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EVIDf:NCIA INTERNA EM CULTURA MATERIAL: 
O CASO DAS CUIAS PINTADAS DO Sf.CULO 18 

Thekla Hartmann (*) 

Vem de longe a perplexidade com que o antropólogo contempla arte
fatos etnográficos preservados em museus e se pergunta o que fazer com 
eles. Reconhece que o artefato é produto tão válido das sociedades que 
estuda quanto as suas manifestações não materiais, com diversas vantagens 
sobre estas, em particular o seu potencial de quantificação. O mesmo parece 
acontecer com o historiógrafo que, à vista dos objetos que ilustram períodos 
e tendências nos museus, volta-lhes as costas com relutância, constatando 
que não respondem às perguntas que ele lhes faz. Antropólogos e historió
grafos consideram o objeto, em termos de evidência externa, como equiva
lente à fonte escrita. Ao contrário desta, porém, o artefato apenas em raras 
ocasiões se presta à crítica interna, o segundo requisito indispensável para 
que um fato de qualquer natureza assuma foros de documento (l). Ideali
zado, feito e usado pelo homem, o artefato mostra-se renitente em falar do 
papel que desempenhou no seu contexto de origem. Aqui .reside o seu 
desafio ao pesquisador: como extrair desse testemunho tangível de gêneros 
de vida agonizantes ou defuntos as informações necessárias para a sua re
construção e compreensão? Será destino do artefato permanecer puramente 
ilustrativo? 

Considerando os milhares de artefatos que se acumulam nos museus, 
urge desenvolvef' procedimentos que eventualmente evidenciem e permitam 
explorar o seu potencial de pesquisa. Com essa preocupação, o presente 
artigo examina uma categoria de artefatos indígenas bastante comum nos 
acervos antigos de muitos museus, confronta-a com o depoimento das fon
tes escritas e mostra que, não fosse a sua presença física, palpável e visível, 
estaria irremediavelmente perdida uma problemática ignorada pela documen
tação ortodoxa e de interesse teórico para a antropologia. Em outras pala
vras, trata-se aqui de definir uma categoria de cultura material como 
documento na acepção plena do termo, seguindo-se algumas reflexões sobre 
os problemas que ela propõe no sistema de relações interétnicas do período 
colonial na calha do Amazonas. 

Da coleção etnográfica reunida por Alexandre Rodrigues Ferreira entre 
1783 e 1792 no curso de sua Viagem Philosophica pela bacia do rio Ama-

( *) Etnóloga do Museu Paulsita. 

(1) De acordo com a memorável comunicação de William Hesseltime do Departa
mento de História da Universidade de Wísconsin, durante a secç·ão "The Artifact in 
History" da conferência The present world of lristory realizada em 1959 (cf. 
Rodabaugh). 
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zonas e atualmente dispersa por várias instituições portuguesas <2), constam 
numerosas cuias e cabaças feitas por índios de acordo com velhas técnicas 
indígenas, mas pintadas com motivos de inspiração européia. As Figuras 
1, 2 e 3 reproduzem os atributos desses artefatos e dispensam descrições 
detalhadas. A coleção Spbl. e Martius também inclui exemplares semelhan
tes, obtidos em 1819-1820 em povoados ao longo do Amazonas <'1>. E a 
julgar pelas descrições de Mõrner, os congêneres existentes nos museus 
etnográficos de Estocolmo e de Oslo, datados de meados do século 19, 
encaixam-se na mesma tradição <

4>. A unidade de estudo é, portanto, uma 
categoria de artefatos de origem indígena (cuias e cabaças), composta de 
numerosos espécimes pintados num estilo único (motivos europeus), colhi
dos por diferentes viajantes numa mesma área geográfica geral (de Monte 
Alegre a Tefé no rio Amazonas) no correr de 60-70 anos. 

