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ARTE NA PRÉ- HISTÓRIA

A arte nasceu da vontade dos seres humanos de representarem o mundo no qual viviam. As imagens mais
antigas das quais temos notícia hoje, foram feitas há aproximadamente 25 mil anos atrás; elas sobreviveram ao
tempo, e é a partir delas que podemos conhecer e interpretar um pouco mais o modo de vida e os hábitos dos seres
humanos pré-históricos. Os artistas pré-históricos eram anônimos e quando começaram a criar imagens acreditavam
que estas possuíam um significado sobrenatural, e que tais representações influenciavam a natureza e detinham
poderes mágicos.

ESCULTURA
Os objetos mais antigos que chegaram até nós, foram pequenas estatuetas de corpos femininos volumosos e
sem o desenho dos rostos, feitos em pedras e ossos. Estas esculturas, mais tarde, receberam o nome de Vênus,
como a deusa grega, porque os historiadores compreenderam que ao representar este corpo feminino, os préhistóricos realizavam uma espécie de amuleto da sorte e culto a fertilidade das mulheres do grupo. Nesta época, os
homens ainda eram nômades, ou seja, não tinham uma habitação fixa, viviam à procura de comida para se
alimentarem; eram tempos difíceis e a preocupação com a sobrevivência da espécie era grande. Este período é
chamado de Paleolítico. Apenas milhares de anos depois que eles começam a fabricar esculturas em metal,
geralmente o tema também era a representação da figura humana.

Vênus de Willendorf (25.000 anos)

Vênus de Lespugue
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Guerreiro em metal (Neolítico)

... MODOS DE VIDA NOS DIFERENTES PERÍODOS HISTÓRICOS ...

- O PALEOLÍTICO é a era histórica compreendida entre aproximadamente 2,5 milhões de anos atrás
até cerca de 10.000 a.C. Nesse período os grupos humanos eram nômades, ou seja, não moravam em
locais fixos, tinham que migrar muitas vezes em busca de alimentação e começaram a utilizar utensílios
de chifres de animais ou de rochas para caçarem. Estes objetos fabricados eram pontudos e lascados, o
que faz com que esse período também seja chamado de Idade da Pedra Lascada.

- O NEOLÍTICO é o momento posterior, que vai de 10.000 a.C. até 3.000 a.C. Nesta época os grupos
humanos tornam-se sedentários, se fixam em habitações, devido à mudanças climáticas mais favoráveis e
aos avanços com o cultivo da terra, a criação da agricultura e a domesticação dos animais. É o momento
que a cerâmica se desenvolve, pois são necessários utensílios práticos para armazenamento de alimentos,
por exemplo. Também é conhecido como Idade da Pedra Polida.

DESENHO E PINTURA
Os materiais usados pelos artistas pré-históricos eram todos encontrados na natureza; portanto, são
chamados de pigmentos ou corantes naturais. Em seus desenhos e pinturas usavam carvão, vegetais e sangue. Os
corantes sólidos eram misturados à gordura dos animais caçados e transformados em uma espécie de pasta. E como
pincel, usavam os próprios dedos, penas e pelos dos animais. O suporte que recebia essas representações eram
pedras ou paredes de rochas das cavernas, nas quais se abrigavam, à este tipo de imagem feita diretamente na pedra,
damos o nome de rupestre.
No período Paleolítico, os humanos pintavam sempre o mesmo tema: animais. Acredita-se que isto estava
relacionado a uma crença mística, que através das imagens rupestres eles conseguiriam atrair boa sorte para as
caçadas. Por isso, essas representações podem ter sido feitas como uma forma de ritual, e os animais deveriam ser os
mais parecidos com a realidade.
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Já no Neolítico, os homens não tinham tanta preocupação com as caçadas, pois já haviam domesticado os
animais. Desta forma, as pinturas dessa época têm a ver com a representação do cotidiano do grupo: festas,
celebrações e outras ações coletivas. E o tipo de representação se torna mais estilizado, mais simplificado.

