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Homem e mulher Tupi, homem e mulher Tapuia.

Óleos do grande pintor holandês Albert Ekhout, da corte de Maurício de Nassau,
pintados em 1641 (as duas nnulheres) e 1643 (os dois homens).

Estes quadros, os mais fiéis de que se dispõe até j advento da fotografia,

encerram uma alegoria baseada no senso comum da época: a "domesticação"
possível dos Tupi e a ferocidade irredutível dos Tapuia.

Assim o homem e a mulher Tupi são aqui mostrados com sua produção (redes e cestos),

trabalhando para os estabelecimentos coloniais,

enquanto os Tapuia (que não eram, contrariamente aos Tupi. canibais)

aparecem carregando pés e mãos decepados,
e ladeados de animais peçonhentos.



Adoração dos magos. São raríssimas as representações de índios enn Por-

tugal. Neste quadro do século XVI, de autoria de Vasco Fernandes, um dos
reis magos é um índio brasileiro.



As potências europeias usaram os índios em suas
guerras na colónia; reciprocamente, os índios usaram as

rivalidades europeias em favor de seus próprios

interesses políticos.

Combate entre holandeses e portugueses, óleo, c. 1640,

de autoria de Gilles Peeters,

um dos pintores da corte de Maurício de Nassau.
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Aldeamento de índios de São Pedro de Alcântara, no
Paraná. Aquarela de J. H. Elliot, 1859.

Leque feito na China sob encomenda, representando

o imperador sendo coroado por um índio. O índio foi

símbolo canónico do Brasil (por oposição a Portugal)

desde o fim do século XVlll.



Mapas etnográficos de 1631, de autoria de
João Albernaz I, o maior cartógrafo português da época.

As aldeias de índios eram distribuídas próximo às povoações.

Vêem-se as "Províncias" das diversas etnias.



Fabricação de uma canoa em algum ponto do alto Amazonas.
Aquarela de Francisco Requeria y Herrera,

chefe da comissão espanhola de limites da Amazónia,
1778-85.
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Funcionários espanhóis da comissão de limites

interpelam dois Omagua no rio Mesay, bacia do Japurá.

Aquarela de Francisco Requeria y Herrera.

A missão jesuítica espanhola de San Joaquim de Omaguas
(Província de Maynas), no alto Amazonas peruano,

entre os rios Tigre e Nanay.

Aquarela de Francisco Requeria y Herrera.



o Botocudo Quack, de quem o príncipe

Maximiliano Wied-Neuwied
ficou amigo em 1815, e que foi levado para Alemanha.

onde passou o resto de sua vida. Foi retratado por vários artistas,

dentre eles o irmão do príncipe Maximiliano,

autor deste óleo de 1830, no qual se percebem os furos

dos botoques que outrora usara nas orelhas.

Quack morreu em 1832, no palácio do príncipe.



Toca do Boqueirão da Pedra Furada, Piauí.



Toca do Chico Coelho, Piauí. Pinturas com a idade entre

8 mil e 7 mil anos. Representação sexual, com
participação de muitas pessoas de ambos os sexos.
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íoca aa Entraaa do Pajeu, Piaui.

Pinturas com a idade de 12 mil anos.

Painel com representações de veados,

emas e seres humanos.

_



Toca do Buraco do Pajeú, Piauí. Representações de
vulvas e outros traçados geométricos gravados na rocha.



Toca da Entrada do Baixão da Vaca. Piauí.

Representação de um peixe tipo bagre.
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Toca da Gameleirinha, Piauí. Traçados geométricos.

Toca do Baixão das Europas 1, Piauí. Pinturas com a

idade entre 7 mil e 6 mil anos. Cena de caça ao veado.

Figuras humanas com o corpo retangular decorado com
traçado geométrico.



"João da Silva, índio Xerente", rio Tocantins, 1895.



índios Xerente, 1895.



Índio Karajá, fotografado c. 1900.



De sua viagem à Amazónia, de 1783 a 1792, o naturalista

Alexandre Rodrigues Ferreira levou para Portugal

uma grande coleção etnográfica. Todos os objetos reproduzidos neste

caderno, com exceção do último, fizeram parte dessa coleção.

Acima, dois índios Jurupixuna com máscaras de entrecasca,

numa aquarela de José J. Codina.

Abaixo, a máscara usada pela personagem da direita.
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Máscara de entrecasca Jurupixuna. Em forma

de peixe, ela esconde toda a cabeça de seu portador.
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Máscara de entrecasca Jurupixuna.
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Tuchaua Munduruku em costume de festa,

aquarela de Hercules Florence,

Santarém, 1828.

Coifa Munduruku.

Ok



Mawé com coifa.

Munduruku com coifa emplumada.



Da boca desta máscara de entrecasca Jurupixuna
emerge a cabeça de um jacaré.
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Recipiente de cuia decorado com pinturas policrômicas,

antiga tradição indígena da Amazónia. Sobre estes

objetos dizia o naturalista: "as cuias são os pratos, os
copos e todas as baixelas dos índios".

Recipiente de cabaça decorado.
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Tanga de miçangas, provavelmente Wapixana.

Clava, provavelmente dos índios do rio Branco, e

tábua de paricá. Alexandre Rodrigues Ferreira (1783-92)

recolheu além desta tábua de paricá. de origem Mawé. outros artefatos usados

para o consumo da droga, como o inalador utilizado pelos Mura.
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Manto Tupinambá de penas de guará (Ibis rubra),

século XVI.



Casa macuxi na mata. Camassaru,
nas cercanias de Pirara. Aquarela de Edward Goodall,

artista da expedição que o naturalista R. H. Schomburgk,
nomeado comissário oficial do governo britânico,

realizou para a demarcação das fronteiras da Guiana Inglesa,

entre os anos 1842 e 1843. Crítico suiil do militarismo

da expedição Schomburgk, E. Goodall

desvenda com olhar sensível uma
realidade etnográfica ausente dos relatos oficiais.



Um Payet [Xamã] ou palestra indígena.

Aquarela de E. Goodall (1842-3).



índios das Guianas. Aquarela de autor anónimo.
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Mapa etnográfico da região do rio Branco,

de E. Stradelli, 1902.



Homem e mulher Bororós, 1827,

aquarela de Aimé-Adrien Taunay,

artista da expedição de Langsdorf ao Brasil (1812-29).
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Alguns Bororós em visita a Riedel e Taunay,

na casa que ocupavam perto da aldeia de Pau-Seco, 1827.

Aquarela de Aimé-Adrien Taunay.



Grupo de índios Bororós atentos ao relato que faz um deles

de uma caçada de onça, 1827.

Aquarela de Aimé-Adrien Taunay.



Interior de uma maloca de índios Bororó. 1827.
Aquarela de Aimé-Adrien Taunay.
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