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O .AR TESANATO INDÍGENA NA 
AMAZONIA BRASILEIRA 

Encontramos na Amazonia, desde tempos pré-colombianos, 
produtos de artesanato indígena. o testemunho é dado pelos cera
mios do Médio e Baixo Amazonas, que tem seus pontos altos em 
Santarém, na boca do rio Tapajós, na ilha de Marajó, na foz do 
Amazonas, e em alguns sitios como Miracanguera e ltacotiara, no 
curso médio, o Cunani e Maracá, no Território Federal do Amapá. 
Nesses depósitos sao encontrados machados e outros instrumentos 
de pedra, figuras esculpidas como os muiraquitas de Santarém e os 
ídolos do rio Trombetas, vasós e figuras de ceramica. E certo que 
outros materiais foram usados; madeiras, fibras, palha e plumária, 
que por serem perecíveis nao chegaram até nós. Resistiram as difi
ceis condi~oes de clima e deposi~ao em terreno úmido apenas o 
barro cozido e a pedra. Urna ausencia é flagrante, a de objetos de 
metal (prata, ouro ou ligas como o bronze) comuns na área sub
andina, sobretudo na Venezuela e Colombia. 

Na Amaionia brasileira, as tradi~oes ceramistas mais antigas 
datam de cerca de 1000 a.c., numa cronología ainda tentativa, pois 
somente nos últimos anos a pesquisa arque~lógica vem obtendo re
sultados mais definidos no tempo, através de data~ao pelo Carbono 
14, e maior cobertura espacial 1

• 

Para urna apreciacao do artesanato indígena pré-colombiano e recente, veja-se: 
Barata 1952; Cruls 1952; Galvio 1967; Hilbert 1968; Meggers & Evans 1957: 
Nordenskiold 1930; Palmatary 1960. 
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Os vários ceramios estudados estratigraficamente nao apresen
tam um continuum em que se evidenciasse a evolucao de técnicas e 
estilos mais simples para produtos de elaboracao artística ao nível 
da fase Marajoara ou·de Santarém. Nesses sítios há urna superposi
cao de fases de ocupacao, cada urna com urna tradicao técnica e es
tilística própria. Os arqueólogos concordam que essas tradicoes 
tem sua origem em áreas ma'is a oeste, como o demonstraram Meg
gers e Evans para a fase Marajoara, que teve suas raízes na regiao 
do rio Napo, no Equador (Evans 1967). Da encosta andina ou da 
orla circum-caribe, povos se deslocaram e convergiram para a es
trada natural oferecida pelo rio Amazonas, alguns atingindo o seu 
extremo oriental, o Delta. Nesse processo dominaram e. expulsaram 
outros grupos mais antigos e já radicados, de padrao cultural mais 
simples. Contudo, nao foram capazes de subsistir por muito tempo. 
A fase Marajoara extingue-se ou se decompoe ·em época anterior a 
conquista portuguesa. Os Tapajocos e mais grupos santareno
tapajónicos nao resistiram ao impacto da dominacao lusitana e de
saparecem como povo no século XVIII. 

A influencia dessas tradicoes estilísticas sobre a moderna cera
~ica indígena é pouco ou nada aparente, exceto pelo conservantis
mo de algumas formas de larga difusao nos primeiros horizontes. A 
decoracao, modelada-aplicada · ou pintada, é apenas vestigial. 2 

As tribos que no passado recente e nos dias atuais ocupam a 
Amazonia brasileira, podem ser grupadas segundo critérios a prefe
rencia dos estudiosos em dois tipos de cultura, ou em áreas cultu
rais. ·o primeiro, distingue os grupos da Floresta Tropical, daqueles 
das savanas, campos ou cerrados - os Marginais ou Campineiros, si
tuados perifericamente na área da mata ou em enclaves na zona flo
restada. É o contraste entre tribos de tradicao cultural .historica
mente diversa e de especializacao a situacoes ecológicas diferentes, 
·como os Baniwa e Tukano, das matas do rio Negro e os Waiká-

. Xirianá (Y ano mano) das savanas do Rio Branco. Ou o dos M un
duruku, dorio Tapajós comos Kayapó do Xingu-Tocantins. (Gal
vao 1960, Steward 1959). 