NO BRASIL...
Acredita-se que já havia grupos humanos vivendo no Brasil entre 40 e 50 mil anos atrás. Nesse período, que
foi desenvolvida a arte pré-histórica brasileira, e esses homens são os ancestrais diretos de nossos índios, que ainda
moram em algumas localidades do país. As descobertas arqueológicas apontam para homens que viveram em
regiões da Amazônia, Piauí, litoral de São Paulo, Santa Catarina, Rio de Janeiro e Espírito Santo, e região de Lagoa
Santa, no interior de Minas Gerais. Nossos pré-históricos viviam da caça, pesca e coleta de frutos. E realizaram
pinturas e desenhos rupestres, nos quais representavam, principalmente, cenas de parto, caça de animais, trabalho
coletivo, rituais, danças, motivos geométricos e animais diversos.
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ANTES DA CHEGADA DOS EUROPEUS AO BRASIL, c. 20.000 A.P. a 1.500 A.P.
Havia uma população bem grande de nativos que construíram uma história que deixou marcas por meio da pintura,
escultura e outras linguagens artísticas. Para melhor estudar e procurar compreender essa história, os pesquisadores
classificaram a pintura rupestre presente nos sítios arqueológicos brasileiros em tradições, conforme as características de
cada estilo encontrado e o período em que foi realizada.
1 – Tradição nordeste (C.12.000 AP – C.6.000 AP)
Para muitos pesquisadores, os desenhos e pinturas mais antigos do Brasil se
encontram no Parque Nacional da Serra da Capivara, no Piauí. É a sede da
Fundação Museu do Homem Americano. São cerca de 1.300 sítios arqueológicos.
Mais de 700 mil objetos de pedra (pontas de lança, raspadores, perfuradores) e
muitas pinturas e gravuras rupestres. Estas ficam em paredões de arenito, na
entrada das cavernas em que eram abrigos nos períodos de caçadas e pensa-se que
foram feitas por grupos de caçadores. Nas pinturas, as cores mais usadas são vários
tons de vermelho e em menor uso o amarelo, o preto, o branco e o cinza. As

Entrada da Toca do Pajaú, no Parque
Nacional da Serra da Capivara, Piauí

populações não viviam isoladas e usavam os cursos dos rios para trocar
informações. Desse modo, a tradição nordeste deu origem a outras tradições ou
subtradições.

Características: utilização da cor vermelho em todo o desenho com tinta feita com
óxido de ferro; todos em movimento; animais têm patas dobradas ou inclinadas
como se estivessem em um pulo ou correndo; cotidiano com vários tempos
diferentes (caça, brincadeiras etc.); sentido de comunidade, vida em grupo.

Toca do Pinga do Boi, no Parque
Nacional da Serra da Capivara, Piauí.

2 – Subtradição Seridó (C.9.000 AP – C.1.000 AP)
É o conjunto de imagens encontradas na região do Seridó, no Rio Grande do Norte, considerado como um ramo da
tradição Nordeste. As imagens produzidas por povos caçadores e coletores são muito parecidas com as pinturas da Serra da
Capivara, no Piauí. Outros elementos aparecem nas imagens: canoas (ou pirogas) enfeitadas com desenhos geométricos,
figuras humanas enfeitadas e carregando espécies de cestas, bolsas, potes ou
outros objetos. Muitas figuras humanas aparecem com a boca aberta, como se
estivessem falando alto, cantando ou gritando. Por causa da boca aberta, o
formato

das

cabeças

parecem

castanhas de caju e
se

tornam

característica
Sítio arqueológico Xiquexique 1, em
Carnaúba dos Dantas, no Rio Grande do
Norte

uma
das
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Sítio arqueológico Casa Santa, em Carnaúba dos Dantas, no
Rio Grande do Norte

pinturas de Seridó.

3 – Tradição Agreste (C.6.000 AP – C.3.000 AP)
Por volta de 6.000 AP, a tradição Nordeste desapareceu e, no lugar, surgiu a tradição
Agreste. Ela tem esse nome porque a maior parte das imagens se concentra nas
regiões agrestes de Pernambuco e sul da Paraíba, embora seja encontrada também em
outros sítios nordestinos. Como características, temos: não aparecem cenas de grupos;
a figura humana aparece isolada e não sugere uma
narrativa; as figuras que parecem humanas são
maiores e em poses rígidas (fixas) e estão ao lado de
figurações de animais (tartarugas, lagartos e, às vezes
peixes); surgem elementos geométricos de sentido desconhecido; não há linha de contorno,
os traços são mais grossos e é comum a tinta escorrer e borrar o desenho; uma figura que
aparece bastante é a de um pássaro ou de um homem-pássaro em posição de frente, de asas abertas, como se estivesse em
voo. Essa figura se torna uma forte característica dessa tradição.

4 – Tradição Planalto (C.8.000 AP – C.4.000 AP)

A tradição Planalto pode ser encontrada em vários sítios arqueológicos nos estados de São Paulo, Minas Gerais,
Bahia e Goiás. Um dos sítios mais típicos dessa tradição é o de Santana do Riacho, na Serra do Cipó, em Minas Gerais,
onde foram encontradas mais de 2.000 pinturas datadas de 8.000 a 4.000 AP. As principais características dessa tradição
são: muitas figuras de animais (peixes e cervídeos) traçados com uma só cor; os animais aparecem em tamanho maior que
a figura humana; a figura humana aparece em situação de caça e de forma bastante esquemática (estilizada).
Ao lado esquerdo, Serranópolis, em Goiás, com figuras de lagartos e vários
tipos de sinais por meio de manchas, linhas
de

contorno e linhas cruzadas. Ao lado

direito, sítio arqueológico Santana do
Riacho, na Serra do Cipó, em Minas
Gerais, com figuras de peixe e tartaruga.