A técnica de confecção de tais artefatos nesse período segue basica
mente as mesmas linhas daquela descrita para contextos etnográficos mo
dernos (cf. Salser Jr., 1973 para os Cubeo, por exemplo) . A Memória sobre 
as cuias que fazem as índias de Monte Alegre, e de Santarem, redigida por 
Alexandre Rodrigues Ferreira em 1786 para acompanhar a remessa de 
exemplares para Lisboa, descreve a técnica com grande soma de porme
nores: matérias-primas e instrumentos de trabalho, tempo necessário para 
as diversas fases de produção, influência das condições atmosféricas, solu
ções técnicas alternativas, montante da produção anual, média da produção 
por família , preços obtidos no mercado local e em praças distantes. Quanto 
à ornamentação, porém, o naturalista menciona apenas o emprego de pin
céis de várias qualidades - "hum de pluma de Siracura, outras da de 
Jacamy e outras da do Acará branco" e de "Styllêtes ponteagudos, para pon
tearem o ornato de renda, que fingem" (Ferreira, 1933:62) - ou seja, faz 
referência a um instrumental a que faltam correspondentes etnográficos 
atuais. 

Bem antes de Rodrigues Ferreira, as primeiras fontes sobre a etnografia 
amazônica já mencionavam cuias e cabaças decoradas, inclusive como im
portantes itens do comércio intertribal. ~ o caso de Samuel Fritz que, na 

(2) Grande parte da coleção encontra-se no Museu e Laboratório Antropológico da 
Universidade de Coimbra e na Academia das Ciências de Lisboa onde foi estuda
da para fins de elaboração de um catálogo. O auxílio da Fundação de Amparo à 
Pesquisa do Estado de São Paulo (FAPESPO) o afastamento autorizado pelo Mu
seu Paulista da Universidade de São Paulo e a cooperação das duas instituições 
portuguesas foram fundamentais para a realização do trabalho. 

(3) Comentadas, descritas e ilustradas no catálogo da coleção hoje conservada no 
museu etnográfico de Munique (Zerries 1980:233-238). 

(4) Aare Mõrner assim descreve essas peças, recolhidas pelo médico e naturalista 
Francisco da Silva Castro: "Nine gourd bowls, with :flowers, leaves and birds 
painted inside on a black bottom . . . Oval gourd bowl, outside gold-plated and 
painted with pictures of peoples, animais and flowers and with the inscription 
'A Jose Maria Rojas - Ramon Aruca' . A light blue silk band runs tbrough the 
edge of the bowl, presumably for hanging on the wall" (Mõrner 1959:173). 
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última década do século 17 , afirmava para os Yurimagua e Aizuare que 
"o comercio que têm com outras nações é com tetes ou pilches, que suas 
mulheres pintam vistosamente" (Fritz, 1918 :377). Também os Cocama e 
Omágua negociavam com esses produtos (Métraux, 1948:696-697, 704-705). 
Em 1763, o bispo João de S. José, em visita aos sertões do Grão-Pará, obser
vou que em Monte Alegre, então com 360 habitantes, "se fazem as cuias 
mais galantes de beber. Elas são cobertas de tinta preta com um verniz tão 
forte e tão fino, que não perdem facilmente o lustre, nem as diversas cores 
com que em linhas differentes se pintam e embrecham" (São José, 1869:343). 
João Daniel, escrevendo em ~ 797 no cárcere português as reminiscências 
de 18 anos de vida ao longo do Amazonas, afirma: " As cuias, copos muito 
usados pelos Americanos, e na verdade bons copos, posto que todos são 
estimados, as d'estas villas levam as primazias a todas as mais; porque as 
Indias sabem dar-lhes com tal mestria o verniz e tintas, que nunca se per
dem. Já houve curiosos, que quizeram experimentar a bondade d'este verniz, 
e não acharam nelle differença alguma do melhor xarão da China" (Daniel, 
1841 :434). 