A divisao em áreas· culturais tem como ponto de referencia a 
distribuicao uniforme sobre determinada área geográfica de um 

2 A moderna ccramica nao representa urna linha de descendéncia de tradic~ pré
colombianas como a fase Marajoara ou a dos povos tapajónicos. ~o produto de 
outras tradi~oes também arcaicas, porém histórica . e culturamente diversas, 
embora pudessem ter recebido alguma influéncia daqueles centros de irradiacao 
cultural. 
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conju!lto de traeos culturais dominantes. E um critério mais adap
tável a descricao etnográfica nos museus. No mapeamento dessas á
reas, o pressupósto de filiacao lingüística e cultural, tao a gosto de 
classificacoes antigas, que atribuíam, por exemplo, urna vocacao 
ceramica aos de língua Aruaque, nao é operativo. 

Essa digressao· .sobre diferencas culturais, vistas sobre um ou 
outro critério, ou por ambos, porque nao se excluem; é oportuna 
porque aí reside a explicacao da diversidade de manifestacoes artís
ticas e a preferencia por determinados veículos para a expressao es• 
tética. Ao mesmo tempo, concorre para a compreensao das mudan
cas de estilo e de formas decorrentes da história desses grupos tri
oais. Pode-se contrastar, por exemplo, a maior variedade de meios 
de expressao artística entre os grupos· da floresta, afeitos a navega
cao', agricultores sedentários, com enf ase na ceramü;a, fiaca o e tece
lagem, no uso de "'panos" de entrecasca vegetal, nos ornatos plu
mários sobre base flexível, tecida em algodao ou fibras, com a do
minancia da cestaria e trancados de palha, a plumária em bases rígi
das, de talas, e a ausencia de ceramica e tecidos entre os Campinei
ros - coletores e cacadores apoiados em urna precária agricultura, 
obrigados a moviinento e dispersao de grupos locais o que reclama 
simplificacao e portabilidade de equipamento. Nao se quer implicar 
que a essa simplicidade no equipamento.corresponda a urna expres
sao estética inferior, apenas urna amplitude bem mais limitada nos 
veículos dessa expressao. 

O meio ambiente oferece urna variedade de materiais para o 
artesanato - as diversas madeiras, o barro, fibras cultivadas ou nao, 
palhas, cipós, plumagem das aves, sementes, conchas, dentes, resi-
nas e tintas. · 

A manipulacao e trato desses materiais depende essencialmen
te de fins utilitários condicionados pela tradicao cultural, como da 
sua ocorrencia segundo a área ecológica. No Alto Rio Negro e no 
Alto Xingu, bastante conhecidos na literatura etnográfica, a tradi
cao tribal e as fontes de matérias primas conduziram a um proces
so de especializacao local e ao escambo de manufaturas entre as tri
bos. No Xingu, por exemplo, a ceramica é u1na especialidade dos 
Waurá, que a trocam por colares de J\ácar dos Kuikuru, por arcos 
de madeira upreta" dos Kamaiurá e artigos vários de outras tribos, 
num complexo formalizado de comércio vicinal, o moitará. No 
Alto Rio Negro, da mesma forma, surgiram focos de especializa~ao 
em cestaria, ceramica e trabalho em madeira. Essas trocas condu
zem a difusao de um estilo composto de tradicoes historicamente 
diversas e dao urna característica peculiar ao artesa11ató qessas á.; 
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reas. Onde nao se desenvolveram relacoes de troca, tribos como a 
dos Urubu-Kaapor, do Maranhao, se singularizam em urna moda
lidad.e de artesanato, no caso, a plumária, a par de relativ·a pobreza 
nos demais aspectos de sua ergologia. (Ribeiro, Berta 1957) 