5 – Tradição São Francisco (C.7.000 AP – C.2.800 AP)
Essa tradição acompanha o vale do Rio São Francisco e se concentra, principalmente, nos estados de Minas Gerais,
Goiás e Bahia. Suas principais características são: ausência de figuras humanas; muitas figuras geométricas em monocromia
ou policromia; pode-se observar o uso de carimbos; ainda sem descoberta o significado dos desenhos geométricos; linhas
em forma ritmada, muitas vezes, em sequências paralelas, em pontilhado ou entrecruzadas, sempre organizadas; a linha
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tramada pode sugerir que já conheciam a cestaria ou estavam no início dela; áreas do desenho preenchidas em cores
diferentes do interior do mesmo; os desenhos são bem expostos porque se localizam em locais de grande visibilidade (alguns
paredões chegam a ter 18 metros de altura); muitas imagens parecem ter sido retocadas ou repintadas, o que sugere que
várias gerações as utilizaram.
As imagens ao lado são das Cavernas do Peruaçu, no
município de Januária, em Minas Gerais. São pinturas muito
representativas da tradição São Francisco, principalmente, pela
policromia e símbolos ou formas geométricas.

As itaquatiaras
Outra linguagem da arte rupestre é a gravura ou incisão rupestre ou itaquatiara, que
em tupi significa “pedra pintada” ou “pedra riscada. A gravura se constrói a partir do relevo,
com sulcos ou incisões gravados na pedra, com a utilização de pontas, facas, martelos (para
picotar), raspadores etc. São instrumentos usados em conjunto. Ela pode conter ou não
elementos de cor.
As gravuras ou itaquatiaras são
encontradas no Brasil desde a Amazônia
até o Rio Grande do Sul, porém é difícil
dizer a qual grupo elas pertencem. A
maior delas é a Pedra do Ingá, situada à beira do riacho do Ingá do
Bacamarte, na Paraíba: um grande bloco com 24 metros de comprimento
por 3 metros de altura, coberto por incisões. Seus desenhos são de difícil
interpretação. Para alguns, suas figuras e sinais dizem respeito ao culto
das águas e para outros, à observação dos astros no céu.

As culturas amazônicas
Antes da chegada dos primeiros europeus, ao continente americano, no início do século XVI, a região da bacia
Amazônica era muito povoada. A população era organizada em sociedades bem distintas, com diversas línguas, que, ao
longo do tempo, formou a troca de informações no território americano ao criar caminhos pelos rios e pela terra. Havia
sociedades sedentárias com divisões de classes e com conhecimentos de agricultura e criação de animais que viviam, ao
mesmo tempo, com pequenos grupos nômades de caçadores-coletores. Por volta do ano 1.000 AP, algumas sociedades
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amazônicas deram origem aos cacicados: territórios comandados por um chefe ou cacique, que tinha milhares de pessoas
sob seu poder. Essas pessoas tinham uma produção de cerâmica muito elaborada, que podia servir tanto aos rituais como
utilitários, e podia ser objeto de troca.
Podemos destacar as seguintes culturas:

1 – Cultura tapajônica (c.900 a c.1.600)
A região da atual cidade de Santarém, no Pará, na beira do rio Tapajós, foi um dos maiores
centros de produção de cerâmica da América. Suas principais características são: produzida para fins
cerimoniais; formatos muito elaborados; decoração com motivos zoomorfos (figuras de animais),
motivos antropomorfos (figuras humanas) e figuras femininas; braços das figuras femininas em
movimento.

Vasos decorados com elementos que contam das crenças da região e,
por isso, são importantes peças de cerimônias rituais.

2 – Cultura marajoara (c.300 a c.1.400)
A Ilha de Marajó, no Pará, foi um importante centro de produção cerâmica. Utilizada para fins rituais, essa cerâmica
mostra mitos e crenças do mundo marajoara e se desenvolveu na própria ilha. Ela
desapareceu por motivos desconhecidos por volta de 1.400. Suas principais características
são: produzida somente por mulheres; decoração pintada em vermelho, laranja ou preto
sobre fundo branco; possui decoração com apliques e incisões (cortes).
Urnas funerárias simples ou muito trabalhadas foram produzidas em várias partes da
América do Sul. Mas, as urnas marajoaras são conhecidas pela decoração muito
trabalhada com muitos desenhos, linhas que prendem o olhar, com pintura ou incisões.