Sobre os motivos ornamentais dessa pintura sobre cu ias as fontes 
silenciam ou dão indicações tão vagas que apenas permitem concluir pela 
proficiência técnica das artesãs. Se chegar a pensar sobre o assunto, o pes
quisador aceitará tacitamente que tais motivos obedeciam aos estilos tribais, 
passando a manifestar os primeiros sinais de degradação que a experiência 
atual mostra serem resultantes da intensificação do contato com o branco. 
Certamente não estará preparado para a ornamentação que exibem as cuias 
e cabaças recolhidas por Rodrigues Ferreira em Monte Alegre e em Santa
rém nos finais do ano de 1784, pela expedição Spix e Martius em 1819-
1820 e por Silva Castro em meados do século passado. Exceto alguns exem
plares em que se poderiam imaginar re~iniscências (ou imitações) de um 
estilo geométrico do tipo Santarém ou Marajó pré-cabralinos, os demais osten
tam uma pintura de inspiração barroca. Nas cabaças (Fig. 1), os orifícios 
para as fitas de tecido são as corolas de rosas, camélias, margaridas, de 
onde partem cercaduras reticuladas, ramagens ou festões a rodear um claro 
central em que um vaso ou uma cesta derramam ramos florai s (cravos, 
lírios, boninas, campânulas) ou em que corações alados, varados por flecha, 
vertem gotas de sangue. As cuias globulares ostentam os mesmos motivos 
florais, algumas vezes dentro de medalhões que se sucedem em toda a 
circunferência do recipiente, neles aparecendo também anagramas e iniciais, 
talvez marcas de artesãs. Aves participam dos ornatos, ora · em movimento, 
ora lembrando na sua imobilidade contemplativa os habitantes de lagoas e 
banhados. Nas cuias tipo meia-calota (Fig. 2) observa-se o pleno domínio 
dos problemas colocados à pir:itura pela curvatura característica do suporte; 
isso é bem visível naqueles exemplares em que o fruto, ainda na árvore, 
foi artificialmente obrigado a desenvolver gomos. Nessas cuias, os gomos, 
subdivididos ou não, formam o~ medalhões, e os motivos florais neles apli
cados tendem à estilização e mesmo à geometrização (Fig. 3). 
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A existência de um artesanato ao gosto europeu praticado em grande 
escala por índios pode ser inferida de textos setecentistas, mas eles são 
estéreis quanto à forma e ao conteúdo que os produtos acabados assumem. 
João .Daniel constitui um exemplo adequado: "Já é tempo de dizermos 
alguma cousa da grande habilidade e aptidão dos Indios da America para 
todas as artes e officios da republica, em que ou vencem, ou igualam os 
mais destros Europeos. . . Onde porem realçam mais é nas missões e casas 
dos brancos, em que aprendem todos os officios que lhes mandam ensinar, 
com tanta facilidade, destreza e perfeição como os melhores mestres, de 
sorte que pódem competir com os mais insignes do officio; e a muitos basta 
verem trabalhar algum official na sua mechanica para o imitarem com per
feição, aonde procede haver entre elles adequados imaginarias, insignes 
pintores, esculptores, ferreiros e officiaes de todos os officios; e tem tal 
phantasia, que para imitarem qualque.r artefacto basta mostrar-lhes o origi
nal, ou copia, e a imitam com tal magisterio que ao depois faz equivocar 
qual seja o original e qual a copia ... " (Daniel, 1841:39-40). Considerando 
que os textos setecentistas relativos à região sãc em geral altamente depre
ciativos da população indígena e en1 vista dos termos etnocêntricos em que 
o Thesouro é vazado, o artesanato dos índios descidos, resgatados, reparti
dos e aldeados só pode mesmo ter características européias para arrancar 
tais elogios ao Pe. João Daniel. Mas este é um exercício de interpretação do 
testemunho da fonte escrita; a ela se contrapõe a evidência clara, direta, 
fornecida por alguns exemplares de uma categoria da cultura material. Por 
si só, através da evidência interna e com um grau maior de segurança, esses 
artefatos preservados em museus atestam a existência de uma arte ornamen
tal européia de alta sofi sticação praticada por índios da Amazôt)ia no sécu
lo 18. 

