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Entre as contribui~óes mais férteis, dadas por Karl von den Stei
nen, ao conhecimento dos índios do Alto Xingu, situa-se sem dúvida a 
que se refere aos estudos da arte. Von den Steinen estava preocupado 
em entender, entre outras coisas, o que considerava a "estiliza~áo", ou 
seja, como motivos figurativos tornavam-se abstratos, geométricos, com a 
passagem do tempo. Urna das maiores dificuldades de sua teoria foi ex
plicar a coexisténcia de motivos figurativos e geométricos numa mesma 
tribo e numa mesma época. 

Corno todo cientista auténtico, ele mesmo ficou perplexo diante 
das manifesta~óes artísticas dos índios do Alto Xingu, e chegou a aban
donar a idéia de que as formas geométricas eram produto da estiliza~o 
progressiva. Ao tomar conhecimento das pesquisas reali:zadas por Max 
Schmidt, concordou com este último em achar que os motivos geométri
cos eram resultantes de imposi~es técnicas, especialmente as do tran~a
do (Schaden, 1955:1161-1162). 

. Tais problemas, embora náo sejam mais discutidos táo ardorosa-
mente, como na época de von den Steinen, estáo longe de ter encontrado 
urna solu~o: foram parcialmente abandonados e substituídos por outros. 
Mas o simples fato de terem ocupado as mentes de muitos pesquisado
res, e de serem objeto de tantos estudos sérios, está a demonstrar que o 
incentivo dado por von den Steinen ao que atualmente se chama et
noestética foi dos maiores e mais valiosos. 
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Muitas das preocupa~es atuais em tomo do problema das figuras 
geométricas na arte xinguana atém-se a questóes de significado. Assim, 
ao deparar-se com urna figura geométrica determinada, identificada pe~ 
los indios com o nome de determinado animal, o antropólogo irá pergun
tar em que ponto a figura pode ser identificada com seu modelo, e o que 
significa, no mundo simbólico indígena, o fato de urna pessoa estar usan
do aquele determinado motivo em pintura corporal ou na decora~o de 
um objeto, e ainda se aquele uso se limita a alguma ocasiáo ou festa es
pecial. 

A meu ver, estas perguntas sáo muito pertinentes, e, quando en
contram resposta, esclarecem muito a respeito do pensamento e da arte 
indígena. Mas, elas nem sempre tém resposta, e isso compromete muitos 
dos estudos atuais sobre o assunto. 

Eu mesma náo tenciono encontrar-lhes resposta; gostaria, neste 
trabalho, de encarar a questáo sob outro prisma e de fazer novas pergun
tas sobre o mesmo tema. 

Urna das dificuldades encontradas em estudos precedentes é jus
tamente a de procurar significados e conteúdos simbólicos, partindo do 
pressuposto que significados e conteúdos simbólicos existem sempre. 

Mas será que existem sempre? 
Alguns estudiosos, aos quais eu me junto, acreditam que náo. 
Herschell Chipp, por exemplo, afrrma que: "Há mais de meio sécu-

lo von den Steinen criticou os estudiosos pelo que ele chamou de zelo ex
cessivo em interpretar exageradameJ!te o simbolismo na arte primitiva e 
em sua obra ele salientou o papel do prazer estético nas culturas primiti
vas" (Chipp, 1971:146). 

E no excelente livro de Gombrich, intitulado The Sense of Order, 
encontramos urna cita~o de Riegl, muito esclarecedora sobre o problema: 

É uma das tarefas mais dificeis a de estabelecer as fronteiras entre ornamento e 
símbolo. Esta questao, que até agora foi pouco estudada, e o foi quase que exclusivamente 
por amadores, ainda oferece um campo vasto para o exercício da inteligencia humana, em
bora par~ muito duvidoso, atualmente, de que seja possível cultivar isto até de maneira 
aproximadamente satisfat6ria (Gombrich, 1979:217). 

É inegável que o prazer estético é importantíssimo na arte alto
-xinguana. Observei em campo, inúm~ras vezes, que os artistas uaurás 
passavam um tempo enorme decorando objetos de madeira, como ban
quinhos, paus de desenterrar mandioca e viradores de beiju, ou mesmo 
de cerAmica, que após o primeiro uso veriam desaparecer totalmente sua 
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pintura. Mas nem por isso eram pintados com pouco cuidado; artistas 
mais jovens pediam aos mais experientes que os orientassem, e as con
versas, antes de com~r a decqrar um objeto, refletiam seriedade, tan
to da parte do mestre como da do discípulo, aplica~áo e interesse de to
dos os circunstantes. As crian~s assistiam a tudo isso prestando a maior 
aten~o possível. Ora, se isso náo tivesse o seu lado divertido, talvez 
náo fosse feíto com tanto empenho, e náo se empregasse tanto tempo 
numa atividade de ordem estética, pois que o objeto sem decora~o 
serviría aos mesmos propósitos utilitários que o objeto ricamente orna
mentado. 

O aspecto lúdico é importante na arte uaurá, mas náo é ele que vai 
nos deter agora. 

A análise do conteúdo simbólico também é importante, e ela será 
feita sempre que possível no decorrer deste trabalho. 

Mas o que pretendo fazer aqui é algo um pouco diferente: urna 
análise formal dos motivos geométricos da arte uaurá. Muitos dos estu
dos que me precederam viram incoerencias na identifica~o dos motivos 
por parte dos índios: um motivo constituído por triA~gulos poderia ser 
interpretado ora como "uluri" ora como "dente", sem que se encontrasse 
explica~o para isso. Problema maior surgía quando se pedia para identi
ficar losangos, pois aí a variedade de respostas chegava a ser desconcer
tante .. Eu mesma, no campo, cheguei a ficar totalmente perplexa diante 
da enorme variedade dos motivos, que apareciam tanto em pintura cor
poral como na decora~o dos mais variados objetos. Só comecei a solu
cionar as discorda.ncias aparentes quando reuní urna col~o, que com
preendia objetos, desenhos e fotografías de pintura corporal com os mo
tivos identificados pelos próprios índios. Agrupando todos os exemplos 
de um mesmo motivo, é que cheguei a compreender o sistema de geome
tria que estava presente naquela nomenclatura táo complexa. E foi assim 
que pude fazer urna classifica~o dos motivos encontrados na arte uaurá. 

O método no qual este trabalho se baseia foi inspirado por vários 
estudos sobre a arte primi~iva de diversos povos. Sáo eles: Faris ( 1972), 
Munn (1971), Greenberg (1975), Dawson (1975), Muller (1973) e Wash
burn (1977). Limito-me as referencias das passagens que mais influencia
ram minha própria pesquisa, mesmo com risco de simplificar um pouco 
os pontos de vista desses diferentes autores. Pretendo somente assinalar 
aspectos que podem ser facilmente utili:zados em contextos muito dif e
rentes daqueles em que se originaram. Para urna visáo mais objetiva e 
pormenorizada das pesquisas citadas, será conveniente uma consulta a 
obra original. 



596 KARL VON DEN SI'EINEN: UM SÉCULO DE ANTROPOLOGIA NO XINGU 

Nancy Munn estudou o sistema de representa~es dos ualbiris da 
Austrália, concentrando-se em aspectos classificatórios dos sistemas 
pictóricos. Separou os itens constitutivos desse sistema em categorias vi
suais, dividindo por sua vez as categorias em elementares e compostas, 
conforme se trate de elementos fundamentais ou de conexóes gráficas. 
Tal como ocorre em muitas outras culturas primitivas, e mesmo em cer
tos períodos da arte ocidental, a autora assinala que as categorias visuais 
podem ser muito gerais, e sáo muitas vezes altamente ambíguas em seu 
significado: uma mesma figura pode receber diferentes interpreta~óes, 
sendo que o veredicto final sobre seu significado será dado pelo contexto 
no qual está inserida. A partir do estudo dessas categorias dentro de seus 
contextos, atribui-lhes um significado semAntico. Seus pressupostos teóri
cos sáo estruturalistas e consideram a arte como linguagem. 