3 – Cultura maracá (c.500 a c.1.600)
No atual estado do Amapá, por volta do ano 1.000,
desenvolveram-se vários estilos de cerâmica. Destacam- se as
urnas funerárias da cultura maracá. Esse tipo de urna ainda é
usado por grupos indígenas da Guiana, fronteira com o Amapá.
Suas principais características são: cilíndricas; zoomorfas ou
antropomorfas; apresentam indivíduos sentados em bancos com
mãos apoiadas nos joelhos; ficavam no interior das cavernas, na maioria; figuras com formas bastante estilizadas.
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4 – Cultura tupi-guarani (c.500 a c.1.500)
Antes da chegada dos europeus ao Brasil, no século XVI, o litoral era ocupado por povos da língua tupi-guarani. Eles
vieram para o litoral, por volta do ano 500, de uma região próxima a Rondônia, na Amazônia. Os
Tupi se espalharam do Rio Grande do Norte até São Paulo e os Guarani, de
São Paulo até Rio Grande do Sul, indo também para o interior de Paraná,
Santa Catarina e Paraguai. A cultura tupi-guarani vivia de suas roças, da caça e
da pesca. Além de pontas de flecha, machados, cachimbos e diversos tipos de
adornos, eles deixaram também sua arte pré-cabralina na sua cerâmica característica que era usada, entre
outras coisas, como urnas funerárias.
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FOLHA DE EXERCÍCIOS SOBRE ARTE NA PRÉ-HISTÓRIA
QUESTÃO 1 – Leia e responda com atenção as perguntas abaixo.
a) As imagens mais antigas que chegaram até nós, feitas pelos pré-históricos, foram as chamadas “mãos em negativo”.
Esse tipo de representação das mãos dos homens do Paleolítico era uma espécie de gravura; eles colocavam a mão junto às
paredes das cavernas de pedra, como um molde, e sopravam pigmento natural através de pequenos ossos vazados; desta
forma, o pigmento formava o contorno das mãos. Como eram fabricados os pigmentos naturais na Pré-história?

b) Que instrumentos o artista pré-histórico usava em seus desenhos e pinturas?
_

c) Por que os desenhos e pinturas pré-históricas são chamados também de rupestres?

d) O que são as Vênus pré-históricas? Como elas eram produzidas naquela época? Qual era o possível significado desses
objetos para os homens pré-históricos?

e) Somente no final da era Pré-histórica os homens conseguem desenvolver uma tecnologia para fabricar esculturas em
metal. Como elas eram feitas e qual era o principal tema representado?

QUESTÃO 2 – Observe as imagens e os itens abaixo e relacione da seguinte forma; (P) para características do Paleolítico e
(N) para características do Neolítico.
Os
homens
eram
nômades, ou seja, não
fixavam
habitação;
precisavam
caçar e
sua
colher
para
sobrevivência.
( )

(

Representavam
animais para atrair
sorte em suas caçadas:
funcionava como uma
espécie de ritual
mágico.
( )

Representavam o ser
humano em cenas
cotidianas, rituais,
colheitas, cerimônias,
disputas; de forma
simplificada.
( )

)

Os homens eram
sedentários;
desenvolveram a
agricultura, a
domesticação de animais,
a tecelagem e a cerâmica.
( )
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)

ARTE INDÍGENA

Qual é a origem dos índios?
Existe uma lenda indígena que conta que o Criador, cujo coração é o Sol, soprou seu cachimbo sagrado e da fumaça desse
cachimbo se fez a mãe Terra. Depois chamou sete anciões e disse – “Gostaria que criassem ali uma humanidade!”. Os anciões
navegaram em uma canoa que era como uma cobra de fogo pelo céu; e a cobra-canoa levou-os até a Terra. Logo, eles criaram
o primeiro ser humano e disseram: - “Você é o guardião da roça”. Estava criado o homem. O primeiro homem desceu do céu
através do arco-íris em que os anciões se transformaram. Assim teria surgido a humanidade segundo a crença dos indígenas
brasileiros.
Alguns registros históricos contam que quando os portugueses chegaram ao Brasil, no século XVI, viviam aqui entre 1 e
10 milhões de indígenas. Sabemos que eles já viviam aqui antes das caravelas portuguesas aportarem; e que, apesar dos muitos
conflitos que envolveram os indígenas, ainda hoje algumas tribos e aldeias resistem pelo interior do país. A arte indígena
compreende todos os artefatos, adornos e produtos criados pelos indígenas em todas essas épocas, e sua riqueza e diversidade
vêm da variedade de grupos que existiram e existem, e em geral representam a identidade e os costumes desses grupos. A
valorização da arte indígena aconteceu no Brasil, apenas no século XX, quando estudiosos identificaram a beleza e as
características das formas criadas pelos nativos brasileiros.
A arte indígena antes da chegada dos portugueses, também é chamada de Arte pré-cabralina. Existem dois conjuntos de
produções artísticas indígenas feitos neste período, anterior à chegada de Cabral e de sua esquadra portuguesa; um produzido
na ilha de Marajó, conhecido como fase marajoara e outro, chamado de cultura Santarém vindo da região próxima à junção
dos rios Amazonas e Tapajós, ambos situados no Pará, como vimos anteriormente.
Na fase marajoara, que foi até aproximadamente 1350, o grande destaque são as cerâmicas: vasos domésticos simples (para
guardar mantimentos) e vasos cerimoniais e funerários, mais elaborados e usados em rituais. Este grupo produzia também
estatuetas de barro, cujas representações eram corpos humanos.
Já a cultura Santarém resistiu até o século XVII, e sua produção mais expressiva são vasos de cerâmica ricamente
decorados com pinturas, desenhos e relevos de figuras humanas e de animais.