O instrumental para o trabalhamento da matéria-prima~ se 
constituía, no passado, sobretudo de machados r~spa.dores ~ ahsa
dores de pedra formoes e biseis de dentes de an1ma1s, pla1nas de 
conchas agulh~s e perf uradores de osso, tea res de madeira e resinas 
para col~gem ou verniz. O encontro com os "brancos" ac~escentou 
ferramentas de metal. Entretanto, comparando-se colecoes etno
gráficas antigas, com as modernas, observa-s.e ~estas urna i~feriori
dade de acabamento embora a maior potenciahdade of crecida pelo 
novo instrumental. O fator responsável por essa queda em qualida
de nao deriva da introducao da nova ferramenta, mas de um con
junto de fatores paralelos a essa in.ovac~o. A. maioria dos grupos 
indígenas; após o contato com a socie~ade nacional, passou de u~a 
economia de subsistencia, auto-suficiente, a outra de producao 
para um mercado externo que exigiu um encurtam~n.to no tempo de 
lazer ou a migracao da mao-de-obra. O valor estet1c? d~ produto 
indígena, o prestigio do artesao em alca11cá-lo, ou do individuo em 
possuí-lo, foi em parte abafado pela introducao de novas .manu.fa~u
ras de caráter mais utilitário, a producao para o comérc10 m~1s in
tenso e a desvalorizacao do estilo indígena, tido como exótico ou 
incompreendido pela sociedade nacional ~ominant~. A ceramica é 
substituída pelo vasilhame de met~l. O tecido, .esp~c.1almente _das re
des de dormir, encontra um substituto de mais fac1l obtencao e .de 
maior prestigio, por serem ipiportadas, nas redes cear~nsc:,s. A ~1n
tura corporal e o adorno caíram em desuso com a aceitacao ou 1m
posicao de roupas ºcivilizadas" e um novo sentido de pudor ou ver
gonha em mostrar o corpo n~. T~~bém_ porq~e constituíam mar 
cas tribais é induziam a urna d1scnminacao ma1s acentuada entre o 
í11dio e o civilizado. com desvantagem para aquele. 

Dos materiais mencionados, as madeiras se prestavam sobre
tudo ªº fabrico de bancos, armacoes, máscaras de danca e figuras 
esculpidas. Os bancos sao geralmente lavrados numa só peca de 
cerne, variando o modelo de assentos retangulares ou ovalados, le
vemente cóncavos, com pernas em aleta compacta ou ~asada, ~a 
própria peca, aos zoomorfos, representan<;lo figuras de passaros, Ja
butis, oncas e jacarés, também talhados em urna só peca. E c.omum 
a representacao de pássaros com duas cabecas. O uso da pintura, 
desenhos geométricos, retilíneos ou curvilíneos, em preto, branco 
ou vermelho, é freqüente. O vermelho é obtido das sementes de 
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urucu, piladas em veículo de óleo vegetal. Descora rapidamente. O 
preto da fuligem ou do carvao, com óleo, mais permanente. O bran
co de massa de tabatinga pouco resiste ao desgaste. A decoracao 
com pintura desse· tipo se es ten de a outros artef a tos de madeira 
como os paus de cavar raízes, pás de virar beiju, zunidores e másca
ras, ou a figuras de simples ornamento, zoomorfas, penduradas a 
cumeeira ou aos caibros da maloca. 