O estudo de Faris, sobre a arte da ornamenta~o do corpo entre os 
nubas, é altamente sugestivo para antropólogos que trabalham com tri
bos indígenas brasileiras, muito em especial as xinguanas. Nele o autor 
descreve os padróes de beleza corporal, as formas geométricas usadas na 
pin~ura e na incisáo do corpo; os tipos de simetría de que se fazem co
nhecimento quando aplicam estas formas e a estética peculiar do povo. 
Há nesta arte um ponto em comum com a arte gráfica uaurá: ela está 
aberta as influéncias externas, e adota formas novas trazidas pelos bran
cos (como, por exemplo, a cópia do motivo de urna embalagem de cigar
ros, usada na pintura corporal masculina), sem que isso implique sua de
cadéncia ou degenera~o. (Veremos neste capítulo as novas formas ado
tadas na arte uaurá depois do contato com os brancos.) Faris rejeita en
faticamente a teoría estruturalista e o pensamento de Lévi-Strauss; anali
sa a arte nuba como se fosse urna gramática visual, cujos princípios se ba
seiam na lingüística generativa e sáo especificados em forma algorítmica. 

Laura Greenberg baseia seu artigo, sobre a ornamenta~áo da 
cera.mica hop~ em estudos de Arnheim, Whorf e Lévi-Strauss. 

Sua pesquisa resolve algumas das contradi~óes e perplexidades 
enunciadas a respeito da cera.mica pueblo por antropólogos que a prece
deram. Assim, Ruth Bunzel afmna que o "[índio] hopi contemporAneo vé 
arco-íris e montanhas onde o arqueólogo vé pássaros e serpentes. Pode
-se fazer aí urna livre escolha". (apud Greenberg, 1975:37). Nas pesquisas 
de Bunzel aparecem grandes dificuldades quando desenhos de elementos 
isolados, presentes na decora~o de cera.htlca, foram apresentados a dife
rentes indivíduos para que os identificassem: foi visto, por exemplo, que 
urna forma podía receber um nome em um contexto, outro nome em um 
contexto diferente, e ainda um terceiro nome no primeiro contexto, de-
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pois de um certo lapso de tempo ( idem, ibidem ). Para Greenberg, estas 
ambigüidades e contradi~es devem ser resolvidas por urna mudan~a na 
maneira de analisar a decora~o da cerAmica: 

' 

Esta inexatidao para dar nome aos elementos( ... ] pode levar a indicar que os ele. 
mentos nao sao importantes em si mesmos como entidades. Mais do que isso, as rela~es 
espaciais entre os elementos e a maneira de colocá-los dentro do espa~ pode ser mais im
portante. [ ... ] (Bunzel) sugeriu que a falta de urna termino logia coerente para os elementos 
da decora?o indica que a arte nao é objeto de um pensamento racional entre os índios 
pueblos; entretanto, baseada na mesma informa?o, eu sugiro a possibilidade de que é ra
cional, mas o raciocinio usado baseia-se mais no processo e nas rela~ do que nos elemen
tos ou nao coisas (Greenberg, 1975:37). 

O ponto importante para Greenberg é salientar que o "procedi
mento de isolar e classificar elementos de decora~o, sem considerar 
como eles sáo derivados, é de utilidade muito duvidosa no contexto da 
cerAmica hopi" (Greenberg, 1975:44). 

A partir do estudo da organiza~áo do espa~o na arte hopi, Green
berg passa para considera~óes sobre a cosmovisáo desses índios: se a arte 
reflete um sistema peculiar de organiza~o dos elementos, esse mesmo 
sistema deverá ser encontrado em contextos muito mais amplos, mesmo 
os náo-pertencentes ao universo da cria~áo artística. Em outros termos, a 
visáo do mundo no pensamento hopi é estruturada conforme urna duali
dad e, baseada em um valor igual dado ao fundo e a figura no campo de
corativo e a simetría rotacional, e náo na dualidade da simetria bilateral. 

O método de análise de Greenberg e a importAncia do estudo da 
distribui~áo e organiza~áo de elementos no espa~o decorativo puderam 
ser aplicados, mutatis mutandis, com grandes vantagens, no estudo da ar
te uaurá. Mas, seguir passo a passo seu pensamento e seus pressupostos 
teóricos e partir do estudo da arte para o da cosmovisáo uaurá é algo que 
ainda náo pode ser f eito, pois conhecemos pouco sobre a maneira des tes 
de pensar o universo. Mesmo assim, seria possível adiantar algo a respei
to do problema. 

O estudo de Alice Dawson sobre a arte gráfica dos caxinauas des
taca-se pela clareza e concisáo. Integra um volume sobre a arte desses 
índios do Leste do Peru, que traz, entre muitos outros aspectos de inte
resse, exemplos do sistema nativo de classifica~o de artefatos, e um am
plo repert6rio de julgamentos estéticos f eitos sobre artefatos man uf atu
rados pelo grupo. Em antropologia sul-americana, este é o estudo mais 
completo e talvez único sobre etnoestética. 

A autora faz urna lista dos elementos básicos nas várias manif es-
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ta~es da arte geométrica dos caxinauas, e estuda a maneira como estes 
elementos sáo combinados entre si, bem como de suas varia~es ao adap
tar-se a objetos de diferentes formas e materiais ( ceramica, cestaria, ban
cos de madeira, caba~s, faixas para a cab~ e pontas de projétil). Ao 
contrário do que se pensa comumente para a arte primitiva, o bom artis
ta é aquele que sabe usar os padróes tradicionais sem decorar os objetos 
com motivos dispostos em simetria perfeita. Segundo os critérios estéti
cos do grupo, a simetria perfeita e a repeti~o muito fiel dos motivos, em 
campos decorativos de medidas iguais, é a marca do artista medíocre. 

Alice Dawson náo se atém a considera~óes teóricas: seu trabalho 
baseia-se muito mais em um copioso material etnográfico, pesquisado 
em um sério e demorado trabalho de gabinete. 

Pela solidez, seu artigo pode ser considerado como exemplar, ten
do ainda o mérito de provar que a teoria náo é imprescindível para a 
compreensáo de um sistema de artes. primitivo. 

Muller propóe-se fazer urna análise estrutural dos estilos artísticos; 
baseado nos estudos lingüísticos de Chomsky e considerando arte como 
urna linguagem, concentra-se na elabora~o de urna teoria artística que 
sirva para o estudo da arte primitiva, e aplica-a ao estudo dos ornamen
tos de concha encontrados em sítios arqueológicos do Tennessee. Ressal
ta a import!ncia de tentar estabelecer urna gramática do estilo que se 
quer estudar. 

Urna idéia um tanto resumida de seu método pode ser feita a par
tir da seguinte cita~o: 

Portanto, urna gramática deve ter duas ~: urna lista dos elementos núnimos e 
um conjunto de regras que combinam estes elementos em unidades mais complexas. Essen
cialmente, isto será urna taxonomía de formas (em arte] e urna álgebra de conexoes (Muller, 
1973:76). 

Um dos pontos importantes para o qual Muller chama a aten~o é 
a ambigüidade que pode ser encontrada nas expressóes artísticas: 

Muitas vezes, duas express0es artísticas podem ser muito semelhantes em um nível 
superficial, mas podem ter diferentes estruturas subjacentes. Em outros casos pode haver 
várias leituras simultAneas da mesma representa~o. Este último fenómeno é comum na ar
te religiosa, na qual o mesmo signo artístico pode ser lido como implicando urna série com
pleta de símbolos diferentes, todos aó mesmo tempo (Muller, 1973:83). 

Urna gramática, ou seja, um corpus de regras que determinam um 
estilo artístico, deve ter, segundo Muller, os seguintes componentes: 
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1. Urna lista das formas e elementos básicos usados no sistema; 
2. Regras que compreendam os vários tipos de regularidades que estáo presentes entre os 

elementos da parte 1; -
3. Urna gramática independente de contexto, estruturada em frases e que compreende a or

ganiza?o básica do sistema; 
4. Regras transformacionais para mapear os resultados da parte 3 em estruturas de superfi

cie (idem, ibidem ). 