A arte indígena mais recente...

Hoje poucas são as tribos ainda isoladas, sem contato com outras pessoas de fora; por isso, além de produzirem sua arte
para uso próprio das aldeias e continuarem empregando-a em certos rituais e cerimônias, alguns dos objetos feitos pelos
indígenas são vendidos fora das comunidades e movimentam a economia dos grupos, ajudando a gerar renda. O interesse em
comprar esses objetos vem da atração dos consumidores por sua beleza e pela vontade de conhecer melhor esses grupos e de
certa forma, a própria identidade dos brasileiros. As comunidades indígenas atuais desenvolvem atividades como a cerâmica, a
tecelagem e os trançados e utilizam materiais encontrados na natureza como: madeira, palhas, cipós, ossos, couro, conchas,
pedras, sementes, plumas, tintas.
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OS EUROPEUS CHEGARAM AO BRASIL
Quando Cristóvão Colombo chegou à América em 1492, como acreditava que tinha chegado às Índias, chamou de
“índios” os nativos que aqui encontrou. Desde então, os europeus passaram a designar com esse nome todas as
populações nativas do continente americano. No entanto, os povos nativos não se reconhecem com esse nome e possuem
seus próprios nomes para se chamarem.
Quando os portugueses chegaram ao Brasil, além dos Tupi-Guarani, havia outras três grandes famílias linguísticas:
os Jê, os Arawak e os Karib. Estima-se que existiam, na época, mais de mil povos indígenas. O contato com o branco
trouxe muitas doenças que mataram muitos nativos. As violentas guerras de conquista e a escravização dos povos
indígenas foram responsáveis pelo extermínio de muitos povos. Muitos grupos fugiram do litoral para o sertão ou florestas
mais afastadas para poderem sobreviver. Na região amazônica, desapareceram os cacicados e surgiram aglomerações
indígenas espalhadas. Com as leis atuais que protegem os povos indígenas, a população indígena voltou a crescer. Mais de
trezentos povos indígenas, com culturas bastante diversas, vivem hoje no Brasil. Muitos grupos assumem suas identidades,
recriando suas tradições culturais e expressões artísticas.
As linguagens artísticas visuais que fazem parte das expressões indígenas são: pintura corporal, arte plumária,
cerâmica, madeira, trançados e arquitetura.
A arte, para as sociedades indígenas, não está separada de suas vidas. Isto é, as produções artísticas se relacionam
com as atividades diárias, religiosas, simbólicas e políticas. A arte expressa a memória coletiva de cada sociedade indígena.

Pintura Corporal
A pintura no corpo é muito importante para as culturas indígenas porque ela indica
um lugar na sociedade e se relaciona com forças naturais
e sobrenaturais. Ela tem vários sentidos: ritos de
passagem, proteção do grupo ou do indivíduo, cerimônias
de casamento, de luto ou cura de doenças ou a função
guerreira ou religiosa. Os padrões dessa pintura podem
parecer

abstratos

aos

nossos

olhos,

mas

eles

podem estar relacionados à vida e à mitologia de cada grupo indígena onde é praticado. Muitos deles praticam a pintura
corporal há séculos – o que chamou a atenção dos viajantes e estudiosos europeus que vieram à
América. Os grafismos aparecem não só nos corpos, mas também em objetos utilitários e rituais,
nas casas e, atualmente, no papel. Cada grupo indígena possui um repertório próprio de técnicas e
padrões que estão muito associados à sua organização social, à sua cosmologia e às relações
que o grupo mantém com a natureza, com o mundo sobrenatural e também com seus inimigos.
Os pigmentos utilizados são, na maioria, o vermelho, feito com o pó
da semente de urucum, e o azul-escuro, quase negro, fervendo ou macerando
a polpa do jenipapo verde com um pouco de água e fazendo uma tinta
transparente, que após algumas horas se torna escura. As tintas produzidas são
aplicadas com as mãos, pontas de palha, riscadores de madeira, chumaços de algodão, pincéis variados e
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até cachimbos feitos com o coco da palmeira babaçu. Além do urucum e do jenipapo, costuma-se usar o pó de carvão para o
pigmento preto, e do calcário, que se encontra na terra, para obter a cor branca. Esse tipo de pintura desaparece após alguns
banhos.
A pintura corporal é uma atividade feminina. Ela
só é feita pelo homem quando se trata de uma pintura de
preparação para a guerra. As mães passam horas pintando,
aprendendo e inventando diferentes padrões visuais. É o
caso da pintura que as mulheres Kayapó, que vivem no
Mãe kayapó pintando
sua filha

