com base na teoria “rousseauniana” que via o homem como naturalmente 

bom e posteriormente corrompido pela sociedade. Este conceito sobre o homem 

puro, produto do meio natural, definiu-se no século XVIII pelo filósofo iluminista Jean 

Jacques-Rousseau e influenciou a estética do Indianismo Romântico Brasileiro que 

traz a representação do índio como sendo a encarnação de bravura e beleza 

naturais.  

 Em fase posterior com os períodos Moderno e Contemporâneo, o enfoque é 

outro. Artistas visuais apresentam-se, não mais preocupados em representar o 

indígena e sua cultura com olhar etnográfico ou idealizado, mas buscam 

compreender o papel dos grupos indígenas na sociedade moderna. Observa-se 

ainda a partir desta fase, uma presença das Artes Indígenas como inspiração para a 

produção, os artistas deixam-se influenciar pela estética indígena e produzem 

objetos híbridos de arte. Essas manifestações artísticas indígenas que passam a ser 

forte referência e fonte de inspiração para a obra de diversos artistas, destacando-se 

como contribuição importante para o principal objetivo dos modernistas: a quebra 

dos paradigmas culturais e estéticos anteriores. 
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 Esta trajetória de estranhamentos e reconhecimentos, de certa forma, 

permaneceu ao longo da História da Arte no Brasil, nas representações das culturas 

indígenas, mas apresenta momentos importantes de tentativa de compreensão. Os 

artistas visuais, que retrataram o índio e seu universo, contribuem para essa busca 

de comunicação e entendimento do “Outro”. Olhar o indígena e retratá-lo, e também 

à sua cultura, na pintura, escultura e demais linguagens da História da Arte até a 

contemporaneidade, consiste na busca pela interpretação deste “Outro” ao 

representá-lo. 

 Os olhares dos artistas, sempre de forma contextualizada, contam uma 

história cronológica dessa tentativa de encontro e revelam uma leitura de alteridade 

através da relação estética entre o artista indígena e seu produto e o artista não 

indígena que transmite a informação a partir de sua interpretação para o público. 

Trata-se de uma forma de reconhecimento que se dá apenas pela estética, 

promovida pelo artista não indígena que lê a arte e cultura indígenas e a repassa, 

também em forma de arte e com outros arranjos estéticos.   

 Ao longo deste caminho de representações e interpretações estéticas, muitas 

noções fantasiosas e idealizadoras ocorreram e o entendimento da cultura indígena 

se deu por muito tempo apenas através do que se via, sem um aprofundamento nas 

relações simbólicas dessa produção artística nos grupos indígenas. 

 O cenário muda apenas quando a Antropologia traz sua contribuição para 

uma maior compreensão das culturas indígenas, promovendo estudos etnográficos 

em que o pesquisador convive com o grupo indígena, estuda sua língua, comunica-

se com as pessoas, ouve suas explicações sobre sua forma de viver, de relacionar-

se, de expressar-se através da produção de objetos rituais ou de uso cotidiano, 

porque fazem suas opções estéticas, como escolhem padrões e cores, porque e 

para quem produzem sua arte. 

 A partir daí, as manifestações artísticas dos grupos indígenas passam a ser 

vistas não apenas pelos aspectos aparentes de forma e materialidade, numa 

interpretação superficial feita exteriormente, mas levando-se em conta a simbologia 

e a cosmologia que determinam seu fazer artístico, aspectos que são intrínsecos ao 

processo de produção e ao resultado plástico dos objetos e que dão outra condição 

às peças que devem ser apreciadas não apenas de fora para dentro, mas de dentro 

para fora, ou seja, compreendendo a motivação e os aspectos que transcendem o 

objeto em si, observando a materialidade através da percepção da imaterialidade 
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que, num primeiro momento parece-nos oculta, mas que revela-se em cada detalhe 

das peças.  

 Os estudos antropológicos possibilitam também a compreensão de que as 

Artes Indígenas se mantém vivas até hoje e de certa forma os artistas visuais 

também contribuem para demonstrar essa continuidade produtiva que evidencia-se 

na presença da estética indígena como importante fonte de inspiração para artistas 

não indígenas no Modernismo e Contemporaneidade Brasileiros. 

  A trajetória de contatos e representações traz consigo um esforço em 

compreender as diferenças culturais, promovendo conhecimento e aproximação que 

ocorrem ao longo do tempo, determinados pelos pensamentos de época. “Os índios 

sofrem uma estranha transfiguração, passando a ser reapropriados em obras 

clássicas, belíssimas, de artistas estrangeiros e brasileiros” (VIDAL, 2001, p. 11). 

 Lux Vidal aponta para o indígena transformado em tema para as Artes Visuais 

no Brasil, tema que por sua vez foi tratado de formas diferentes dependendo da 

época e do “olhar” do branco em cada período. 

 Neste capítulo apresentamos de forma contextualizada, uma organização 

cronológica linear da produção de artistas visuais não indígenas que, pelas mais 

variadas motivações, promoveram uma comunicação com as culturas indígenas no 

Brasil, sejam estimulados pelo aspecto físico, comportamental ou estético desses 

grupos. O indígena aqui é abordado como fonte de inspiração e estímulo para 

diversos artistas visuais que fizeram de sua obra ou de parte dela, um documento 

para melhor entendimento das culturas indígenas ou simplesmente apresentaram os 

aspectos dessas culturas que os motivaram e encantaram. 
 O capítulo traz um levantamento de registros gráficos, pictóricos, escultóricos 

e a análise do contexto histórico-cultural em que se deram, buscando demonstrar de 

que forma o indígena, sua cultura e arte são percebidos por artistas visuais nos 

diferentes períodos da História da Arte Brasileira. 

 A escolha dos artistas a serem abordados dar-se-á pela relevância da 

inspiração na temática indígena, buscando apresentar de que maneira esta 

inspiração ocorre, e não necessariamente pelo renome do artista no meio artístico. 

O propósito não é abarcar todos os artistas que apresentaram esta temática, pois 

são muitos, mas pinçar alguns deles que possam nos servir como exemplos dessa 

relação entre os grupos nos diferentes períodos da História da Arte Brasileira. Obras 

contemporâneas também serão elencadas como possibilidade de demonstração e 
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análise da continuidade desta influência da cultura indígena na História da Arte 

Brasileira. 

 

 
1.2 REPRESENTAÇÕES A PARTIR DE RELATOS 

 
 
1.2.1 Théodore De Bry 
 
 
 Os primeiros contatos entre europeus e indígenas foram norteados por um 

evidente estranhamento. Os povos nativos ocuparam um espaço importante no 

imaginário do colonizador europeu e um dos principais artistas da época, o famoso 

gravurista belga, Théodore De Bry (1528-1598) retratou esses povos sem tê-los 

visto, mas a partir de declarações de viajantes que participavam das expedições até 

as novas terras e voltavam para Europa relatando suas impressões sobre o que 

tinham presenciado de maneira fortemente contaminada pelas subjetividades de 

quem observava algo tão exótico e também pela forma de compreensão ainda 

mágica e supersticiosa do mundo que impregnava o pensamento europeu de então: 

 
Staden narra a viagem na primeira pessoa. Confessa medos, premonições, 
denota coragem, conta mentiras. Na configuração visual é apresentado na 
terceira pessoa, entre protagonistas e antagonistas, vendo seu destino 
observado por um olho que tudo vê, subordinado, portanto, a sua 
cosmovisão. Não se impõem de um mesmo ângulo o discurso e a figura. O 
desenho gravado é também escritura e desdobra a narração (BELLUZZO, 
2000, p. 48). 

  

Para Belluzzo (2000, p. 48), “na mentalidade do século XVI, o mundo natural 

é escritura divina, passível de interpretação por princípios de semelhança e de 

acordo com um código de correspondências estabelecidas por proximidades, 

comparações etc”. Os indígenas eram vistos como elementos da natureza e, 

portanto, passíveis destas comparações a que a autora se refere, assim os relatos 

vinham impregnados da dificuldade em compreender as diferenças culturais e na 

grande maioria das vezes apresentavam os indígenas como bárbaros, condenando 

seus rituais, principalmente o antropofágico dos Tupinambá e comportamentos como 

o infanticídio e a poligamia, que horrorizaram a Europa cristã do século XVI. Mas a 
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conquista territorial europeia através de guerras tão violentas, o desrespeito pela 

cultura e religião dos povos conquistados e a dominação através da catequização 

não deveriam ser também considerados uma barbaridade?  

 O pensador francês Michel de Montaigne (1533-1592), embora fosse fruto da 

sociedade da época, conseguiu olhar a questão de forma diferenciada, vendo as 

culturas do Novo Mundo sem tanto espanto, o que ficou claro quando escreveu a 

seguinte crítica: 

 
Não me parece excessivo julgar bárbaros tais atos de crueldade, mas que o 
fato de condenar tais defeitos não nos leve à cegueira acerca dos nossos. 
Estimo que é mais bárbaro comer um homem vivo do que o comer depois 
de morto; e é pior esquartejar um homem entre suplícios e tormentos e o 
queimar aos poucos, ou entregá-lo a cães e porcos, pretexto de devoção e 
fé, como não somente o lemos mas vimos ocorrer entre vizinhos nossos 
conterrâneos; e isso em verdade é bem mais grave do que assar e comer 
um homem previamente executado (MONTAIGNE, 1984, p. 103). 

  

Montaigne propõe, quando trata das diferenças culturais e do julgamento que 

os europeus faziam à época, a respeito dos hábitos e comportamentos dos povos 

conquistados, uma análise na qual o civilizado não apareça como superior ao não 

civilizado, mas considerando-se os aspectos culturais distintos em cada grupo. 

 Essa visão de Montaigne não era compartilhada genericamente pela 

sociedade da época e nem pela Igreja Católica que, envolvida nos processos 

colonizadores como defensora da necessidade de catequização e civilização do 

indígena, acreditava que deveria fazer com que a “barbárie” cessasse e aos não 

civilizados fossem dadas oportunidades de evolução, aprendizado e assimilação da 

moral europeia. 

 Analisando a obra de Théodore De Bry, temos uma representação desta 

cultura considerada bárbara da América, promovida também pelo imaginário do 

narrador e do artista, quando retrata o ritual antropofágico de forma assustadora 

para a época e também para quem tiver, hoje, oportunidade de ver o resultado da 

obra. Obviamente, observando as figuras 1 e 2, identificamos uma representação 

extremamente fantasiosa, repleta de interpretações subjetivas norteadas pelo horror 

e medo provocados nos europeus pelos rituais antropofágicos.  

 Segundo Rafaele Pereira (2009), a obra de De Bry, produzida a partir dos 

relatos de viajantes e cronistas, tem importância não apenas por ser a tradução 

artística de um pensamento de época como por ser responsável pela disseminação 
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deste mesmo pensamento, reforçando-o. Para a autora, as narrativas da época não 

atingiam o grande público, mas isso começa a ocorrer a partir da publicação de 

Grands Voyages e das mais de cem gravuras produzidas e publicadas pelo artista: 

“De Bry editou suas gravuras em metal na série Grands Voyages e as reeditou em 

obras como as de Hans Staden, Jean de Léry, André Thévet e Bartolomé de Las 

Casas”, esta grande reprodução das gravuras viria “impor ao europeu uma visão do 

Novo Mundo e de seus habitantes”. 

   

 
Figura 1: Théodore De Bry, Preparo da Carne Humana no moquém, 1592, Gravura em cobre. 

Grandes Viagens. Americae Tertia Pars. Frankfurt. 
Fonte: Chicangana-Bayona (2006). 
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Figura 2: Théodore De Bry, Título não identificado, 1593. Tozzer Library/Harvard 

University. 
Fonte: An Illustration (2006). 

 

Se o artista reproduziu a opinião da sociedade no geral, reforçando o conceito 

do “nativo bárbaro”, representando-o a partir dos relatos que ouvia, por outro lado, 

não deixou de ilustrar também em outras obras as torturas impostas aos indígenas 

pelos europeus, principalmente aquelas relatadas por Bartolomé de Las Casas2, 

frade conhecido por denunciar esse tipo de abusos. Importante lembrar que De Bry 

se propõe a criar suas gravuras a partir de relatos de católicos como André Thévet3 

e também de protestantes, pensadores orientados filosoficamente a questionar as 

                                                 
2 Frade dominicano espanhol (1474-1566), nascido em Sevilha, o primeiro sacerdote ordenado na 

América e conhecido por suas denúncias de abusos promovidos pelos conquistadores contra os 
indígenas do Novo Mundo (MEDEIROS FILHO, 2002a). 

3 Franciscano, explorador e escritor francês (1502-1590), cosmógrafo da expedição do calvinista 
Nicolas Durand de Villegaignon (1510-1571)  que viajou ao Brasil na missão para fundar a França 
Antártica (1556), objetivando implantar uma colônia francesa no território brasileiro para abrigar 
protestantes perseguidos e abrir espaço para a exploração mercantil (MEDEIROS FILHO, 2002b). 
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pretensões catequéticas da Igreja Católica em relação à América, como fora o caso 

de Jean de Léry4, mais próximo, neste sentido, do pensamento de Montaigne. 

 Para Santos (2008), há um relativismo cultural presente nos textos Michel de 

Montaigne e também nos de Jean de Léry, sendo que este último: 

 
[...] valendo-se de sua experiência entre os Tupinambá, durante o período 
em que participou do fracassado projeto da “França Antártica” nos dá um 
exemplo de como a curta experiência do “Novo Mundo” foi capaz de 
fomentar transformações na sua maneira de enxergar a sociedade européia 
de seu tempo (SANTOS, 2008). 

 

 
Figura 3: Théodore De Bry, Título não identificado. Bartolomé de Las Casas. 

Fonte: Gallagher (2010). 

                                                 
4 Missionário pastor calvinista e escritor europeu (1534-1611), nascido em La Margelle, França, que 

acompanhou Villegaignon ao Rio para fundar a França Antártica e cuja obra escrita resultou em 
grande valor histórico e etnográfico. Sapateiro de ofício, aderiu à Reforma e tornou-se membro da 
igreja reformada de Genebra durante a fase inicial da Reforma Calvinista, onde estudou teologia. 
Decidiu (1556) integrar um grupo de ministros e artesãos protestantes em uma viagem ao Forte 
Coligny, núcleo inicial da França Antártica, a malograda colônia francesa que tentaria ser 
estabelecida no Rio de Janeiro, Brasil (MEDEIROS FILHO, 2002c). 
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 A obra de De Bry aponta claramente para este relativismo quando aborda o 

massacre aos indígenas conforme figura 3, referente à gravura produzida para 

ilustrar os textos de Bartolomé de Las Casas, apresentando as barbaridades 

praticadas por ambos os lados e demonstrando imparcialidade, voltando-se para o 

esforço em retratar tudo aquilo que ouvia sobre o Novo Mundo, sem imprimir um 

julgamento de valores ou uma opinião pessoal sobre o assunto, buscando 

apresentar o momento histórico em seus diferentes ângulos. 

 Assim, se considerarmos a importância da obra de De Bry na disseminação 

dos “horrores” da cultura bárbara dos indígenas, precisamos notar que seu trabalho 

não deixou de mostrar também os horrores praticados pela cultura civilizatória. 

 

 

1.3 ARTE ETNOGRÁFICA, ESFORÇO EM REPRESENTAR O QUE SE VIA 

 
 
 O interesse comercial e político da Europa pelas novas terras encontradas 

durante a expansão marítima do século XVI promoveu sucessivas expedições ao 

continente americano, oriundas de países como França, Alemanha, Inglaterra e 

Países Baixos que se somavam a Portugal e Espanha nessa odisséia por conquista 

territorial, tomando posse e transformando as terras dos povos indígenas aqui 

estabelecidos. A curiosidade do europeu sobre tudo aquilo que dizia respeito ao 

maravilhoso e longínquo lugar, clamava por mais informações. Havia também uma 

noção de que as populações então vistas como primitivas deixariam de existir com o 

tempo e seria preciso providenciar o registro desses grupos e suas culturas. 

 O século XVII trouxe assim, o início das expedições com propósito 

etnográfico. Um bom exemplo seria o do conde holandês Johann Maurits van 

Nassau-Siegen ou simplesmente Maurício de Nassau, governador político e militar 

do Brasil pela Companhia das Índias Ocidentais de 1637 a 1644, que desembarcou 

no nordeste do Brasil, instalando-se em Recife – então renomeada Nova Holanda – 

e apresentava especial intenção em atender a curiosidade europeia sobre o Novo 

Mundo. O explorador Nassau trouxe consigo cronistas, naturalistas, arquitetos e 

artistas – desenhistas, cartógrafos, gravadores e pintores – contratados para 

documentar fidedignamente tudo aquilo que vissem: fauna, flora, os tipos humanos 
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(indígenas e africanos já trazidos ao Brasil como escravos na época), enfim, a 

paisagem que se configurava deste lado do oceano. 

 Dentre os artistas destacam-se Albert Eckhout, Frans Post e Georg 

Marcgrave, autores de mapas e obras de arte, documentos importantes para a 

história das artes e da ciência, retratos da condição do Brasil da época. 

 

 

1.3.1 Albert Eckhout 
 
 
 O pintor e desenhista Albert Eckhout (c.a.1610 – c.a.1666) desenvolveu 

considerável parte de sua obra durante a expedição de Nassau. Pertencia a uma 

categoria de artistas/cientistas que tinham por propósito principal a representação 

naturalista da paisagem e dos tipos humanos do Novo Mundo.  

 Além das magníficas e conhecidas naturezas-mortas que produziu, retratou 

também figuras humanas tendo os próprios indígenas como modelos. Sua proposta 

parece ter sido a de apresentar os “tipos indígenas” e também africanos, a partir 

daquilo que via, destacando detalhes de objetos que compunham estas 

“personagens” e objetivando o registro etnográfico que viria apresentar aos 

europeus as diferentes configurações físicas e os estranhos costumes, apontando 

essas diferenças de forma relacional à cultura e hábitos europeus. 

 O artista permaneceu no Brasil entre 1637 e 1644 e sua obra merece um 

lugar de destaque na abordagem da temática indígena pela inovação no tratamento 

que o artista dá ao tema, agora considerado a partir da própria observação do artista 

e não mais por relatos de terceiros, impregnados de interpretações fantasiosas. 

 Importante a ressalva que deve ser feita para a presença de certa 

subjetividade do artista imposta à obra por maior que fosse sua intenção naturalista, 

pois podemos observar que também há nos tipos humanos de Eckhout uma certa 

interpretação, baseada na forma de entender o “outro” que estava ligada ao 

pensamento de época, mas não apenas isso, o contexto em que o artista inseria-se, 

considerando-se sua função na expedição exigia uma determinada proposta a ser 

cumprida pelo artista, um papel político, por assim dizer. 

 Costa e Couto (2008) chamam a atenção para o que consideram “uma 

alegoria dos estágios civilizatórios do Brasil holandês”, presente nas obras 
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etnográficas de Eckhout. Para os autores, quando o artista apresenta uma 

categorização de seus modelos em mais ou menos civilizados, dependendo dos 

objetos e trajes que as personagens portam, está interpretando e sugerindo 

interpretação ao espectador: 

 
O casal de índios tarairius seriam os mais selvagens; o casal de índios 
tupis, os aliados da empresa açucareira; o casal de mestiços, a união da 
força do índio e do negro com a inteligência superior do branco europeu; e 
por fim, os negros das colônias fornecedoras de escravos do continente 
africano sob jugo flamengo. Com isso, uniu o real e o alegórico em pinturas 
que expressavam mais que meros retratos naturalistas de habitantes do 
Brasil: eram também uma exaltação ao êxito do Governo de Nassau e da 
Companhia das Índias Ocidentais no Brasil (COSTA; COUTO, 2008). 

 

 Esta observação obviamente não tira os méritos dos inovadores elementos 

naturalistas apresentados nos quadros citados, produzidos por Eckhout, mas 

contextualiza a produção em seu período histórico, como derivação do pensamento 

comum à época, considerando também o fato de que o artista realmente produziu no 

período em que fora contratado por Nassau e que, portanto, estava obrigado a 

prestar contas dos resultados de sua expedição exploratória, exaltando o processo 

civilizatório do qual a própria expedição fazia parte. 

 Importante perceber também certa subjetividade, que neste caso apresenta-

se com maior obviedade, por exemplo, na obra Índia Tarairiu, retratada usando uma 

tanga de folhas que cobre a nudez frontal feminina e a presença dos membros 

humanos decepados e carregados por ela numa atitude tão corriqueira que 

provavelmente deriva da imaginação do artista e de uma possível exacerbação de 

elementos, reforçando a ideia de selvageria naturalmente incorporada ao cotidiano 

do indígena na fase inicial do contato com o europeu, representando o indivíduo que 

ainda não havia sido civilizado. 

 Inegável, porém, o esforço em direção a apresentar os aspectos naturais dos 

nativos, principalmente em suas características físicas, como a cor dos cabelos e da 

pele, ou ainda nos aspectos culturais presentes na representação dos ornamentos e 

objetos portados, além dos elementos da flora que compõem o cenário, presentes 

em Índio Tarairiu e Índia Tarairiu. 
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Figura 4: Albert Eckhout, Índia Tarairiu (Tapuia), s.d. Óleo sobre tela, 272 cm x 165 cm. 

Nationalmuseet Copenhague, Dinamarca. Autoria da foto desconhecida. 
Fonte: Itaú Cultural (2010). 

 

 
Figura 5: Albert Eckhout, Índio Tarairiu (Tapuia), 1643. Óleo sobre tela, c.i.d. 272 cm x 161 cm.  

Nationalmuseet (Copenhague, Dinamarca). Autoria da foto desconhecida. 
Fonte: Itaú Cultural (2010).  
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A pintura Índia Tupi, embora trazendo traços “europeizados” nos rostos das 

personagens e da presença da saia branca de tecido utilizada pela índia ao ser 

retratada, apresenta uma paisagem de fazenda ao fundo, a bananeira e outros 

elementos naturais, como o sapo, que remetem verdadeiramente ao cenário do 

Brasil. Os objetos que estão sendo carregados coincidem com a cultura material 

indígena, os seios nus, a criança junto à mãe no momento do trabalho são 

referências bastante coerentes com o que sabemos hoje sobre o cotidiano e hábitos 

dos povos indígenas.  

 

 
Figura 6: Albert Eckhout, Índia Tupi, 1641. Óleo sobre tela, 274 cm x 163 cm. Nationalmuseet 

Copenhague, Dinamarca. Autoria da foto desconhecida. 
Fonte: Itaú Cultural (2010). 
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 O rico detalhamento que determina uma busca pela coerência com a 

realidade define a obra de Eckhout como arte documental e informativa que 

propunha-se também a ser veículo de transmissão de conhecimento e apresentação 

das culturas indígenas no Brasil, independentemente da possibilidade de que as 

obras tenham sido produzidas para destacar o bem-sucedido processo civilizatório 

do Governo de Nassau, o artista traz um esforço evidente em apresentar elementos 

reais. 

 Situação semelhante ocorre em Índio Tupi, com presença do arco e flecha 

indígenas, caracterizando bem o indivíduo – apesar da vestimenta branca – com 

paisagem naturalista e outras personagens que se banham no rio ao fundo, um 

hábito reconhecidamente indígena. 

 

 
Figura 7: Albert Eckhout, Índio Tupi, 1643. Óleo sobre tela, 274 cm x 163 cm. Nationalmuseet 

Copenhague, Dinamarca. Autoria da foto desconhecida. 
 Fonte: Itaú Cultural (2010). 
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 Já no caso da obra Dança dos Tapuia, embora os traços faciais que lembram 

rostos europeus também estejam presentes, a composição da pintura, o movimento 

circular da dança ali representada como elemento da cultura local, acompanhada 

dos adornos plumários, os objetos – bordunas e flechas – a nudez, o cenário e até o 

tom de pele e cor dos cabelos são bastante fiéis à realidade. Na obra as 

personagens não aparecem posando para o retrato, mas representados em 

movimento, dançando, em pleno ritual, em pleno exercício de sua forma de viver. 

 Do ritual participam apenas os homens, as mulheres ficam do lado de fora do 

círculo e observam, fazendo comentários entre si. A representação também traz uma 

riqueza de detalhes no que se refere ao movimento dos corpos, demonstra 

realisticamente não apenas a configuração circular, mas os passos executados, ou 

seja, a maneira como esse movimento se dá, apresentando todo o gestual de 

braços, torções de corpos, sincronia entre os participantes.  

 Podemos afirmar que a intenção documental do artista, aparece também na 

forma de apresentar aspectos da cultura do Novo Mundo, não apenas apresentando 

os tipos humanos, mas seu comportamento. Tentativa muito bem-sucedida, 

especialmente na obra Dança dos Tapuia. 
 

 
Figura 8: Albert Eckhout, Dança dos Tapuia (Tarairiu), s.d. Óleo sobre tela, 172 cm x 295 cm. 

Nationalmuseet Copenhague, Dinamarca. Autoria da foto desconhecida.  
Fonte: Itaú Cultural (2010). 
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1.3.2 Frans Post 
 
 

 Frans Post (1612-1680), pintor, desenhista e gravador holandês, outro artista 

convidado por Nassau a fazer parte da expedição ao Brasil, dedicou-se 

majoritariamente à pintura de paisagens, e, segundo Zappi (2004), fora encarregado 

por Nassau para documentar além da topografia, a arquitetura militar e civil e cenas 

de batalhas marítimas e terrestres.  

 De qualquer modo, podemos observar a presença dos indígenas no exemplo 

da obra Índios Tapuias Lutando e Caçando que retrata, através da batalha, uma 

realidade cotidiana do indígena, apresentada num cenário verossimilhante. 

 

 
Figura 9: Frans Post, Índios Tapuia (Tarairiu) Lutando e Caçando, 1665. Óleo sobre madeira, c.i.e, 

57 x 72 cm. Museu Nacional de Belas Artes (Rio de Janeiro, RJ). Autoria da foto desconhecida. 
Fonte: Itaú Cultural (2010). 
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 A nudez, os cabelos longos, o tipo de armas utilizadas, a configuração da 

caça coletiva são elementos de um naturalismo que se faz presente na vegetação, 

nos animais e na topografia do lugar.  

 Na obra Forte dos Reis Magos, também aparecem indígenas em situação 

cotidiana, mas sempre com pequeno destaque proporcionalmente à paisagem, 

como costuma acontecer na obra de Frans Post que estava evidentemente mais 

interessado na visão macro que a função de paisagista lhe exigia. As cores 

presentes em Post são geralmente suaves, trazem uma iluminação natural mais 

próxima da europeia que da brasileira, mas a contribuição do artista para a História 

da Arte Brasileira vem exatamente com a busca pelo naturalismo que direciona sua 

obra. 