Embora tenha aplicado suas idéias teóricas, a um conjunto de ob
jetos arqueológicos, com bons resultados científicos, Muller é prudente 
ao recomendar cuidados aos que váo trabalhar com idéias semelhantes, e 
também aconselha que seus méto9os náo sejam generalizados com de
masiada facilidade: 

[ ... ] a análise estilística no curso de 1inhas generativas nAo é ne.cessária para todos os objeti
vos. Ela nao é urna panacéia capaz de curar todas as doen~ da antropologia estética. O 
que ela é, é uma maneira mais rigorosa e formalizada de anaHsar as estruturas dos estilos 
artísticos, de modo que procuram levar em conta o fato de que um estilo é muito mais do 
que um cotpus de obras de arte (1973:128). 

Sheila Kom é autora de um interessante trabalho sobre as pinturas 
usadas nas fachadas das casas em Abelam, Nova Guiné. Seu trabalho foi 
feito principalmente em gabinete com uso de fotografías. Citando outros 
trabalhos no campo da arte primitiva, Korn salienta que eles foram escri
tos fazendo uso de termos lingüísticos; obseiva, entretanto, e com razáo, 
que os mesmos fenOmenos poderiam ter sido descritos em termos musi-· 
cais ou matemáticos: 

Pode acontecer que a arte visual deste tipo tenha sido interpretada satisfatoriamen
te, e que baja algumas analogias _entre eta e o campo da linguagem, mas estabelecer um sis
tema visual em termos adequados para a descri?o de palavras e senten~ é transformar 
analogias em similaridades funcionais, coisa que elas nunca poderlo ser (Korn, 
1978: 163-164). 

E, mais adiante, afrrma enfaticamente que "para evitar problemas 
angustiantes e pouco válidos no campo da estética e da filosofía, é mais 
inteligente deaar os instrumentos de análise da lingüística dentro do es
tudo da linguagem, que é o campo próprio deles". 

O entusiasmo de arqueólogos e etnólogos, a respeito da teoría da 
arte como linguagem, náo é compartilhado pelos lingüistas, que gosta
riam de ver maior rigor e menos facilidade no uso dos conceitos próprios 
de sua ciéncia trazidos para campos diferentes do seu próprio. 
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Apesar dos cuidados e precau~es de Muller, trabalhos como o seu 
sáo criticados por Dell Hymes, que pede maior precisáo de conceitos, 
restri~o ao uso de generaliz.a~es fáceis, e aboli~o do uso da analogia 
da arte com a linguagem em casos em que esse uso, as vezes, parece se
guir um simples modismo. "A lingüística náo é um cálculo formal, des
provido de substAncia organizada de significado ou som. Esse ponto de 
vista é essencial para a liga~o da lingüística com a antropologia geral, e 
para urna abordagem geral do comportamento cultural" (Hymes, 
1970:98). 

Como todos os estudiosos que se dedicam as ciéncias humanas, 
Hymes acha necessário integrar as diferentes disciplinas que a compóem, 
mas adverte seriamente aqueles que pretendem fazé-lo usando modelos 
inadequados: 

Um dos objetivos das ci&lcias humanas deve ser uma compreensao integral da vida 
humana como um todo, apesar do estudo separado de diferentes aspectos. Analogias falsas 
e metáforas erradas impedem tal entendimento. Etas impedem a comunica~o entre os 
membros das diferentes disciplinas - e a falsa confian~ no conhecimento próprio de outra 
disciplina pode representar um perigo maior do que a pr6pria ignorincia. E um problema 
fundamental para uma ci&lcia humana integrada deve ser o de entender por que certos mé
todos e análi~ sio adequados para certos aspectos da vida humana e nio para outros. Em 
outras palavras, uma condi~o para haver uma ciéncia humana adequada é saber as con
di~oes de conhecimento de cada um de seus ramos, tal como ele é moldado pela vida hu
mana como a fonte tanto daquilo que queremos saber como dos meios de que dispomos pa
ra alean~ este saber. 

A partir desse ponto de vista, traz prejuízos chamar fen&menos de "linguagem", 
cham_ar urna análise de "gramática", ou apropriar-se de uma analogia lingüística, de qual
quer outro modo fazer isso só toma obscuro aquilo que na vida humana de fato é encarado 

1 adequadamente como uma linguagem,. ou gramática ou como tendo alguma parte de suas 
propriedades. Algumas vezes esses problemas sio afetados por desejos de prestígio ou por 
efeito da moda; muitas vezes é meramente um uso de uma metáfora tradicional ("lingua
gem" para qualquer modo de comunica~o, "gramática" para qualquer coisa com um siste
ma subjacente ). É justamente por este motivo que, como lingüista, preocupando-me em sa
ber até que ponto as propriedades da linguagem sio compartilhadas com outros aspectos da 
vida humana, eu insisto em pedir cautela. Particularmente neste periodo de mudan~ rápi
das na própria lingüística, e em nossas con~ de linguagem, é muito imprudente ape
gar-se a pormenores do modelo lingüístico de álguém. Ao mesmo tempo vale sempre a pena 
perguntar quais sio as questoes básicas u quais o modelo se dirige, e quais sio seus pressu
postos básicos. E também como se relacionam estas questoes e pressupostos em outros as
pectos do sistema geral. Pode haver mesmo um apoio na lingüística, aJguma corr~o e am
plifi~o, como parte do progresso em dire?o a bases mais adequadas para as ciencias 
humanas como um todo. AMim como ~ enganador atnbuir a outros setores o que é especifi
camente lingüístico, também é enganador tratar como especificamente lingüístico aquilo 
que é geral na humanidade (1970:94). 
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Hymes termina por sugerir que os arqueólogos (e podemos acres
centar os etnólogos) se atenham mais aos modelos matemáticos e lógicos 
do que aos lingüísticos: já que os próprios lingüistas o fazem, os estudio-

' sos de ciéncias humanas estariam percorrendo um caminho mais curto e 
direto se se voltassem a esta fonte, sem, entretanto, esquecer completa
mente as contribui~óes que a lingüística tema oferecer as demais cién
cias do homem. 

Concordo plenamente com a posi~o de Hymes: náo vejo vanta
gens em se apelar para um modelo lingüístico ao se analisar uma mani
festa~o de arte primitiva. Para se fazer uma análise formal, náo é ne
cessário estabelecer uma gramática, e, ao se fazer o inventário de ele
mentos mínimos que compóem uma ornamenta~o geométrica, náo é 
necessário apelar-se para um vocabulário. 

Ao fazer a análise formal da arte uaurá, pode-se perguntar por seu 
significado: que sentido tem um indivíduo usar determinado motivo em 
pintura corporal ou na decora~o de um objeto? Até o momento, minha 
resposta para essa pergunta é negativa: há ex~es, como, por exemplo, 
a pintura Ualamá-neptakO ( cab~ de sucuri), mas os próprios índios 
usam-na de maneira táo liberal que o significado que lhe assinalam pare
ce ter apenas um valor verbal. 

" 
Em esfera bastante ampla, pode-se assinalar significado ao fato de 

uma pessoa ostentar ou náo a pintura corporal, e de um objeto ser ou 
náo decorado com figuras geométricas. 

No caso das pessoas, o náo uso de pintura corporal significa que 
ela está de luto por algum parente ou que está em período de reclusáo de 
adolescéncia. O uso da pintura, por sua vez, significa que ela tem parte 
ativa em determinada festa, ou, se se trata de um dia comum, que ela 
está com vontade de parecer boriita, de ter intera~o social, ou de tor
nar-se sexualmente atraente. Minhas observa~es coincidem com as que 
Gregor (1977) fez entre os meinácus. 

Para apoiar meu ponto de vista, posso afirmar que encontre~ por 
exemplo, que o mesmo motivo poderia ser usado em qualquer ocasiáo, 
por homens ou mullieres de qualquer idade. É o caso do motivo da cobra 
kulu (kulupe.iene), que estava em grande voga durante o tempo em que 
permanecí entre os uaurás. 