Pará, fazem nos filhos para marcar as etapas de

Povo Kalapalo

crescimento e dar proteção mágico-religiosa. A pintura dos adultos segue padrões já existentes e que
obedecem ao conjunto de regras sociais, com um número menor de motivos e composições.
Povos como os Kadiwéu, que vivem na Serra da Bodoquena, em Mato Grosso do Sul, realizavam
no passado uma pintura facial composta de arabescos e delicadas e complexas espirais. No entanto,
esse costume caiu em desuso. Na imagem ao lado, aparece uma mulher kadiwéu com arabesco
Mulher kadiwéu

simétrico na face. As mais idosas guardam na memória padrões antigos e bastante elaborados de
desenho que são passados para as mais novas aprenderem, na tentativa de preservarem a tradição.

Muitos grupos continuam criando e recriando as tradições de seu povo para afirmar sua identidade
cultural.
Os Yanomami são um grupo indígena que habita a floresta
Amazônica, na região da fronteira do Brasil com a Venezuela. Como
outros grupos indígenas, eles realizam pinturas e perfurações
corporais. Enfeitam-se com braceletes confeccionados com plumas

Menino

de pássaros. Eles perfuram o lóbulo da orelha, o septo nasal e os yanomami
lábios inferiores para inserir lascas de bambu.
Os Wajãpi, indígenas que habitam reservas da floresta Amazônica no Amapá e
Pará, desenvolveram um sistema de comunicação único, que utiliza componentes
gráficos aliados a narrativas orais para expressar o conhecimento que têm do mundo. A
arte kusiwa, como é chamado esse sistema segundo a tradição Wajãpi, pode levar
quarenta anos para ser aprendida. Entre as formas mais recorrentes representadas graficamente estão aquelas que fazem parte
de seu universo cultural e que estão presentes em seus mitos, como os
desenhos que fazem referência à criação da humanidade e aos
animais. As pinturas estão intimamente ligadas a suas tradições orais e
possuem múltiplos significados simbólicos, tanto socioculturais como
míticos e estéticos. A cultura de um povo como os Wajãpi se acumula
com o passar das gerações. Língua, celebrações e outros saberes são
transmitidos pela oralidade e, com o tempo, são modificados e recriados de forma coletiva.
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Arte Plumária
Arte plumária é a confecção de objetos com penas de aves que, como a pintura
corporal, estão associados aos rituais, às cerimônias e podem ser mágico-religiosos. A arte
plumária pode se apresentar de várias maneiras.
Ao lado esquerdo, homem bororo com diadema de penas de araras na cabeça e
adornos nas orelhas, nariz e queixo. Esse diadema é usado por adultos em
rituais de nominação de recém-nascidos, ritos de iniciação e cerimônias funerárias. Ele também permite
identificar o grupo e a classe social de quem o usa.
Os Tupi, que vivem na floresta tropical, confeccionam trabalhos de penas sobre tecidos. O mais
famoso trabalho é o manto tupinambá, que existem apenas seis em todo o mundo, espalhados pelos museus
da Europa. Esse, ao lado direito, foi doado ao rei da Dinamarca por Maurício de Nassau, que governou a
colônia holandesa no Recife entre 1637 e 1644, e hoje, se encontra no Museu Nacional da Dinamarca.
Os

Munduruku, da região do Pará, e os Urubu-Kaapor, do Maranhão,

trabalham com penas pequenas na produção de colares, brincos, braceletes, diademas,
toucas, caudas etc. Eles utilizam penas e plumas de cerca de quarenta pássaros. A arte
plumária pode ser montada em grandes armações de trançados e varetas, como fazem
os Bororo, Karajá, Tapirapé e Kayapó, do cerrado. Eles gostam de trabalhar com
penas longas de araras e de aves aquáticas para fazerem grandes cocares e adornos. Os
Timbira, que vivem em Goiás e no Maranhão, preferem usar as penas e as plumas coladas ao corpo
com uma resina vegetal.
Os objetos plumários utilizados em rituais, normalmente, depois de usados são destruídos ou deixados para
“morrer”, pendurados nas vigas da casa cerimonial. Ao lado direito, punhal bororo adornado com penas de arara-vermelha e
arara-canindé.