 

 
Figura 10: Frans Post, Forte dos Reis Magos, 1638. Óleo sobre tela, c.i.e., 60 x 86 cm. 

Museu do Louvre (Paris, França). Autoria da foto desconhecida. 
Fonte: Itaú Cultural (2010). 

 

 Gesteira (2008, p. 167) aponta também para a importância dos registros 

literários e pictóricos promovidos pelos artistas de Maurício de Nassau, como um 

“[...] conjunto rico de textos e de iconografia que ajuda a fixar a imagem do Brasil 

holandês como um espaço privilegiado para o desenvolvimento da ciência e da arte 

em solo americano [...]”. 
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 Esclarece que o interesse geral da Europa pela configuração da natureza da 

América se traduzia na criação de Jardins Botânicos e de Gabinetes de 

Curiosidades e na produção de publicações dos viajantes, a exemplo do livro de 

memórias de Nassau, escrito por Gaspar Barléus em 1647, o Rerum per octennium 

in Brasilia et abili nuper gestarum, sub praefectura Illustrissimi Comitis I Mauritti 

Nassoviae, com 27 gravuras assinadas por Frans Post e mapas atribuídos a 

Marcgrave. 

 

 

1.3.3 Georg Marcgrave 
 
 

 Um ano após a vinda de Nassau para o Brasil, desembarcam aqui para 

juntar-se ao grupo, o médico alemão Willem Piso (1610-1679) e o astrônomo e 

cartógrafo, também alemão, Georg Marcgrave (1610-1644). 

 Piso veio contratado como médico particular do conde de Nassau e iniciou o 

trabalho de pesquisa que mais tarde foi publicado sob o título Historia Naturalis 

Brasiliae, sendo a primeira parte uma produção sua sobre medicina tropical e a 

segunda parte “sobre botânica e zoologia, além de comentários astronômicos, 

geográficos e etnográficos de autoria do naturalista alemão Georg Marcgrave” 

(FRANÇOZO, 2010).  

 Marcgrave, portanto, apresentou em sua obra, a presença indígena quase 

como figura ilustrativa de seus mapas e estudos geográficos, um elemento a mais 

em meio a tanta diversidade e tanta nova informação presente no rico cenário 

brasileiro, mas é possível perceber também um esforço em mostrar as diferenças 

culturais. 

Na figura 11b, no mapa da capitania de Pernambuco de Marcgrave, temos 

uma representação quase heráldica do indígena formando um conjunto com o 

europeu, mas em contraposição a este. Cada personagem ocupa um lado oposto e 

está caracterizado de forma tipificada: o europeu bem composto com sua vestimenta 

pesada e ornada com ricos acessórios em oposição à nudez indígena, ambos 

portando suas respectivas armas. O europeu olha para frente e mantém uma 

postura rígida, enquanto o indígena, mais lânguido, volta-se para o europeu. 
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Figura 11a: Georg Marcgrave, 1643. Mapa Brasilia Geographica. Detalhe. 

Fonte: Mapas de Santos (2005). 

 

 
Figura 11b: Georg Marcgrave, 1643. Mapa Brasilia Geographica. Detalhe. 
 Fonte: Mapas de Santos (2005). 

  

 Já na figura 12, o casal indígena está representado de forma mais 

etnográfica, com maior presença de elementos de identificação cultural, ao fundo a 

vegetação característica e em último plano mais personagens indígenas 

representados em cena cotidiana, alheios à organização do primeiro plano. 
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Figura 12: Piso & Marcgrave, 1648. Frontispício da Historia Naturalis Brasiliae. 

Fonte: Biblioteca Digital Curt Nimuendaju (2010). 

http://biblio.etnolinguistica.org/marcgrave_1648_historia
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1.4 FASE HÍBRIDA 

 
 
1.4.1 Elementos indígenas no Barroco catequizador  
 

 

 No período em que ocorre a transferência do poder econômico do nordeste 

do país – produtor de açúcar – para a região mineira do sudeste, no século XVIII, 

estabeleceu-se o Barroco no Brasil em duas fases: a litorânea do nordeste e a 

mineira. Essas fases diferenciam-se, pois enquanto a primeira é representada por 

igrejas mais vigorosamente decoradas em seu interior e mais simples externamente; 

a segunda apresenta também uma presença forte da ornamentação externa, 

destacando assim a arquitetura, além da escultura e pintura, da música que ajudava 

a compor a estética das igrejas da época e dos poemas e autos – adaptações 

teatrais de passagens bíblicas que auxiliavam na catequese dos indígenas. 

 A fase final da cana-de-açúcar no nordeste e as ricas jazidas de ouro e 

diamantes do sudeste financiaram esta fase artística profundamente constituída 

como arte sacra católica, entretanto, o Barroco brasileiro diferenciou-se do Barroco 

português em alguns aspectos importantes. Embora houvesse uma grande riqueza 

vinda da mineração, boa parte destes recursos era enviada para a Coroa 

portuguesa. Sendo assim, a produção artística enfrentou a necessidade de 

adaptação de materialidade e utilização do que houvesse disponível na colônia; 

além desse fator, destaca-se a influência marcante de elementos das culturas negra 

e indígena e até mesmo de seus traços físicos, presentes nas imagens de santos e 

nos anjos barrocos. Os negros, mestiços e indígenas auxiliaram na produção de arte 

deste período, os últimos, especialmente na região sul do país, produziram sob 

orientação dos jesuítas dos Sete Povos das Missões (sete aldeamentos indígenas) 

várias peças com forte traço híbrido.  

 O museu Júlio de Castilhos localizado em Porto Alegre, no estado do Rio 

Grande do Sul, tem em seu acervo alguns exemplares importantes, como é o caso 

da imagem de Nossa Senhora da Conceição, nela ficam bastante claros os traços 

indígenas do rosto, além da pele mais escurecida e dos cabelos longos e lisos. 
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Figura 13: Artista desconhecido, Nossa Senhora da Conceição, séc. XVIII, escultura em madeira 

(cedro), 108 cm de altura. Sete Povos das Missões. Acervo do Museu Júlio de Castilhos. 
Fonte: Museu Júlio de Castilhos (2010). 

http://pt.wikipedia.org/wiki/Museu_J%C3%BAlio_de_Castilhos
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 O acervo do mesmo museu traz ainda um curioso banco zoomorfo esculpido 

em madeira, produzido também nas Missões, conforme figura 14. Segundo o texto 

explicativo no site do museu: 

 
[...] o encosto do banco é formado pela cabeça e pescoço de um pássaro, 
minuciosamente esculpido, aproveitando a forma [original] da peça de 
madeira, [possui] assento com a superfície coberta de penas esculpidas em 
relevo. A cabeça e o corpo são formados de uma só peça. Os três pés são 
também trabalhados em forma de patas estilizadas (MUSEU JÚLIO DE 
CASTILHOS, 2010). 

 

 Outro esclarecimento sobre a peça revela que a arte missioneira é 

contextualizada pela sua intenção de catequizar, misturando elementos indígenas 

com as noções cristãs e ressalta que este é “um dos poucos exemplares da arte 

profana que representava a relação de proximidade com a natureza” (MUSEU 

JULIO DE CASTILHOS, 2010). 

 

 
Figura 14: Artista desconhecido, Banco Zoomorfo, c. 1683-1754, escultura em madeira (cedro),  

84,4 cm de altura. Período Missioneiro. Acervo do Museu Júlio de Castilhos. 
 Fonte: Museu Júlio de Castilhos (2010). 

 
 

http://pt.wikipedia.org/wiki/Sete_Povos_das_Miss%C3%B5es
http://pt.wikipedia.org/wiki/Museu_J%C3%BAlio_de_Castilhos
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1.5 O INDÍGENA, APENAS MAIS UM ELEMENTO NA DIVERSIDADE DO SÉCULO 

XIX  

 
 
 A arte desenvolvida pelos portugueses no Brasil até o século XVIII estava 

voltada para a religiosidade, para a crença na necessidade de catequização, 

desvelando uma estética da fé cristã, herdada da Idade Média e recuperada pelo 

estilo Barroco na Europa com a Contrarreforma. 

 No Brasil, o Barroco foi desenvolvido pelos religiosos, conforme preceitos 

europeus, mas obteve características singulares com a forte presença de elementos 

das culturas indígena e africana, atribuídas ao fato da produção ter sido 

efetivamente realizada pelos aprendizes e artesãos que eram escravos negros e 

indígenas aldeados. 

 Com a invasão de Portugal por Napoleão Bonaparte, Dom João VI, 

acompanhado de sua corte, partiu em direção ao Brasil, chegando à cidade de 

Salvador na Bahia em 1808, mas transferindo-se um mês depois para o Rio de 

Janeiro, onde estabeleceu a nova sede da Coroa Portuguesa. O Monarca decidiu, 

então, promover adaptações que dariam à colônia as condições necessárias para 

esse novo status e com isso o Brasil conheceu um grande e rápido desenvolvimento 

cultural. 

 Tal desenvolvimento obviamente continuava a se dar com base no modelo 

europeu, mas agora não apenas orientado para o pensamento e modo de vida 

portugueses, mas pelo movimento artístico neoclássico que traria uma estética 

jamais imaginada até o momento. 

 A nova configuração do espaço urbano exigia a presença de especialistas das 

mais diversas linguagens artísticas e em 1816, o rei assina o decreto de criação da 

Escola Real de Ciências, Artes e Ofícios e artistas franceses bonapartistas chegam 

ao Brasil para auxiliar na construção do edifício da Academia de Belas Artes. 

 Há a versão do convite feito pelos portugueses – na figura do marquês de 

Marialva, então ministro das relações exteriores de Portugal em Paris e do ministro 

D‟Araujo, o conde da Barca – aos artistas franceses para desenvolvimento do ensino 

de artes no Rio de Janeiro, sendo Joachim Lebreton (1760-1819), o articulador da 

implantação deste programa didático. Porém, levanta-se também outra hipótese, a 

partir do estudo de cartas e documentos da época, de que o próprio Lebreton tivesse 
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pedido a Dom João sua vinda ao Brasil, acompanhado de artistas que seriam 

importantes na formação artística da colônia, mudança esta que se daria sob a 

proteção da Coroa portuguesa (DIAS, 2006). 

 Chegando ao Brasil, por aceitação do convite do Rei português ou refugiados 

das condições pouco favoráveis na Europa, os artistas organizaram-se sob o título 

de Missão Artística Francesa ou Colônia Lebreton, constituída pelo arquiteto 

Grandjean de Montigny (1776-1850) e pelos pintores Jean-Baptiste Debret (1768-

1848) e Nicolas-Antoine Taunay (1755-1830), além do escultor Auguste-Marie 

Taunay (1768-1824), entre outros. O projeto apresentado para a construção e o 

edifício da Academia foi autorizado prontamente por D. João VI, mas a inauguração 

ocorreu apenas em 1826 em função da morte de Lebreton e dos problemas políticos 

que a Missão enfrentava, visto ser criticada pelos artistas portugueses que 

questionavam o fato do rei ter trazido bonapartistas franceses para a execução dos 

trabalhos. Nessa data a independência do Brasil já havia sido proclamada e a tão 

esperada academia foi batizada por Academia Imperial de Belas Artes. 

 

 

1.5.1 Jean-Baptiste Debret 
 
 

 Dos artistas vindos com a Missão Francesa, Jean-Baptiste Debret será o 

único apresentado nesta pesquisa, por ter sido aquele que teve presença mais 

significativa da cultura indígena como temática de sua obra. 

 Debret foi professor, pintor, desenhista, gravador, decorador e cenógrafo, 

dedicou-se a retratar tipos humanos, paisagens, cenas históricas, costumes e o 

cotidiano da época, produzindo um trabalho extenso e de relevante importância 

documental. Após os quinze anos vividos no Brasil entre 1816 e 1831, voltou à 

França e publicou Viagem Pitoresca e Histórica ao Brasil, obra dividida em três 

volumes e ilustrada com litografias feitas a partir de suas aquarelas produzidas no 

Brasil. 

  O primeiro volume teria sido dedicado aos indígenas e às formações 

vegetais, o segundo aos escravos negros, práticas agrícolas e cenas históricas 

presenciadas pelo artista e finalmente o terceiro, dedicado às cenas da vida 

cotidiana do Rio de Janeiro e outros aspectos culturais. 
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 Portanto a fase em que há a presença da cultura indígena na obra de Debret 

aborda o tema como um dos elementos constituintes da grande diversidade da 

época na cidade do Rio de Janeiro. Era uma sociedade composta da realeza 

portuguesa, dos escravos negros, dos indígenas, dos portugueses que já haviam se 

estabelecido no local antes da chegada da família real e dos estrangeiros de vários 

lugares da Europa que vieram para o novo continente em busca de oportunidades. A 

cultura indígena na obra de Debret compõe o cenário que ele pretende apresentar 

daquela realidade tão diversificada culturalmente.  

 A série a seguir apresenta imagens encontradas no site da Biblioteca Mario 

de Andrade da Prefeitura do Município de São Paulo, apontadas como ilustrações 

de Viagem Pitoresca e Histórica ao Brasil, desaparecidas do acervo da Biblioteca. 

Estes registros digitais das obras desaparecidas infelizmente não possuem boa 

qualidade, mas trazem o contexto dos indígenas nas aldeias e também no momento 

de captura pelos capatazes brancos, que o artista claramente pretendeu 

representar. 

 

 
Figura 15: Jean-Baptiste Debret, Título não identificado. Litogravura Ilustrativa de Viagem Pitoresca 

e Histórica ao Brasil, desaparecida do Acervo da Biblioteca Mario de Andrade. 
Fonte: Prefeitura de São Paulo (2010a). 
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Figura 16: Jean-Baptiste Debret, Título não identificado. Litogravura Ilustrativa de Viagem Pitoresca 

e Histórica ao Brasil, desaparecida do Acervo da Biblioteca Mario de Andrade. 
Fonte: Prefeitura de São Paulo (2010a). 

 

 

 
Figura 17: Jean-Baptiste Debret, Título não identificado. Litogravura Ilustrativa de Viagem Pitoresca 

e Histórica ao Brasil, desaparecida do Acervo da Biblioteca Mario de Andrade. 
Fonte: Prefeitura de São Paulo (2010a). 
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 A obra de Debret é bastante significativa para a História da Arte Brasileira, 

tanto pelo aspecto documental quanto formal de sua produção, muito rica 

quantitativa e qualitativamente. Suas gravuras, desenhos, aquarelas e óleos são um 

importante legado para a compreensão da formação cultural do Brasil.  

 No caso dos indígenas, o artista nos auxilia no entendimento da condição 

desses povos naquela época, apresentando o cotidiano e a dura realidade daqueles 

que viviam fugindo dos invasores europeus e que continuavam sofrendo 

perseguições dos bandeirantes e de outros caçadores de índios que os capturavam 

para vendê-los como escravos, desde o século XVI. 

 A obra apresenta também o elemento político que é representado nestas 

relações sociais desfavoráveis para os indígenas. Nas obras aqui apresentadas, 

podemos observar os contrastes entre os momentos em que o indígena aparece 

livremente em meio a seu povo e no momento cruel em que comunidades inteiras 

são aprisionadas. 
 

 
Figura 18: Jean-Baptiste Debret, Família de um chefe Camacã preparando-se para festa, 1820 - 

1830. Bico-de-pena e lápis sobre papel, 22,5 x 35,4 cm. Museus Castro Maya – IPHAN/MinC (Rio de 
Janeiro, RJ). Reprodução fotográfica Pedro Oswaldo Cruz.  

Fonte: Itaú Cultural (2010). 
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Figura 19: Jean-Baptiste Debret, O Caçador de Escravos, c. 1825. Óleo sobre tela, c.i.e. 80x120cm. 

Museu de Arte de São Paulo Assis Chateaubriand. Reprodução fotográfica Pedro Alves de Souza. 
Fonte: Itaú Cultural (2010). 

 

 

 
Figura 20: Jean-Baptiste Debret, Tribo Guaicuru em busca de novas pastagens, 1823. 

Aquarela obre papel, c.i.e. 15,7 x 21,8 cm. Museus Castro Maya – IPHAN/MinC 
(Rio de Janeiro, RJ). Reprodução fotográfica Pedro Oswaldo Cruz. Fonte: Itaú Cultural (2010). 
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 Já na obra Caboclo, Debret retrata um indígena hábil em sua atividade de 

caça, forte, de corpo musculoso, num cenário azulado que dá um aspecto quase 

mítico à pintura, mas que retrata uma prática real. 

 

 
Figura 21: Jean-Baptiste Debret, Caboclo, 1820-1830. Aquarela sobre papel,c.i.e, 22 x 27,2 cm. 

Museus Castro Maya – IPHAN/MinC (Rio de Janeiro, RJ).  
Reprodução fotográfica Pedro Oswaldo Cruz. Fonte: Itaú Cultural (2010). 

 
 
1.5.2 Johann-Baptist von Spix, Carl Friedrich Philipp von Martius, Henry Walter 
Bates e Alexandre Rodrigues Ferreira 
 
 
 Contemporaneamente à Missão Artística Francesa, outras expedições 

aconteceram no Brasil, organizadas por europeus, com propósitos artísticos, 

humanísticos e científicos, diferentes daquelas com metas catequizantes ou de 

exploração de riquezas que ocorreram em séculos anteriores. Uma delas é a de 
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Johann-Baptist von Spix (1781-1826) e Carl Friedrich Philipp von Martius (1794-

1868) que percorreram territórios brasileiros, pesquisando e catalogando espécies 

da fauna e flora entre 1817 e 1820, material que foi publicado posteriormente como 

Atlas zur Reise in Brasilien, ilustrado na maior parte por Thomas Ender (1793-1875) 

e que apresenta também uma produção bastante significativa de desenhos e 

pinturas de costumes indígenas brasileiros feitos por artistas que os 

acompanhavam. 

 

 
Figura 22: Johann-Baptist von Spix; Carl Friedrich Philip von Martius. Atlas zur Reise in Brasilien. 

Acervo da Biblioteca Mario de Andrade. 
Fonte: Prefeitura de São Paulo (2010b). 
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Figura 23: Johann-Baptist von Spix; Carl Friedrich Philip von Martius. Atlas zur Reise in Brasilien. 

Acervo da Biblioteca Mario de Andrade. 
Fonte: Prefeitura (2010b). 

 

 O propósito científico das expedições vem revelar as diferenças de 

comportamento das populações indígenas em relação aos europeus, sem 

considerá-las como diferenças culturais, mas observando-as como forma primitiva 

de vida. Os estudos, interpretações e representações vêm aliados ao trabalho 

científico das catalogações de fauna e flora. 

 Os grupos humanos, considerados como parte da natureza, eram observados 

com curiosidade e retratados como descobertas e revelações que poderiam oferecer 

aos europeus novas informações que ampliassem o conhecimento sobre esses 

grupos. 

 As ilustrações procuram sempre apresentar um rico detalhamento de cenas 

cotidianas, de interação com o homem branco ou ainda de eventos especiais como 

danças e rituais.  
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 A figura 24 é uma ilustração do trabalho de campo de Henry Walter Bates 

(1825-1892), naturalista inglês que a exemplo de Spix, Martius, Spruce (1817-1893) 

e Wallace (1823-1913) dedicou-se ao trabalho etnográfico no Brasil.  

 Bates trabalhou durante onze anos na Amazônia, especificamente com 

Entomologia, mas não pode deixar de atentar-se para o elemento humano com o 

qual se deparou, contribuindo dessa forma também para Etnografia e Antropologia. 

 

 
Figura 24: Henry Bates, prancha n.1 v.2, 1863. Acervo raro do Museu Paraense Emilio Goeldi. 

Fonte: Ferreira (2004). 
 

  A ilustração é um registro sobre máscaras e trajes dos índios numa festa de 

casamento na aldeia. Spix, Martius e outros pesquisadores farão referências a essas 

vestes e máscaras. Algumas peças estão expostas nas coleções de Spix e Martius 

no Museu de Etnologia de Munique, Alemanha, outros 13 exemplares encontram-se 

no Museu e Laboratório Antropológico de Coimbra, Portugal, mais 14 na Academia 

de Ciências de Lisboa, somando 27 exemplares coletados por Alexandre Rodrigues 

Ferreira (1756-1815), etnógrafo luso-brasileiro, filho de portugueses, nascido na 

Bahia e que publicou Viagem Philosophica, sobre sua viagem à Amazônia. 
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Figura 25: Máscara Bicéfala da etnia Jurupixuna. Coletada por Alexandre Rodrigues Ferreira em 

sua expedição na Amazônia entre 1783 e 1793. 
Fonte: Fioravanti (2008, p. 2). 

 

 

 
Figura 26: Joaquim José Codina, Ilustração das máscaras Jurupixuna para Viagem Philosophica. 

Publicação sobre a expedição de Alexandre Rodrigues Ferreira na Amazônia entre 1783 e 1793. 
Fonte:Fioravanti (2008, p. 2). 

 
 

 
1.5.3 Johann-Moritz Rugendas  
 

 

 A Expedição Langsdorff, liderada pelo alemão Georg Heinrich Von Langsdorff 

(1774-1852), ocorreu entre 1822 e 1829, e adentrou o interior brasileiro levando 

pesquisadores – botânicos, naturalistas e cientistas – e artistas entre os quais o 

pintor alemão Johann-Moritz Rugendas (1802-1858) que participou da primeira fase 

das viagens, e os franceses que vieram compor a expedição em um segundo 

momento, em substituição a Rugendas: Hercule Florence (1804-1879) e Aimé-
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Adrien Taunay (1803-1828) – filho e aluno de Nicolas-Antoine Taunay, Adrien já 

havia participado da Missão Artística Francesa e acaba por morrer tragicamente 

durante a Expedição Langsdorff, afogando-se ao tentar nadar no rio Guaporé.  

 Para Ambrizzi (2008), as ilustrações feitas por Alexander von Humboldt 

(1769-1859) em suas expedições pela América teriam influenciado outros cientistas 

e artistas europeus e promovido grande interesse pelo tema documental do 

continente americano. Rugendas teria sido um deles e, contratado por Langsdorff 

para participar de suas expedições pelo Brasil, o jovem artista seria responsável não 

pelo desenho de espécies botânicas em detalhe, mas por documentar paisagens e 

costumes.  

 Esta e outras influências, como a obra de Spix e Martius, ilustrada em boa 

parte por desenhos de Thomas Ender e também a atribuição de reproduzir 

costumes, deu a Rugendas a possibilidade de representar conflitos e outras 

circunstâncias de encontro entre europeus, negros e indígenas. 

 

 
Figura 27: Johann-Moritz Rugendas. Guerrilhas, ca.1835. Litografia. 

Fonte: Itaú Cultural (2010). 
 

A obra de Rugendas constitui-se majoritariamente de desenhos que depois 

eram aquarelados pelo artista que, mesmo após desligar-se da Expedição 
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Langsdorff, continuou seu registro no Brasil e ao retornar à Europa em 1825, 

escreveu Viagem Pitoresca através do Brasil que publicou poucos anos depois. 

 

 
Figura 28: Johann-Moritz Rugendas. Encontro de índios com viajantes europeus. Litografia. 

Fonte: Livraria Calil Antiquaria (2010). 
 

 
Figura 29: Johann-Moritz Rugendas. Aldeia dos Tapuia. Litografia. 

Fonte: Livraria Calil Antiquaria (2010). 



 

 

 

66 

 
Figura 30: Johann-Moritz Rugendas. Caça da Onça.  

Litografia. Fonte: Livraria Calil Antiquaria (2010). 
 

 
Figura 31: Johann-Moritz Rugendas. Família indígena.  
Litografia. Fonte: Livraria Calil Antiquaria (2010). 
 

 

 
Figura 32: Johann-Moritz Rugendas. Canoa Indígena. Litografia. 

Fonte: Livraria Calil Antiquaria (2010). 
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1.5.4 Hercule Florence  
 

 

 Outro integrante da Expedição Langsdorff que traz a presença do indígena 

em sua obra é o francês Antoine Hercule Romuald Florence (1804-1879), pintor, 

desenhista, tipógrafo, litógrafo, cartógrafo, professor, inventor e fotógrafo, tendo 

inclusive inventado um processo fotográfico. Foi contratado para participar da 

expedição em 1825, quando já residia no Brasil e trabalhava numa empresa 

tipográfica, lançou um jornal, publicou vários livros, inclusive Viagem Fluvial do Tietê 

ao Amazonas, possuía um talento notadamente diversificado, e morreu na vila que 

hoje corresponde à cidade de Campinas, no interior de São Paulo. 

 Com a expedição, Florence navegou pelo rio Tapajós em Santarém, no 

Estado do Pará e produziu uma obra artístico-etnográfica que buscou retratar os 

costumes das comunidades indígenas com as quais teve contato.  

 

 
Figura 33: Hercule Florence. Maloca dos Apiaká no rio Arinos, 1826. 

Fonte: Sociedade Brasileira para o Progresso da Ciência (2006). 
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Figura 34: Hercule Florence. Tucháua, chefe munduruku em traje de festa, 1828. 

Fonte: Florence (2010). 
 

 
Figura 35: Munduruku, Coifa com cobre-nuca. 
         Foto: Wagner Souza e Silva (coord.). 
          Fonte: Dorta e Cury (2000, p. 237). 
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 Talvez, pelo seu interesse pela fotografia, possamos compreender a obra 

pictórica de Florence a partir do detalhamento extremo que o artista apresenta ao 

retratar a pintura corporal e a plumária nas figuras 33 e 34. Comparando o adorno 

de cabeça da figura 34 com foto da peça pertencente ao acervo do Museu de 

Arqueologia e Etnologia da Universidade de São Paulo, na figura 35, fica clara a 

intenção do artista em demonstrar aquilo que via com o máximo de realidade.  

 O artista viajante parece realizar um esforço na representação fidedigna de 

seus modelos, como também de elementos importantes para a compreensão de 

seus costumes. Trata-se da obra de um artista-cientista, preocupado em transmitir o 

que via comprometido com a realidade. Não parece haver nos trabalhos de Florence 

um espaço para a criação ou interpretação subjetiva e o estilo do artista se dá 

exatamente em função desta particularidade. 

 Ambrizzi (2008) considera as diferenças formais entre as obras de Rugendas 

e Florence e destaca o “desenho aquarelado, de traço „mais sujo e solto‟ de 

Rugendas” em contraponto à “rigidez e a limpeza do traço fino e nítido de Florence, 

[o que torna] seu desenho mais descritivo e naturalista, não sendo apresentado 

como se fossem „impressões‟, tal como observamos em Rugendas”. 