O barro para a ceramica, escolhido por sua textura em locais 
próprios, é temperado coma cinza da casca de caraipe (Licania) ou 
da esponja de água doce, cauixi, ambos silicosos, que atuam com 
aplásticos durante a queima. Outras temperas sao obtidas da mist~
ra de areia, cacos velhos moídos, ou conchas. Sendo a roda de ole1-
ro desconhecida na América indígena, a modelagem dos vasos se 
faz pela técnica de superposicao de rolos de barro, alisando-se a su
perficie com seixo e raspadores. Os vasos pequenos sao moldados 
de um só bloco de barro. Após a modelagem, o vaso é deixado secar 
e enrijecer para ser levapo a queima. O forno é urna armacao im
provisada de paus e palha, de fácil combustao e temperatura eleva
da. O controle da queima com maior ou menor exposicao ao ar 
produz dois tipos, ceramica avermelhada ou preta. A decoracao 
dos vasos, por pintura, se obtém com desenhos ou banhos de tinta 
de argilas ferrosas antes da queima, ou aplicacao de tinturas vege
tais após o cozimento, protegidas por um "vidrado" (glazing) de re
sina de jutaícica. 

A preferencia por padr0es de desenho, na pintura da ceram!ca, 
é bastante variável de tribo a tribo, porém constantes como esttlos 
locais e os motivos identificáveis como representativos de coisas. A 
repre;entacao figurativa é rara, predominando o simbólico abstra
to. Sobre a permanencia desses estilos e representacoes a informa
cao é precária. Mas a julgar pela comparacao de ~olecoe~ co~o as 
de Steinen e de Koch-Grünberg que datam de ma1s de me10 seculo, 
nao se observam inova~oes ou mudan~as sensíveis (Koch-Grilnberg 
1910; Martius 1817; Steinen 1940 e 1942). Na observacao cotidiana 
o individuo pode se destacar pela habilidade de repetir melhor de
senhos ou motivos tradicionais, mas em que é muito limitado o fa
tor criacao ou inovacao. 

A tecelagem. é, de modo geral, pobre, usando-se como material 
o algodao cultivado, fibras de palmáceas como o buriti e o tucum, 
ou de bromeliáceas sob o nome genérico de caragoatá. O uso de co
rantes é limitado ao branco, amarelado ou avermelhado. Ultima
mente com a introducao de anilinas comerciais, a gama é mais va-

' t • 

riada. A fabricacao de panos para indumentária, redes de dormtr, 
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tipóias para carregar criancas, faixas ou tiras é bastante dissemina
da entre grupos da floresta, porém mais características da Amazo
nia ocidental. Utiliza-se dois tipos de tear, o horizontal e o vertical, 
sendo mais generalizado o primeiro. E limitado o segundo para a 
man uf atura de pecas menores. As maqueiras, apreciadas pelo tecido 
de tucum e ornamentacao das varandas com apliques de plumas, 
sao, no Rio Negro, fabricadas em tear vertical, e hoje menos um 
produto indígena que o monopólio de familias caboclas. As redes 
de dormir, simples, tecidas em algodao ou fibras, ou mistas, sao fei
tas por urna técnica de amarracao ou fiacao frouxa. Os punhos e 
varandas sao ausentes. 

Técnica, a mais generalizada, é a da cestaria, Q\le utiliza fibras, 
cipós e talas, geralmente de gramíneás e marantáceas. A grosso mo
do, os artigos de cestaria podem ser distinguidos em dois tipos, o 
amarrado-espiralado e o sobreposto plano. O primeiro, usando 
fibras ou macos de fibras, justapostos em espiral e presos por amar
rilhos, comum aos Campineiros. Há urna certa variacao, usando-se 
a trama fechada ou aberta e o uso de talas rijas. Sao geralmente de 
bójo arredondado ou elíptico que resulta da espiral ascendente, e de 
boca constrita. A técnica limita muito os padroes ornamentais. O 
tipo sobreposto-plano deriva do trancado de talas flexíveis numa 
grande variedade de solucoes, eixo reto ou em diagonal, urna tala 
sobre outra, duas sobre urna, tres sobre urna, tres sobre duas, etc. 
Da manipulacao dessas possibilidades resulta urna infinidade de 
padr5es de desenhos, gregas, quadrados, triangulos, cruzes, ponti
lhados, etc. Para melhor efeito decorativo usa-se trancar talas de 
duas cores, o amarelo natural da tala, e outra pintada em preto ou 
vermelho. Essa técnica permite também grande variedade na f or
ma, quadrangular, circular, fundo quadrado com bojo arredonda
do, e outras. O trancado sobreposto-plano aplica-se também como 
elemento decorativo nas empunhaduras de armas e tacapes e arcos, 
e de outros utensilios. Na cestaria evidencia-se mais que em outras 
formas ou produtos do artesanato, a preocupacao pelo efeito deco
rativo. Afirmam, no presuposto que a cestaria seja urna técnica 
mais arcaica que a ceramica e a tecelagem, seja eta a matriz para os 
padroes de desenho aplicado a outras artes. 