Outros motivos, como unha de tatu-canastra (malula upa), eram 
usados preferencialmente por mullieres, mas registrei urna ocasiáo em 
que um homem o estava usando pela simples razáo de que lhe parecera 
bonito. 



Fig. 122. Reprodu~áo de dcscnho feíto por urna das mclhorcs ceramistas uaurás. Os triangulos cen
trais f ormam o motivo dente de piran ha. As figuras dispostas cm simetria radial, e os losan
gos cm fileiras ao lado do círculo, sáo variantes do motivo da cobra kulu. 



MOTIVOSGBOMÉTRICOSNAARTEUAURÁ (i()J 

Quanto aos objetos, os uaurás consideram que a adi~o de orna
menta~o geométrica os embeleza, sem acrescentar-lhes outro valor (de 
ordem eficaz ou mágica) que náo q estético. Um dos ceramistas que ha
via trocado comigo algumas vasilhas de sua conf~áo dizia que elas 
eram muito bem feitas, porque, além da pintura vermelha-pré~o, ele 
lhes acrescentava, depois da ~o, urna série de ornamentos geométri
cos em tom vermelho-escuro. Segundo ele, nem todos os ceramistas ti
nham esse mesmo cuidado, e por isso sua própria produ~áo era mais va
liosa, que a dos demais. 

Os motivos geométricos da arte uaurá parecem ser muito mais 
exercícios formais que mensagens de significado implícito. O fato de que 
a maioria dos motivos recebe nome de animais náo tem maiores impli
ca~es que as de uma alusáo a aspectos geométricos da natureza, e de 
recurso mnemónico para facilitar a visualiz:a~o e aprendizagem do sis
tema decorativo. A rela~o entre esses motivos e os animais, que eles 
supóem retratar, é bastante ténue. 

Algumas publica~es recentes sobre a arte uaurá encontram signi
ficado em objetos que apresentam decora~o geométrica; creio que tais 
idéias derivam unicamente de especula~óes f eitas em gabinete, e náo de 
informa~óes obtidas entre os índios. O elevado teor de imagina~o de
senvolvido nesses trabalhos chega a fazer ver até preces que os uaurás te
riam "escrito" em seus objetos, o que só pode ser considerado como fan
tasia por demais distante da verdade científica. 

Os motivos geométricos estudados neste trabalho aparecem em vá
rios objetos confeccionados pelos uaurás: cestas, bordunas, banqui
nhos, máscaras, viradores de beiju, paus de desenterrar mandioca e pentes. 

A pintura corporal é outra manif esta~o importante da arte uaurá, 
e nela se podem ver inova~óes e motivos mais tradicionais. 

Estou deixando de lado, deliberadamente, o estudo dos motivos 
que aparecem nos zunidores, visto que neles se encontra urna iconografía 
especial, ligada As figuras de peixes, e completamente diferente da que 
aparece nos demais artefatos da cultura. Esta iconografia e o significado 
dos zunidores seráo objeto de um estudo especial que se acha em prepa
ra~o. 

Já foram apontadas no presente trabalho as várias contradi~óes 
que surgem diante do estudioso que se propóe estudar a arte geométrica 
do Alto Xingu. Diante dessas discrepAncias, decidi adotar um novo ponto 
de vista para estudar a arte gráfica uaurá. 

Desde o primeiro momento, era evidente que o problema náo po
deria ser resolvido só durante o trabalho de campo. Na minha estadia na 
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Fig. 123. Pente detorado como motivo nada. Fotografía: Romulo Fialdini. 
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Fig. 124. Cesta decorada com o motivo R.io Uene-Uene. Fotografía: Rómulo Fialdini. 
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aldeia, os objetos decorados estavam em uso quase constante, e se eu re
tirasse alguns deles de circula~o ou de uso, para um estudo mais demo
rado, implicaría urna inoportuna intederéncia nos trabalhos cotidianos 
dos índios. Quanto a pintura corporal, as dificuldades técnicas para seu 
registro náo eram menores: os rapazes mais jovens, que a usam mais, os
tentando maior variedade de motivos, costumam lutar huktJ-huka logo 
depois de se terem pintado, borrando ou apagando a pintura recém-apli
cada. As mo~s e mulheres, depois de pintadas, váo dan~r, o que 
também atrapalha o estudo minucioso dos motivos. E como, via de regra, 
a pintura é aplicada simultaneamente em muitos indivíduos, por vezes si
tuados nos mais diversos pontos da aldeia, o pesquisador tem de traba
lhar com grande rapidez, para registrar o maior número possível de da
dos, mas com a certeza de que o inventário dos motivos de pintura, reali
zada durante um só dia na aldeia, nunca poderá ser completo. 

Para resolver este problema, foi necessário complementar muito 
bem o trabalho de campo com o estudo de gabinete. 

No campo, registrei, por meio de fotografías e desenhos, o maior 
número possível de objetos decorados e de exemplos de pintura corporal. 
Organizei também urna col~áo de objetos, na qual estivessem represen
tados o maior número possível de cada um dos motivos decorativos co- . 
nhecidos dos uaurás. Sempre que possível, cada motivo deveria estar 
presente no maior número de artefatos, visto que poderia apresentar 
numerosas variantes de um mesmo motivo. 

Além disso, organizei também urna col~o de desenhos que os ín
dios fizeram sobre papel. Nela foram representados objetos decorados, o 
que aumentou a amostragem obtida nos objetos da col~áo e um grande 
número de motivos existentes na pintura corporal. · 

Como para os objetos, os motivos de pintura corporal e os dese
nhos tinham, em suas fichas de campo, a identifica~áo dada pelos pró
prios índios e a indica~áo de seu autor, para poder detectar eventuais va
riantes individuais na denomina~áo. 

Diante do que pude considerar como urna amostragem de dados 
em número razoável e das indispensáveis identifi~~óes dos índios, tor
nou-se possível a realiza~o da pesquisa de gabinete. Nesta:, o primeiro 
passo f oi fazer a reuniáo de ~odos os objetos e fotografías, separando-os 
conforme os motivos representados. 

Em seguida, parti para um inventário dos elementos mínimos que 
compunham cada motivo. Desta maneira, conseguí também urna classifi
ca~áo de motivos segundo a nomenclatura fomecida pelos índios, usando 
como critério os elementos mais simples que os compóem. 

r 



Fig. 125. Virador de beiju decorado com o motivo cspinha de peixe. F.sta é urna forma mais sofistica
da do motivo, exccutada pelo melhor artista da aldeia: o chef e Malakuyawá. 
Fotografía: Rómulo Fialdini. 

Fig. 126. Virador de beiju decorado com os motivos dente de piranha e dono de mandioca - duas 
laivas na parte central. Confeccionado pelo chef e Malalcuyawá. 
Fotografía: ROmulo Fialdini. 
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Na amostra que reuni, foi possível verificar que os motivos da arte 
gráfica uaurá se formam a partir dos seguintes elementos mínimos: 

• pontos 
• círculos 
• linhas retas 
• linhas curvas 
• tri!ngulos ret!ngulos 
• tri!ngulos isósceles ou eqüiláteros 
• losangos 
• losangos com as extremidades cheias 
• quadrados 

É a combina~áo desses elementos entre si e a disposi~áo deles no 
espa~ a ser decorado que formam um motivo .. Apenas em poucos casos, 
como será visto mais abaixo, um elemento isolado receberá identifica~o 
equivalente a um motivo. Em outras palavras, a grande maioria dos mo
tivos é formada por conjuntos de elementos, organizados de maneira 
previamente estabelecida; é o ritmo, mais que o elemento inicial, que 
servirá como düerenciador dos motivos entre si. 

Vejamos a seguir a lista de motivos encontrados na pesquisa. 

1. Motivos formados por pontos: 

• • ••••••••• 
• • ••• . .. . . . . . . 

• • ••• 
• • • • • • • . . ' . . . . . 