Tal constatação merece alguns comentários, referindo-se o primeiro 
ao destino desses lavores . A nível regional , a própria Memória de Rodrigues 
Ferreira fornece indicações precisas: "Do fabrico das Cuyas, e do das rêdes, 
he que se veste a maior parte das Indias de Monte Alegre; far-se-hão na 
Villa por todo o anno de 5000, até 6000 Cuyas; ha casa que faz 500; ven
de-se cada huma na Villa a 100 e 120 reis, conforme o tamanho, a pintura, 
a qualidade, se he liza, ou de gomos. Fóra da VilJa, duas Cuyas são repu
tadas por um paneiro de farinha, e huma Cuya huma gallinha. Aqui no 
Rio Negro huma Cuya he um paneiro de farinha. No Matto-Grosso huma 
boa Cuya, va] huma oitava de ouro. Os brancos que sabem disso as com
prão às Indias, para negociarem com ellas; as Indias que sabem que os 
brancos as comprão, tratão de as trabalhar e aperfeiçoar" (Ferreira, 1933: 
62). Havia mercado para os produtos dessa indústria nas colônias vizinhas: 
em 1752 a escolta francesa de escravos recambiados comprou em Belém -
embora proibida de fazê-lo - " huã qualidade de redes de algodão, infinitas 
cuyas, e hu grande numero de potes de barro, de que paresse que tem 
necessidade na sua praça" que era Caiena (Correspondência, 1902:17). 
Cuias pintadas ainda figuravam no arsenal de brindes das expedições a 
serviço real. O porta-bandeira Francisco José Rodrigues Barata , em viagem 
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oficial ao Suriname em 1789, refere-se ao comércio de cuias das índias de 
Monte Alegre, onde delas se abasteceu: no curso de sua expedição oferece 
tais artefatos ao chefe de uma aldeia Makuxi do rio Mahú (Barata, 1867:29), 
contrata práticos para as cachoeiras entre os Caripuna com "um frasco de 
manteiga de tartaruga e duas cuias pintadas, além de uma porção de sal" 
(lbidem:32), brinda umas mulatas da fronteira do Suriname com doze cuias 
(lbidem:34), presenteando com outras a esposa do oficial comandante da 
fortaleza de Essequibo que o recebera para o chá com louça brasonada com 
as armas reais inglesas (Ibidem: 38); e ao despedir-se das autoridades de 
Paramaribo, ofereceu-lhes "algumas <luzias de cu ias pintadas em Monte 
Alegre" (Ibidem: 176). 

Mais longe ainda iam as cuias pintadas: " ... em Portugal se estimam 
principalmente em conventos onde ha senhoras do Brasil, e tambem as fidal
gas, que ocupam o tempo em fazer meia, costumam trazer nas cuias o fio, 
servindo de fundo a sacco~ . pequenos de seda", relata o bispo João de São 
José em 1763 (São José, 1869:88), ressaltando que as mais cotadas eram 
"as que têm em o labio ou borda a pedra verde muraquitan". Na ocasião, 
em Monte Alegre, quis comprar e não achou "uma porção de quarenta 
cuias para fazer presente d'ellas a quem as estima e mandou pedir de Por
tugal" (São José, 1869:343). 

Outra ordem de comentário diz respeito à identidade dos artesãos das 
cuias e cabaças pintadas: são sempre mulheres. As fontes são unânimes em 
atribuir essa indústria à esfera feminina de atividades produtivas, tanto no 
antigo contexto tribal, como nos povoados e vilas coloniais. Ao documentar 
a remessa dos exemplares recolhidos para Lisboa, Alexandre Rodrigues 
Ferreira indica tratar-se das "índias de Monte Alegre, e de Santarem", 
acrescentando ainda que "à imitação das Indias tambem trabalham nas 
Cuyas algumas Mazombas: trabalhão já ensinadas pelos Europeos no tocan
te às cores, ao gosto, e à riqueza da pintura, ora dourada, ora prateada ... " 
(Ferreira, 1933:62). "Pintora de cuyas" é ofício reconhecido nos censos da 
época: uma índia viúva o exercia em 1778 no lugar de Carvoeiro, baixo rio 
Negro, habitado por 71 moradores, entre os quais havia barbeiro, carpin
teiro, alfaiate, canteiro e pedreiro. E ainda em 1886 é ofício de mulher 
humílima em Monte Alegre num conto de José Veríssimo. Quanto à filiação 
tribal dessas índias artesãs, os registros pouco esclarecem. Para Monte Ale
gre, Braum aponta em 1784 uma população de 600 pessoas, das "nações 
Arú, Maué, Iruris e Baré" (Braum, 1874:280) e em 1792 - ao fim da 
expedição de Alexandre Rodrigues Ferreira, portanto - estabelecem-se na 
vila "algumas dezenas de índios Aretú, que fugiam às violências dos Mun
durucús" (Reis, 1949:24), índios de língua geral e de uma tribo que já 
fornecera contingentes para o núcleo inicial do povoado. O que sabemos 
dos Mauhé da época é pouco para qualquer hipótese de trabalho (cf. Hart
mann, 1981/82). 