Um outro material de largo e variado uso pelos índios da 
Amazonia sao as plumas e penas de pássaros. Ocasionalmente usa
das como apliques em artefatos diversos, como armas, redes, teci
dos e na cestaria, a decoracao plumária é caracteristicamente utili
zada no adorno pes so al. As formas mais vistosas sao as de capace
tes, coifas, aros, grinaldas, diademas, Jeques e pingentes para a ca-
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beca. Em tempos passados, os Tupinambá foram mestres na arte, 
em que também se distinguiram os Munduruku do rio Tapajós. 
Atualmente a arte plumária mais preciosa se encontra entre os Uru
bu-Kaapor. (Ribeiro & Ribeiro 1957). 

A variedade de tipos é facilmente identificável a estilos tribais. 
Coroas radia is dominam entre os Boro ro, coif as e leques, entre os 
Carajá, diademas nos Urubu-Kaapor e Alto-Xinguanos, placas oci
pitais de aigrettes, no Rio Negro. Nessas preferencias estao implíci
tas variedades de técnicas na armacao e fixacao das penas ou plumas 
e na escolha de combinacoes de cor e de tipos de penas. Base flexí
vel ou rija, amarrilho ou colagem. Papagaios. araras e tucanos sao 
criados para uso futuro de suas penas. Flechas de ponta embotada, 
usadas para a caca de aves evitando que as penas se manchem de 
sangue. Brincos, bracadeiras, cintas, pulseiras sao complementos 
aos adornos de cabeca. A criacao individual também aí é limitada 
pelo conservantismo e subordinacao aos modelos tradicionais. 

U m complemento ao adorno plumário é a pintura corporal. 
Tres cores sao usadas, o branco de tabatinga, o preto de fuligem ou 
do sumo de genipapo, e o vermelho ou amarelado do urucu. O ne
gro do genipapo é mais duradouro, levando até duas semanas para 
evanescer. O branco e o vermelho funcionam apenas para o mo
mento. A pintura é aplicada comos dedos, varetas e carimbos. Os 
motivos dos desenhos obedecem a modelos tradicionais e a situacao 
de apresentacao, simples embelezamento cotidiano ou para festivi
dades e cerimónias. 

U m capítulo menor do_ adorno corporal é o da tatuagem por 
escarificacao ou punctura. Funciona mais como marca tribal, a 
exemplo dos Kayabi do Tapajós-Xingu em que linhas pretas des
cero dos lobos das orelhas e circundam a boca, ou dos Karajá, do 
rio Araguaia, dois círculos pretos sobre os zigomas. 