• • • • • • • • • • • 41 . . . . . . . . .. 
• • •• • • •• 

• • • • • • • • • • j 

• • • • • • • • • • • • • • • • 
• • • • •• • • • • •• • ••• 

A. Ueri-ueri - (tradu~o desconhecida) - pontos espalha
dos ao acaso, dentro de um campo decorativo delimitado. 
Usado em geral .como motivo secundário, preenchendo o 
espa~ vazio encontrado no campo delimitado por um 
motivo principal. Aparece em viradores de beiju e pintura 
corporal. 

B. Teme-ldtsapa - pintura de anta - pon~os dispostos dois a 
dois dentro de um campo decorativo. Quando pintado, 
aplicado com os dedos indicador e médio da máo direita. 
Usado em geral como motivo secundário. Ocorre na pin
tura corporal ( especiil.mente feminina), pentes, desenhos. 
O nome do motivo sugere uma analogía com a pelagem 
dos filhotes de anta, que tem manchas em forma de círcu
los situadas no dorso. 
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C. Yutapá - pintura de peixe pacu-vermelho - série de 
pontos situados em campos decorativos vizinhos, separa
dos por linhas retas. Usado especialmente na pintura cor
poral masculina. O nome do motivo alude ao peixe pacu. 

2. Motivos formados por círculos: 

A. Puko-tiwi - (tradu~o literal: rodilha que as mullieres 
usam para apoiar objetos que carregam sobre a cabe~) 
- motivo formado por um único círculo, tendo o mesmo 
centro do campo decorativo. Usado em vasilhas de cera
mica de base circular. 

B. Pala-pala/a - (tradu~o desconhecida) - círculos espa
lhados ao acaso dentro de um campo decorativo determi
nado. Usado na pintura corporal masculina como motivo 
principal, e em viradores de beiju, bordunas, banquinhos e 
pentes, como motivo secundário. 

3. Motivos formados por linhas retas: 

A. Mepinhaco - (tradu~o literal: nada [sic] - a tradu~o 
literal indica que este náo é considerado um motivo de va
lor igual aos demais, visto que sua disposi~o rítmica é 
muito simples e sua execu~o demasiado fácil. É formado 
por urna única série de retas, dispostas obliquamente den
tro do campo decorativo. Segundo explica~o de um in
formante, "quando [alguém) está com pregui~ de fazer 
iganala [motivo decorativo] ou náo quer fazer iganala, 
entáo faz mepinhaco". Encontrado em pentes. 

B. Karru"ote-tapaca - pintura de arara - séries de retas 
paralelas dispostas em sentido diferente, em campos de
corativos vizinhos. O nome do motivo alude as linhas pa
ralelas que as araras tem em torno dos olhos. Encontrado 
em ceramica, pentes e pintura corporal. 

C. lgana-pa-akae (tradu~o desconhecida) - Motivo forma
do por duas séries de linhas colocadas em angulo, tendo 
os vértices voltados para dire~oes apostas. Usado na pin
tura facial (masculina e feminina) e em máscaras. 
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D. Kupate-nabe - espinha de peixe - retas dispostas em 
sentido oblíquo em torno de um eixo. O motivo é uma 
representa~o gráfica muito clara da espinha de peixe, e 
coincide com o nome dado a um padráo textil muito 
freqüente em nossos próprios tecidos. O esquema repro_; 
duz a expressáo mais simples do motivo. Pode-se encon
trar variantes dele, ao se dispor em torno do eixo triangu
los ou losangos, em lugar de linhas retas, contanto que es
tes guardem entre si o mesmo tipo de simetria que se en
contra na expressáo mais simples do motivo. 
Encontrado em ceramica, pentes, pintura corporal mas
culina, cestos. 

E. A/ua-tapaca - pintura de morcego - duas séries de retas 
entrecruzadas. O motivo alude provavelmente ao morcego 
mitológico, representado nas festas pr6prias do ciclo do 
pequi. O morcego, representado pelos homens da aldeia, 
tem um comportamento muito desleixado e inconveniente: 
sobe nos telhados das casas, urina em locais impr6prios, diz 
coisas inconvenientes, é anticultural, enfim. O motivo, pr6-
prio da pintura corporal masculina, é feito rapidamente e 
sem cuidado, e aplicado sempre comos dedos. 

F. Kasukupé - pintura sinuosa - série de linhas retas dis
postas verticalmente em ziguezague. O nome do motivo se 
refere a um tipo de enrolamento em que o fio faz movi
mentos curvos ondulat6rios; usado sobretudo _para fixar 
penas e flechas. Muitas vezes aparece com pequenos 
. triangulos, colocados junto aos angulos externos. O moti-
vo é típico da pintura corporal feminina. 

G. Uene-Uene-Suco - motivo do Rio Uene-Uene - série de 
linhas retas dispostas horizontalmente em ziguezague. O 
motivo representa o curso sinuoso do Rio Uene-Uene, 
que corre próximo a aldeia uaurá. Usado em cestas, pen
tes e viradores de beiju. 
A distin~o entre os motivos pintura sinuosa e Rio Ue
ne-U ene é digna de ser levada em considera~o; se náo 
dispuséssemos da nomenclatura indígena para elas, e es
tivéssemos fazendo, apenas um trabalho de gabinete, ten
deríamos a considerá-los como um único motivo, ou seja, 
um ziguezague. Mas, examinando um a um os objetos, 
desenhos e fotografias em que eles aparecem, verificamos 
haver entre os dois as seguintes diferen~s: 
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l. pintura sinuosa tem sempre as linhas em posi~o 
vertical, ao passo que o do Rio Uene-Uene temas 
linhas em posi~o horizontal; 

2. em pintura sinuosa, há maior número de espa~os 
vazios entre as linhas; em Rio Uene-Uene, as linhas 
estáo sempre próximas urnas das outras. 

H. Kutahe napu/a - caminho de formiga saúva - motivo 
usado mais freqüentemente em cestaria, mais precisa
mente nas bases dos cestos, conforme ptÍde observar em 
campo. Cruzamento de duas diagonais de um quadrado. 

4. Motivos formados por linhas curvas: 

A. Malula-upa - unha de tatu-canastra - representa~ao 

clara da unha de tatu. Figura em forma de meia-lua. Pode 
ser encontrado isoladamente ou em série. Aparece na 
pintura corporal, especialmente feminina, e em desenhos 
sobre papel. 

B. Atinuá - (pintura de borboleta) ou pintura do peixe (o 
peixe em questáo é semelhante ao acari) - dois arcos de 
círculo colocados em sentidos opostos, com os respectivos 
centros na parte externa do campo decorativo. A alusáo a 
borboleta náo me parece clara, mas a alusáo ao peixe é 
evidente: reproduz as listas que aparecem em seu dorso. 
Em um mito uaurá, que conta o acontecimento de um 
quarup entre os animais, o peixe aparece como pareat, ou 
seja, embaixador cerimonial encarregado de convidar ha
bitantes de outra aldeia para a festa. O peixe tem a pecu
liaridade de poder se movimentar fora da água, o que re
for~ a analogia com o pareat, que percorre grandes 
distancias fora do território de sua aldeia. Este motivo é 
aplicado cerimonialmente nas costas do pareat, quando a 
aldeia aceita formalmente o convite para o quarup. Re
present~ também o corpo humano: ao desenhar o tronco 
de uma figura antropomorfa, os uaurás lhe dáo sempre 
esta forma. Sobre as sepulturas, com vistas a realiza~o da 
festa do quarup, sao colocados peda~os de madeira que 
obedecem ao tra~ado de atinuá. Além desse uso cerimo
nial, o motivo pode ser encontrado em cestos, ceramica. 
Pode ocorrer uma variante, substituindo as linhas curvas 
por retas: Nesse caso, ele é formado por dois angulas, 
com os vértices no interior do campo decorativo. Encon
trei esta variante em uma única ocasiáo, no tran~do da 
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parte superior de um pente. Náo creio que a linha reta se
ja imposi~o da técnica, pois encontrei o mesmo motivo, 
em sua forma original curva, no tran~do da base de um 
cesto. Formalmente, este motivo é identico a igana-pa
akae. O único ponto que os distingue é que este aparece 
em pintura facial exclusivamente, e o atirru.á aparece em 
outras superficies. 