 

 

1.5.5 Príncipe Maximilian von Wied-Neuwied 
 
 

 O príncipe Maximilian (1782-1867) de Neuwied, território prussiano, hoje 

alemão, esteve no Brasil entre 1815 e 1817, também impelido pelo pensamento de 

Alexander von Humboldt, e com base em suas anotações durante a viagem, 

escreveu o livro Viagem ao Brasil, quando retornou à Europa. Era naturalista, 

etnólogo, desenhista e pintor. Nesta viagem o acompanharam os europeus que já 

encontravam-se no Rio de Janeiro, participantes da Expedição Langsdorff, Georg 

Freyreiss e Friedrich Sellow, zoólogo, botânico e desenhista. 

  A relevância que encontramos no trabalho do príncipe Maximilian para esta 

pesquisa, na qual procuramos compreender a presença do indígena na História da 

Arte Brasileira, está na análise que Christina R. Costa fez em sua dissertação de 

mestrado sobre o príncipe e seu livro de viagem. Defende a autora que ele foi um 

dos primeiros a propor uma visão menos negativa com relação aos indígenas 
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brasileiros e, em seu convívio com alguns grupos, inclusive com um dos mais 

temidos por pesquisadores viajantes, os Botocudos, supostamente antropofágicos, 

teria questionado as representações das populações indígenas feitas até aquele 

momento pelos europeus e proposto uma atenção especial ao indígena, bem 

impressionado com sua capacidade de resistência às dominações europeias, 

sugerindo “novos meios para produção de conhecimento científico sobre os 

indígenas” segundo a autora, “tarefa de que os futuros antropólogos iriam se 

encarregar” (COSTA, 2008, p. 06).  

 Esta relação da arte a partir de aspectos de compreensão antropológica dos 

indígenas muito nos interessa como possibilidade de um novo olhar que pudesse se 

iniciar à época, como semente para um pensamento melhor elaborado sobre 

alteridade que virá, conforme abordaremos mais adiante, orientar o desenvolvimento 

da Antropologia no Brasil estabelecendo sua contribuição para o entendimento das 

culturas indígenas a partir do diálogo.  O olhar do antropólogo, aliado à trajetória de 

representação do índio e da produção artística inspirada na arte indígena ao longo 

da História da Arte, compõe a abordagem da pesquisa. 

 

 

Figura 36: J.Richter, Retrato do príncipe Maximiliano de Wied-Neuwied com o Botocudo 
Quack,1828.  

Fonte: Rios Filho (2009). 
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Figura 37: Príncipe Maximilian de Wied-Neuwied, Índios Puri de São Fidelis na Paraíba, 1815. 

Fonte: Biblioteca Brasiliana Robert Bosch (2007). 

 

 
Figura 38: Príncipe Maximilian de Wied-Neuwied, Família de Botocudos em Viagem. 

Edição Inglesa de Viagem ao Brasil, 1820. 
Fonte: Camões Institute Center (2004). 
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1.6 O IMAGINÁRIO IDEALIZADO SOBRE O INDÍGENA 

 
 
 Em fase mais adiantada do século XIX, no período pós-missões e 

expedições, a Academia Imperial de Belas Artes promovia premiações e enviava 

artistas brasileiros para a Europa. Isto possibilitou a eles o contato com novas 

tendências européias, embora não fosse essa a intenção da academia que pretendia 

manter os cânones do Neoclassicismo instalado no Brasil. 

 Alguns artistas iniciam um processo de mudança de estilo, deixando de lado 

alguns pressupostos do Neoclássico sem, no entanto, assumir as rupturas que 

viriam acontecer no início do século XX. Essas mudanças mais sutis consistiam em 

uma forma pictórica mais solta além da experimentação de novos temas, saindo da 

mitologia grega tão presente no Neoclássico com início da tendência à 

representação mais cotidiana e mais nacionalista. Nomes importantes do período 

são: Pedro Américo de Figueiredo e Melo (1843-1905), José Ferraz de Almeida 

Júnior (1850-1899), Oscar Pereira da Silva (1867-1939), Benedito Calixto de Jesus 

(1853-1927), entre outros.  

 Essa busca pelos aspectos nacionalistas abriu espaço também para o 

desenvolvimento de um pensamento diferenciado sobre o indígena, que passou a 

ser exaltado por ser identificado como o representante brasileiro com relação mais 

harmoniosa com a natureza do Brasil, agora entendida de maneira bucólica, idílica. 

A maneira como o indígena passa a ser representado permaneceu, no entanto, 

visualmente impregnada dos elementos neoclássicos, inspirados na estética do belo 

grego, apresentando corpos esculturais em cenas dramáticas, reproduzindo 

passagens literárias do Romantismo. 

 Daremos destaque aqui às obras Moema de Victor Meirelles e O Último 

Tamoio e Marabá de Rodolfo Amoedo, como exemplos significativos da presença 

indígena neste período da História da Arte brasileira no contexto transitório em que 

desenvolveu-se o Romantismo e também o Indianismo que deriva dessa escola. 

Nesta fase, no que se refere ao “olhar” dos artistas, observa-se uma representação 

do “guerreiro indígena”, revestido com uma aura de bravura, de pureza, como uma 

figura novamente mitológica, mas agora exaltado pelas qualidades a ele atribuídas, 

contraponto do mito do bárbaro do século XVI. 
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1.6.1 Victor Meirelles 
 
 
 Victor Meirelles (1832-1903) frequentou a Academia Imperial de Belas Artes 

no Rio de Janeiro e foi um dos contemplados com o Prêmio Especial de Viagem à 

Europa, oferecido pela instituição aos estudantes que mais se destacavam. Viveu na 

Itália e na França, de volta ao Brasil foi professor de pintura histórica da Academia 

Imperial e também do Liceu de Artes e Ofícios do Rio de Janeiro. 

 Pintou um dos quadros mais conhecidos da História da Arte Brasileira, que 

inclusive produziu e expôs em Paris: a Primeira Missa no Brasil. Optou nesta obra, 

por uma temática histórica e a representação idílica – fortes características do 

Romantismo – do que teria sido o evento no momento da chegada do europeu 

catequizador.  

 

 
Figura 39: Victor Meirelles, Primeira Missa no Brasil, 1861. Óleo sobre tela. 

Fonte: Delphino (2010). 
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De qualquer modo, para a pesquisadora Terezinha Franz, a obra não pode 

ser compreendida individualmente, mas como uma “síntese visual do „Projeto 

Civilizatório‟ de cunho nacionalista do Segundo Império” (FRANZ, 2007). A autora 

esclarece que, naquele momento, o país se firmava como nação independente e 

precisava desenvolver uma identidade nacional de civilização e glória, através das 

Belas Artes, patrocinadas por Dom Pedro II, criando para o Brasil uma imagem que 

deveria alcançar o plano internacional, sendo a Primeira Missa no Brasil, parte 

importante da iconografia oficial do Império e também da história do país, contada 

através da arte. 

 Neste contexto de valorização dos elementos nacionais, o indígena passa a 

ser visto como o autêntico brasileiro e é exaltado pelo Indianismo Romântico que se 

estabelece principalmente na literatura com Antonio Gonçalves Dias (1823-1864) e 

José de Alencar (1829-1877), mas que também se faz presente na música e nas 

artes plásticas. 

 Inspirado pelo poema Caramuru do brasileiro Frei José de Santa Rita Durão 

(1722-1784), Victor Meirelles pinta Moema. O poema, produzido de acordo com os 

padrões da poesia de Camões, foi escrito em 1781, em pleno período do Arcadismo. 

Nele o português Diogo Álvares Correia, o Caramuru, naufraga na costa brasileira, 

mais especificamente na Bahia, e passa a viver entre os indígenas.  

 No decorrer da história, o herói divide seu amor entre Paraguaçu, filha do 

chefe, e Moema, sendo que esta última morre afogada quando tenta nadar para 

alcançar o navio em que Caramuru estaria com Paraguaçu, sua escolhida, partindo 

para Portugal. 

 O corpo de Moema é lançado de volta à praia pelas ondas, fatalidade que não 

impede a imaginação romântica do pintor Victor Meirelles que, quase um século 

mais tarde, irá retratá-la bela, nua, porém com a região pubiana discreta e 

plasticamente coberta por uma tanga plumária, deitada com os cabelos soltos sobre 

a areia. Uma luz amarelada destaca os contornos do corpo da índia que repousa 

tranquila como se estivesse adormecida. Morte delicada, exaltação da beleza física 

indígena, trata-se de uma obra pictórica de grande importância para o Indianismo 

Romântico brasileiro, momento da história da pintura do qual o artista é grande 

representante. 

 O adorno plumário usado pela personagem morta, na representação de Victor 

Meirelles, aparece como elemento de harmonia na composição, como objeto 
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identificador da personagem indígena, com função de recato e refinamento 

condizente com o comportamento e a produção de arte da época, e não pretende de 

forma alguma prestar-se à função de fonte documental ou etnográfica, mas 

corresponde visualmente ao objeto encontrado na produção plumária de alguns 

grupos indígenas do Brasil, a exemplo da figura 41. 

 

 
Figura 40: Victor Meirelles, Moema, 1866. Óleo sobre tela, c.i.e. 129 x 190 cm. 

Acervo Museu de Arte de São Paulo Assis Chateaubriand. Reprodução fotográfica Romulo Fialdini. 
Fonte: Itaú Cultural (2010). 

 

 

 
Figura 41: Wayana, Tanga plumária. 
     Foto: Wagner Souza e Silva. 
  Fonte: Dorta e Cury (2000, p. 324). 
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1.6.2 Rodolfo Amoedo 
 
 
 Rodolfo Amoedo (1857-1941) estudou no Liceu de Artes e Ofícios e também 

na Academia Imperial de Belas Artes do Rio de Janeiro, foi discípulo de Victor 

Meirelles e, como ele, recebeu o prêmio de viagem e partiu para Paris em 1879. 

 Voltando ao Rio em 1887, foi nomeado membro honorário e professor de 

pintura histórica na mesma instituição, e na ausência do catedrático Victor Meirelles, 

chegou a assumir a vice-diretoria da Academia, agora já nomeada como Escola 

Nacional de Belas Artes, deixando-a apenas em 1905. 

 Desenvolveu sua obra com base no Romantismo e os principais trabalhos 

onde encontramos o indígena e que apresentamos nas figuras 42 e 43 

respectivamente são O Último Tamoio e Marabá.   

 

 
Figura 42: Rodolfo Amoedo, O Último Tamoio, 1883. Óleo sobre tela, c.i.e. 180,3 x o 261,3 cm. 

Acervo Museu Nacional de Belas Artes (Rio de Janeiro, RJ). Autoria da foto desconhecida. 
Fonte: Itaú Cultural (2010). 

 

  A tela grandiosa onde o guerreiro morto repousa lânguido na praia, a 

exemplo da Moema de Victor Meirelles, traz também a beleza do corpo escultural, a 
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mesma tanga a cobrir o nu frontal, despretensiosamente desamarrada, uma cena 

bastante dramática em que a segunda personagem, o jesuíta que vem em socorro 

do herói, mal se faz ver em suas vestes negras que confundem-se com a mata 

também enegrecida do fundo. O destaque destina-se todo ao Tamoio, cujo corpo 

ilumina-se em tons de ocre, o braço estendido encontra a água e funde-se à 

natureza, inspiração explícita no poema A Confederação dos Tamoios de Gonçalves 

de Magalhães (1811-1882). 

 Já em Marabá, Amoedo busca inspiração na obra de Antonio Gonçalves Dias 

que, em seu poema Tu és Marabá, traz uma heroína mestiça e levanta questões 

sobre identidade do índio, sendo o próprio Gonçalves Dias filho de português e 

índia, a tônica do poema está toda voltada para a não aceitação do mestiço pelos 

dois lados. Marabá, embora bela, é renegada tanto pelos indígenas como pelos 

brancos. A imagem da Marabá criada por Amoedo é de uma mestiça triste e 

belíssima, de cabelos longos, anelados e novamente destaca-se do fundo pela luz a 

que é submetida pelo pintor. 

 

 
Figura 43: Rodolfo Amoedo, Marabá, 1882. Óleo sobre tela, c.i.d. 120 x 171 cm. 

Museu Nacional de Belas Artes (Rio de Janeiro, RJ). Reprodução fotográfica Marcel Gautherot. 
Fonte: Itaú Cultural (2010). 

 



 

 

 

78 

Gonçalves Dias (1851), “Tu és Marabá!”, fragmentos 
 
Eu vivo sozinha, ninguém me procura! 
Acaso feitura  
Não sou de Tupá! 
 
Se algum dentre os homens de mim não se esconde: 
“Tu és”, me responde, 
“Tu és Marabá!” 
 
Meus olhos são garços, são cor das safiras, 
Têm luz das estrelas, têm meigo brilhar; 
Imitam as nuvens de um céu anilado, 
As cores imitam das vagas do mar! 
 
Se algum dos guerreiros não foge a meus passos: 
“Teus olhos são garços”, 
Responde anojado, “mas és Marabá”: 
 
“Quero antes uns olhos bem pretos, luzentes, 
Uns olhos fulgentes, 
Bem pretos, retintos, não cor d’anajá!” 
 
É alvo meu rosto da alvura dos lírios, 
Da cor das areias batidas do mar; 
As aves mais brancas, as conchas mais puras 
Não têm mais alvura, não têm mais brilhar. 
 
Se ainda me escuta meus agros delírios: 
“És alva de lírios”, 
Sorrindo responde: “Mas és Marabá” 
 
“Quero antes um rosto de jambo corado, 
Um rosto crestado 
Do sol do deserto, não flor de cajá.” 
 
[...] Mas eles respondem: “Teus longos cabelos, 
São loiros, são belos, 
Mas são anelados; tu és Marabá”: 
 
“Quero antes cabelos, bem lisos, corridos, 
Cabelos compridos 
Não cor d’oiro fino, nem cor d’anajá,” 
 
E as doces palavras que eu tinha cá dentro 
A quem nas direi? 
O ramo d’acácia na fronte de um homem 
Jamais cingirei 
 
Jamais um guerreiro da minha arazóia 
Me desprenderá: 
Eu vivo sozinha, chorando mesquinha 
Que sou Marabá! 
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1.6.3 Rodolfo Bernardelli 
 
 
 Outro importante indianista que devemos destacar foi José Maria Rodolpho 

Oscar Bernardelli (1852-1931), também estudante da Academia Imperial de Belas 

Artes do Rio de Janeiro, produziu sua escultura no período romântico com obras 

indianistas, a exemplo de Saudades da Tribo, Iracema, Guarani (esta obra em 

homenagem a José de Alencar) e À espreita, além de Paraguaçu e Moema, as 

personagens rivais criadas por Santa Rita Durão. Na obra Paraguaçu vê-se uma 

representação da indígena civilizada, afinal a personagem havia sido escolhida por 

Caramuru e desposada por ele, já a escultura Moema parece, segundo Couto da 

Silva (2007), referir-se à Moema de Victor Meirelles, embora aqui seu corpo chegue 

à praia, mas continue parcialmente submerso. 

 

 
Figura 44: Rodolfo Bernardelli, Moema, 1895. 

Fonte: Pinacoteca do Estado de São Paulo (2008). 
 

 Estas representações do Indianismo romântico, embora apresentem um 

imaginário idealizado sobre os indígenas, trazem um esforço de aproximação e 

ajudam-nos na percepção das relações dos grupos em diferentes contextos de 

nossa história, aqui ao menos já não encontramos mais o estranhamento inicial do 

contato e o julgamento de valores que considerava os indígenas como bárbaros. 
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 Para a História da Arte, movimentos artísticos da segunda metade do século 

XIX como foi o caso do Romantismo, assim como do Naturalismo e Realismo, 

embora ainda bastante presos à estética que convencionou-se chamar no Brasil por 

“Academicismo”, por determinar uma forma rígida do fazer artístico imposta pela 

Academia e embasada no Neoclassicismo, de certa forma conquistaram pequenas 

mudanças que prepararam o cenário para as grandes rupturas que viriam ocorrer no 

início do século XX com o Movimento Moderno. 

 

 

1.7 MODERNISMO – A ANTROPOFAGIA VIRA MANIFESTO 

 
 
 O Modernismo brasileiro começa a estabelecer-se como nova tendência 

estética, cujos primeiros momentos ocorrem com Lasar Segall (1891-1957), Anita 

Catarina Malfatti (1889-1964) e Victor Brecheret (1894-1955), todos com trabalhos 

importantes e exposições anteriores à famosa Semana de 1922.  

 Anita, inclusive, pode ser considerada a artista que desencadeou o 

movimento, com sua exposição de 1917, em São Paulo, na qual apresentou mais de 

cinquenta trabalhos modernistas, entre eles a obra intitulada Índia. 

 A inovação era tamanha, se comparada à estética acadêmica de então, que 

Anita sofreu uma reação nada tranquila do público, algumas obras vendidas na 

exposição foram devolvidas na sequência. O principal opositor foi Monteiro Lobato 

que publicou no jornal o Estado de São Paulo em 20 de dezembro de 1917, um 

artigo com título A propósito da Exposição Malfatti, em que acusa a obra de Anita de 

não ser precursora de um novo estilo, mas de trazer uma estética velha da arte 

“anormal ou teratológica” que “nasceu com a paranóia e a mistificação”. 

 Alguns artistas, inconformados com a reação à exposição de Anita e 

influenciados pela nova estética modernista promovem, sob organização de Di 

Cavalcanti, a “Semana de 1922” – evento considerado marco modernista no país 

com ousada e desafiadora exposição em pleno espaço consagrado da Academia, o 

Teatro Municipal de São Paulo, – que dará projeção ao Movimento, mas seu 

estabelecimento ocorre verdadeiramente no período pós-semana, em especial nas 

décadas de 30 a 50, quando importantes intelectuais da época, literatos e artistas 

plásticos produziram uma arte nova, desobediente dos cânones deterministas 
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acadêmicos. Essa nova proposta, embora ainda com influência na plástica europeia 

do Expressionismo, Cubismo, Futurismo, entre outros estilos, buscava a identidade 

da arte brasileira. 

 

 
Figura 45: Anita Malfatti, Índia, 1917. Pastel sobre papel, 60 x 46 cm. 

Coleção Gilberto Chateaubriand (Rio de Janeiro, RJ). 
Fonte: Projeto Brasil Urgente (2002). 

  

 O Manifesto Antropófago de Oswald de Andrade (1890-1954), publicado em 

maio de 1928, no primeiro número da Revista de Antropofagia, determinaria o tom 

do Modernismo Brasileiro. O texto reitera o Manifesto da Poesia Pau-Brasil, escrito 

por ele próprio em 1925, mas expandindo a ideia que viria apresentada já em 1925 

propondo uma reflexão sobre as influências vindas da Europa nas manifestações de 

arte e no pensamento intelectual, desde a chegada dos portugueses.  

 No novo texto de 1928, Oswald buscou evocar o contraste entre nossas 

raízes ancestrais e o pensamento ocidental europeu, criticando a assimilação 

harmoniosa ou acrítica de elementos culturais do Velho Mundo e sugerindo que a 

vertente “primitiva” de nossa formação cultural (indígenas e africanos) “devorasse” a 

influência europeia, de forma crítica, ou seja, apenas alguns de seus aspectos, 

aqueles válidos, bons de comer. A referência óbvia e bem-humorada para o 

Movimento Antropófago estava no selvagem nativo brasileiro, aquele antigo 
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devorador de figuras representantes dos colonizadores, como foi o caso do Bispo 

Sardinha5. 

 A ingestão a partir de agora, além de se dar criticamente, seletivamente, 

deveria ser feita pelo feroz “devoramento” do outro, de forma a resgatar o ato 

selvagem do canibal e ressignificar o que vinha de fora a partir de nossa cultura 

nativa, impondo ao elemento exógeno o caráter de nossa matriz original. 

 A ideia não é o nacionalismo e o expurgamento das influências europeias, 

nem sua absorção pacífica, mas uma assimilação crítica, na qual a cultura que vem 

de fora é deglutida, passa a fazer parte da composição do deglutidor, mas não o 

transforma integralmente. 

O Antropofagismo que se estabelece a partir do Manifesto Antropófago e da 

Revista de Antropofagia, teve como inspiração e símbolo, a obra de Tarsila do 

Amaral (1886-1973), inspirada no indígena brasileiro e intitulada Abaporu (aquele 

que come). 

 
Figura 46: Tarsila do Amaral, Abaporu, 1928. Óleo sobre tela, 85 x 73 cm.  

Colección Costantini, B. A. Argentina. Reprodução fotográfica. Romulo Fialdini. 
Fonte: Itaú Cultural (2010). 

 
                                                 
5 Dom Pero Fernandes Sardinha (1495-1556). Primeiro bispo do Brasil, veio de Portugal em 1551 

para São Salvador da Bahia para converter os indígenas à doutrina católica. Inaugurou sua diocese 
sob o governo de Tomé de Sousa. Renunciou ao cargo em 1556 e no caminho de volta para 
Portugal, o navio naufragou na costa alagoana. Sobreviveu ao naufrágio, mas foi aprisionado pelos 
índios caetés e, supõe-se, que tenha sido trucidado e devorado por eles (MEDEIROS FILHO 
2002d). 
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Figura 47: Oswald de Andrade, Manifesto Antropófago publicado na Revista de Antropofagia, 1928. 

Fonte: Gonçalves (2008). 
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 Segundo Contier (2005), o Movimento Antropofágico pretendia, a partir das 

ideias de Oswald de Andrade, seu idealizador:  

 
[...] resgatar a cultura brasileira pré-cabralina, ou seja, antes da chegada 
dos portugueses ao Brasil, o resgate da cultura indígena. A inovação, 
entretanto, residia na idéia da canibalização, isto é, a devoração da cultura 
estrangeira poderia ocorrer desde que justaposta e adaptada à cultura 
brasileira. 
 

 
Figura 48: Tarsila do Amaral, Antropofagia, 1929. Óleo sobre tela,126 x 142 cm.  

Acervo Fundação José e Paulina Nemirovsky (SP). 
Fonte: Itaú Cultural (2010). 

 

 Dessa forma, com o movimento Modernista brasileiro do século XX, a 

preocupação com a valorização de elementos nacionais é potencializada e o 

indígena volta novamente à cena, para representar o que havia de legitimamente 

brasileiro, originariamente brasileiro. O mote da época é “Tupy or not tupy” de 

Oswald de Andrade. Vários artistas modernistas, além de Tarsila do Amaral que o 

havia inspirado, irão produzir obras com essa temática, um deles é João Cândido 

Portinari6 (1903-1962) com sua versão plasticamente inusitada para o tema do 

Descobrimento, apresentada a seguir em comparação com a obra Descoberta do 

                                                 
6 Recomendamos também o site oficial http://www.portinari.org.br com acervo da obra de Portinari, 

onde pode-se conhecer a série de 25 desenhos produzidos por Portinari em 1941 para ilustrar 
edição do livro A verdadeira história de Hans Staden. Encomendados por uma Editora de Nova 
Iorque, mas infelizmente não foi publicada. 
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Brasil, de Oscar Pereira da Silva (1867-1939), pintor acadêmico que produziu uma 

tela com mesma temática em 1922. A comparação tem objetivo mostrar as 

diferenças estéticas das duas escolas oponentes: Academia e Modernismo; 

considerando a importância das contribuições de todas as fases e reflexões nos 

diferentes períodos artísticos. 

 

 
Figura 49: Cândido Portinari, Descobrimento, 1956. Óleo sobre tela, 199 x 170 cm. 

Fonte: Banco Central do Brasil (2010a). 
 

 
Figura 50: Oscar Pereira da Silva. Descoberta do Brasil. (Desembarque de Cabral em Porto Seguro 

em 1500), 1922.  Óleo sobre tela, 190 x 333 cm. Acervo do Museu Paulista (São Paulo, SP). 
Reprodução fotográfica Romulo Fialdini. Fonte: Itaú Cultural (2010). 
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1.8 INSPIRAÇÃO PARA O MODERNO E O CONTEMPORÂNEO  

 
 

 A presença do indígena nas Artes Visuais a partir do Modernismo ocorre não 

mais com objetivo etnográfico de apresentação dos costumes e aspectos físicos 

daquele humano considerado diferente, ou como representação idealizada do 

nativo, corporificação do bem e da natureza, encontrados no Romantismo. Aponta, 

isso sim, para uma visão crítica das relações da sociedade moderna com o indígena, 

apresentado como símbolo nacional, portador da cultura autenticamente brasileira, 

ou ainda como indivíduo deixado à margem da cultura, como é o caso da obra crítica 

de Clécio Penedo, em uma produção já mais contemporânea. 

 A produção artística inspirada na cultura indígena dos períodos Moderno e 

Contemporâneo se dá também, em alguns casos, numa produção com referência 

nas Artes Indígenas, seus elementos gráficos, cores e composições passam a ser 

estímulos para a criação de muitos artistas visuais. Inspiração numa estética 

diferente que encanta e propõe novas formas de olhar o mundo e de realizar arte. 

 Apresentamos a seguir, alguns exemplos dessas relações entre artistas não 

indígenas e cultura e Artes Indígenas, que serão apresentados, ora mais 

profundamente, ora mais brevemente, dependendo dos aspectos que se queira 

destacar em cada artista escolhido para exemplificar a presença indígena na 

produção do Moderno e Contemporâneo. Trata-se de apenas alguns exemplos, 

muito relevantes, mas que foram escolhidos para elucidar a variação de 

intencionalidade dos artistas, muito característica da arte cada vez mais 

individualizada que caracteriza esses períodos, e mais fortemente o contemporâneo. 

  Assim, as produções de arte contemporânea vão ficando cada vez menos 

orientadas por pré-determinações e regras sobre como fazer e o que fazer. O artista 

vai sendo “autorizado” e “incentivado” a criar o inusitado, conforme suas próprias 

escolhas individuais.  

 Em Antonio Gonçalves Gomide (1895-1967), artista Moderno, podemos 

observar na obra Amazonas, uma inspiração na lenda sobre as mulheres indígenas, 

bastante representativa do movimento de exaltação da cultura indígena, como sendo 

aquela originalmente brasileira e já em Clóvis Graciano (1907-1988), na obra 

Bonecas Carajás, temos uma produção com inspiração na Arte Indígena, no caso a 

cerâmica karajá. Adiante nos aprofundaremos nas trajetórias de Vicente do Rego 
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Monteiro, Victor Brecheret, Norberto Nicola entre outros artistas que produziram 

diversos trabalhos com enfoque na cultura e Artes Indígenas, mas também nas 

relações contemporâneas entre indígenas e não indígenas. 

 

 
Figura 51: Antonio Gomide, Amazonas, 1950. Afresco, 118,5 x 221,5 cm. 

Fonte: Itaú Cultural (2010). 
 

 

 
Figura 52: Clóvis Graciano, Bonecas Carajás, 1942. Óleo sobre tela, 64x80 cm. 