U m material introduzido desde os primeiros tempos da coloni
zacao foi a conta de vidro ou de louca. Substituiu com vantagem o 
uso de sementes ou das contas primitivas de pedra ou osso, de con
feccao trabalhosa e sem maior colorido, e transformou-se em artigo 
de alto valor no escambo entre indios e brancos. Usadas para cin
tos, pulseiras, colares ou aplicadas a vários tipos de adorno, é nas 
tangas femininas da área norte-amazónica que alcancam maior ex
pressao estética. Essas tangas, de forma retangular, .e variando em 
tamanho de um pequeno cobre-sexo a um quase avental, sao "teci
das" em teares em forma de U, invertido. Os desenhos a duas e tres 
cores sao semelhantes aos desenvolvidos na cestaria, com marcada 
predominancia de gregas. 
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O líber de algumas árvores, genericamente identificado pelo 
nome de tururi, fornece o pano para bolsas, tangas masculinas, pai
néis decorativos e principalmente para as máscaras cerimoniais. Es
sas vestimentas marcam urna partida da simples decoracao aplica
da a um artef ato utilitário, como na cestaria ou na cera mica, para o 
da cria~ao de urna figura em que forma, desenho e cor se f undem 
para atingir a representa~ao do universo sobrenatural. Como no 
decorativo simples, as representacoes sao subordinadas a formas e 
estilos tribais, ou de área cultural, ou melhor, a concepcoes diversas 
do sobrenatural, fixadas na tradicao do grupo. Nao obstante o con
servantismo da figuracao que deriva da mítica dessas tribos, encon
tra-se aí urna dimensao maior para a interpretacao individual. 

O fabrico dos "panos" de tururi obedece a urna técnica mais 
ou menos generalizada para toda a área amazónica. O tronco de tu
ruri é cortado no tamanho adequado ao corpo ou a cabeca da más
cara e debastado da casca externa com o cuidado de nao ferir a en
trecasca. Após imerso em água até amolecer, o líber é batido com 
macetes rolicos até se desprender do lenho. E. lavado e novamente 
batido e distendido no tamanho permissível ou desejável. Após ar
mado sobre estrutura de trancado ou de madeira, é pintado com ta
oatinga, urucu ou fuligem. Nas máscaras maiores, os panos sao 
costurados. Saias compridas, de palha desfiada, sao acessórios ao 
corpo de pano. Cab~as de máscaras, esculpidas em madeira e pin
tadas sao comuns. 

As figuras representam sobrenaturais de vária ordem e descri
cao. "Encantados" dos ríos ou da mata, espíritos de animais ou dos 
mortos, seres de um mundo subterraneo. Segundo a área ou tribo, a 
figura é bastante naturalística e facilmente identificável a um bicho 
como a onca, a borbolcta ou o morcego, de características dos gru
pos do Alto Rio Negro. Em outras representacoes, somente o ini
ciado é capaz de apreender o seu sentido. Há, porém, urna constan
te, o antropomorfismo da figuracao do sobrenatural. 

Essas máscaras, por sua conexao mágico-religiosa, tem funcao 
importante na socializacao do indivíduo. Em muitas tribos, sua vis
ta é proibida as mulheres e jovens nao iniciados. Estao presentes 
nos "ritos de passagem" dosjovens, a quemé revelado o sentido da 
personificacao do sobrenatural. Nessas tribos; as máscaras sao 
guardadas em casas próprias, onde é vedado o ingresso de m ulhe
res e crian~s. 

Nessa apresentacao sumária do artesanato indígena na Ama
zonia, podem ser fixados alguns pontos. Os artefatos modernos nao 
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representam urna decadencia de modelos pré-colombianos, extintos 
pela conquista, mas a sobrevivencia de outras tradicoes também ar
caicas mas historicamente diversas. A transformacao do artesana
to, .e em muitos casos a.sua qualidade inferior no presente, se deve a 
ef et tos do processo ma1s geral do con tato entre as sociedades indí
genas dominadas e a sociedade nacional dominante, que traumati- : 
zou ou levou a desorganizacao cultural aquelas. A cornercializacao 
de alguns produtos de maior procura pelo interesse turístico ou de 
curiosidades levou a urna producao em maior escala e menos cui
dada, como no caso das bonecas e adornos dos f ndios Carajá, do 
rio Araguaia. Acentuou-se bastante o conservantismo dos modelos 
e estilos tradicionais e a relativa ausencia de inovacoes na criacao 
individual. As mudancas, que scm dúvida ocorrem pela própria di
namica do fenómeno cultural sao, entretanto, de ritmo demasiado 
lento e por isso pouco pcrceptfvel a observacao etnográfica. 
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