C. ltulaga-nako - pintura de campo de jogo de bola - dois 
arcos de elipse, com os respectivos centros na parte exter
na do campo decorativo. O motivo reproduz o tra~do do 
campo usado, em tempos antigos, pelos uaurás, para o jo
go de bola feita de mangaba. (Tal jogo náo é mais prati
cado em nossos dias, embora se conserve sua memória.) 
Encontrado em ceramica, pintura corporal, desenho sobre 
papel. 

5. Motivo formado por triangulas retangulos: 

A. Kinken-e-tianá ou kunhé-kunhé-rutekana - pintura de 
mariposa - motivo composto por dois triangulas, dispos
tos em sentido oblíquo, e tocando-se no ponto correspon
dente ao angulo reto. O motivo alude ao movimento das 
asas do inseto. Pode ser encontrado em pentes, cestos, 
pintura corporal, viradores de beiju, cintos de mi~angas, 
desenhos sobre papel. 

6. Motivos f armados por triangulas isósceles ou eqüiláteros: 

A. Ikehii-nana-tapa - motivo do dente de capivara - grupo 
de quatro triangulos, tendo as bases colocadas sobre os 
lados externos de um quadrilátero central. Náo foi possí
vel verificar qual a analogia existente entre essa figura 
geométrica e os dentes da capivara. O motivo é encontra
do em pentes e cestos. 

B. Uluri - duas séries de triangulos com as bases voltadas 
para o centro do campo decorativo. Náo consegui ver qual 
é a analogia entre este motivo e o ornamento, usado no 
cinto das mulheres xinguanas, que lhe dá o nome. É en
éontrado em cestos e na pintura corporal masculina. 
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C. Kuarrata - escama de curimatá - também chamado es
cama de peixe, casca de peixe. Série de triangulos dispos
tos em linhas horizontais contiguas, sendo que os vértices 
dos triangulds das fileiras inferiores tocam as bases dos 
que estáo nas fileiras superiores. A figura sugere a dispo
si~áo das escamas do curimatá, que sao imbricadas. O 
motivo é encontrado em viradores de beiju e paus de de
senterrar mandioca. 

D. Mitseuené ou Emitseuené - dente de piranha - série de 
triangulos dispostos em torno da parte interna de uma li
nha curva, com os vértices voltados para dentro. Esta li
nha pode ser um arco de círculo, um círculo ou um arco 
de elipse. A figura faz pensar na arcada dentária da pira
nha. O motivo ocorre em viradores de beiju, pintura capi
lar masculina. 

7. Motivos formados por losangos: 

A. Pauá piná - (tradu~áo literal: uma casa) - também 
chamado kupate (tradu~áo literal: peixe). Motivo formado 
por um único losango. Ocorre em peneiras, viradores de 
beiju, cestos, pintura corporal feminina. Pode ter ou náo 
as extremidades cheias. Creio que grande parte da con
fusáo que existe na identiflca~o dos motivos decorati
vos na arte uaurá (e mesmo na arte alto-xinguana) se 
deve ao fato de que a palavra "losango" em uaurá é ku
pate, que também quer dizer "peixe,,. Quando se mos
tra um losango a um informante, ele o identifica pelo 
nome correspondente a "peixe", mas uma série de lo
sangos receberá identifica~o diferente, conforme a dis
posi~áo destes no campo decorativo, como será visto mais 
abaixo. Para o pesquisador que. recebe estas diferentes 
respostas, elas pareceráo contraditórias, pois, de seu 
ponto de vista, está mostrando unicamente losangos. Mas, 
do ponto de vista indígena, há uma nítida diferen~a no 
fato de se tratar de um ou vários losangos, e na manei-
ra como estáo dispostos. Daí haver grandes dificulda
des para um uaurá identificar um motivo que apare~ 
num desenho ou fotografia: para faze-lo consciencio
samente, seria necessário que ele tivesse o objeto em 
máos, pois precisa ver como o artista come~ou a desenhar 
o motivo, e como este se dispóe na totalidade do cam
po decorativo. 
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B. Ku/upeiene - motivo da cobra kulu - segundo o infor
mante, "caraíba" (branco) náo conhece essa cobra, por is
so nós náo sabemos seu nome em portugues. A tradu~áo 
é sujeita a algumas dúvidas, pois apenas um informante 
uaurá é que a forneceu; os demais afirmaram desconhecer 
tanto a tradu~áo como explica~óes do motivo. Formado a 
partir de um angulo que se desdobra em urna série de lo
sangos, dispostos numa linha reta. Usado em pintura cor
poral (masculina e feminina), cestos, ceramica, viradores 
de beiju, máscaras, paus de desenterrar mandioca, pentes, 
banquinhos. 

C. Ualamá-neptako - cabe~ de sucuri - motivo formado 
por urna série de losangos com os vértices adjacentes dis
postos em linha reta ou em linha sinuosa. A diferen~a do 
anterior, o início deste é feito com um losango e nao com 
um angulo. Podem ser acrescentados círculos no centro 
dos losangos, sem alterar o motivo. Usado especialmente 
na pintura corporal masculina (dorso e costas), pode ser 
encontrado também em cestaria. Os informantes afrrmam 
que se trata de uma pintura típica dos campeóes de hu
ka-huka, mas na prática qualquer pessoa pode ostentá-lo 
(a mesma observa~áo foi feita por meu colega Thomas 
Gregor entre os meinácus). 

8. Motivo formado por quadrados: 

A. Aiue-rata - pintura de jaboti - vários quadrados concen
tricos. Usado na pintura corporal masculina e na cera-. mica. 

B. "Damero" - (nome desconhecido em uaurá) - peque
nos quadrados dispostos a maneira de um tabuleiro de 
xadrez. Usado em paus de desenterrar mandioca. 

9. Motivo figurativo: 

A. Kukuhu - o dono da mandioca - é urna larva (Sphingi
dae sp ), conforme identifica~o feita por especialistas do 
Museu de Zoología da USP, a partir do exame de larvas 
recolhidas pelos índios. É, portanto, incorreta a identifi
ca~áo feita por antropólogos que me precederam no 

' campo, quando identificam kukuhü com urna vespa. Nes-
se caso, os artistas procuram reproduzir realisticamente a 
larva, e nao lhe dáo urna figura~áo geométrica, como nos 
casos anteriores. 
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Fig. 127. Virador de bciju decorado com o motivo da cobra kulu - Angulos na parte lateral. Segundo 
outro informante, este motivo é urna casa. Os pontos situados no centro também do objeto 
de controvérsia: o autor os identificou como escama de curimatá, ao passo que vários outros 
informantes dizcm ser pontos. 
Fotografia: ROmulo Fialdini. 



Fig. 128. Pente decorado com o motivo da cobra kulu. Os triangulas retangulos náo fonnam nenhum 
motivo identificado pelos uaurás, por náo estarem dispostos segundo os padroes preestabe
lecidos. 
Fotografía: Romulo Fialdini. 

• 
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Houve tres motivos cuja estrutura geométrica náo foi possível des
vendar, visto que apareceram urna única vez. Sáo eles: rá, anta e lagarto. 
Espero que, numa próxima pesquisa de campo, possa recolher pe9as nas 
quais eles figurem. ' 

Urna vez que se conhece as regras da geometria que orienta a arte 
ornamental uaurá, toma-se fácil identificar a maioria dos motivos. Devo 
assinalar, entretanio, que o sistema náo está totalmente isento de am
bigüidades. Os próprios informantes indígenas as vezes se ·contradiziam, 
ao identificar os motivos de cobra kulu e cab~a de sucuri. A forma mais 
sofisticada do motivo espinha de peixe pode ser confundida com o moti
vo de cobra kulu. Ao recolher as p~as da cole9áo, optei sempre pela 
identifica<;áo dada pelo autor do artefato, anotando, porém, as identifi
ca9óes diferentes f eitas por outros informantes. 