Fonte: Mackenzie (2010). 
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1.8.1 Vicente do Rego Monteiro 
 
 
 O artista plástico Vicente do Rego Monteiro, pernambucano de Recife, nasceu 

em 1899 sendo que a fase mais representativa de sua obra data de 1920, 

aproximadamente, a 1970, ano de seu falecimento.  

 O contexto artístico em que viveu Rego Monteiro, segundo Maria Luiza Atik, 

seria caracterizado por “processos de ruptura com o colonizador [...] na eclosão de 

dois movimentos: o Romantismo e o Modernismo” (ATIK, 2004, p. 19). 

 Para a autora, “o surgimento do Modernismo no Brasil, inscreve-se de certo 

modo sob o signo romântico”. Características do Romantismo como individualidade 

do artista e temas nacionais também estão presentes no Modernismo e o 

Indianismo, manifestação relevante do período romântico, seria para alguns artistas 

modernistas brasileiros uma demonstração de originalidade, a “medida de nossa 

afirmação e diferenciação em relação à metrópole francesa, eleita como paradigma 

cultural” (ATIK, 2004, p. 19). 

 Essa diferenciação em relação ao que vinha sendo produzido na França, no 

caso de Rego Monteiro tem ainda um mérito especial, afinal, sua relação com Paris 

era grande: mudou-se para lá ainda bastante jovem, em 1911 e frequentou cursos 

livres na Académie Colarossi, Académies Julien e La Grande Chaumière, o que 

poderia ter influenciado ainda mais suas opções estéticas. No entanto, o artista 

retornou ao Rio de Janeiro em 1915 e em 1920 expôs desenhos e aquarelas em 

São Paulo, Rio de Janeiro e Recife, apresentando temática forte nos costumes e 

lendas da Amazônia, além de realizar pesquisa e produção com base na cerâmica 

marajoara do acervo do Museu Nacional da Quinta da Boa Vista, no Rio de Janeiro.  

 Em 1921 retornou a Paris, deixando obras para serem expostas na Semana 

de Arte Moderna de 1922 e ao longo de sua vida alternou estadas no Brasil e na 

França. 
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Figura 53: Vicente do Rego Monteiro, Mani Oca/ O nascimento de Mani, 1921. 

Aquarela e nanquim sobre papel, 28 x 36,5 cm. 
Fonte: Museu de Arte Contemporânea da Universidade de São Paulo (2010). 

 

 
Figura 54: Vicente do Rego Monteiro, O Boto, 1921. 

Aquarela e nanquim sobre papel, 35,4 x 26 cm. 
Fonte: Museu de Arte Contemporânea da Universidade de São Paulo (2010). 
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 Interessado pela arte indígena, Rego Monteiro realizou uma pesquisa sobre a 

cerâmica marajoara e produziu pinturas com referência fortíssima nesta cerâmica, 

conforme imagens apresentadas a seguir.  
 

 
Figura 55. Vicente do Rego Monteiro. Pietá, 1924. Óleo sobre tela, 108 x 137 cm. Coleção Particular. 

Reprodução fotográfica: Romulo Fialdini. 
Fonte: Itaú Cultural (2010). 

  

 Vários aspectos de sua pintura remetem claramente à estética da cerâmica 

marajoara estudada pelo artista. A composição das peças, o geométrico que alude 

ao grafismo marajoara, o volume apresentado nas figuras arredondadas que dá 

tridimensionalidade a elas, como se tivessem sido esculpidas em barro, a coloração 

em tons de ocre e marrom, com forte uso de claro-escuro que auxilia na referência 

aos relevos da cerâmica. 

 A temática pode ser diversa ao universo indígena como em Pietá ou 

totalmente voltada para ele, como o Atirador de Arco que o artista pode ter 

produzido influenciado pela obra Caboclo de Debret, figura 21, apresentada no item 

1.5.1. 
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. 

Figura 56: Vicente do Rego Monteiro. Atirador de Arco, 1969. Óleo sobre tela, 108 x 137 cm. 
Coleção Particular. Reprodução fotográfica: Romulo Fialdini. 

Fonte: Itaú Cultural (2010). 
 

 

 
Figura 57: Vicente do Rego Monteiro. Mulher Sentada, 1923. Óleo sobre tela, c.i.e. 

Reprodução fotográfica: Romulo Fialdini. 
Fonte: Itaú Cultural (2010). 
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Figura 58: Vicente do Rego Monteiro. Mulher Sentada, s/d.  

Óleo sobre tela sobre eucatex, 122 x 97 cm. 
Fonte: Banco Central do Brasil (2010b). 

 

 Nessas figuras de mulheres sentadas, também observamos um grande 

estímulo nessa estética que, especificamente nesses dois casos, dá-se pela 

referência ao formato das urnas marajoaras. 

 A figura 57 parece ela própria representar uma urna antropomórfica, com 

coloração fortemente avermelhada a exemplo da pintura aplicada às urnas 

marajoaras. A posição em que a mulher é retratada dá a ela o formato de urna, com 

base mais ampla e arredondada e com o centro ligeiramente afunilado; os detalhes 

dos seios e joelhos nesta tela de Rego Monteiro, se assemelham aos volumes 

dados às peças marajoaras, e sabe-se, inclusive, que as urnas podiam trazer 

elementos que distinguissem o feminino do masculino, como recurso para dar 

identidade ao indivíduo que seria sepultado. 

  No caso da figura 58, trata-se de mulher sentada numa poltrona, mas o 

tratamento que é dado à figura nos faz ver a poltrona como invólucro e, podemos 

associar a obra a uma representação de mulher indígena depositada em sua urna. A 

posição fetal, em que geralmente os indígenas eram colocados nas urnas para 

sepultamento e que também transparece na mulher, parece reiterar essa relação. 
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Na sequência apresentamos dois exemplos de peças cerâmicas da tradição 

marajoara, especificamente de urnas.  

 

         
Figura 59: Marajoara, Urnas. 
Fonte: Schaan (1996, p. 171). 

 

 Há várias obras na produção do artista, além das citadas, onde a influência da 

cerâmica marajoara é bastante clara e da forma como o artista apresenta essa 

estética, podemos considerar que trata-se de uma intencionalidade em destacar e 

valorizar essa cultura. 

 São trabalhos que nos põe em contato com uma forma especial de percepção 

da criação marajoara, sem apropriar-se dela simplesmente, mas evidenciando-a e 

contribuindo para um olhar mais interessado do espectador sobre as culturas 

indígenas brasileiras.  
 

 
Figura 60: Vicente do Rego Monteiro. Menino, 1920. Óleo sobre cartão, 47 x 34 cm, c.i.d. 

Reprodução fotográfica: Romulo Fialdini. 
Fonte: Itaú Cultural (2010). 
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1.8.2 Victor Brecheret 
 
 
 Victor Brecheret (1894-1955) formou-se em escolas de São Paulo, Roma e 

Paris. Participou da Semana de Arte Moderna de 1922 e de várias Bienais. É sem 

dúvida um dos maiores escultores da história da arte brasileira. Produziu muito, 

desde obras gigantescas como O Monumento às Bandeiras – construído entre as 

décadas de 20 a 50, com plástica modernista, mas com curiosa temática de 

exaltação aos bandeirantes inimigos dos indígenas – até pequenas esculturas e 

desenhos. 

 Bastante influenciado por outros escultores e principalmente pelo francês 

Auguste Rodin (1840-1917), desenvolveu sua carreira em direção à escultura 

moderna. Foi estimulado pela temática e arte indígenas em uma fase importante de 

sua produção que ocorreu a partir da década de 1940.  

 Em 2009 foi realizada, na cidade de São Paulo, uma exposição denominada 

A arte indígena de Victor Brecheret promovida pelo Instituto Victor Brecheret, uma 

pequena mostra da obra do artista, mas muito representativa por ter apresentado 

exclusivamente uma coletânea de sua produção com inspiração indígena. Dentre as 

peças expostas, algumas são destacadas aqui para observarmos esta influência e 

as soluções dadas pelo artista. 

 

 
Figura 61: Victor Brecheret, Estudo para tema Marajoara, déc. 50. Bico de pena sobre papel. 

Fonte: Instituto Victor Brecheret (2009). 
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 Num primeiro momento, observando estes estudos para esculturas aqui 

apresentados, assim como em alguns outros, encontramos elementos que nos 

fizeram pensar numa associação com a pintura rupestre. Embora produzidos com 

bico de pena em suporte papel, a sutileza e simplicidade das linhas, o traço 

econômico e o movimento apresentado no desenho, aliados à temática em animais 

grandes de caça, à composição da cena e às “torções” de pescoços trazem uma 

semelhança com a linguagem muito própria dos desenhos encontrados em 

cavernas. 

 

 
Figura 62: Victor Brecheret, Estudo para Veado II, déc. 40. 

Bico de pena sobre papel. Coleção Particular. 
Fonte: Instituto Victor Brecheret (2009). 

 

 Na obra Piroga, a referência vem das canoas fabricadas pelos indígenas a 

partir de uma peça única de madeira, um tronco de árvore que exige um grande 

talento escultórico e tecnológico de quem as produz. A canoa de Brecheret traz 

grafismos, a presença do condutor e outro elemento à esquerda nesta foto que 

parece ser a representação de uma carranca, outra peça de arte escultórica 

indígena. 
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Figura 63: Victor Brecheret, Piroga, 1954. 

Bronze, 35 x 97 x 17 cm. Coleção Particular. 
Fonte: Instituto Victor Brecheret (2009). 

 

 

 Já em Virgem Indígena e Filha da Terra Roxa, temos peças bastante 

delicadas, desprovidas dos detalhes do corpo e do rosto. Esta simplificação da 

forma, o tom esverdeado que o bronze traz como efeito, o aspecto misterioso da 

figura que lembra um amuleto apesar de seu tamanho exagerado para esse fim, 

fazem lembrar os muiraquitãs tapajônicos – pequenas peças produzidas na região 

do rio Tapajós na Amazônia, originalmente de jade, atribuídos às lendárias 

Icamiabas, mulheres indígenas guerreiras que viviam sozinhas. 

 
Figura 64: Victor Brecheret, Virgem Indígena, déc. 50. Bronze, 70 x 20 x 18 cm. 

Fonte: Instituto Victor Brecheret (2009). 
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Figura 65: Victor Brecheret, Filha da Terra Roxa, c. 1947-1948. 

Bronze, 47,3 x 18,5 x 13 cm. 
Fonte: Instituto Victor Brecheret (2009). 

 

 Victor Brecheret produziu em 1947-1948 também uma série de pedras 

roladas, trata-se de um trabalho de seleção de seixos retirados do mar pelo artista 

que promoveu sobre as peças escolhidas pequenas incisões, aproveitando as 

formas naturais do material. As incisões são desenhos de peixes ou detalhes de 

outros animais como veado, onça, tamanduá, além de grafismos. Essa aproximação 

com o objeto extraído do meio natural e a criação a partir de elementos já 

apresentados pelo suporte trazem muita semelhança com o processo artístico 

indígena na escolha pela materialidade utilizada e na relação do fazer em conjunto 

com a natureza e a sobrenatureza que permeiam a criação artística dos povos 

indígenas. 

 

 
Figura 66: Victor Brecheret, A Índia Escondida por Um Grande Peixe, 1947-1948. 

Pedra rolada pelo mar, 53 x 30 x 40 cm. Coleção Particular. 
Fonte: Instituto Victor Brecheret (2009). 
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1.8.3 Clécio Penedo 
 
 
 Clécio Penedo (1936-2004), artista modernista tardio que, como a maioria dos 

modernistas, frequentou a Escola Nacional de Belas Artes no Rio de Janeiro, depois 

rompeu com o academicismo, influenciado por seus professores Ivan Serpa (1923-

1973), Eduardo Sued (1925-) e Aluízio Carvão (1920-2001), em busca de uma 

estética própria que se estende até a contemporaneidade.  

 Em sua obra aparece novamente a presença do indígena como identidade 

brasileira, mas o questionamento de Clécio Penedo volta-se para a cultura 

contemporânea que envolve o indígena. A crítica do artista se dá no âmbito do 

consumo de massa, do mercado de comunicação e mídia que determina valores da 

sociedade contemporânea, referenciada nos hábitos norte-americanos. Sua arte 

presta-se a criticar, de forma irônica, os valores consumistas contemporâneos, 

espaço este onde, bem sabemos, não há facilidade alguma de penetração das 

populações indígenas. 

 

 
Figura 67: Clécio Penedo, Série És tupi do Brasil - One Dollor, 1979.  

Acrílica sobre cartão - 55 x 75 cm. 
Fonte: Instituto Clécio Penedo (2010). 
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 Segundo a introdução que sua filha mais velha, a arte/educadora Ana Letícia, 

escreveu para o livro És tupi do Brasil de Silva e Couto (2001), nos anos 70 os 

trabalhos de Penedo apresentam denúncia forte e a presença do indígena aparece 

primeiramente numa campanha fictícia que o artista criou da Coca-cola para tribos 

indígenas. 

 Os trabalhos expostos fizeram grande sucesso e o artista embrenhou-se 

nesta temática, desenvolvendo importante obra crítica sobre a relação 

contemporânea do indígena com a sociedade não indígena, a exemplo das Séries 

És Tupi do Brasil, Jary, One Nelore e Comei-vos uns aos outros.  

 Leitor de Darcy Ribeiro, dado também oferecido por sua filha, era pesquisador 

e lia muitos textos relacionados ao assunto, mas não lera Carta de Caminha e o 

Manifesto Antropófago de Oswald de Andrade à época em que produziu sua obra, 

embora seja muito relacionado hoje com o movimento antropofágico. Ana Letícia, 

que hoje é arte-educadora e grande admiradora da obra do pai, diz considerar 

Walmir Ayala o crítico que melhor compreendeu Clécio Penedo. 

 Para Ayala, em texto publicado no mesmo livro, o trabalho de Penedo não 

pretendia: 

 
[...] enfocar o índio romantizado ou o índio simplesmente vítima carnal em 
seu conhecido e lamentável holocausto. Trata-se de reavaliar a condição 
humana, o conflito do poder exercido, não em favor dos dependentes, mas 
de interesses que ensombrecem a categoria do mando (AYALA, 2001, p. 
76). 

 

 O artista preocupava-se com o futuro e a inserção dos indígenas no meio 

urbano contemporâneo brasileiro. André Couto (SILVA; COUTO, 2001) interpreta 

Demoiselles, uma releitura que Clécio fez da obra de Pablo Picasso, introduzindo a 

imagem de uma índia entre as prostitutas de Avignon, como uma crítica que 

apontaria para os riscos a que uma moça indígena estaria submetida se levada a um 

centro urbano, sem a proteção do grupo e do seu ambiente original de convívio. 

Outra interpretação desta mesma obra, ainda segundo Couto, seria a prostituição 

cultural, política e econômica do Brasil daquela época. 
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Figura 68: Clécio Penedo, Demoiselles, 1990. Óleo sobre cartão - 80 x 100 cm. 

Fonte: Instituto Clécio Penedo (2010). 
 

 
 

 
Figura 69: Clécio Penedo, Série Comei-vos uns aos outros, 1990. 

Acrílica, lapís de cor, grafite e colagem sobre cartão - 37 x 50 cm. 
Fonte: Instituto Clécio Penedo (2010). 
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1.8.4 Norberto Nicola 
 
 
 Norberto Nicola (1930-2007), artista paulistano, iniciou sua carreira como 

pintor oferecendo-se para ser aluno de Samson Flexor (1907-1971), abstracionista 

que abriu ateliê em São Paulo na década de 1950 e foi professor de importantes 

artistas brasileiros. Nicola foi também amigo de Aldo Bonadei (1906-1974), pintor 

brasileiro participante do Grupo Modernista Santa Helena que chegou a utilizar o 

bordado e a costura em suas telas, inspirado em sua família que era proprietária de 

uma indústria de bordados. Talvez essa amizade com Bonadei possa ter 

influenciado de alguma forma o artista em seu interesse por estruturas têxteis. 

 Nicola foi pintor, desenhista, gravador, escultor e principalmente tapeceiro. 

Descobriu nesta última linguagem, a materialidade ideal para corporificação de sua 

arte. Teve contato com a tapeçaria em visita a exposições no exterior e iniciou sua 

vasta produção e pesquisa em tapeçaria, onde transpunha sua pintura para o objeto 

textil, unindo as duas artes. Mais tarde, em parceria com o artista francês Jacques 

Douchez (1921-), produziu uma tapeçaria escultórica, volumétrica, tridimensional, 

experimentando sempre e criando objetos de arte, baseados na plumária indígena. 

A materialidade passou assim a ser composta de grande variedade, são fios de 

seda, cisal, lã, cipós, penas, crinas de cavalo. 

 

 
Figura 70: Norberto Nicola, Título não identificado. Tapeçaria, material variado. Em exposição 

temporária na Pinacoteca do Estado de São Paulo em 2007. Foto: Roberto Sena.  
Fonte: Sena (2007). 
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 Ainda no início da carreira como tapeceiro, encontrou estímulo numa viagem 

ao Peru, quando se deparou com a tapeçaria dos povos pré-incaicos que era repleta 

de representações simbólicas e de elementos do cotidiano. 

 
Descobri que o caminho que eu estava procurando para dar uma 
autonomia, uma independência à tapeçaria, outros povos da América do 
Sul, até desprezados pela cultura branca, já tinham feito. Isto 
indiscutivelmente foi uma escola para mim (NICOLA, 20057). 

 

 Também deixou-se encantar pela plumária indígena brasileira, fato que 

provavelmente tenha originado a tridimensionalidade em sua obra. Descobriu na 

plumária um verdadeiro tesouro nacional, conforme declarou, “é uma das 

manifestações autóctones mais formidáveis que possa haver no mundo.” Viu no 

trançado e na plumária uma verdadeira tapeçaria que se dava nos entrelaçamentos 

entre plumas, cordões e fibras. 

 

 
Figura 71: Norberto Nicola, Título não identificado. Tapeçaria, material variado. Em exposição 

temporária na Pinacoteca do Estado de São Paulo em 2007. Foto: Roberto Sena. 
Fonte: Sena (2007). 

                                                 
7 Entrevista concedida por Norberto Nicola ao Instituto Arte na Escola. Trata-se de Instituto que 

desenvolve um trabalho de arte-educação e produz documentários sobre diversos artistas 
importantes. O material pode ser disponibilizado através de sua rede. Maiores informações estão 
disponíveis em: http://www.artenaescola.org.br/. 
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Figura 72: Norberto Nicola, Título não identificado. Tapeçaria, material variado. Em exposição 

temporária na Pinacoteca do Estado de São Paulo em 2007. Foto: Roberto Sena. 
Fonte: Sena (2007). 

 
 

 Na sequência apresentamos algumas peças representativas da plumária 

indígena. Nestes trançados especiais da plumária, o artista tinha seu objeto de 

admiração e inspiração. 

 

 
Figura 73: Tupinambá, Manto ou Mantelete Emplumado. Acervo do Museu Nacional da Dinamarca. 

Departamento de Etnologia de Copenhagen. Atualmente existem apenas 6 exemplares, todos em 
museus europeus. Fonte: Aguilar (2000, p. 199). 
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Figura 74: Munduruku, Faixa Emplumada. Tecido de algodão, de malha apertada, em que os fios 
formam um motivo decorativo linear. Uma das faces é recamada com tufos de penas de contorno 

amarelas de arara. Fonte: Hartmann (1991, p. 115). 
 

 A figura 75, já apresentada anteriormente para ilustrar o objeto retratado por 

Hercule Florence no início do século XIX, é exibida novamente aqui para ilustrar a 

inspiração de Norberto Nicola no século XX. Consiste assim, em um objeto que 

denota as diferentes formas de relação do artista não indígena com a cultura 

indígena, tendo sido a primeira com base em um olhar etnográfico e a segunda com 

referência no valor plástico e estético da peça indígena, reconhecido por Nicola. 

 

 
Figura 75: Munduruku, Coifa com cobre-nuca. Foto: Wagner Souza e Silva (coord.) 

Fonte: Dorta e Cury (2000, p. 237). 
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 Norberto Nicola foi um dos grandes responsáveis pelo reconhecimento da 

tapeçaria como arte, levando a linguagem para a Bienal Internacional de São Paulo, 

onde participou da 7ª versão em 1963, da 8ª em 1965, da 9ª em 1967, da 11ª em 

1971 e da 13ª em 1975. Na década de 70 organizou trienais de tapeçaria no Museu 

de Arte Moderna de São Paulo. 

 Além do destaque que o artista deu à tapeçaria no meio artístico brasileiro, foi 

também um dos pioneiros em divulgar a arte plumária dos indígenas no Brasil. 

Sendo ele próprio um colecionador, realizou a primeira mostra desse gênero em 

1980, no Museu de Arte Moderna de São Paulo, denominada Arte Plumária no 

Brasil, que originou a publicação do catálogo de exposição com o mesmo nome8. A 

mostra foi levada a outras instituições nacionais e internacionais, como o Museu do 

Prado, em Madri, e o Museu de Antropologia do México e também o Smithsonian 

Institute de Washington, nos Estados Unidos. 

 Segundo depoimento da antropóloga, Professora Doutora Lux Vidal que 

participou da organização da exposição, Norberto Nicola se interessava muito pela 

cultura brasileira, era muito sensível a ela, mas foi em seu contato com a plumária 

indígena que encontrou grande inspiração para sua obra: 

 
Ele ficou encantado ao ponto de que ele foi realmente o curador da primeira 
grande exposição sobre a plumária indígena [...], ele foi o organizador de 
verdade, claro com nossa ajuda, com toda contribuição antropológica de 
Tekla Hartmann, da Sônia [Ferraro Dorta], da Lucia Van Velthem, eu 
mesma, formamos um grupo ao redor dele (informação oral9). 

 

 Vidal faz questão de evidenciar a maneira respeitosa com que o artista 

trabalhou a arte indígena em sua obra, ela afirma que o artista não se apropriou 

simplesmente da criação artística indígena. Destaca o fato importante de que o 

artista, encantado com a plumária indígena, fora influenciado por ela sim, o que está 

bastante óbvio nos trabalhos que produziu, mas ofereceu uma devolutiva que veio 

inclusive, antecipadamente, organizando as exposições de arte indígena, dando a 

ela lugar de destaque no circuito artístico e em importantes museus de arte no 

Brasil, a exemplo do Museu de Arte Moderna de São Paulo onde foi realizada a 

primeira delas. 

 
                                                 
8 Arte Plumária no Brasil, 1980, Brasília: Fundação Pró-Memória, 1980. (Catálogo de Exposição). 

9 Lux Vidal deu um depoimento à autora desta pesquisa que pode ser lido no APÊNDICE A. 
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Então é uma trajetória extremamente bonita e uma apropriação, mas na 
verdade antes da apropriação houve devolução. Ela não veio depois, ela 
veio antes, montando essas exposições. [...] Ele deixou muitas saudades, 
mas enfim, eu espero que tenha mais gente que possa se inspirar nele e 
fazer essa relação entre arte indígena e arte do próprio artista 
contemporâneo, de maneira respeitosa, entusiasta (LUX VIDAL, informação 
oral). 

 

 
Figura 76: Norberto Nicola, Título não identificado. Tapeçaria, material variado. Em exposição 

temporária na Pinacoteca do Estado de São Paulo em 2007. Foto: Roberto Sena 
Fonte: Sena (2007). 
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1.8.5 Walde-Mar 
 
 
 Waldemar de Andrade e Silva (1933-), artista plástico com exposições no 

exterior e livros publicados no Brasil e Europa, tem uma longa história de admiração 

pelas populações indígenas. O artista nasceu numa fazenda no interior de São 

Paulo e viveu muito próximo à natureza, à beira de um rio, de modo que afirma que 

se sentia um pouco índio também. Recebeu forte influência de seu pai que o 

impressionava com histórias contadas sobre os indígenas durante sua infância.  

 Aos vinte anos mudou-se para a capital, exerceu várias funções em diferentes 

empregos na indústria e comércio, iniciando a carreira de artista plástico por 

incentivo do irmão mais velho, também pintor. Sob o nome artístico de Walde-Mar, 

passou a produzir uma pintura com estética naif que traz forte temática indígena, em 

especial nas lendas.  

 Foi muito estimulado pelo trabalho de Orlando, Claudio e Leonardo Villas 

Boas, tendo inclusive produzido suas primeiras obras inspirado no livro Xingu - os 

índios, seus mitos, de autoria de Orlando e Claudio. 

 Os irmãos Villas Boas, conhecidos indigenistas brasileiros, foram os 

organizadores da Expedição Roncador-Xingu na década de 1940, quando Walde-

Mar ainda era criança. Em 1971, o artista finalmente realizou seu sonho e foi ao 

Xingu em companhia deles. Depois de então, esteve oito anos em contato com os 

índios, hoje é amigo de alguns deles e continua produzindo uma pintura que reflete 

sua admiração, amor e respeito. 

  Atual Diretor do Museu do Índio de Embu das Artes, no Estado de São Paulo, 

além do trabalho como artista plástico, promove palestras, oficinas e eventos 

destinados às populações indígenas do entorno. 
 Nas palavras do próprio Walde-Mar, podemos identificar o encantamento que 

sempre teve pelos indígenas brasileiros e a importância que a experiência 

etnográfica teve em sua vida e obra.  

 
À medida que ouvia meu pai contar histórias de nossos índios e de sua 
forma de viver, despertava em meu íntimo uma vontade imensa de vir a 
conhecê-los. [...] Foi com grande emoção que, em 1971, fui ao Xingu, região 
que congrega o maior número de tribos indígenas do país. [...] O convívio 
com esses grupos e a amizade conquistada entre seus membros 
permitiram-me colher valiosas informações, bem como observar 
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pessoalmente sua forma de viver, seu dia-a-dia, seus rituais e suas festas. 
A vida no Xingu constitui um espetáculo de rara beleza (ANDRADE E 
SILVA, 1999, p. 07). 

 

 
Figura 77: Walde-Mar, Mumuru: a Estrela dos Lagos. 

Fonte: Andrade e Silva (1999, p. 21). 
  

 A obra de Walde-Mar não traz uma crítica social ou política, não levanta 

polêmicas sobre a participação do indígena na sociedade envolvente, não apresenta 

tampouco relações entre as culturas indígenas e não indígenas. Pretende apenas 

uma poética que elogia o indígena, uma estética que aponta para o encantamento 

do artista pelo modo de vida bucólico e idílico que ele retrata, propõe um certo 

retorno ao pensamento que orientou o Romantismo, numa plástica contemporânea. 