Trançado e tecelagem
Saber tecer e trançar têm grande importância no cotidiano indígena porque são fundamentais
para a sobrevivência. Eles fabricam: redes de dormir, tipitis (utensílios cilíndricos de palha para tirar o
veneno da mandioca brava), cestos, esteiras, peneiras, armadilhas de pesca, bolsas, tipoias para carregar
os filhos no colo e vários adornos. A matéria-prima para os trabalhos varia de acordo com o que existe
na

região

habitada.

Podem

ser

utilizados:

paina

ou

algodão

selvagem

e

fibras vegetais. Ao lado direito, cesto cargueiro wayana, fabricado pelos homens e dado de presente às
mulheres, que o utilizam em viagens. O motivo decorativo se chama kaikui.
Os Baniwa, grupo indígena que vive na fronteira do Brasil com a
Colômbia e a Venezuela, às margens do rio Içana, são excelentes artesãos,
mestres na arte de trançar a tala de arumã. Esse saber compartilhado por
seus membros há muitas gerações é uma marca que distingue o grupo. Os
motivos geométricos dos trançados pelos Baniwa têm significado simbólico,
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como se fossem sílabas gráficas.

Cerâmica
Não são todos os povos indígenas que produzem cerâmica. Os Asurini e os
Kadiwéu são grandes produtores com técnicas e padrões muito elaborados. Uma das
cerâmicas mais conhecidas é a fabricada pelas mulheres karajá, que confeccionam as bonecas
chamadas litxokó ou ritxòkó. São utilizadas como brinquedos que apresentam a figura
humana Karajá, com tatuagem e ornamentos. Ao lado esquerdo, uma boneca karajá em estilo clássico e, ao lado
direito, outro que apresenta a luta de um homem com um jacaré.
As mulheres kadiwéu, que vivem no Mato Grosso do Sul, também são ceramistas. Hoje, a cerâmica é
uma fonte de renda importante e continua dentro de suas tradições culturais, de sua identidade e memória
coletiva. A cerâmica kadiwéu possui várias formas e motivos. As oleiras usam barros de diferentes tons para
conseguir o colorido. Os detalhes são feitos com o verniz tirado da resina do pau-santo.

Madeira
As sociedades indígenas possuem grande habilidade com a madeira porque elas convivem com os recursos da
floresta. Elas produzem vários objetos necessários a sua sobrevivência: estrutura para as ocas, canoas escavadas em um só
tronco, remos, bancos, tacapes, zunidores, arcos e flechas, pás de mandioca, raladores, cetros, além de brinquedos, máscaras e
instrumentos rituais. Esses trabalhos possuem valores simbólicos que identificam suas sociedades.
Os grupos do Alto Xingu são excelentes produtores de bancos zoomorfos, isto é, com forma de
animais. Os banco eram utilizados, a princípio, como assento ritual. Eles são tão trabalhados que
passaram a se chamados de esculturas indígenas, que se tornaram objetos procurados por
colecionadores de arte, com alto valor de mercado. Ao lado, banco tradicional, em forma de anta,
esculpido pelos homens da aldeia Mehinako, no Alto Xingu.

Máscaras

As máscaras são utilizadas exclusivamente por homens em cerimônias
rituais, com o intuito de manifestar a presença de antepassados, espíritos e heróis
culturais. Os Timbira, Xerente, Karajá, Tapirapé, Canela e outros grupos do AltoXingu (Planalto Central) trabalham com palha e vários tipos de trançado. Os
Tikuna,

do

Alto

Solimões,

fabricam

suas

máscaras

cerimoniais

com

entrecasca

(camada

casca da árvore). Ao lado esquerdo, máscara de madeira e fibras vegetais dos Karajá. Normalmente, as
máscaras só ficam preparadas para o ritual depois de pintadas. Muitas vezes, as máscaras se parecem com
vestimentas porque cobrem todo o corpo de quem a usa. Ao lado direito,
máscara jurupixuna, de entrecasca pintada, na qual se percebe a armação interior
de fibras vegetais.
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interna

da

Outro elemento ritual que associado à máscara é o escudo. Esse, ao lado direito, é fabricado pelos Tikuna e usados em suas
festas e representam acompanhantes ou guardas do mundo sobrenatural.