Potencialmente, todos os adultos da tribo uaurá sáo capazes de de
senhar e executar, sobre superfícies as mais diversas, os motivos típicos 
de sua arte. Todos podem, portanto, ser considerados artistas, náo ha
vendo especializa9áo do trabalho artístico para um indivíduo ou grupo de 
indivíduos, com exc~áo daquela decorrente da divisáo sexual do traba
lho. Há, entretanto, entre eles, um consenso a respeito de quais sáo os 
bons e os maus artistas. Quando eu pedi a um determinado indivíduo 
que fizesse desenhos para mim, meus informantes aconselharam-me a 
náo lhe dar papel e tintas, pois aquele homem náo iria fazer mais do que 
estragar e desperdi9ar um material que entre os "caraíbas" devia custar 
táo caro. Nem sempre segui o que me aconselharam, pois era do meu 
maior interesse reunir urna amostra expressiva da arte gráfica uaurá, e náo 
apenas das melhores expressóes dessa arte. Foi Muller quem primeiro me 
chamou a aten<;áo para a importancia das p~as feitas, defeituosas ou mal 
executadas, para poder bem compreender a arte de um povo: 

Os primitivos aparentemente nao sao menos competentes que seus colegas civiliza
dos, mas tarnbém nao há mais evid!ncias que sugiram que os primitivos sejarn mais compe
tentes. Qualquer exame dos espécimes que os curadores de museu náo mostrarn nas expo
si~oes convencerá qualquer pessoa que os nossos pr6prios tempos e cultura nao det!m o 
monop6lio de ·maus artistas e de p~ mal executadas (1973:42). 

Daí por diante, passei a anotar, nas fichas correspondentes a cada 
objeto e no diário de campo, os julgamentos f eitos a propósito da obra e 
do autor. Assim foi possível reunir observa<;<>es sobre os canones e ideais 
estéticos uaurás a respeito da arte gráfica. 

O maior elogio que se pode fazer a um artista é dizer que "sabe 
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' 

Fig. 129. Cesta decorada com o motivo da cobra kulu. A identifica~ao no caso pode ser sujeita a dúvi
da, e o motivo pode ser interpretado como cab~ de sucuri. 
Fotografía: Rómulo Fialdini. 
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muito" (pikie"epei kianká), ou seja, que é um grande conhecedor da arte 
uaurá. Ele deve saber executar o maior número possível de padróes, deve 
ser capaz de decorar os objetos mais diversos, ou seja, de aplicar esses 
motivos a técnicas as mais variadas, como cestaria, pirogravura, pintura 
corporal, ceramica, madeira, tecidos (no caso das máscaras), e, novidade 
relativamente recente, introduzida pelos antropólogos, ao desenho sobre 
papel. O bom artista é, pois, um indivíduo que já teve oportunidade de 
executar muitas obras, portanto, um indivíduo de gr3:nde experiencia. A 
partir daí conclui-se que os mais jovens náo sáo artistas de prestígio, pois 
ainda náo tiveram oportunidade de executar sua arte em muitos campos. 
As máscaras, por exemplo, só sáo executadas em ocasióes especiais, e 
muitos jovens ainda náo tiveram oportunidade de confeccioná-las e de
corá-las. 

O bom artista é um bom conhecedor da tradi~áo: os conceitos em
pregados com mais freqüencia, no julgamento estético de um artefato ou 
com referencia a urna pessoa, sáo os de "certo" e "errado", muito mais 
do que os de "bonito" e "feio". Em outras palavras, urna obra bem execu
tada é a obra "certa", ou seja, a que está de acordo com as tradi~óes do 
grupo. A obra "errada" é a que foge aos canones tradicionais, e é portan
to vista como "feia". Segue-se daí que as inova~óes, a exemplo das que 
vimos mais acima, náo sáo consideradas como grandes realiza~óes no 
campo estético. Isso náo significa que o bom artista deva repetir mecani
camente as obras dos mais velhos. De certa maneira, os indivíduos mais 
imaginativos sáo muito prestigiados; mas sua imagina~áo deve operar no 
sentido de combinar o maior número de padróes e adaptá-los com maior 
habilidade a superfície a ser decorada, e náo no sentido de inventar mo
tivos novos. 

A propósito dos termos "certo" e "errado", é oportuno notar que 
eles também sáo usados na aprecia~o da arte de outros povos. Bastante 
etnocentricos no que diz respeito a sua própria cultura, os uaurás jul
gam-se superiores aos demais xinguanos, e aos outros índios que tiveram 
oportunidade de conhecer, diretamente ou por informa~óes de livros e 
revistas levados a seu conhecimento por outros antropólogos. A respeito 
tanto dos xinguanos como dos outros índios, os comentários eram sem
pre os mesmos: "Eles náo sabem", "Eles sáo ignorantes". É muito mais 
raro ouvi-los comentar que os outros índios produzem objetos feítos ou 
de mau gosto, ou, se isto é dito, logo se acrescenta que deveriam apren
der melhor. 

Sinceros sem serem arrogantes, os uaurás sáo orgulhosos do saber 
de sua tribo. Folheando um dos livros que trouxera comigo para a aldeia, 
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Beyond the Milk Way, de Reichel-Dolmatoff, que sempre despertou 
enorme interesse na aldeia, os comentários eram de simpatia e admi
ra~áo pelo autor, por ter escrito um livro táo bem feíto, mas os uaurás 
eram unanimes em sugerir a ele que viesse estudá-los da próxima vez, 
para náo conviver com "índios selvagens" (no caso, os tucanos ), "que náo 
sabem nada". Indo a aldeia uaurá, o autor teria a possibilidade de lidar 
com material mais "certo" e mais "bonito". 

A partir dessas observa~óes, pode-se acompanhar as idéias de 
Muller, sobre a no~áo de criatividade em arte primitiva: 

A palavra criatividade também. exige esclarecimentos, pois ela se aplica nao somente 
aos atos excepc.ionais, mas também para, virtualmente, cada aspecto da arte, com ex~o 
da simples cópia. Nesse sentido, a criatividade se refere a habilidade de um artista ou ar
tesao para formular combina~es, dentro das ~egras de um mesmo estilo (1973:57). 

O gosto pela simetria, na arte uaurá, reflete mais do que urna sim
ples preferencia estética; ele deixa transparecer também urna maneira de 
organizar mentalmente o espa~, e de distribuir nele os seres reais e 
imaginários, pertencentes a sua cosmovisáo específica. O assunto é em si 
demasiado complexo, para que possa ser tratado no ambito dest~ traba
lho, e além di~so deverá ser apoiado em mais pesquisas etnográficas. De 
qualquer maneira, podemos adiantar alguns de seus pontos básicos: to
dos os animais conhecidos dos uaurás tem seus duplos sobrenaturais (de
signados pelo nome do animal acrescido do sufixo kumá) em animais 
idénticos, que habitam o fundo da lagoa próxima a sua aldeia. Assim, por 
exemplo, quando eu pedia a um informante que me desenhasse um ani
mal x, ele o fazia usando várias cores, e, logo em seguida, repetía o dese
nho, em geral usando só o preto, explieando que esse era o duplo do 
animal pedido, e dando detalhes sobre seu hábitat. 

Ve-se a partir daí que o estudo dos aspectos geométricos da arte 
uaurá pode levar a algo mais do que um simples enumerar de seus pa
dróes estéticos: é em padróes geométricos que se baseia sua concep~áo 
do espa~o,. a distribui~áo dos seres conhecidos e sua maneira de orien
tar-se. Para aprofundar melhor este ponto, e para ter idéias mais precisas 
a respeito do modo que os uaurás pensam a organiza~áo do universo, é 
necessário fazer mais pesquisas entre eles. 