 Em seu livro Lendas e Mitos dos Índios Brasileiros, Walde-Mar demonstra 

muita emoção quando fala da cultura do Xingu, ao descrever a festa Iamaricumá que 

ele define como sendo uma festa de muito ritmo e de muitos ornamentos, aponta 

para os elementos que o inspiram: “Quanta beleza e harmonia! No meu trabalho 

artístico sou aluno do índio e da natureza, considerando-me, portanto, um 

privilegiado” (ANDRADE E SILVA, 1999, p. 09). 
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 Sua leitura do universo indígena não corresponde necessariamente à 

realidade daqueles que perdem seu espaço e sofrem invasões desde o período do 

contato, mas remete à imagem idealizada do índio em harmonia com a natureza e 

apresenta uma beleza singela na contextualização que faz quando representa 

pictoricamente as lendas que ouviu. 

 

 
Figura 78: Walde-Mar, Mundo Novo: o Paraíso Terrestre. 

Fonte: Andrade e Silva (1999, p. 12). 
 

 Em seu trabalho social em Embu das Artes com a população indígena do 

entorno, Walde-Mar demonstra um lado mais crítico e transformador, enquanto 

artista, no entanto, faz a opção pela calma representação de uma esfera de sonho, 

visão quase infantilizada das lendas, representação de um cotidiano suave. 
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 Walde-Mar exibe facetas distintas, até antagônicas, como artista e como 

mediador cultural e educador. Transmite em sua produção artística uma beleza 

idealizada que parece querer defender o universo indígena dos problemas e 

enfrentamentos reais ou demonstrar aspectos que convidem à preservação dessas 

culturas. 

 Assim, contribui nos dois âmbitos: como ativista e cidadão transformador e 

como artista elogioso que divulga uma cultura de forma a exaltá-la aos olhos de 

quem venha a ter contato com sua obra. 

 

 
Figura 79: Walde-Mar, Mandioca: o pão indígena. 

Fonte: Andrade e Silva (1999, p. 16). 
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Figura 80: Walde-Mar, Guaraná: a essência dos frutos. 

Fonte: Andrade e Silva (1999, p. 19). 
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1.8.6 Maria Bonomi 
 
 
 Maria Anna Olga Luiza Bonomi (1935-), artista italiana, radicada no Brasil, 

possui uma obra reconhecida nacional e internacionalmente. Multifacetada, atua 

como pintora, gravadora, muralista, curadora, figurinista, cenógrafa, professora e 

mais recentemente como escultora, produzindo grandes painéis.  

 Em 1999 defendeu tese de doutorado na Escola de Comunicação e Artes da 

Universidade de São Paulo, sob título Arte Pública: Sistema 

Expressivo/Anterioridade. Na prática, a artista também se posiciona como forte 

defensora da gravura em painéis e mural que pudessem dar oportunidade de exibir 

os trabalhos com essa técnica para um público mais abrangente. 

 

A escultura havia saído do pedestal, a pintura havia saído do cavalete [...] 
Mas a gravura tinha de estar na mesa! [...] Foi uma briga grande minha. [...] 
E tem o problema que é você conseguir manter o rigor, o espírito de 
gravura, no talho, no corte, na emoção [...], porque senão você começa 
apenas a fazer gigantismo [...] Essa foi a grande preocupação minha: 
conseguir criar para a parede. [...] Da parede eu fui para os painéis de 
concreto em função do sentido social da distribuição. Porque se eu consigo 
ter uma parede de concreto na Avenida Paulista, ou em outro lugar 
qualquer, num espaço coletivo [...], eu consigo sensibilizar muito mais 
gente para o sulco do que se eu estivesse simplesmente fazendo uma 
gravurinha [...] (BONOMI em entrevista à DÓRIA, 1995, p. 309). 

 

 Assim Bonomi produz sua “arte pública” em conjunto com os Guarani. Trata-

se de um painel interativo permanente que conta com a participação do coletivo no 

seu processo de execução. Intitulada Etnias do Primeiro e Sempre Brasil, a obra que 

está localizada na passagem subterrânea do metrô de São Paulo entre as estações 

Barra Funda e Memorial da América Latina constitui-se de três partes, distintas entre 

si pela materialidade e fase de representação: peças de cerâmica mostram as 

florestas tropicais antes da chegada dos colonizadores, as cenas de conquista estão 

gravadas em bronze e por último o momento atual é representado em painéis de 

alumínio. 

 Foram convidados artistas Guarani das aldeias Krukutu e Tenondé Porã da 

cidade de São Paulo para participarem da gravação das placas de argila em 

conjunto com a equipe do ateliê de Maria Bonomi.  
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Figura 81: Maria Bonomi, Etnias do Primeiro e Sempre Brasil, detalhe. 

Passagem subterrânea metrô SP, Memorial-Estação Barra Funda. Bronze, 51m x 2,20 m. 
Fonte: Memorial da América Latina (2010). 

 

 

 
Figura 82: Maria Bonomi, Etnias do Primeiro e Sempre Brasil, detalhe. Bronze. 

         Fonte: Memorial da América Latina (2010). 
 

 

 A execução dos painéis que é feita em conjunto com os indígenas que são 

tema e produtores simultaneamente, apresenta uma releitura da obra Dança dos 

Tapuia de Eckhout, temática de guerra e combate que hoje não ocorrem mais nos 

contextos contemporâneos dos indígenas. 
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 A interação com o público acontece na disposição dos painéis como 

penetráveis, a instalação conta também com espelhos que incrementam esta 

interação e com uma iluminação que dá um efeito cenográfico à obra que é instalada 

com os painéis organizados como numa linha do tempo, ao contar a história dessas 

três fases de encontros e embates entre nativos e colonizadores. 

 

 
Figura 83: Maria Bonomi, Etnias do Primeiro e Sempre Brasil, detalhe da instalação.  

Bronze e alumínio. Fonte: Memorial da América Latina (2010). 
 

 
Figura 84: Maria Bonomi, Etnias do Primeiro e Sempre Brasil, detalhe da instalação. 

Cerâmica e Bronze. Fonte: Memorial da América Latina (2010). 
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1.8.7 Maria Tomaselli 
 
 
 Assim como Maria Bonomi, Maria Tomaselli Cirne Lima (1941-) é uma 

estrangeira radicada no Brasil. Tomaselli é austríaca, de Innsbruck e produz no 

Brasil uma obra voltada para temas brasileiros, inspirada em grande parte de sua 

produção por um elemento essencial do cotidiano indígena: sua morada, sua Oca. 

 Reinventando com variada materialidade as habitações indígenas, a artista 

vem apresentando inúmeras “ocas” instaladas em mostras e bienais nacionais e 

internacionais, desde Oca Maloca que participou da Mostra Panorama do MAM de 

São Paulo que ocorreu em 1989, simultaneamente à 20ª Bienal Internacional de São 

Paulo, momento em que a artista chamou a atenção da crítica. Na Bienal seguinte, a 

21ª que ocorreu em 1991, a artista foi convidada a participar com A Oca de Todos 

Nós.  

 A obra Oca Maloca que foi adquirida pelo Museu de Brasília fazendo parte 

atualmente de seu acervo, retornou à cena paulistana com exposição no espaço 

Caixa Cultural de São Paulo, na Sé, em 2010. 

  A obra que faz uma relação com a habitação indígena cuja configuração 

difere grandemente do padrão de construção não indígena, estruturada por 

Tomaselli com fragmentos de madeiras e outros materiais, nos remete às favelas 

das grandes cidades e nos convida a pensar a condição da habitação na sociedade 

contemporânea e do próprio indígena e seu espaço ou habitat no contexto atual, 

relacionando os indígenas e o contexto da urbanidade.  

 Internamente as ocas de Tomaselli são bastante coloridas e trazem muitos 

“segredos”. São decoradas coletivamente com produções de inúmeros artistas, com 

obras inclusive de Iberê Camargo (1914-1994), com quem teve aulas no início dos 

anos 1970.  

 A instalação convida o público à interação com o interior da obra; é feita com 

técnica e execução do carpinteiro João Melquíades, cujo trabalho a artista faz 

questão de evidenciar e a quem atribui coautoria. 
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Figura 85: Maria Tomaselli, Oca Maloca, 1989. Instalação. Dimensões: 4,0 x 3,5 x 2,8 m. 

Acervo Museu de Arte de Brasília e Instalação no espaço Caixa Cultural de São Paulo, 2010. 
Fonte: Tomaselli (2010a). 

 
Figura 86: Maria Tomaselli, Oca Maloca, 1989. Interior da Instalação. Acervo Museu de Arte de 

Brasília. Fonte: Tomaselli (2010a). 
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Figura 87: Maria Tomaselli, Oca-Hannover, 1990. Instalação no Museu Sprengel, em Hannover, 

Alemanha. Dimensões: 5 x 10 x 3 m. 
Fonte: Tomaselli (2010a). 

 

 
Figura 88: Maria Tomaselli, Oca-Hannover, 1990. Interior da Instalação no Museu Sprengel, em 

Hannover, Alemanha. Dimensões: 5 x 10 x 3 m. 
Fonte: Tomaselli (2010a). 

 
 Por ser tratar de obra com construção coletiva, para a elaboração de Oca-

Hannover a artista convidou artistas brasileiros e alemães, buscando sempre a 

contribuição do trabalho em conjunto. 
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 Sobre como se deu a inspiração para a própria obra, a artista declara: 

 
Minha vivência no Brasil: 
Entre o indígena e o caboclo, a forma inteira, abrangente, envolvente.  
A casa anti-Bauhaus, anti-São Paulo (que os paulistas me perdoem!).  
A miséria e o luxo, o profano e o religioso. As cores da vida brasileira.  
Uma pintura, espaço penetrável. Minha e de todos nós (TOMASELLI, 
2010b). 
 

 
Figura 89: Maria Tomaselli, A Oca de Todos Nós, 1991. Instalação no cais do Porto de Porto Alegre, 

RS e posterior participação da 21ª Bienal Internacional de São Paulo. Dimensões: 8 x 9 x 3 m. 
Fonte: Tomaselli (2010a). 

 

 São inúmeros os artistas que voltam-se para a representação do índio, para 

aspectos de sua cultura, ou ainda para sua estética. Há exemplos de artistas 

famosos e nem tão famosos, de artistas que dedicaram a maior parte de sua 

produção para o tema, ou aqueles que em algum momento da carreira sentiram-se 

atraídos, interessados, inspirados e produziram alguma obra que representasse um 

universo tão distinto do nosso, embora tão próximo por ser uma de nossas matrizes 

culturais. Alguns exemplos nas Artes Visuais, além dos já apresentados, seriam 

Alfredo Volpi (1896-1988) com Índios no Banho, Glauco Rodrigues (1929-2004) com 

Primeira Missa no Brasil e Aquarela do Brasil, Farnese de Andrade (1926-1996) com 

Armário de Índio, Waldomiro de Deus (1944-) com Descobrimento do Brasil, em 

meio a tantos trabalhos que poderiam estar presentes nesta pesquisa. Não é 

possível abordar todos eles, mas fica aqui um convite para o leitor que porventura 

tiver interesse na continuidade da pesquisa sobre o tema. 
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 Outras linguagens também apresentam forte presença da cultura indígena em 

sua composição ou como elemento de inspiração como ocorre com a música, 

dança, literatura, poesia, cordel, cinema, fotografia, filatelia, numismática, 

performances, espetáculos como o carnaval de Parintins/AM, do Nordeste, de São 

Paulo ou do Rio de Janeiro, ou ainda em manifestações de crenças populares e em 

religiões como a figura do “Caboclo” no Candomblé. 

 De toda forma, as obras apresentadas nos atendem no propósito de elucidar 

as diferentes e variadas formas de representação do indígena pelo não indígena na 

História da Arte Brasileira, de acordo com o pensamento de época em que foram 

concebidas, história esta que continuará no entrelaçamento de culturas que 

esbarram-se a todo momento e que  contribuem para o coletivo diverso e rico que é 

a cultura brasileira, num exercício contínuo de influências, sincretismos, 

ressignificações e hibridismos. 
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CAPÍTULO 2 
ARTES INDÍGENAS E O OLHAR DA ANTROPOLOGIA 
 
 
2.1 DIVERSIDADE, ASPECTOS SIMBÓLICOS E ATUALIDADE    

 
 
 As culturas indígenas influenciaram profundamente a formação cultural do 

povo brasileiro, contribuindo muito com sua culinária, hábitos de alimentação e 

higiene, medicina, língua, algumas crenças, apenas para citar poucos exemplos. 

Mas alguns de seus aspectos sempre foram vistos com estranhamento e não foram 

assimilados ou incorporados, como é o caso, de alguns rituais, da cosmologia e até 

das manifestações artísticas. Com relação a estas últimas, há um grande 

distanciamento e diferenciação entre as duas culturas, já que neste ponto a 

influência dos colonizadores desde o Barroco católico foi decisiva para a construção 

da História da Arte no Brasil. 

 Uma perda importante, pois as Artes Indígenas apresentam grande variedade 

produtiva, estética belíssima e riqueza simbólica. Por conta do distanciamento, veio 

o desconhecimento e essas expressões artísticas foram vistas de forma superficial, 

através da análise de seus aspectos externos, ou seja, apenas pela materialidade 

utilizada e solução plástica, sendo que a simbologia presente na produção passou 

despercebida durante muito tempo, até que a Antropologia veio contribuir 

definitivamente para a correta interpretação dos objetos, com os estudos 

etnográficos promovidos nesta área. 
Antes dos estudos antropológicos, a noção era de uma manifestação artística, 

quando considerada como tal, unificada, menos requintada que a arte ocidental e 

que desapareceria com o passar do tempo, sendo substituída por outras 

expressões, à medida que os indígenas fossem absorvidos pelo processo 

civilizatório e urbanizador ao qual a contemporaneidade está submetida10. As peças 

eram avaliadas apenas plasticamente, analisadas por indivíduos exógenos à cultura 

                                                 
10 Apesar da redução drástica de população que os povos indígenas sofreram desde a época do 

contato, segundo Grupioni (2000), a crença de que o número continuaria em redução e de que haja 
um processo de empobrecimento cultural é contestada, pois a partir da década de 70 observa-se 
aumento de população e revigoramento das culturas indígenas. 
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de quem as produzia. Os objetos, vistos desta maneira, por si só não davam conta 

de se fazer compreender de forma correta ou suficientemente profunda, pois para se 

compreender a produção indígena é preciso saber que o fazer artístico indígena traz 

relações simbólicas de representação do grupo e das relações cosmológicas com 

entidades sobrenaturais que orientam a produção. 

Apenas com o trabalho de campo dos etnólogos que aprenderam a língua, 

observaram a cultura, inseridos nela, e indagaram os indígenas sobre sua produção 

é que chegamos a uma compreensão mais abrangente e coerente das Artes 

Indígenas.  

 Na História da Arte Brasileira, especialmente em livros didáticos, ainda 

identificamos uma apresentação errônea das Artes Indígenas como produção 

uniformizada, induzindo ao entendimento das manifestações dos diferentes grupos 

como igual ou com diferenças mínimas entre si. Hoje sabemos que as expressões 

estéticas indígenas são variadas e exclusivas de cada povo e dessa forma, não há 

sentido em um estudo sobre o tema que não evidencie a diversidade na produção 

cultural dos grupos.  

 A arte indígena já foi denominada por “arte primitiva”, “arte tribal”, “arte 

tradicional”, “arte nativa”, “arte índia”. Segundo as considerações do antropólogo 

americano Harry R. Silver, apresentadas por Lucia H. Van Velthem (2000), todas 

essas nomenclaturas, no entanto, remeteriam a julgamentos de valores, calcados 

numa visão colonialista em que a referência da arte mais evoluída seria aquela das 

culturas dominantes.   

 O termo “indígena” já constitui uma generalização ocidental para designar 

povos que se reconhecem por nomes distintos – Bororo, Kayapó, Karajá, Xavante, 

Asurini, Kadiweu, Yanomami entre tantos outros11 – e que foram categorizados ao 

longo de um processo de colonização que considerava os diferentes como sendo 

todos iguais entre si, ou seja, quem não era branco, europeu, passou a ser indígena 

independente de seu território, dos costumes e modo de vida.  

 Assim, a denominação “Arte Indígena” incorre no erro da generalização, como 

se todo objeto estético produzido pelo indígena pudesse ser classificado dentro de 

uma única categoria. Cada povo indígena difere do outro, os Bororo são um povo 
                                                 
11 A estimativa atual da população indígena no Brasil é de aproximadamente 250.000 indivíduos, 
divididos em 200 grupos étnicos e 170 línguas e dialetos (VIDAL, 2000). Esse número, calcula-se, 
chegava a milhões no período pré-cabralino. 
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com costumes e expressões próprios, assim como os Kayapó, os Desana e todos os 

outros. Essa noção generalizante é incorreta – embora, como ponderou o 

antropólogo Darcy Ribeiro (1983), sejam evidentes alguns aspectos comuns nessas 

expressões que as distinguem de outros povos como os europeus, africanos e 

asiáticos e podemos acrescentar que até mesmo de outros grupos indígenas sul-

americanos – pois é muito importante considerar, segundo o mesmo autor, a grande 

diversidade dessas expressões já que “não há uma arte comum ou geral dos índios, 

mas tantas, quantos são muitos os povos em que eles se diferenciam” (RIBEIRO, 

1983, p. 53).  

 Publicações de estudos antropológicos recentes sobre arte e estética 

indígenas propõem uma nova forma de pensar o conceito, utilizando a expressão no 

plural “Artes Indígenas”, apresentada por Lux Vidal, reiterada por Lúcia Van 

Velthem, Els Lagrou e outros pesquisadores referenciados no trabalho de Vidal, 

numa busca por definir uma nomenclatura mais adequada, respeitosa e verdadeira 

das manifestações particulares dos distintos grupos indígenas. Este conceito 

sintetiza a ideia de pluralidade também presente nos escritos de Darcy Ribeiro:  

 
[...] duas ordens de considerações prévias se impõem aqui para limpar o 
terreno em que pisamos. Primeiro, que os índios não são fósseis vivos, 
representativos de etapas prístinas da evolução humana. Segundo, que não 
há uma indianidade comum, porque cada tribo tem seu universo cultural 
próprio tão diferenciado dos demais como nós os somos de qualquer outro 
povo (RIBEIRO, 1983, p. 52). 

 

 De todo modo, a variedade que distingue, mas também identifica, configura-

se não apenas nos detalhes que, aos olhos do “estrangeiro”, são mínimos, mas em 

grandes diferenciais filosóficos intrínsecos ao objeto na sua concepção, feitura, 

funcionalidade. Isso deve-se à tradição no fazer artístico difundida através de 

gerações. O aspecto primoroso que se estabelece no “fazer indígena” resulta em 

fruição cotidiana e também na identificação grupal que é impressa a cada objeto 

confeccionado. Essa “marca” de identificação dos grupos não se pode dizer que seja 

absolutamente fixa e determinante, mas expressa forte valorização da tradição, do 

saber herdado e quando se altera, altera-se, em geral, mais lentamente nas 

gerações indígenas que as mudanças de gerações observadas nas sociedades não 

indígenas. 
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 Os indígenas, assim como os antropólogos que estudam sua arte, são 

perfeitamente capazes de identificar um objeto produzido por seu grupo em meio a 

centenas de outros objetos produzidos por outros grupos indígenas que estejam, por 

exemplo, expostos em um museu, o que demonstra que cada grupo possui um estilo 

próprio, que Darcy Ribeiro (1983) chamou de “estilo tribal”, um estilo que identifica e 

diferencia e ainda, dentro do grupo há também variações que identificam as 

produções feitas pelas famílias que detêm os direitos de uso desses elementos 

constitutivos de sua produção. Por exemplo, uma família pode ser responsável por 

um determinado tipo de trançado que só poderá ser utilizado por ela, normalmente 

produzido pelos membros da família com conhecimento técnico para a elaboração 

do objeto e só poderá ser utilizado por outros indivíduos do grupo caso a família 

detentora do direito de uso autorize, emprestando-o. 

 
As coisas belas que encontramos numa aldeia foram feitas com técnicas 
familiares a todos e têm autores reconhecíveis. Isto permite, por um lado, 
que elas sejam apreciadas por um público competente e informado como 
nenhum outro, porque constituído por outros tantos criadores virtuais. E por 
outro lado, que as criações e os criadores existam, incorporados à vida 
corrente, como pessoas e coisas comuns, que se produzem e reproduzem 
naturalmente no fluxo da vida (RIBEIRO, 1983, p. 51). 

 

 O conhecimento técnico de cada família é resultado, segundo Ribeiro (1983, 

p. 51), de “muito esforço persistente e de muito tempo posto pela tribo na 

transmissão das habilidades constitutivas das diferentes técnicas”. Para ele, assim 

como nos dedicamos a ensinar nossas crianças a ler, escrever e contar, os 

indígenas dedicam-se a ensinar às suas seu saber técnico. 

 Assim a semelhança entre objetos artísticos indígenas, que é percebida 

rápida e superficialmente pelos olhos do não indígena, deve-se principalmente à 

materialidade. E não poderia ser diferente, as populações indígenas sempre se 

utilizaram de recursos da natureza para a produção de sua cultura material, são 

plumas, penas, fibras, corantes vegetais, argila, madeira, ossos, taquaras, conchas, 

sementes e muitos outros elementos que compõem uma gama infinita de matéria-

prima que a criatividade indígena permitiu utilizar. A presença reincidente dessa 

materialidade entre os diferentes grupos indígenas promove a ilusão de unidade nas 

diferentes expressões. 

 O material utilizado passa por processos de transformação que promovem a 

reorganização necessária para se conseguir o resultado plástico desejado, mas esta 
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transformação é mínima se comparada àquela que os recursos naturais sofrem na 

produção de objetos industrializados da sociedade urbanizada. Assim, visualmente a 

integridade dos materiais se mantém, identificando-os e reforçando a ideia de 

similaridade entre as expressões de grupos diferentes, em função da apresentação 

da mesma materialidade.  

 Na plumária, por exemplo, encontrada em muitos grupos – mas importante 

lembrar que não em todos, pois há preferências, especializações e tradições 

produtivas nos grupos, sendo que uns produzem a cerâmica que aqueles que criam 

belíssima cestaria não produzirão –, encontraremos processos de alteração de cor 

através de tingimentos com pigmentos naturais ou ainda pela tapiragem, que 

consiste no processo de coloração artificial de aves vivas, “friccionando certas 

substâncias de origem animal ou vegetal na pele da ave ou fazendo-a ingeri-las” 

(DORTA; CURY, 2000, p. 37), mas esse processo que altera a cor, não altera a 

forma ou a textura, mantém a integridade visual do material, tornando possível sua 

identificação, assim, uma pena trabalhada e reorganizada no conjunto do objeto 

artístico continua sendo uma pena ou um conjunto de penas que, como aparece em 

objetos artísticos produzidos por diferentes grupos, pode levar a interpretação 

prematura da existência de unidade. Por mais diversas que sejam as organizações 

que os indígenas possam fazer dessa materialidade para chegar ao resultado final 

de seus objetos, eles continuam nos trazendo a noção de similaridade que estaria 

no uso generalizado da matéria-prima extraída da natureza de que as populações 

indígenas fazem uso para produzirem sua arte, sem grandes processos 

transformadores. 

 O grande diferenciador da produção de um grupo indígena para outro, está 

nas sutilezas de representações que remetem à simbologia própria de cada grupo. 

Para a antropóloga Lux Vidal (1992, p. 290), “como não existe algo chamado „índios 

do Brasil‟, não existe também a arte de „nossos índios‟”. Assim, pensar em “Artes 

Indígenas” representa considerar não apenas a diversidade que se estabelece na 

plástica das linguagens artísticas desses povos – a exemplo da plumária, cestaria, 

cerâmica, pintura corporal, dança, música, performances rituais, entre outras – mas 

atentar para o fato de que há uma grande diversidade na forma como estes 

elementos são tratados pelas diferentes etnias. 

 É importante destacar que essas etnias são nações distintas, cada uma delas 

com sua própria organização social, crença e arte, ou seja, sua própria maneira de 
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ver o mundo e de criar soluções. O fato de estarem localizadas no território que hoje 

entendemos como nacional é apenas um acaso, muitas dessas etnias, inclusive 

abrangem territórios de países vizinhos, desconsiderando as fronteiras. São povos 

autônomos, estabelecidos na América do Sul muito antes da chegada dos europeus 

e que desenvolveram todo seu conhecimento e filosofia com base na própria 

ancestralidade e nas experiências passadas tradicionalmente de geração para 

geração. 

 A maneira com que a arte é tratada pelos diferentes grupos e que Vidal nos 

convida a perceber, refere-se àquilo que compõe essa arte e que não está tão 

evidente para o entendimento do não indígena. Trata-se do conhecimento da técnica 

que transpõe para os objetos produzidos, de forma simbólica, os elementos de 

diferenciação social, ou aqueles referenciados nas entidades sobrenaturais, 

apresentando uma linguagem que remete a elementos que são intrínsecos ao 

objeto, mas que transcendem a ele.  

 
[...] as produções indígenas devem ter uma apreciação que não se restrinja 
às formas concretas, mas que englobe igualmente outras expressões 
culturais que compartilham de um mesmo modelo de experiência coletiva. 
Efetivamente, essas produções revelam dimensões do universo mítico e 
metafísico, assim como transmitem preocupações eminentemente 
comunitárias e identitárias. [...] Em outros termos, trata-se de uma 
experiência que se legitima através da incorporação das características 
formais e estilísticas de uma filiação cultural que afirma e confirma um ser 
humano assim como um artefato, quer seja ele de argila, de penas, de 
fibras vegetais, quer seja usado por homens ou por mulheres, em 
momentos da vida cotidiana ou nas complexas práticas ritualísticas (VAN 
VELTHEM, 2000a, p. 60). 

 

 Essa compreensão é fundamental para que as Artes Indígenas sejam 

reconhecidas pelo seu valor simbólico abrangente e verdadeiro e não apenas pelo 

seu aspecto visual, o que em si já traz uma grande riqueza visto que o domínio 

técnico apresentado nos artefatos indígenas é inquestionável. Mas é exatamente 

essa percepção reduzida das Artes Indígenas, apenas com referência na técnica, 

que promove um equivocado julgamento de valores, destinando um espaço menos 

representativo das Artes Indígenas na História da Arte Brasileira. 

  A redução do mérito está sustentada na tradição do fazer artístico e na 

repetição de padrões como características apontadas para classificar essas 

expressões artísticas como artesanato ou produção de objetos decorativos. 

Obviamente que há também uma produção artesanal indígena que ocorre na 
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confecção de objetos destinados para a venda e as demandas do mercado, sendo 

estes destituídos dos valores intrínsecos a que nos referimos anteriormente. Mas o 

fato é que a tradição e a produção coletiva, onde as opções individuais do artista se 

fazem perceber de forma sutil – em contraposição à individualidade exacerbada 

imposta à criação artística não indígena, especialmente a partir do Modernismo – 

não são os aspectos que minimizam o valor das expressões artísticas indígenas, ao 

contrário, é exatamente neles que a arte indígena se estabelece. 