Quanto ao aprendizado, as características dos motivos ornamentais das 
cuias e cabaças fazem pensar de imediato em influência das missões, a 
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exemplo do que se sabe das reduções jesuíticas do sul do País e das normas 
de atuação dos inacianos na conquista espiritual. Monte Alegre, visitada por 
Pedro· Teixeira em 1639 quando ainda era aldeia de Gurupatuba, passou 
a ser regida pelos jesuítas em 1657. Foi por diversas vezes visitada em 1661 
e 1669 pelo Pe. João Felipe Betendorf, ele mesmo um desenhista e pintor 
decorador (Leite, 1953:131). De seus talentos fala o próprio Betendorf, 
quando de uma visita a Santarém em 1661: "Fiz então um retábulo de 
morutim, pintando no meio Nossa Senhora da Conceição, pisando em um 
globo a cabeça da serpente, enroscada ao redor dele, com S. fnácio à banda 
direi ta e S. Francisco Xavier à esquerda" (Betendorf, 191 O: 169). E em 
Monte Alegre, quando passou a ser residência em 1681: " ... fiz um retá, 
bulo de muruty, em o. quel puz Nossa Senhora da Conceição de vulto e um 
crucifixo grande feito de cera, e porque para o altar faltava algum frontal 
fiz um da mesma materia, o qual, pintadinho, parecia muito melhor que o 
do Reino ... " (op.cit.:341). E sabemos que na época a decoração de fundo 
em torno dos personagens figurados em retábulos compreendia muitos dos 
motivos - vasos e cestas com ramos floràis - que se encontram nas caba
ças pintadas. Monte Alegre passa para os padres da Piedade em 1693 que 
ali ficam até 1757, quando seus habitantes já eram "famosos pelos artef atos 
trabalhados a côres, principalmente cuias que tocavam a sensibilidade de 
viajantes" (Reis, 1949 : 1 O). Cem anos de presença missionária poderiam 
responder pelas obras de arte de cunho barroco adquiridas por Alexandre 
Rodrigues Ferreira em 1784, quase 30 anos depois que o povoado passara 
para o controle de diretores leigos? Sabendo-se que estes eram em geral 
escolhidos entre a soldadesca e com "os edis recrutados na gentilidade" 
(Reis, 1949: 140)? 

A resposta sem dúvida seria afirmativa se o fenômeno se referisse às 
reduções jesuíticas meridionais, onde fatores como o isolamento geográfico, 
o contato estreito e diuturno de uma única etnia com os padres da Compa
nhia e um certo caráter de permanência criaram condições que favoreceram 
o trânsito unidirecional de idéias, hábitos e coisas por um longo período 
de tempo. E há suficiente evidências nas artes plásticas e na arquitetura 
das reduções do sul para comprovar a realidade dessa transferência. Mas a 
natureza das missões religiosas do Amazonas e dos baixos cursos de seus 
tributários é necessariamente diferente: ao longo dessas únicas vias de pene
tração e comunicação não se pode falar em isolamento das comunidades 
regidas pelos missionários; a fundação de povoados se faz com pequenos 
contingentes humanos, muitas vezes um "principal" e sua gente, mas, dados 
os efeitos da mortandade nesses povoadores até então virgens do contato 
interétnico, novos descimentos são efetuados de sucessivos grupos de filiação 
lingüística e de tradições culturais diversas. E Monte Alegre, em particular, 
funciona como curral de mão-de-obra, fornecendo dezenas de índios "a 
Mac~pá, a Belém, a Santarém e a outros distritos onde o governo promovia 
serviços de grande porte" (Reis, 1949:21). Um tal panorama, em que mo
vimentação intensa constitui a tônica, não parece configurar um ambiente 
propício para o florescimento de uma arte européia praticada por índios. 
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Ao proceder à análise estilística de cachimbos de barro provenientes 
das terras pretas· de Santarém e desprovidos de dados estratigráficos, Fre
derico Barata sentiu a mesma dificuldade: alguns exemplares lembravam 
"o barroco português, exibindo lindos ornatos de estilização vegetal", como 
" as rosáceas . . . comuns na arte portuguesa do período colonial, surgindo 
frequen temente não só na prata lavrada jesuític~. como na arquitetura e na 
mobiliária" (Barata, 1951:190). Associando os motivos vegetais à influên
cia européia - uma vez que "não aparecem em nenhuma cerâmica primi
tiva da América" (Ibidem) - Barata acolhe "como hipótese tentadora e 
perfeitamente admissível, que os cachimbos mais perfeitos e luxuosos, com 
esses ornatos, tenham sido executados pelos próprios missionários, mode
lando o barro indígena para encher horas de lazer ou por qualquer outro 
motivo" (Ibidem) ~ datando-os de fins do século 17. Ainda isola em sua 
amostra um segundo tipo de cachimbos "assemelhados aos primeiros, mas 
sem o mesmo apuro técnico. Ornatos de idêntica inspiração vegetal, menos 
perfeitos e visivelmente imitativas. Atribuíveis a índios discípulos dos jesuí
tas. Da mesma época dos anteriores ou do início do século XVIII" (op. 
cit.: 195). 