Aldeia e Maloca
A maioria das aldeias indígenas possuem formato oval ou circular, com área
central livre em torno da qual são construídas as malocas ou ocas (casas
indígenas). As malocas são feitas com madeira para a estrutura, folhas de
palmeira para a cobertura e tiras de embira (uma árvore) para as amarrações. Elas
não possuem paredes divisórias internas. Ela é um espaço doméstico destinado
às mulheres. Em contrapartida, a área central da aldeia é um espaço masculino
destinado às reuniões dos homens e aos rituais. A aldeia indígena possui, ainda, a roça de plantio dedicado, em geral, às
mulheres; a floresta, de onde os homens tiram o alimento por meio das caças; e os caminhos que interligam esses espaços. Ao
lado esquerdo, maloca do Xingu com cerca de 25 metros de comprimento, 10 m de largura e 7 m de altura. Foram usados
troncos de árvore como colunas, varas de madeira como armação e folhas de palmeira para cobertura.
O modo de construção das malocas não varia muito, mas o modo como seu espaço é utilizado varia de acordo com
as culturas indígenas. Cada grupo indígena tem uma maneira de construir sua moradia. A forma das casas e a configuração das
aldeias variam de acordo com o clima, os costumes do grupo e os materiais de que dispõe em sua região. Os Yanomami, em
Roraima, vivem em grandes malocas que abrigam toda a comunidade. Os Tukano, do
Alto Uapés, usam uma maloca para cada clã, isto é, um grupo de homens e mulheres
aparentados. As malocas do Wajãpi, do Amapá, e dos Timbira, do Maranhão e Goiás,
reúnem somente de uma a três famílias. Os Xavante costumavam se deslocar muito,
ocupando um vasto território. Eles tinham uma aldeia que servia como base e
acampamentos temporários que eram erguidos no decorrer do ano. As casas
tradicionais dos Xavante eram construídas com caules, em uma única estrutura
trançadas e cobertas de palha até o chão, com apenas uma entrada. Hoje, os Xavante Mulher xavante construindo uma
vivem em doze terras indígenas demarcadas no estado do Mato Grosso. Depois do maloca
contato com os povos não indígenas, suas casas passaram a ser construídas em duas
partes: um corpo com paredes perpendiculares e uma cobertura de palha.
Os Wayana, do Pará, constroem no centro da aldeia, uma casa circular que
pode abrigar viajantes, servir como local de reunião para os homens e lugar de celebração.
Ela, em geral, apresenta, em seu interior, uma roda de teto, a maruana (figura ao lado
esquerdo), feita de madeira pintada com motivos zoomorfos de lagartas, aves e
batráquios. Essa, ao lado esquerdo, possui a figura de uma lagarta sobrenatural que possui
o poder de virar canoas e devorar os tripulantes. Esse motivo aparece também na
cerâmica,

cestaria,

pintura
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adornos
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Ritos e Festas
O kuarup é uma festa ritualística indígena realizada por nove etnias que vivem no Alto
Xingu. É uma homenagem aos mortos que envolve os mitos da criação da humanidade, a
classificação hierárquica dos grupos e a iniciação dos jovens, além de promover a relação
entre as aldeias. A festa é realizada na estação seca, entre o final de agosto e o começo de
setembro. Após meses de preparativos, durante o ritual, os índios reunidos dançam,
Huka-huka na aldeia Kalapalo,
Xingu, 2010

cantam, choram, homenageiam seus mortos, tocam instrumentos, comem com fartura e
lutam o huka-huka no encerramento.

Influências Culturais
Fazem parte da cultura: os costumes, os hábitos alimentares, as vestimentas, os idiomas, as religiões e as linguagens
artísticas (pintura, escultura, arquitetura, música, dança, literatura etc.). São as diversas trocas entre as diferenças culturais dos
povos que enriquecem e aproximam as pessoas. Nós temos muita influência das culturas indígenas. Elas nos ensinaram a
cultivar milho, mandioca, mate e fumo e nos mostraram algodão, cacau, guaraná, palmito e batata (hoje chamada de batata
inglesa). Além dos hábitos alimentares, nossa língua possui inúmeras palavras indígenas: carioca, Janaína, Itacoatiara, Tijuca,
entre outras, de origem tupi-guarani. Temos o hábito de dormir em redes e tomar banhos diários por influência das culturas
indígenas.

Glossário:
- ordem cósmica ou cosmologia: forma como uma cultura acredita que o mundo natural e sobrenatural é organizado. Em
geral, é apresentada em um conjunto de narrativas que descrevem a origem do mundo.
- arabescos: ornamentos ricos em linhas curvas e entrecruzadas, além de desenhos que remetem a elementos de plantas e
animais, como ramos e asas de insetos.
- identidade: conjunto de características que diferenciam uma pessoa ou um grupo, tornando-os únicos.
- macerar: amassar ou moer algo sólido, adicionando água ou outro solvente, para extrair determinadas substâncias.
- pré-cabralino: período anterior à chegada dos portugueses ao Brasil e o nome do período refere-se a Pedro Álvares Cabral.
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