Se o reconhecimento da arte indígena se dava, então, apenas no âmbito do 

domínio técnico indiscutível que as peças bem elaboradas pelos indígenas 

apresentam, com o desenvolvimento dos trabalhos de campo da área da 

Antropologia os aspectos simbólicos tornam-se conhecidos e a produção indígena 

passa a ser vista de outra forma, mais valorizada e respeitada. 

Outro dado importante para entender o valor da Arte Indígena é a 

compreensão de que sua produção não está restrita temporalmente ao período do 

pré-contato com o branco, tendo sido substituída pelas influências europeias com o 

processo colonizador. Não consiste numa produção datada como apresenta-se na 

História da Arte Brasileira, algumas vezes ainda classificada como arte primitiva. 

Há, isso sim, uma permanência e uma atualização das manifestações 

artísticas indígenas que se configuram em importante elemento contemporâneo de 

composição da diversificada cultura chamada “brasileira”, merecendo todo nosso 

respeito e atenção.  

Neste contexto de reconhecimento de que cada grupo com seu modo de ser 

e de pensar o mundo apresenta produções diferentes e exclusivas, nos deparamos 

com uma enorme riqueza de possibilidades de representações que passamos a 

perceber a partir desse olhar mais atento. Este reconhecimento além de corrigir a 

forma injusta com que as Artes Indígenas vêm sendo tratadas pelo reducionismo 

ocidental e destacar seu valor, possibilita enriquecer o conhecimento sobre as 

culturas indígenas, aprender com seus saberes e fruir com todas essas 

possibilidades estéticas. 

Sem a pretensão de abarcar ou compreender o vastíssimo arcabouço teórico 

da Antropologia Contemporânea Brasileira, nem ao menos de dar conta de uma 

análise aprofundada das pesquisas dos etnólogos que serão elencados neste 

trabalho, este capítulo aponta para alguns exemplos importantes da produção 
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artística indígena, localizados nas pesquisas etnográficas, observando-se os 

aspectos simbólicos e ou cosmológicos presentes nestas manifestações. 

Com isso busca-se contribuir para que estas manifestações legítimas de 

expressão e sensibilidade humanas possam localizar-se de forma justa, coerente 

com seu valor, também nos estudos sobre História da Arte Brasileira, reconhecendo 

a riqueza dessas culturas e sua importância para nossa formação histórica, estética 

e cultural. 

 

 

2.2 A ARTE NO COTIDIANO INDÍGENA  

 
 
 A estética no universo indígena acontece de forma bastante distinta da nossa. 

Lúcia Van Velthem (2003) descreve a arte indígena não apenas presente nos 

objetos, mas nas diferentes esferas da cultura, do conhecimento e do cotidiano das 

comunidades. De forma bastante poética, ela emociona pela maneira como se refere 

às experiências estéticas indígenas. A autora (VAN VELTHEM, 2003, p. 50) fala da 

arte que pode “ser encontrada na estrutura circular das aldeias Timbira, na 

disposição dos cultivares nas roças Tukano, ou na decoração aplicada pelos 

Wayana aos beijus de mandioca brava”, destaca ainda que: 

 
[...] “a veemente vontade de beleza” colocada em tudo o que é feito, [...] se 
revela também em coisas miúdas, pessoais, como o brilho das penas 
verdes introduzidas nos lóbulos das orelhas, o som de sementes que se 
entrechocam nos colares ou tangas, o ondular das pinturas corporais no 
esforço físico, o olor do urucu fresco (VAN VELTHEM, 2003, p. 50). 

 

 O conceito de arte, como o concebemos, é desconhecido dos indígenas. O 

estudioso identifica na produção indígena uma qualidade que julga como arte, mas 

para o indígena tudo se dá na busca pela perfeição, pelo que é bem realizado e, 

portanto, para ele, bonito. Darcy Ribeiro (1983, p.49) também aponta para essa 

incorporação da arte no cotidiano e para a maneira como ela se dá em diferentes 

linguagens e suportes: 

 
[...] criações voltadas para a perfeição formal cuja fatura, desempenho ou 
simples apreciação lhes dá gozo, orgulho e alegria. Muito mais do que na 
nossa vida, estão presentes na vida indígena estas formas de fruição 
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artística. Lá, porém, estas qualidades do que é artístico estão de tal forma 
dispersas no que eles fazem, que teríamos, talvez, de encarar como arte, 
criações dos gêneros mais variados. 

 

 Esta preocupação com a fatura do objeto considerado bonito pela técnica e 

resultado visual tradicionais, não acontece descolada do cotidiano, para os 

indígenas geralmente há, na confecção de um objeto, a busca pela qualidade formal 

e pelo melhor resultado estético, mas esses objetos por melhor elaborados que 

sejam, permanecem com suas características funcionais e não passam a ser motivo 

de pura contemplação como ocorre na arte ocidental, não adquirem o status de 

objeto de arte, não são expostos num local especial, não são mantidos como 

relíquias, ao contrário, na recente publicação da antropóloga Els Lagrou (2009, p. 

65) temos que: 

 
A maioria dos povos ameríndios não guarda as peças, máscaras, adornos 
confeccionados de palha ou de penas, depois de tê-las usado nos rituais. 
Fora do contexto da encenação, elas perdem sua eficácia e seu valor, 
representam perigo, precisam morrer e são destruídas, desmontadas ou 
penduradas nas vigas das casas cerimoniais onde „morrem lentamente‟. 

 

 Para os indígenas a arte que está inserida no cotidiano, percorre todos os 

elementos da vida comum, “não se trata de uma especialidade separada do resto da 

vida” (VIDAL; SILVA, 1995, p.374). Há um grande apuro estético na confecção dos 

objetos rituais, nos de caça, nos utensílios para cozinhar, nas canoas, nos 

brinquedos, enfim, não há uma distinção de espaço ou território exclusivo de arte, 

como ocorre com o não indígena ocidental que separa os objetos de arte, distingue-

os dos demais, dando-lhes um status de maior valor. 

 
Assim também um cesto é bonito quando for bom, ou seja, útil. Para 
começar, ele precisa ser feito dentro dos moldes estabelecidos pela 
sociedade, tanto em termos técnicos quanto estéticos. Ele tem que seguir o 
estilo usado pelos antepassados para este tipo de objeto. Isto indica que a 
tradição é referência importante na avaliação da beleza de um objeto. Se 
ele estiver perfeitamente adaptado à sua técnica e elaborado da maneira 
mais fina e precisa, ele será considerado bonito, pois foi feito por alguém 
que sabe o que faz (VIDAL; SILVA, 1995, p. 374). 

 

 Essa arte imbricada ao cotidiano se mostra em dois aspectos importantes: no 

“aprimoramento do fazer” que deriva numa especialização de alguns grupos para um 

certo tipo de produção enquanto outros desenvolvem outras peças e trocam entre si, 
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e também na “necessidade da arte” e de objetos bonitos e bem feitos que se nota no 

dia-a-dia indígena.  

 Essa necessidade da arte e o esmero em produzir objetos com qualidade 

estética superior àquela exigida para sua funcionalidade já aparece em Arte 

Primitiva, publicação de Franz Boas (1858-1942), estudioso alemão que “criou a 

escola histórica cultural americana, cujos pressupostos teóricos possibilitaram o 

desenvolvimento da antropologia cultural” (LARAIA, 2004 p. 09), escreve o seguinte 

sobre a arte das populações então consideradas primitivas: 

 
Mesmo as tribos mais pobres produzem trabalhos que lhes proporcionam 
prazer estético, e aquelas a quem a natureza ou uma grande riqueza 
inventiva permitem uma vida mais descontraída, consagram grande parte 
das suas energias à criação de obras belas (BOAS, [1927]1996, p. 01). 

 

 Franz Boas pesquisou mais especificamente os Kwakiutl e os Inuit no 

Canadá, e segundo Van Velthem (2000a), foi o responsável por relacionar os 

objetos inanimados ao mundo dos viventes, a partir de sua inserção no contexto 

cultural, ou seja, Boas percebeu que a sensação estética provocada por um objeto 

num indivíduo não estava relacionada apenas à configuração formal do objeto, mas 

às associações que eram feitas entre o objeto e uma ideia, um sentimento. Essa 

forma de compreender os objetos proposta por Boas é que irá orientar todo o estudo 

referente à Antropologia da Arte a partir de sua publicação e, portanto, se 

pensarmos em como a busca pela arte e pela beleza se estabelece no cotidiano das 

populações indígenas ameríndias, relacionada a ideias e conceitos, encontraremos 

importante arcabouço teórico na Antropologia contemporânea brasileira, que reforça 

essa teoria, apresentando as motivações distintas para produção de arte nos grupos 

estudados em pesquisas etnográficas.  

 Em muitos dos trabalhos realizados em campo pelos antropólogos no Brasil, 

aparece o entendimento da manifestação artística como decorrência das relações 

cosmológicas, ou seja, com entidades sobrenaturais ou ainda sociais, representando 

as diferenciações de categorias dentro do grupo.  

 Assim, a motivação principal para a perfeição na produção dos artefatos 

indígenas está em agradar o grupo ou ainda em agradar entidades sobrenaturais 

que, através do pajé, determinam a estética indígena. Esses “objetos de arte”, 

muitas vezes podem estar relacionados à mitologia do grupo, aos papéis políticos e 
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sociais, aos rituais como os de agradecimento por curas concedidas pelos espíritos, 

os de passagem para a fase adulta, os funerários ou os de nominação das crianças. 

 A seguir elegemos alguns exemplos para ilustrar essas relações. Trata-se da 

compreensão da arte através das palavras dos próprios produtores, os indígenas, 

que revelam seus segredos aos etnógrafos, oferecendo de bom grado um 

conhecimento milenar, comunicando-se e estabelecendo trocas, dividindo sua 

filosofia tão complexa e diferenciada da forma ocidental de pensar. 

 
 
2.3 PINTURA CORPORAL E GRAFISMO DOS KAYAPÓ-XIKRIN 

 
 
 A pintura corporal é uma expressão das populações indígenas que remonta 

há milênios. Os grafismos criados por grupos ancestrais se fazem ver em registros 

de pinturas rupestres, presentes nos principais sítios arqueológicos do país e a 

pintura corporal representada em peças cerâmicas antropomorfas da produção 

tapajônica, por exemplo, constituem importante evidência da existência dessa 

expressão já num passado distante. 

 

 
Figura 90: Estatueta antropomórfica Tapajônica. Acervo Museu Paraense Emilio Goeldi. 

Foto: João Aires da Fonseca. Nota-se aqui a pintura corporal e facial representada na estatueta. 
Fonte: Guapindaia (2004). 
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 Em razão de sua especificidade, diversidade e efeito visual, a pintura corporal 

indígena sempre foi objeto de interesse ocidental, mas na ausência de uma 

compreensão mais aprofundada da pintura corporal, a análise fazia-se apenas 

visualmente, ou melhor, esteticamente. Mesmo no campo da Antropologia, 

inicialmente a pintura corporal, e talvez outras manifestações artísticas, não recebia 

a devida atenção como objeto de estudo, pois não havia ainda a noção da 

importância que a arte pudesse ter na organização social dos grupos indígenas e na 

constituição de sua identidade.  

 
Apenas recentemente a pintura, a arte gráfica e os ornamentos do corpo 
passaram a ser considerados como material visual que exprime a 
concepção tribal de pessoa humana, a categorização social e material e 
outras mensagens referentes à ordem cósmica. Em resumo, manifestações 
simbólicas e estéticas centrais para a compreensão da vida em sociedade 
(VIDAL, 1992, p. 13). 

 

 Segundo Lux Vidal (1992), foi Claude Lévi-Strauss (1908-2009) quem fez o 

primeiro trabalho de análise das pinturas corporais e faciais sob a perspectiva do 

contexto do grupo, quando esteve entre os Kadiwéu no Mato Grosso do Sul em 

1937. A autora ressalta que outros estudos importantes já haviam sido feitos sobre a 

pintura corporal, mas sempre observando-a como traço cultural fora de seu contexto, 

quando Lévi-Strauss trouxe outra abordagem, examinando-a como símbolo 

incorporado a um sistema. 

 A partir de então, compreendidas como símbolos, a pintura corporal e facial, 

através de seus grafismos, passou a ser objeto de pesquisa sob o aspecto de sua 

representação e significação para o grupo, não apenas esteticamente. 

 Os etnólogos, em seus trabalhos de campo, identificaram que há grafismos 

específicos para situações diferentes: a exemplo daqueles elaborados para os rituais 

de passagem e nominação, aqueles que distinguem indivíduos em gênero e 

geração: homens, mulheres, crianças e velhos ou ainda indicam agências 

diferenciadas dos indivíduos estabelecendo seu papel no grupo. Sendo assim, 

constituem-se como importantes marcadores sociais, no caso específico dos Xikrin a 

pintura não traz um referencial cosmológico que, neste grupo, está dado na 

plumária.  

 No livro Grafismo Indígena, organizado por Lux Vidal (1992), é possível 

encontrar capítulos sobre pintura corporal e grafismo considerando as distintas 
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significações desta linguagem para diferentes grupos étnicos como os Xerente, os 

Desâna, os Wayana, os Xavante, os Kayapó-Xikrin, entre outros, mas como 

possibilidade de exemplificação das significações intrínsecas à produção de pintura 

corporal, abordaremos neste item a arte desse último grupo. Os Kayapó-Xikrin do 

Cateté, estudado por Lux Vidal em seu trabalho de campo, apresenta segundo a 

etnóloga, um dos grafismos mais conhecidos pelos diversos segmentos da 

sociedade depois dos grafismos Kadiwéu, no entanto, esse conhecimento ocorre 

apenas do ponto de vista estético, sem a compreensão dos códigos incorporados a 

esses grafismos, cabendo, portanto, ao etnólogo a leitura e interpretação desses 

códigos. 

 Os códigos presentes nos grafismos utilizados na pintura corporal e facial dos 

Kayapó consistem, então, num complexo “vocabulário” impresso à pele do indivíduo 

kayapó, como uma linguagem que o identifica, trata-se de uma arte que “significa” e 

não apenas “representa”. Os motivos gráficos empregados à pintura são 

padronizados e reconhecidos por todos no grupo, incorporando o indivíduo ao grupo, 

dando-lhe o sentido de pertencimento, trata-se da “socialização do corpo humano: a 

subordinação dos aspectos físicos da existência individual ao comportamento e aos 

valores sociais comuns” (VIDAL, 1992, p. 143). 

 Estes motivos gráficos ao mesmo tempo em que incorporam o indivíduo ao 

grupo, atribuindo-lhe a condição de indivíduo humano kayapó, distinguem-no de 

outros indivíduos e de outros seres:  

 
A ornamentação, especialmente, a pintura corporal entre os Kayapó 
expressam de maneira muito formal e sintética, na verdade sob uma forma 
estritamente gramatical, a compreensão que estes índios possuem de sua 
cosmologia e estrutura social, das manifestações biológicas e das relações 
com a natureza, ou melhor, dos princípios subjacentes a esses diferentes 
domínios. Mais ainda, revelam a cada um as múltiplas facetas de sua 
pessoa em contraposição a todos os outros indivíduos, no tempo e no 
espaço: um recurso para a construção da identidade e da alteridade 
(VIDAL, 1992, p. 144). 

 

 Assim, além da função identificadora do sujeito dentro do grupo, a pintura 

corporal apresenta-se como veículo de comunicação cosmológica, sendo utilizada 

como forma de identificação do indivíduo humano em seu nascimento que lhe 

conferirá o que se entende por “noção de pessoa”. É através da pintura, que o bebê 

adquire a condição de humano, “o recém-nascido, após a queda do cordão 

umbilical, é, logo em seguida, pintado de jenipapo, reconhecimento de seu status de 
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pessoa humana” (VIDAL, 1992, p. 144). Também ela, a pintura, o protegerá contra 

as almas dos mortos, garantindo-lhe a identidade e a sobrevivência, sem contar o 

inquestionável prazer estético que os grafismos tão ricos e cuidadosamente 

aplicados proporcionam. 

 Os bebês pequenos recebem a mesma pintura, independente do sexo, e a 

mãe tem liberdade para escolher os padrões, dedicando horas na elaboração dessa 

arte que demonstra também a relação de cuidar que se estabelece da mãe para o 

filho. Quando crescidas, as crianças começam a receber pinturas faciais que as 

distinguem por gênero e conforme o indivíduo amadurece, mais rígidos serão os 

padrões que deverá utilizar, pois mais complexas serão as funções diferenciais da 

pintura. 

 

 
Figura 91: Kayapó, Pintura facial para meninos. Foto: Lux Vidal. 

Fonte: Vidal (1992, p. 148). 
  

 Essa “noção de pessoa” que é atribuída ao indivíduo quando nasce, através 

da pintura, faz parte da filosofia do kayapó e está imbricada em suas relações com o 

próprio grupo e com indivíduos fora do grupo. Desde muito cedo as crianças kayapó 

compreendem essa noção, um exemplo disso está na figura a seguir que mostra 
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que as meninas kayapó “transformaram” suas bonecas industrializadas em 

indivíduos kayapó, aplicando-lhes a pintura e aceitando-as como “filhas” em sua 

imaginação infantil. 

 

 
Figura 92: Meninas Kayapó com bonecas de plástico pintadas com jenipapo. Foto: Lux Vidal. 

Fonte: Vidal (1992, p. 188). 
 

  
Os motivos decorativos se adaptam a um suporte plástico, o corpo, que por 
sua vez é portador de um conjunto de significados. Aplicada no corpo, a 
pintura possui função essencialmente social e mágico-religiosa, mas 
também é a maneira reconhecidamente estética (mei) e correta (kumrem) 
de se apresentar. Estabelece-se aqui uma correspondência entre o ético e o 
estético. A decoração é concebida para o corpo, mas este só existe através 
dela (VIDAL, 1992, p. 144). 
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A pintura corporal exige grande domínio técnico, apresenta grande variação 

de desenhos e inquestionável qualidade no efeito dessa aplicação no corpo com 

perfeição, domínio que é adquirido com a tradição e o fazer constante que se 

estabelece como uma arte cotidiana, exclusiva das mulheres que pintam seus filhos, 

maridos, irmãos e umas às outras, segundo os padrões pré-determinados: 

 
Exigem-se muito tempo e prática para o domínio da técnica de aplicação 
correta dos desenhos no corpo. O produto final é uma obra de arte 
culturalmente orientada, na qual o ideal está relacionado à perfeição da 
técnica e ao prazer estético intimamente ligado a um sentimento de 
valorização pessoal e grupal (VIDAL, 1992, p. 147). 

 

 As mulheres-pintoras são muito orgulhosas de sua função social já que a arte 

da pintura corporal e facial é muito importante para o estabelecimento e manutenção 

da identidade kayapó e é muito valorizada pelos índios. Cientes dessa importância, 

as pintoras exercem sua atividade com dedicação, apreço e extremo cuidado na 

produção, pintam-se umas às outras e aos seus, buscando agradar ao grupo, 

executando um trabalho impecável. Essa exclusividade produtiva dá ao gênero 

feminino um status de respeito e destaque no grupo, valorizando-o e oferecendo-lhe 

uma forte motivação e reconhecimento. 

 A técnica não é nem de longe fácil de ser aprendida. O conhecimento dos 

pigmentos e ferramentas para aplicação, dos padrões gráficos12 e de sua execução 

formal, da aplicação sobre um suporte maleável como a pele, exige muita dedicação 

da pintora e aprendizado que só pode ser adquirido através da tradição passada de 

geração para geração. Há inúmeros motivos que são utilizados e devem ser 

aprendidos pelas índias jovens, a exemplo daqueles aplicados sobre a face, que 

trazem relação com representações de detalhes do corpo de animais como os 

motivos borboleta, casco de jaboti, vértebra de cobra ou espinha de peixe.  

 A materialidade do trabalho compõe-se de tinta elaborada a partir de 

pigmentos naturais, sendo os mais comuns o jenipapo que é usado para o efeito em 

preto, e o urucum para a obtenção do vermelho, além do carvão também utilizado 

para o preto e resina vegetal para o branco. Cada um desses materiais tem sua 

utilização específica e uma representação simbólica própria, não podendo ser 

                                                 
12 Veja análise detalhada dos padrões gráficos feita por Vidal (1992) através da transposição da 
pintura para o papel feita pelas indígenas a pedido da antropóloga. 
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usados descriteriosamente. Os instrumentos são estiletes feitos da nervura da folha 

de palmeira, pentes riscadores e carimbos, além das próprias mãos.  

 As mulheres desde jovens iniciam o processo de aprendizagem e treinam em 

seus filhos pequenos, passando horas elaborando e testando desenhos nos corpos 

dos bebês, antes de passarem a produzir pinturas nos adultos, onde a exigência é 

muito maior com relação aos grafismos apropriados e ao resultado final da pintura.  

 

 
Figura 93: Aplicação de pintura facial Kayapó. Foto: Lux Vidal. 

Fonte: Vidal (1992, p. 149). 
 

 

 Há situações específicas que devem ser respeitadas também para a 

utilização de uma forma ou outra de grafismo, há decorações próprias para o 

casamento, para resguardo masculino ou feminino, para o luto e o fim do luto, para a 

volta da guerra, seja para uso cotidiano ou ritual e a pintora obviamente precisa ser 

detentora de todo esse conhecimento. A ausência do uso de pintura, inclusive, 

também tem seu significado, indicando um indivíduo em isolamento, enquanto a 

pintura demonstra uma ativa participação social. Vidal (1992) apresenta uma análise 

sistematizada riquíssima dos padrões gráficos que foram feitos pelas pintoras 

kayapó em papel branco, a pedido da antropóloga, e que apresentam uma leitura e 

interpretação dos aspectos relacionais que encontram-se implícitos nos desenhos 

para o olhar ocidental, mas absolutamente explícitos como via de comunicação para 

os kayapó. 



 

 

 

137 

 A continuidade da pintura exige uma constante transmissão de saberes, há 

ocasiões em que pinturas coletivas são feitas nas casas das mulheres, segundo 

Vidal, geralmente em intervalos de uma semana, reuniões das quais participam 

mulheres casadas e com filhos e quando o grupo é numeroso pode dividir-se em 

dois, sendo um de mulheres mais jovens e outro das mais velhas. Esses eventos 

oferecem também a oportunidade para a integração do grupo, neles as mulheres se 

pintam, dividem o conhecimento e exercitam a ação de “estar” em grupo. 

 Interessante notar também que a pintura corporal em algumas ocasiões pode 

vir associada a outras linguagens. No caso dos rituais de nominação, de meninos e 

meninas, que estão inseridos no ciclo de iniciação, há uma exuberante plumária que 

alia-se à pintura na ornamentação dos participantes e na representação simbólica 

dos elementos rituais.  

 

 
Figura 94: Crianças Kayapó em festa de nominação. Fotos: Isabelle Vidal Giannini. 

Fonte: Vidal (1992, p. 171). 
 

 

 O efeito visual dessa associação é fantástico e o que podemos observar pelas 

imagens é a transformação simbólica dos indígenas em pássaros, verdadeiras 
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metamorfoses das crianças em beija-flores, gaviões reais, japus, urubus-rei, 

periquitos, com seus corpos cobertos por plumas delicadamente coladas, 

intercalando-se a espaços onde há apenas a aplicação do jenipapo. 

 Vidal descreve as fases do ritual de nominação feminina nhiok, que começa 

com uma pintura corporal; depois aplicação de resina com cheiro forte para afastar 

as almas dos mortos sobre a cabeça, quando as meninas recebem os nomes de 

suas avós ou tias paternas ainda dentro de casa; posteriormente são posicionadas 

em frente às casas representando filhotes de beija-flor, quando surgem os homens-

onça, adornados com pinturas representativas das pintas das onças feitas por eles 

próprios; então as meninas recebem artefatos como o pré-cinto, a bandoleira com 

três penas de arara vermelha e um diadema feito de penas de garça branca e arara 

preta; os homens-onça portam um chapéu plumário, o mekutop, trata-se da 

representação da metamorfose da onça em gavião; os pais das meninas dão a elas 

um cocar grande de penas de arara-vermelha e gavião, cocares de penas de 

papagaio e cocares pequenos da cauda de japu, elas levam o corpo também 

coberto por penugens. O final do ritual traz os pais das meninas com pintura corporal 

toda em preto, feita com carvão.   

 
A onça ornamenta-se e grita como o gavião, indicando que ela é essencial e 
simultaneamente as duas coisas. As onças-gaviões auxiliam na aquisição 
da identidade humana e social ao possibilitarem às iniciadas a obtenção, 
em si, da essência das aves. Assim, o ritual afirma a existência de uma 
onça-gavião em um mundo em que os humanos são homens-aves (VIDAL, 
1992, p. 174). 

 

 O ritual de iniciação traz uma representação cósmica dividida em cinco 

estágios, sendo o primeiro, mekutop, relacionado aos artefatos plumários em que é 

utilizado um capacete decorado com penas que representa toda a plumária kayapó 

produzida pelos homens. Os demais estágios trazem a sequência de 

representações: da caça às antas; da ligação com os vegetais; da pesca e domínio 

dos peixes; e finalmente o último relacionado às almas dos mortos. 
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Figura 95: Kayapó, Ritual de iniciação masculina. Foto: Isabelle Vidal Giannini. 

Fonte: Vidal (1992, p. 172). 
 

 

  Vidal ainda observou e comparou diferenças entre a pintura corporal e o 

grafismo dos Kayapó-Xikrin e dos Kayapó do Xingu, atribuindo as diferenças 

estilísticas à história dos grupos que separaram-se há mais de 150 anos. Nessa 

separação alguns padrões básicos foram usados por um grupo em detrimento de 

outros, o que promoveu um estilo baseado nas derivações deste padrão básico 

assumido e que tendencia a produção num sentido diferente do outro grupo 

comparado, que por sua vez fez a opção por outros padrões básicos distintos. Os 

Kayapó-Xikrin produzem um grafismo com linhas paralelas, baseados no padrão-

base espinha de peixe, enquanto os Mekranoti, ou Kayapó do Xingu, utilizam o 

padrão-base hexagonal denominado casco de tartaruga. Na figura 96 podemos 

observar essas diferenças apontadas pela pesquisadora, representadas pelos 

desenhos dos grafismos feitos em papel.  
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Figura 96: Xikrin e Mekranoti, Grafismos, respectivamente, representados em desenhos feitos no 

papel. Indicativos de variações de estilo entre os sub-grupos Kayapó. 
Fonte: Vidal (1992, p. 183). 