Entretanto, se a presença de motivos fitomorfos constitui critério de 
europeização nas artes decorativas da população indígena do Amazonas, 
pode-se recuar essa influência no tempo. Uma observação de Carvajal que 
aparece apenas na versão de Oviedo e para a qual o Dr. Antonio Porra 
amavelmente dirigiu minha atenção, diz que "Es cosa mucho de ver las 
pinturas que todos los índios deste río hacen en las vassijas que tienen para 
su servicio, assí de barro como de palo, y en los calabazos con que beben, 
assí de estremadbs e lindos follages e figuras bien compassadas, como en 
el buen arte e orden que conviene aver en ellas; e ponen colores e assién
tan los mucho bien, e son muy buenas y finas , cada una en su especie 
e manera". E ainda, "Finalmente, todas sus obras de manos muestran ques 
gente muy sotil e de buen ingenio, e las cosas que hacen parescerían muy 
bien entre los muy esmerados -officiales de tal arte en Europa, e adonde 
quier que las vean" (Carvajal, 1942 :65-66) . Carvajal faz essa observação 
depois de deixar a foz do rio Tapajós e antes de alcançar a ilha de 
Marajó, ou seja, refere-se a "todos los índios deste rio" na região onde 
mais tarde surgiram Santarém e Monte Alegre. 

O juízo de Carvajal sobre a indústria nativa - e que parece ecoar 
no de João Daniel duzentos anos depois - indica que o impacto da Con
quista ao longo do Amazonas incidiu sobre populações de elevado nível 
tecnológico, de resto confirmado pela pesquisa arqueológica e pelos exem
plares da antiga parafernália cerimonial esculpida em madeira procedente 
da área. De outro lado, · os demais grupos indígenas no Brasil, tecnologica
mente mais simples, não revelaram, em 500 anos de contato, nenhuma ten
dência para incorporar cânones artísticos ocidentais em suas expressões 
gráficas e plásticas. A emergência de uma arte ao gosto europeu praticada 
por índios nos primórdios da Conquista no vale do Amazonas não parece 
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ser fenômeno isolado ou fortuito. Há pelo menos um outro depoimento 
que o associa ao contexto das relações interétnicas em áreas de altas cultu
ras. Referindo-se a uma grande coleção de vasos procedentes do México pós
cortesiano existente no Museo Arqueológico de Madrid, Otto Stoll observa 
que os recipientes são "de formas muito singulares, não indígenas, em 

. grande parte evidente imitações de formas de vasos chineses, que os oleiros 
nativos aparentemente forneciam por encomenda especial de amantes de 
curiosidades espanhóis. Alguns desses vasos tem mais de 80 cm de altura 
e o fundo de argila vermelha é pintado com numerosas figuras grutescas. 
Como esta coleção parece datar do século 16, ela não é desprovida de inte
resse, constituindo em todo caso uma fase digna de nota na história da 
cerâmica mexicana" (Stoll, 1889/133, tradução e grifos meus). 
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Figura 1 - Cabaça decorada. Col. Rodrigues Ferreira. Academia das Ciências de 
Lisboa, Portugal. Foto: Carlos Barata. 
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Figura 2 - Cuia decorada. Col. Rodrigues Ferreira. Academia das Ciências de 
Lisboa. Foto: Carlos Barata. 



Figura 3 - Cuia decorada, de gomos. Col. Rodrigues Ferreira. Academia das 
Ciências de Lisboa. Foto: Carlos Barata. 
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