  
 

 Essa experiência de análise dos desenhos transportados para o papel 

possibilitou as comparações e ainda a identificação das diferenças na produção 

destes desenhos entre homens e mulheres. Os homens, quando solicitados, 

produziram desenhos abstratos ou ainda uns mais figurativos, numa tentativa mais 

realista de representação, pois não foram iniciados na pintura dos grafismos, 

atribuição exclusiva das mulheres, enquanto que elas não encontraram dificuldade 

para transpor ao suporte papel aquilo que já faziam na pele, usando a mesma 

expressão abstrata de representação. 

 
Quando se pede a uma mulher Xikrin para pintar um peixe, ela sempre 
reproduz um desenho geométrico, escolhido entre os motivos de pintura 
corporal que convencionalmente representam os diferentes peixes. 
Submetida desde a infância a uma tradição estética bem definida, ela nunca 
produzirá uma representação figurativa ou individualizada do peixe. O 
homem, ao contrário, sem padrão de referência tradicionalmente 
estabelecido, produz espontaneamente uma grande variedade de formas, 
da mais figurativa à mais abstrata, todas possíveis (VIDAL, 1992, p. 185). 

 

 A pesquisa intensa realizada por Vidal resultou numa tradução da filosofia e 

cosmologia dos Kayapó e possibilitou uma compreensão mais aprofundada e 

contextualizada de sua produção artística, da qual nos apropriamos neste texto para 

evidenciar os aspectos simbólicos que se revelam nas pesquisas etnográficas sobre 

as artes indígenas. 
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2.4 AS PANELAS-CANTORAS DOS WAUJA, AGRADECIMENTO E MEDO 

 
 
 Em sua pesquisa de campo com o grupo étnico Wauja, do Alto Xingu, o 

antropólogo Aristóteles Barcelos Neto identificou que o grupo apresenta atualmente 

uma produção cerâmica que é a continuidade de uma produção milenar. Conserva 

também traços sócio-culturais antigos e as relações com as demais populações 

indígenas residentes no Xingu, como trocas comerciais, alianças de guerra, 

intercasamentos e cerimônias rituais intertribais. 

 Essa manutenção cultural sustenta uma produção de cerâmica que está 

orientada para a tradição e com isso, para uma cosmologia e simbologia também 

ancestrais. Há um mito compartilhado pelos grupos do Alto Xingu que descreve a 

origem da humanidade, dos animais e dos monstros que deve ser conhecida para 

que se compreenda a produção dos objetos. 

 De forma bastante simplificada e resumida, poderíamos descrever a partir da 

publicação de Barcelos Neto e Athayde (2001), a origem da humanidade na filosofia 

xinguana que ocorreu quando Kwamutõ, uma espécie de criador do mundo físico, foi 

ameaçado por um homem-onça e por isso prometeu-lhe as cinco filhas em 

casamento. Com a recusa destas em cumprir a promessa, o pai construiu outras 

filhas com troncos de árvores, dando-lhes vida usando fumaça de tabaco e a música 

do chocalho, e ordenou que as novas filhas fossem ao encontro do homem-onça. 

Três delas morreram, mas duas casaram-se com ele, sendo que uma delas 

engravidou de gêmeos e foi morta pela sogra que destinou as crianças aos cuidados 

da tia.  

 Ao tornarem-se adultos, os gêmeos chamados Lua e Sol tomaram ciência de 

que a mãe uterina havia sido morta e cortaram um tronco de Kwarup para lembrar e 

se despedir da mãe, esse momento originou o ritual funerário do Kwarup que é 

praticado até hoje pelos indígenas do Alto Xingu. Usando os mesmos métodos do 

avô Kwamutõ, Lua e Sol resolveram cortar mais troncos e deram origem aos 

humanos, tanto aos índios “bravos” xinguanos, como aos brancos que foram embora 

e só retornaram mais tarde com suas armas de fogo (BARCELOS NETO; 

ATHAYDE, 2001). 
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Figura 97: Alto Xingu, Troncos representativos dos mortos utilizados no ritual Kwarup. 

Fonte: Grupioni (2005, p. 86). 
  

 Esses humanos passaram a viver dentro de cupinzeiros, com carência de 

fogo, panelas, cestos e alimentos e amedrontados pelos predadores da superfície. 
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Na superfície, viviam os Yerupoho, seres antropomorfos ou zoomorfos que 

possuíam organização social parecida com os humanos atuais, com domínio do 

fogo, residências e cerâmica. Quando os Yerupoho descobriram que os heróis dos 

humanos (antepassados dos Wauja) fariam o sol aparecer definitivamente no céu, 

preocuparam-se com os riscos de tanta exposição ao sol e iniciaram uma grande 

produção de vestes, máscaras, flautas e pinturas protetoras. 

 Essas novas “roupas” e máscaras que os Yerupoho inventaram serviram para 

transformá-los, ao vesti-las, nos Apapaatai que podem ter forma dos animais hoje 

conhecidos, de figuras monstruosas e ainda de objetos rituais.  

 São duas as categorias de Apapaatai, aqueles Yerupoho que tiveram tempo 

de construir e vestir as “roupas”, a exemplo dos animais e de seus duplos 

sobrenaturais. E os Apapaatai iyajo que são aqueles Yerupoho que não tiveram 

tempo de construir “roupas” e se transformaram definitivamente em entidades 

monstruosas em função da ação do sol sobre seus corpos nus e fugiram para o 

mundo subaquático, sendo que os maiores, gigantescos, que não couberam em 

lagoas e rios, foram viver no mar. Os Apapaatai iyajo são entidades predadoras 

perigosas, como é o caso das canoas encantadas Igaranhã e Itsakumalu, que são 

monstruosas e traiçoeiras devoradoras de humanos (BARCELOS NETO, 2002). 

 As formas extra-humanas, de animais e monstros, se fazem presentes nos 

sonhos, nas atribuições de cura do pajé e nos rituais, representados por objetos 

ritualísticos que presentificam o mito e dão a alguns animais e artefatos específicos 

a condição de agentes. Portanto na filosofia ameríndia (outros povos indígenas da 

América também apresentam essa forma de pensar), a agência que pode ser 

compreendida como vontade e capacidade autônoma de agir e pensar, está 

presente não apenas nos humanos, mas também em entidades não humanas como 

animais e objetos especiais, sendo outro exemplo as panelas dos Wauja, produzidas 

através das fezes da cobra-canoa Kamalu Hai. Essa agência aparece descrita 

também no conceito de Perspectivismo presente em publicações de Eduardo 

Viveiros de Castro13 e de outros autores, que considera a perspectiva do objeto e do 

animal diante do mundo, colocando o homem em convívio com a natureza e a 

sobrenatureza como coparticipante – e não como personagem central e dominante, 

                                                 
13 No artigo de Eduardo Viveiros de Castro (1996), encontramos um comparativo entre 

“Perspectivismo” e “Animismo”, tendo sido este último conceito difundido pelo antropólogo 
contemporâneo francês Philippe Descola. 
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como o vemos na filosofia ocidental –, por considerar que animais e artefatos um dia 

já foram “gente”. Esse complexo sistema de relações entre homem, natureza e 

sobrenatureza explica o aspecto cosmológico que está presente na concepção e 

confecção de alguns artefatos indígenas, assim como a maneira com que os 

humanos se relacionam com eles. 

 Os Wauja são os únicos fabricantes das “panelas cantoras”. A cobra-canoa, 

ou cobra grande, mostrou a eles em visita a aldeia, onde estava o material 

adequado para a fabricação, o barro preto que representa as fezes da cobra. Assim, 

eles são os únicos que fazem as panelas; seus vizinhos xinguanos, Kalapalo, 

Kuikuro, Mehinako e os outros que não sabem fazer, encomendam as panelas para 

eles. As panelas são consideradas cantoras, pois de acordo com a lenda, a cobra-

canoa desceu o rio levando em seu interior as panelas que iam cantando, a 

menorzinha que fica no rabo da cobra-canoa cantava em tom agudo, a grande que 

fica perto da cabeça da cobra, em tom grave (BARCELOS NETO; ATHAYDE, 2001). 

Essas panelas têm, portanto, elas próprias uma vontade e capacidade artística 

relacionada à música, além do fazer artístico que se estabelece intrinsecamente em 

sua produção cerâmica e decoração com motivos gráficos. 

 Arte, Mitologia e cotidiano parecem ser aspectos indissociáveis da produção 

das panelas, mas não são os únicos que as compõem, há também nelas, a relação 

do grupo com outros grupos vizinhos, os papéis sociais dos xamãs e dos artistas, a 

relação econômica e política na venda e troca das panelas, e finalmente a própria 

identidade Wauja. 

 Em Barcelos Neto (2002), encontramos também ilustrações dos Apapaatai e 

Yerupoho, em desenhos feitos pelos xamãs visionários Wauja, a pedido do autor em 

seu trabalho de campo. Trata-se de representações visuais que esses xamãs fazem 

das entidades invisíveis vistas por eles em sonhos ou transes, em seu contato com 

outros mundos. O autor diz não ter sido nenhum problema para os xamãs produzir 

os desenhos, afirma que os fizeram com a espontaneidade de quem tinha 

fortemente presentes essas figuras em suas memórias, e esmeravam-se nas 

representações buscando produzir um desenho, o mais próximo possível do “real”. 

 A figura que segue traz um desenho representativo de gente-panela-monstro, 

produzido pelo artista e xamã Itsautaku. 
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Figura 98: Itsautaku, Casal e criança yerupoho Nukãi kumã, gente-panela-monstro. 

Fonte: Barcelos Neto (2002). 
  

 Sobre este desenho, Barcelos Neto (2002, p. 124) esclarece que: 

 
[...] o casal de panelas-monstro são yerupoho canibais; suas relações de 
identidade corporal voltam-se tanto para o corpo humano quanto para as 
grandes panelas de cerâmica produzidas pelos Wauja – observem-se os 
seus tórax arredondados e as suas peles escuras como fuligem, 
características corporais próprias das panelas. Já o menino-panela [...]  filho 
do casal acima, tem o corpo verde, um sinal de que ele é jovem, sua pele 
ainda conserva o frescor de um bebê-panela que ainda não recebeu o 
negrume da fuligem com o avançar da idade. Esta criança-panela está a 
esconder os braços e a voltar o rosto contra aquele que a observa, uma 
expressão corporal típica de vergonha e recusa de interação social. O xamã 
que a conheceu oniricamente diz que não tardará para que esse menino-
panela aprenda a ser tão feroz como os seus pais, sempre boquiabertos de 
desejo por carne humana. 

 

 Essa característica das panelas devoradoras de humanos se reitera na lenda 

que diz que as panelas ficam na água, com o fundo virado para a superfície, se 

algum barco passa sobre elas, elas atingem o barco com força e se viram para 

devorar aqueles que caírem da embarcação. Na verdade, essas panelas são 

apapaatai que tem o aspecto de panela conforme a figura 99. 
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Figura 99: Ajoukumã, Apapaatai iyaho Nukãi kumã, panela-monstro. 

Fonte: Barcelos Neto (2002). 
  
 
 Segundo Barcelos Neto (2002), há um grande respeito, medo e admiração 

dos Wauja pelas panelas. Elas podem devorá-los, o barro com que são feitas 

também é perigoso, pode matar fetos e crianças se seus genitores o tocarem, a 

cobra-grande pode matar uma pessoa com um simples olhar, mas foi ela mesma 

que generosamente mostrou-lhes as panelas cantoras e forneceu-lhes o barro e as 

tintas para que pudessem produzir suas próprias panelas.  

 Assim, a aplicação de motivos gráficos nas peças e a manipulação dos 

desenhos que compõem o grafismo, consiste em algo extremamente importante 

para os Wauja: 

 
[...] uma preocupação não apenas formal, mas também moral. Dado que 
todos os desenhos se remetem aos apapaatai e yerupoho, através da 
noção de “dono”, os seus usos precisam ser criteriosos em função do 
respeito que os humanos devem cultivar em relação aos “donos” dos 
desenhos. Demonstrar desleixo ou preguiça ao produzir desenhos implica 
riscos “sobrenaturais”: basicamente machucar-se ou adoecer (BARCELOS 
NETO, 2002, p. 171). 
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 Esses “donos” seriam os sobrenaturais aos quais os motivos gráficos 

pertencem, como a cobra-canoa é “dona” do barro e do pigmento, por exemplo. Há 

grafismos representativos de animais como onça, peixe, jacaré, que pertencem aos 

“donos” desses animais, portanto devem ser utilizados com respeito e inscritos 

caprichosamente às peças, com o propósito de agradar os invisíveis, caso contrário 

os artistas correm sérios riscos de saúde e de vida, e ainda podem sofrer 

reprimendas do próprio grupo. Quanto mais simetria e complexidade tiver o 

desenho, mais correto e consequentemente bonito ele será considerado. 

 Nas figuras 100 e 101, respectivamente, temos exemplos de grafismos que 

são considerados bons e não tão bons, segundo Barcelos Neto (2002), ou seja, 

“bonitos” e “feios” ou ainda “certos” e “errados”. Esses exemplos apresentam o 

critério de beleza estabelecido pelo grupo, com relação à forma correta de fazer, e à 

habilidade do desenhista. 

 

 
Figura 100: Kalupuku, Motivos “Cabeça de sucuri e indumentária feminina” e 

“Dente de piranha e rosto da arara”, respectivamente. 
Fonte: Barcelos Neto (2002). 
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Figura 101: Yejeku, Motivos “Peixe e peixinho” e “Tracinhos irregulares”, respectivamente. 

Fonte: Barcelos Neto (2002). 
  

 Toda essa rede de significados apresentada por Barcelos Neto, nos é muito 

útil na tentativa de exemplificar o aspecto da cosmologia presente na produção e na 

forma do indivíduo relacionar-se com as Artes Indígenas.  

 
Sendo os yerupoho e os apapaatai os donos de tudo o que se conhece no 
campo das artes expressivas, as execuções de uma canção, de uma 
panela, de um cesto, de um desenho, de uma pintura corporal ou de 
artefatos rituais estão repletas de sentido mágico, pois essas produções não 
são apenas criações humanas: são a transferência de uma parte do mundo 
dos yerupoho e apapaatai para dentro da vida humana (BARCELOS NETO, 
2002, p. 173). 

 

 No caso das panelas dos Wauja, é importante destacar a importância que 

esses artefatos têm para o grupo. Há uma verdadeira “escola” de fabricação de 

panelas pela qual quase todos os indivíduos passam. Segundo Barcelos Neto 

(2000), cinquenta por cento da população adulta fabrica ou tem conhecimento 
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técnico sobre a fabricação das panelas. Essa produção é muito importante sob o 

aspecto cosmológico, de identidade do grupo, artístico e também econômico, pois 

são trocadas com outros grupos do Xingu e também vendidas no comércio com os 

brancos. 

 

 
Figura 102: Katsiparu, Panela cerâmica grande com aplicação de grafismo. 

Fonte: Barcelos Neto (2000, p. 142). 
 

  

 Barcelos Neto aponta para a singularidade das panelas Wauja em função de 

três características principais: continuidade cultural, pois há indícios de que sejam 

produzidas há pelo menos nove séculos; diversidade formal, que engloba também 

as panelas zoomorfas que representam mais de sessenta espécies da fauna 

amazônica, e também gráfica; além das categorias cosmológicas presentes nas 

panelas.  

 As panelinhas zoomorfas tem função cotidiana para guardar pequenos 

objetos e também pimenta ou sal, e ainda uma função lúdica, pois é utilizada pelas 

crianças como brinquedos, sendo que todas ganham uma dessas quando aprende a 

comer sozinha. Quando crescem e tornam-se adultos deixam de comer nas 

panelinhas, como um indicador de que não são mais crianças e voltam a utilizá-las, 

no caso dos homens, apenas quando se casam. 
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Figura 103: Yejeku, Kalupuku e Apulatá, Panelas zoomorfas. Animais carrapato, jaboti e anta 

representados respectivamente pelas artistas Wauja. 
Fonte: Barcelos Neto (2000, p. 151). 

 

 Há também uma produção de panelinhas com forma de entidades invisíveis, 

na figura 104, temos imagens de panelas de seres sobrenaturais que formam um 

casal e são usadas para servir alimentos. Nota-se neste caso um cuidado extremo 

com a aplicação do grafismo nos fundos e no interior das panelas. 

 

 
Figura 104: Uluhoju, Panelas com formas de seres sobrenaturais (yeruhopo kanã). 

Fonte: Barcelos Neto (2000, p. 148). 
 

 Outros artefatos cerâmicos como estatuetas zoomorfas que servem como 

brinquedos para as crianças e os suportes de cerâmica para as panelas grandes 

também são confeccionados. Além disso, há ainda as embalagens de fibras vegetais 

trançadas que os Wauja preparam para o acondicionamento e transporte das 

panelas que também são objetos relacionados à produção cerâmica que orienta a 

vida e a identidade dos Wauja, um grupo remanescente de tempos antigos, mas que 

hoje conta com aproximadamente 260 indivíduos apenas. 

 As panelas dão significado à vida dos Wauja, identificando-os e distinguindo-

os dos demais grupos do Alto Xingu. A partir delas os Wauja compreendem sua 

origem, relacionam-se com o meio natural, sobrenatural e também com a sociedade 

envolvente. Tem nelas sua motivação e autoestima, sua sobrevivência e 

possibilidade de expressão artística. 
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2.5 ARTEFATOS RITUAIS DO UAÇÁ E O MUSEU FEITO PELOS INDÍGENAS  

 
 
 Ao norte do país, no Estado do Amapá, mais especificamente na região do 

Baixo Oiapoque, vivem cerca de cinco mil índios (VIDAL, 2009) em três terras 

indígenas demarcadas denominadas Uaçá, Galibi e Juminã. Os indígenas são 

originários de quatro grupos étnicos sendo eles, Palikur, Karipuna, Galibi Marworno 

e Galibi Kali‟na. 

 Divididos em 36 aldeias, preservam hábitos culturais antigos, vivem em 

comunidade, alimentam-se de peixe, farinha de mandioca, frutas e carne de caça e 

produzem objetos tradicionais, mas não estão isolados de modo algum, relacionam-

se comercialmente com a população da cidade de Oiapoque e também 

politicamente, pois na década de 60 a cidade viu o primeiro vereador indígena ser 

eleito.  

 Segundo Vidal (2009), desde a década de 70, esses quatro grupos indígenas 

vem realizando assembleias para discussão de problemas comuns, reivindicações 

de melhorias e defesa de seus direitos. Essa união os aproximou, possibilitando o 

desenvolvimento de características comuns, sem embora impossibilitar que 

guardassem ainda certas especificidades que definem suas identidades distintas. 

 Outro elemento importante de aproximação é o ritual do Turé que acontece 

anualmente, em outubro, com lua cheia. Consiste numa festa que é preparada em 

agradecimento e retribuição às entidades invisíveis denominadas Karuãna, pelas 

curas obtidas ao longo do ano. O Turé promove a manutenção da expressão cultural 

e religiosa das populações indígenas, embora alguns indivíduos tenham se 

convertido a religiões ocidentais e não participem mais dos rituais. 

 As curas recebidas pelos Karuãna dos espíritos, bichos, plantas e encantados 

acontecem através da figura do pajé que é o único capaz de comunicar-se com os 

sobrenaturais, sendo sua presença também fundamental para a realização do Turé. 

É o pajé quem comanda o ritual, define como será sua organização, quais 

elementos deverão compô-lo e é ele, inclusive, quem convida os sobrenaturais a 

participarem do ritual através do canto e ainda os manda de volta para o mundo dos 

invisíveis, para que não fiquem errantes pela aldeia, o que representaria sérios 

riscos. 
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 Os artefatos que devem compor o Turé precisam ser determinados pelo pajé, 

pois é ele quem define quais entidades serão convidadas e o único capaz de saber 

que objetos podem agradá-las. O ritual ocorre num espaço circular sagrado 

chamado lakuh, que é delimitado por varas chamadas piroro, enfeitadas com 

algodão e ligadas por fios onde prendem-se penas de garças brancas, esses fios 

fazem a ligação entre o mundo visível e o invisível e é neles que as entidades 

invisíveis pousam quando descem ao lakuh. 

 

 
Figura 105: Lakuh, espaço sagrado para realização do Turé. Foto: Ugo Maia Andrade. 

Fonte: Andrade (2009, p. 13). 
 

 No centro fica o grande mastro com braço que é pintado com motivos 

sonhados pelo pajé e executados pelos artistas, nele é pendurado um tecido 

vermelho onde os Karuanã pousam para assistir o Turé. Sobre o mastro é colocada 

Uaramim, a pomba-Karuãna responsável por vigiar as entidades que vem participar 

do ritual, ao pé do mastro fica o banco individual do pajé que geralmente representa 

uma ave e seu pakará – cesto onde guarda instrumentos rituais como o bastão 

pairá, cigarros tawari e seu maracá, chocalho de cuia pequena com penas de arara, 

garça e papagaio recortadas dentilhadas no padrão dãdelo. O maracá é utilizado 

para chamar os invisíveis, transformando-se em entidade durante o ritual e 



 

 

 

153 

representando a cabeça da cobra que é conduzida de volta ao mundo sobrenatural 

no encerramento. 

 

 
Figura 106: Lakuh, espaço sagrado para realização do Turé. Foto: Ugo Maia Andrade. 

Fonte: Andrade (2009, p. 63). 
 
   

 Há ainda no lakuh os bancos para os convidados que podem comportar até 

quinze pessoas, são feitos em madeira, pintados com motivos escolhidos pelo pajé e 

normalmente possuem forma de cobra, jacaré ou espadarte. 
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Figura 107: Banco em forma de ave para pajés ao pé do mastro e outros mais distanciados em forma 

de cobra e jacaré para os convidados. Foto: Ugo Maia Andrade. 
Fonte: Andrade (2009, p. 45). 

 
 

 
Figura 108: Maracás de cabo longo utilizados pelas mulheres durante a dança do Turé. 

Foto: Ugo Maia Andrade. 
Fonte: Andrade (2009, p. 46). 
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 Do lado de fora do lakuh também são colocados mastros menores e os 

grandes potes cerâmicos que contém o caxiri ou caxixi, bebida de mandioca 

elaborada pelas mulheres em grandes quantidades para servir os participantes, os 

Karuanã e o próprio pajé que o utiliza, juntamente com o cigarro tawari, para acessar 

o “Outro Mundo” durante o ritual do Turé. 

 Outros objetos como as cuias para beber caxiri com inscrições de grafismos, 

instrumentos musicais de sopro feitos de bambu e taquaras como os clarinetes turé 

e as buzinas kutxi ou ainda a vestimenta calimbé – um pano vermelho amarrado à 

cintura – e o plimaj, chapéu de penas usados pelos homens, os colares de miçangas 

com algodão e asas besouros que fazem barulho durante a dança, a vestimenta 

especial das mulheres, todos esses elementos são parte importante do ritual e estão 

relacionados ao “Outro Mundo” que dá sentido ao ritual do Turé. 
 

 
Figura 109: Plimaj, adorno de cabeça Palikur, hoje feito pelos Karipuna e Galibi-Marworno. 

Fonte: Andrade (2009, p. 89). 
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Figura 110: Plimaj, adorno de cabeça Palikur, hoje feito pelos Karipuna e Galibi-Marworno. 

Fonte: Andrade (2009, p. 89).  
 

  

 Os artefatos rituais estão intrinsecamente ligados à cosmologia indígena, os 

motivos que são aplicados sobre eles são chamados “marcas” e são representações 

dos invisíveis, tem a conotação de símbolos no contexto ritual, relacionando o 

mundo visível ao universo cosmológico indígena. Porém essas mesmas “marcas” 

podem também estar presentes nos objetos cotidianos. 

 
“As marcas”, os padrões gráficos, [...] são encontradas tanto em objetos em 
contexto cotidiano como ritual, sendo que neste último caso, adquirem 
densidade simbólica, marca dos invisíveis. [...] Uma escultura ou um 
instrumento musical, sonhado pelo pajé, às vezes é objeto, às vezes é 
pessoa, às vezes animal, outras vezes vegetal, espírito, encantado, mas 
sempre “marcado” de sentido e desejo de beleza (VIDAL, 2009, p. 11). 
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 Um exemplo são as cuias que recebem marcas de temas ligados à mitologia 

e à natureza e podem representar escamas ou espinhas de peixes, casco de 

tartaruga, teia de aranha, folhas de palmeira, além dos recorrentes motivos dãdelo e 

kuahí, sendo o primeiro a representação gráfica de “dente d‟água”, ou seja, do 

movimento de ondulação da água e o último a representação da escama losangular 

do peixe de mesmo nome. No cotidiano as cuias são usadas para comer ou servir 

alimentos como farinha, açaí, tacacá, tapioca, no Turé são usadas para servir o 

caxiri que é elemento fundamental para a realização ritual.  
 

 
Figura 111: Cuias grandes para servir caxiri durante as festas do Turé. Foto: Renan Oliveira. 

Fonte: Vidal (2009, p. 34). 
 

 

 Segundo a mitologia indígena da região, há dois mundos possíveis: o mundo 

dos visíveis e o dos invisíveis que estão localizados sob os rios, lagos, mares, 

montanhas ou no firmamento.  

 
O cosmo indígena inclui diferentes domínios como a água, o mato, o céu e 
diferentes entidades ou agentes, bichos, plantas, constelações e humanos, 
todos considerados “gente” em seus próprios habitat. Estas “gentes”, 
sujeitas a transformações e metamorfoses, se relacionam entre si em 
diferentes circunstâncias, como na abertura de uma roça, uma caçada no 
mato ou pesca no rio, uma sessão de cura na Tucai ou no momento de 
realização de um Turé (VIDAL, 2009, p. 24). 

 

 Estes invisíveis são os Karuãna, eles têm forma de animais e plantas, mas 

são gente, e sua forma de gente só pode ser vista pelos pajés, a não ser quando as 

entidades são transportadas para desenhos no papel, como vemos a seguir, e que 

nos proporcionam a possibilidade de conhecer alguns deles. 
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Figura 112: Casal Karuãna Hoho. Na forma de gente que é vista pelo pajé. 

Fonte: Andrade (2009, p. 20-21). 
 

 
Figura 113: Karuãna Mãe da Piranha. 

Fonte: Andrade (2009, p. 21). 
 

 Com a compreensão mais aprofundada do universo simbólico e cosmológico 

que permeia o fazer artístico indígena, percebemos as motivações para criação dos 

objetos, sua função social e relação com o cotidiano, o que deriva na valorização 
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dessas manifestações e reconhecimento do patrimônio cultural material e imaterial 

indígena.  

 Atualmente, graças ao trabalho de antropólogos e educadores, há casos bem 

sucedidos de preservação desse patrimônio em que os próprios indígenas assumem 

a responsabilidade sobre a manutenção de sua própria cultura e promovem resgate, 

divulgação e continuidade. 

 Iniciativas como a do Instituto de Pesquisa e Formação Indígena, o Iepé, 

marcam uma nova relação entre indígenas e sociedade envolvente. Uma relação de 

ajuda mútua e respeito que busca ampliar o conhecimento das culturas indígenas 

através de publicações de pesquisadores antropólogos e dos próprios indígenas, 

além de orientar os indígenas e capacitá-los a gerenciar o próprio patrimônio 

cultural, promovendo cursos de formação, oficinas nas aldeias, assessoramento 

para pesquisa e publicação e exposições entre outras ações voltadas para o 

desenvolvimento sustentável e o fortalecimento cultural e político dos grupos 

indígenas do Amapá e Norte do Pará. Na cidade de Oiapoque foi inaugurado pelo 

Iepé em 2007 o Kuahí – Museu dos Povos Indígenas do Oiapoque: Arte, Ciências e 

Tecnologia, cujo espaço vem destinando-se a exposições de história, cultura e arte 

indígenas, algumas, inclusive, com exibição também no Museu do Índio do Rio de 

Janeiro.  

 O Museu Kuahi tem por objetivo o resgate cultural dos povos indígenas do 

Oiapoque, além de ser um espaço de conservação e divulgação de sua cultura 

material. Seu diferencial, conforme declarou Lux Vidal (depoimento em vídeo ao 

MUSEU KUAHI [200-]), está no fato de que “não é um museu sobre os índios, uma 

representação do que são os índios, mas um museu dos próprios índios”, e é uma 

instituição gerida por eles mesmos, com a ajuda do Estado, por se tratar de um 

museu estadual. 

 Nordevaldo dos Santos, artesão e professor indígena que é também 

coordenador do projeto na aldeia Kumarumã afirma ter sido “um trabalho muito 

valioso, onde um povo recuperou um pouco do que estava esquecendo, parte da 

cultura, que hoje está viva [...] isso não vai ficar por aqui, vai ser divulgado, vai 

mostrar, vai aparecer na exposição no Museu do Oiapoque” (SANTOS, depoimento 

em vídeo ao MUSEU KUAHI [200-]). 
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2.6 GRAFISMO KADIWÉU, CERÂMICA E AZULEJOS NA ALEMANHA 

 
 
 Os Kadiwéu estão localizados no Mato Grosso do Sul. Possuem uma longa 

tradição na produção de grafismos que sempre encantou etnólogos pela variedade e 

combinação dos motivos e pela forma determinante de aplicação dos padrões que 

tornam o trabalho facilmente identificável como sendo especificamente da etnia 

kadiwéu, numa demonstração clara do que Darcy Ribeiro (1983) chamou de “estilo 

tribal”.  

 A relação simbólica que há entre os desenhos e a organização social dos 

Kadiwéu, identificada por Claude Lévi-Strauss já em 1935, também desperta forte 

interesse, pois é a partir desse trabalho que os antropólogos direcionam suas 

investigações para esse tipo de abordagem, considerando a produção artística 

indígena como parte da filosofia e da organização do grupo, deixando para trás o 

modelo de análise anterior que considerava a arte como uma vertente deslocada do 

todo. 

 De acordo com Viveiros de Castro (2010) é “em meados do século XX que a 

antropologia se profissionaliza, os viajantes ou exploradores que caracterizaram a 

etnografia até então, dão lugar aos antropólogos propriamente ditos”, e Lévi-Strauss 

teve lugar de destaque nessa nova proposta de estudo etnográfico. 

 Em Tristes Trópicos, Lévi-Strauss (1996, p. 168) nos apresenta os guerreiros-

cavaleiros Kadiwéu, configurados em organização social de castas com nobres, 

guerreiros, servos – outros indígenas, os Guaná – e escravos. A pintura corporal e 

facial prestava-se a servir como diferenciador das castas mais elevadas: “os nobres 

ostentavam sua posição por meio de pinturas corporais feitas com moldes ou por 

meio de tatuagens, que eram o equivalente a um brasão”.  

 Lévi-Strauss colheu quatrocentos desenhos feitos a seu pedido pelas índias 

que, segundo o autor, não encontraram qualquer dificuldade em aplicar os motivos 

no papel, apesar da habilidade anterior estar condicionada à textura da pele. 

Desses, afirma não ter encontrado um sequer igual a outro, embora os motivos 

primários utilizados sejam sempre volutas, gregas, cruzes, losangos e poucos outros 

que vão sendo combinados de forma a obter um desenho único. 
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Figura 114: Kadiwéu, Pintura corporal e facial. Foto: Guido Boggiani. 

Acervo Biblioteca Histórica Brasileira. São Paulo, 1945. 
Fonte: Kadiwéu (1998, p. 16). 

  

 Descreve o processo de aplicação dos motivos de forma que merece ser 

apresentada na íntegra: 

 
Com uma fina espátula de bambu mergulhada no suco do „jenipapo‟ – 
incolor no início, mas que se torna azul-noite por oxidação –, a artista 
improvisa a pintura na criatura viva, sem modelo, esboço nem ponto de 
referência. Ornamenta o lábio superior com um motivo em forma de arco 
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terminado nas duas pontas em espirais; depois, divide o rosto com um traço 
vertical, cortado no sentido horizontal às vezes. A face, dividida em quatro, 
franchada – ou até mesmo cortada no sentido oblíquo –, é então decorada 
livremente com arabescos que não levam em conta o lugar dos olhos, do 
nariz, das faces, da fronte e do queixo, desenvolvendo-se como um campo 
contínuo. Essas composições complicadas, mas sempre equilibradas, têm 
início partindo-se de um canto qualquer e vão até o fim sem hesitação nem 
rasura (LÉVI-STRAUSS, 1996, p. 175). 
 
 

 
Figura 115: Kadiwéu, Pintura facial. Foto: Claude Lévi-Strauss, 1935. 

Fonte: Grupioni (2005, p. 325). 
 

Encantado com a produção Kadiwéu, o autor propôs tratar-se de um estilo 

incomparável diante de quase toda a produção ameríndia pré-colombiana e afirmou 

que em publicação posterior sobre os grafismos kadiwéu, de autoria de um 

antropólogo brasileiro, colega seu (possivelmente referindo-se ao trabalho de Darcy 

Ribeiro que coletou mais de mil desenhos), pode observar ter havido pouca ou 

nenhuma alteração nos padrões gráficos, o que segundo Lévi-Strauss reitera a 

importância da pintura corporal e especialmente a facial para a cultura kadiwéu. 

Com relação à produção cerâmica, no entanto, o autor atribui uma 

“degenerescência”. 
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Figura 116: Kadiwéu, Grafismos. Coleção Darcy Ribeiro. Foto: César Barreto. 

Fonte: Grupioni (2005, p. 194). 
 

 Já segundo Siqueira Jr. (1992, p. 267) “observa-se, em geral, uma ligeira 

simplificação nos formatos de algumas peças, mas podemos afirmar que a 

construção formal da cerâmica kadiwéu alterou-se muito pouco, comparando-a às 

coleções mais antigas”.  A técnica produtiva também mantem a tradição, elaborada 

através das etapas antigas de confecção manual com superposição de roletes, 

utilização de cordão de caraguatá para marcação dos desenhos na peça ainda mole, 
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a pintura com pigmentos naturais feita após a queima e o processo todo que é 

aprendido desde cedo pela menina kadiwéu com as mulheres mais velhas.  

 De toda forma, a cerâmica contemporânea dos Kadiwéu mantem sua 

importância para o grupo por ser, hoje, seu principal veículo de expressão artística – 

já que a pintura corporal caiu em desuso com a extinção dos estratos sociais nobres 

que a utilizavam –, além de ter grande representatividade econômica, pois desde a 

década de 80, os recursos adquiridos com sua venda são bastante consideráveis na 

composição da renda do grupo.  

 Tanto é assim, que a prioridade em decorar peças volta-se para aquelas 

destinadas ao mercado, as peças de uso doméstico que os próprios Kadiwéu 

utilizam são geralmente isentas de decoração por incisão e pintura. 

 

 
Figura 117: Kadiwéu, Cerâmica Antiga. Museo Nazionale Preistorico ed Etnografico Luigi Pigorini. 

Roma.  
Fonte: Grupioni (2005, p. 205). 
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 O grafismo kadiwéu aplica-se a suportes diferentes, inicialmente sobre a pele 

do corpo e do rosto, depois foi transportado para a cerâmica, assim como os 

trabalhos elaborados em couro de boi ou cerdo, além das centenas de registros 

feitos pelas índias em papel por solicitação dos etnólogos. O contato com a 

sociedade nacional oferece possibilidades de transformação e de atualização da arte 

kadiwéu e sua inserção no espaço urbano contemporâneo como possibilidade de 

atividade econômica importante e de reconhecimento da autoria dos trabalhos e do 

seu patrimônio cultural. 

 Em 1998, o Escritório Brasil Arquitetura foi escolhido para a realização da 

reforma e revitalização de prédios residenciais no bairro de Hellersdorf, em Berlim, e 

propôs a decoração das fachadas com azulejos produzidos com grafismos kadiwéu. 

Os arquitetos responsáveis, ao invés de simplesmente escolher aleatoriamente os 

grafismos, promoveram um concurso entre as índias kadiwéu para obter novos 

desenhos e dele participaram noventa e três artistas de 15 a 92 anos de idade, com 

três desenhos cada uma. Segundo artigo publicado no site do Instituto 

Socioambiental, as artistas receberam treze mil dólares pelos desenhos (INSTITUTO 

SOCIOAMBIENTAL, 2002). 

 O projeto foi feito através da Associação das Comunidades Indígenas da 

Reserva Kadiwéu (ACIRK) e obteve registro de direitos autorais, concedido pela 

Escola de Belas Artes da Universidade Federal do Rio de Janeiro, para os padrões 

gráficos que foram qualificados como “Desenho Abstrato”. Trata-se do primeiro 

projeto a preservar os direitos dos indígenas sobre sua produção artística, através 

de reconhecimento legal. 

 Esse trabalho tão importante e com projeção internacional, além de divulgar o 

trabalho das índias kadiwéu, possibilitou aos indígenas uma nova maneira de lidar 

com seu patrimônio, valorizando-o e exercendo a autogestão sobre sua produção, 

assegurando, assim, os direitos de utilização. A relação com a sociedade 

envolvente, de forma respeitosa e em pé de igualdade, além de contribuir para a 

autoestima da população indígena, promove a manutenção de sua identidade e 

estabelece novas possibilidades de relações interétnicas na contemporaneidade. 
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Figura 118: Registro de direitos autorais do grafismo Kadiwéu, concedido pela UFRJ. 

Fonte: Kadiwéu (1998, p. 34). 
 

 Os grafismos então aplicados em outros suportes, ajustaram-se perfeitamente 

ao bidimensional plano dos azulejos e produziram um efeito maravilhoso com a 

multiplicação e sequência repetitiva sobre as fachadas.  



 

 

 

167 

 
Figura 119: Fachada do Prédio em Berlim com azulejos feitos com motivos Kadiwéu. 

Fonte: Kadiwéu (1998, p. 28). 
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 As seis artistas vencedoras do concurso visitaram os conjuntos residenciais 

para ver o resultado de seu trabalho e foram também ao Museu Etnográfico de 

Dahlem em Berlim, onde puderam ter contato com a coleção de objetos Kadiwéu, 

produzidos por seus antepassados, que fazem parte do acervo do Museu. 

 Em 2002, o projeto das fachadas foi tema de exposição no Museu Estadual 

de Berlim, com lançamento de belíssimo catálogo com publicação dos desenhos 

kadiwéu a exemplo das figuras que seguem. Em 2010, na exposição Puras Misturas, 

do recém-inaugurado Pavilhão das Culturas Brasileiras, no Parque do Ibirapuera, na 

Cidade de São Paulo, novamente podemos ver o trabalho das índias kadiwéu e a 

referência ao projeto das fachadas. 

 

 
Figura 120: Kadiwéu, Grafismo para azulejo. 

Fonte: Kadiwéu (1998, p. 02). 
 

 
Figura 121: Kadiwéu, Grafismo para azulejo. 

Fonte: Kadiwéu (1998, p. 06). 
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Figura 122: Kadiwéu, Grafismo para azulejo. 

Fonte: Kadiwéu (1998, p. 14). 
  
 A arte kadiwéu nos dá um importante exemplo de como é possível manter a 

identidade da expressão da etnia indígena, observando algumas regras e 

determinações impostas ao fazer artístico indígena pela tradição e ainda adaptá-la a 

novos suportes, apresentá-la em novos espaços e inseri-la em novas realidades 

contemporâneas.  

 Nesse caso é importante perceber que, com o incentivo adequado, o apoio de 

instituições governamentais ou da iniciativa privada, bem como de pesquisadores 

acadêmicos, é possível estimular os indígenas a se organizarem, a manterem viva 

sua cultura, a lutar pela preservação de seus direitos e a gerirem seu próprio 

patrimônio. Essa forma de inserção do indígena na sociedade nacional pode garantir 

a continuidade de suas especificidades culturais, sem submetê-los ao isolamento do 

mundo contemporâneo e vislumbrar modelos de autossustentabilidade econômica, 

numa relação étnica mais equilibrada e de reconhecimento de valor. 
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CONSIDERAÇÕES FINAIS 
 
 
 Uma pesquisa sobre arte exige sempre a contextualização do período, artista 

ou obra estudados. No caso das Artes Indígenas, deparamo-nos com mais uma 

demanda: a compreensão dos aspectos simbólicos de uma representação que é 

feita a partir de uma filosofia completamente distinta da ocidental. 

 A História da Arte Brasileira pouco considerou esses aspectos em sua 

abordagem sobre a produção artística indígena, e aqui sim, precisamos entender o 

contexto em que os estudos sobre Arte se inserem. Toda “História” a que temos 

acesso, vem contada a partir da ótica ocidental, desde a chegada do colonizador. As 

populações indígenas tem outra forma de contar sua história, a oral, que por 

desinteresse do historiador, ficou restrita aos próprios indígenas. Assim o 

conhecimento sobre cultura e arte indígenas recebeu pouca atenção e 

aprofundamento até o final do século XIX. 

 Os artistas desde muito cedo vêm buscando estabelecer relações com os 

indígenas e compreensão de manifestações humanas tão distintas. Desde o horror 

estampado na obra de De Bry, manifesto de sua imaginação criativa a partir dos 

relatos que ouvia, passando pelo interesse científico dos “Viajantes” que buscavam 

apresentar as diferenças e registrá-las enquanto existissem, pois o pensamento de 

época fadava os indígenas à extinção, até o interesse estético dos artistas modernos 

e pós-modernos, é notório o esforço de aproximação. 

 Essa trajetória de representações e relações traz um panorama de contatos 

entre cultura indígena e não indígena e demonstra os diferentes tipos de relação dos 

diferentes períodos, essa forma de olhar para o outro e buscar entendê-lo a partir do 

próprio repertório intelectual apresenta um resultado distorcido e tendencioso, 

derivado de um único ângulo. Ainda na contemporaneidade, embora haja um maior 

esforço crítico de compreensão e uma presença mais efetiva do indígena nos 

contextos urbanos ocidentais, temos uma representação do indígena que continua 

“focada” no índio ideal, trazendo pouco da realidade do índio contemporâneo, como 

se os aspectos reais da atual condição política e social dos indígenas despertassem 

pouco interesse, desprovidos do encantamento que sempre nos provocou a imagem 

do indígena “original”.  Este desvio de interpretação do outro passou a ser 
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questionado em estudos de campo, quando o pesquisador abriu espaço para o 

diálogo e deu ouvidos ao outro, enriquecendo a análise com mais um ângulo, neste 

caso, o ângulo mais importante, ou seja, daquele que produz. 

 Essa nova forma de relação com a cultura indígena ocorreu apenas a partir 

da realização de trabalhos antropológicos que passam a investigar a produção 

artística indígena, sua cultura material e imaterial, como elemento fundamental e 

absolutamente integrado à filosofia e ao modo de vida do grupo, fundando assim 

uma subárea de pesquisa denominada Antropologia Estética ou Antropologia da 

Arte. 

 Essa nova metodologia de estudos que se estabelece na área de Etnologia 

Indígena no Brasil orientou uma vasta produção acadêmica sobre Arte e Cultura 

Indígenas, especialmente a partir do século XX. São pesquisas importantes, 

realizadas através de extensos trabalhos de campo e que em muito nos auxiliam na 

compreensão das manifestações artísticas dos indígenas que, por sua vez, muito 

generosamente compartilharam seu conhecimento. 

 Esse foco permitiu a valorização dessas expressões como manifestações 

legítimas de arte, apresentando os aspectos simbólicos e filosóficos que compõe um 

fazer artístico totalmente vinculado ao modo de “ver” e de “ser” do indígena. Permitiu 

também a divulgação dessa produção tão plural e ao mesmo tempo tão peculiar, 

possibilitando estudos interdisciplinares em Arte e Antropologia como modo mais 

adequado de compreensão de produções tão complexas.  

 Também devemos aos antropólogos que vem atuando no Brasil nos últimos 

tempos, a prática aplicada dessa teoria adquirida em campo. Na grande maioria dos 

casos, o trabalho etnográfico extrapola a simples coleta de dados e vai ao encontro 

dos índios, sugerindo possibilidades para uma relação mais equânime diante da 

sociedade envolvente. Claro, diante dos problemas extremados aos quais as 

populações indígenas foram submetidas no Brasil, não poderia ser de outra forma. O 

pesquisador que estuda populações humanas, conforme Brandão (1999), não está 

diante de um objeto de pesquisa, mas de um sujeito e, sendo assim, o etnólogo que 

estuda o indígena brasileiro está diante de uma rica possibilidade de troca e vê-se 

inclinado a muni-lo de conhecimento útil sobre a sociedade nacional para, de certa 

forma, auxiliá-lo nesta árdua tarefa de fazer-se respeitar. 

 Vimos isso em exemplos como o do Uaçá, em que a criação do Museu Kuahi 

possibilitou o resgate e revitalização das culturas dos índios da região do Oiapoque 
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e os capacitou a reconhecerem e gerirem o próprio patrimônio, ou ainda com os 

Kadiwéu que hoje organizam-se numa associação – ACIRK – para defenderem seus 

interesses e garantirem os direitos autorais sobre sua criação e produção artística. 

Essa atuação contribui também para a manutenção da cultura e da produção 

artística indígena, pois estimula o jovem a valorizar e dar continuidade às suas 

tradições e mais ainda, apresenta uma alternativa econômica autossustentável que 

pode ser a solução para alguns grupos indígenas que hoje tem suas terras 

invadidas, suas florestas derrubadas, seus rios poluídos. 

 Projetos de educação promovidos por antropólogos já aproximam o indígena 

do mercado de arte da sociedade envolvente, apontam possibilidades para 

salvaguardar os direitos sobre seu patrimônio, através do reconhecimento de órgãos 

como a UNESCO, como acontece com os padrões kusiwa da arte gráfica dos 

Wajãpi14, estimulam a produção de publicações indígenas em sua língua original 

voltadas para um público indígena e não indígena, colocam a produção de arte 

indígena no cenário nacional. Podemos observar este movimento em exposições de 

arte indígena que saem dos espaços de museus etnográficos e vão para os museus 

de arte do Brasil e do exterior, trabalhos de artistas indígenas que dividem espaço 

com a arte não indígena em importantes mostras de cultura brasileira – espaços de 

integração de diferentes culturas no mesmo nível – e começam a receber finalmente 

um tratamento justo, equânime, simétrico. 

 De nossa parte, ganhamos com o conhecimento que nos é oferecido sobre o 

pensamento e cultura indígenas. Compreendemos que seu fazer artístico 

transcende ao objeto em si, e relaciona-se com um universo físico visível e também 

com um metafísico, invisível, baseado numa mitologia e cosmologia extremamente 

rica e abre as portas para uma forma humana absolutamente diferente de ver o 

“outro” e o “meio”. Conceitos como “alteridade” e “noção de pessoa” que a 

Antropologia traz, apontando para o modo de vida indígena, sua maneira de 

entender o outro que se assemelha e se distingue dele próprio, mas que também é 

uma pessoa, que tem agência e que deve ser respeitado como tal.  

 A filosofia ameríndia nos apresenta incontáveis exemplos relacionais de 

agência – inúteis são as generalizações, mas nesse caso, parece tratar-se de 

conceito existente em quase todos os grupos – que é atribuída ao “outro”, seja ele 

                                                 
14

 Para maiores informações, ver GALLOIS, 2002. 
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humano, animal, planta, espírito e até mesmo um artefato, o que segundo Lagrou 

(2009), explica-se pela mitologia indígena que é responsável não apenas pela 

criação, mas também pela transformação e, portanto, tanto os corpos humanos 

quanto os artefatos são resultado de uma produção, ou seja de uma fabricação. O 

corpo é sempre fabricado, através da pintura corporal, por exemplo, e tem um 

caráter que a autora chama de “artefatual”, enquanto que o objeto traz também um 

caráter quase humano, “agencial”.   

 Essa capacidade autônoma de sentir, querer, agir e interagir que os animais, 

alguns artefatos especiais e entidades sobrenaturais compartilham com o humano 

na filosofia indígena, a Antropologia chama de Perspectivismo. Muito 

simplificadamente15 poderíamos entender o conceito como “considerar a perspectiva 

do outro”, isto é, assumir que o Homem não é o centro de tudo e que não tem a 

exclusividade agencial, portanto o indígena não relaciona-se com o meio em 

condição de dominação – modelo antropocêntrico ocidental – mas dividindo o 

“palco” com outras personagens. Personagens com as quais relaciona-se através da 

admiração, do amor, do agradecimento, mas também do medo e do respeito. 

 Todos esses aspectos de beleza incomparável estão imbricados ao fazer 

artístico indígena, dão sentido à arte e a própria vida indígena. Respeitando essas 

manifestações artísticas, salvaguardamos o direito do índio à sua cultura e 

ganhamos a possibilidade de aprender com sua forma filosófica de “ver” o mundo, e 

de apreciar sua forma artística de “relacionar-se” com o mundo. 

 De posse de toda essa informação derivada dos estudos antropológicos, 

talvez caiba aos artistas contemporâneos e pesquisadores em História da Arte uma 

nova abordagem do tema, com base na valorização dessas manifestações e 

buscando um diálogo com o indígena do século XXI, para que a figura do indígena 

real, vivendo em terras indígenas ou inserido nos espaços urbanos, apareça e para 

que este indígena possa cada vez mais fazer parte do cenário de produção 

contemporânea de arte, como tema e como produtor, apresentando questões atuais 

de seu grupo como estímulo para a produção de indígenas e não indígenas. 

 
 
 

                                                 
15 Consultar Viveiros de Castro (1996) para maior aprofundamento. 
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APÊNDICE  
 

 

DEPOIMENTO DE LUX B. VIDAL SOBRE A OBRA DE NORBERTO NICOLA, 
CONCEDIDO A ESTELA P. B. BARBERO EM 10 DE NOVEMBRO DE 2010.  
 
 

Meu depoimento vai ser curto, mas eu preciso dizer que eu estou com 
muitas, muitas saudades do Norberto Nicola. 
Era uma figura absolutamente encantadora, encantadora pelo 
entusiasmo que ele tinha pela sua própria criação artística. Ele era 
tapeceiro, gostava da materialidade, de tocar a matéria-prima, gostava 
muito das cores também, de trabalhar com cores. 
Houve um momento em que Norberto Nicola – quando nós o 
conhecemos ele já se interessava muito pela cultura popular brasileira, 
tinha uma grande sensibilidade para isso enquanto artista – mas 
quando descobriu realmente a plumária brasileira, ficou encantado ao 
ponto de ter sido realmente o curador da primeira grande exposição 
sobre a plumária indígena que se deu no MAM em 1980, exposição 
que depois viajou pelo Brasil e pelo mundo todo.  
Ele foi o organizador, de verdade, ele foi o curador; claro, com a nossa 
ajuda, com toda nossa contribuição antropológica, de Tekla Hartmann, 
de Sonia [Ferraro Dorta], de Lucia Van Velthem, eu mesma, formamos 
um grupo ao redor dele. 
Assim a primeira atitude dele, não foi se apropriar da arte indígena 
para construir, criar sua própria arte de maneira nova e diferenciada, 
mas foi fazer exposições da própria arte indígena, dos próprios artistas 
indígenas, que é o correto, não é? Sem dúvida nenhuma. 
Ele realmente entusiasmou-se não só pela arte plumária, mas pelo que 
sustenta a arte plumária que é toda parte do trançado dos diferentes 
cocares, diademas, pulseiras e tudo. É uma combinação rígida do 
entrelaçado, da palha e depois o trabalho todo com a plumária, 
também com cores diversificadas, enfim, penas das mais variadas 
origens e tamanhos, trabalhadas ou não, recortadas ou não, colocadas 
em tufos. Todo esse trabalho também é feito pelos artistas indígenas 
em cima de sua plumária. 
Norberto trabalhou esses elementos que, então, tiveram uma grande 
influência sobre sua própria produção, ele passou de uma arte 
totalmente plana, digamos, sempre muito colorida, com desenhos 
modernos e tudo isso, esse era o estilo dele, mas plano, e começou a 
recortar e a fazer fitas, a entrelaçar e ver cordões, ele começou a dar 
volume ao seu trabalho, então temos uma tapeçaria com uma terceira 
dimensão, e as cores também vão se diferenciando entre o fundo e o 
que está mais projetado e isso ficou cada vez mais complexo, mais 
louco, maior, enfim, ele acabou fazendo uma arte monumental e muito, 
muito influenciada pela arte indígena, acredito que não só do Brasil. 
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Acho que tudo isso deu estilo a sua obra e quando vi a última 
exposição onde estava toda a história de vida dele, um momento 
também muito bem representado, o próprio vídeo exibido na exposição 
[Lux fala da exposição na Pinacoteca do Estado em 2009] gravado já 
no fim da vida, quando ele considerou realmente importante contar 
essa experiência e também nas próprias obras, a influência fica muito 
patente. 
Foi uma trajetória extremamente bonita e uma apropriação, mas antes 
da apropriação houve devolução. Ela não veio depois, veio antes, 
montando essas exposições, e sempre muito, muito gentil com a gente, 
entusiasmado, convidava à casa dele, aquela casa linda que ele tinha. 
Norberto deixou muitas saudades, mas enfim, eu espero que tenha 
mais gente que possa se inspirar nele e fazer essa relação entre arte 
indígena e arte do próprio artista contemporâneo, de maneira 
respeitosa, entusiasta. Ele valorizava as diferentes manifestações, o 
que é muito importante. 

 