Em primeiro lugar, é importante salientar que nao existe urna si
metría perfeita entre animais do mundo real e animais do mundo sobre
natural, no tocante a sua existencia e distribui~o no espa~o. Náo sáo 
apenas os animais do mundo real que tem seus duplos no mundo suba-
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quático: no fundo das águas, vivem também os duplos sobrenaturais dos 
seres humanos (nhao-kumá), do fogo (itsei-kumá}, da canoa (itsá-kumaJo 
- o sufixo ku.malo indica que se trata de um ser do sexo feminino ), do 
barro (ka.malu ). o personagem. mitológico ligado a origem da arte deco-

. rativa, chamado Arakoni, vive também debaixo da água, mas náo na la
goa próxima a aldeia' dos uaurás, e sim na confluéncia dos rios que for
mam o Xingu, ponto importantíssimo na mitología dos indios que vivem 
na regiáo, conhecido como Morená. (O mito de origem da arte foi publi
cado por mim em 1981.) 

É necessário estudar melhor a visáo do mundo entre os uaurás, pa-
. ra poder discutir, em bases· mais sólidas, o problema colocado a partir 

do estudo da organiza~o simétrica de sua a~e ornamental. Tendo em 
vista o( s) tipo( s) de simetria presente( s) em seus padróes decorativos, 
será possível verificar se a sua cosmovisáo se orienta ou náo pelos mes-. , . 
mos prmc1p1os. . 

Tanto a arte ocidental como a primitiva náo sáo estáticas, e acei
tam, com maior ou menor relutancia, elementos novos, vindos de outros 
campos e de outros povos, que sáo incorporados a seu acervo estético 
com durabilidade e exito variáveis. 

A arte uaurá náo é diferente das demais a este respeito. Durante o 
tempo em que permanecí em campo, pude observar algumas navidades 
que sáo dignas de nota. 

Como acontece com as manifesta~óes artísticas de qualquer socie
dade viva, a arte geométrica dos uaurás está sujeita a mudan~as e ao re
cebimento de inova~óes. 

É na pintura corporal masculina e nos cintos de mi~angas que se 
notam suas mais diversas imaginativas navidades. O registro dessas ino
va~óes, longe de ser f eito apenas com o intuito de divertir o pesquisador 
( alguns motivos tem sentido indubitavelmente cómico, mesmo para seus 
autores), ajuda a compreender melhor o espírito das omamenta~óes 
geométricas uaurás. 

A escolha desses motivos e a maneira como eles sáo representados 
merecem algumas reflexóes. 

Em primeiro lugar, alguns dos motivos geométricos (bandeira do 
Brasil, distintivos da Agfa e do Sáo Paulo Futebol Clube) devem ter sido 
selecionados, entre muitas outras figuras de proveniéncia estranha, por 
suas afinidades com a arte uaurá tradicional: nossa bandeira tem um lo
sango, bem como o distintivo da Agfa, e o distintivo do Sáo Paulo tem 
um triangulo como figura principal. 
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A maneira de dispor estes motivos no campo decorativo náo é a 
encontrada na arte "caraíba", mas segue os cAnones da arte indígena tra
dicional: a repeti~áo rítmica de um elemento chega a ser mais importan
te do que a reprodu~áo fiel desse elemento. Assim, encontramos que os 
números nunca ou muito raramente sáo pintados urna única vez dentro 
de um rpesmo campo decorativo; os uaurás fazem com eles os mesmos 
exercícios formais que em sua arte decorativa tradicional: repetem várias 
vezes, se possível invertendo sua posi~áo, desenhando-os ao contrário, 
como se fossem vistos num espelho, colocando-os em várias posi~óes, ou 
invertendo-os em campos decorativos opostos. 

Assim, por exemplo, ao decorar determinada superfície com o 
número 1, este poderá aparecer inúmeras vezes, algumas em posi~áo 
normal, outras invertido: r , e, se possível, alternando-as num cam
po: 111 rrr . O mesmo aconteceu como distintivo do Sáo Paulo, re
presentado duas vezes em um cinto de mi~angas: urna vez em posi~áo 
normal; outra invertido, como se visto num espelho. 

Trata-se, portanto, de urna adapta~áo do elemento novo a maneira 
decorativa própria de urna arte que tem raízes bastante antigas. Ou seja, 
mesmo aceitando elementos de fora, a arte uaurá continua fiel a um de 
seus principais padróes estéticos. 

É esse tipo de repeti~áo, ou de exercício formal, que os índios apli
cam as novas imagens com as quais travam conhecimento .. Durante mi
nha segunda temp.orada de campo, alguns uaurás pediram-me que os en
sinasse a ler. Quando tiveram que escrever algumas letras e palavras, 
nunca se conformaram em adotar o sentido único de nossa escrita, que 
exige que se use o papel de cima para baao e da esquerda para a direita. 
Invertiam a posi~áo das letras, a ordem das letras numa palavra, e usa
vam o caderno nas mais diversas posi~óes. Náo lhes era difícil memorizar 
formas de letras, e mesmo palavras inteiras eram escritas de memória. 
Mas minha grande dificuldade em transmitir-lhes algum conhecimento 
residía em dissuadi-los de fazer seus exercícios de simetría com letra e 
números, e fazer com que adotassem a posi~o única aceitável para a 
grafia correta de cada letra e de cada número. 

Ve-se assim que, mais do que um embelezamento do campo deco- · 
rativo e de urna valoriza~o do objeto decorado, a arte geométrica dos 
uaurás é urna maneira de pensar o espa~o - e aqui estou pensando num 
sentido mais amplo dessa palavra, pois essa geometría peculiar náo se re
fere apenas a objetos artísticos. 

Mais do que urna simples manif esta~o artística, a geometría dos 
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uaurás pode ser urna maneira de entender representa~óes visuais em ge
ral, mesmo as que náo pertencem a sua cultura. Assim, por exemplo, o 
motivo de minha rede de dormir foi identificado como kulupeien¿, e 
quando me foi mostrado um peixe piau, que é listado, disseram-me que é 
um peixe "do Flamengo". 

As ilustra~óes dos livros que eu estava lendo em campo também 
eram identificadas de acordo com os motivos da arte uaurá. Gombrich 
{1979) e Reichel-Dolmatoff (1978) eramos preferidos dos índios, que os 
folheavam continuamente. 

As listas típicas dos banquinhos tucanos, ilustradas por Reichel
-Dolmatoff, foram identificadas como kanunote-tapaca (pintura de ara
ra), e algumas peneiras daqueles índios receberam a mesma identifi
ca~o. 

No caso da arte gráfica uaurá, estas inova~óes consistem, sobretu
do, no uso de motivos típicos da nossa cultura em manif esta~óes ou obje
tos pr6prios da arte indígena. Vejo na arte uaurá um sistema aberto as 
novidades, embora firmado em urna sólida tradi~o artística. Os elemen
tos novos sáo incorporados sem que desapar~am os tradicionais. Isto 
náo implica urna prova de decadencia; mostra, a.o contrário, que esta arte 
é um sistema vivo - um excesso de rigidez e de apego aos padróes tradi
cionais estaría talvez implicando o come~o do processo de degenera~o. 

É na pintura corporal masculina e nos cintos de mi~ngas usados 
pelos homens que essas novidades aparecem com mais freqüencia. 

Durante minha estadía na aldeia uaurá, pude verificar as seguintes 
inova~es: 

• motivo do aviáo Bandeirante - c6pia da figura do aviáo mais familiar 
aos xinguanos, usada sobretudo em pintura corporal; 

• números diversos - usados em pintura corporal unicamente para jogar 
futebol. Algumas vezes os números sáo reproduzidos na posi~o e no 
tamanho que teriam caso f ossem usados numa camisa de jogador de 
futebol. Mas, muitas vezes, fiéis ao espírito de simetría que orienta sua 
arte tradicional, os uaurás representam os números várias vezes, em 
tamanho pequeno, invertendo suas posi~es: 

1 1 3 
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Também se pode encontrar um número representado em posi~o co
mum no peito de um rapaz, enquanto, em suas costas, o mesmo núme
ro aparece em posi~o invertida. Nos cintos de mi~ngas também po
dem aparecer números em posi~o normal e invertida, dispostos em 
pequenos painéis alternados; 

• a bandeira do Bra8il aparece nos cintos de mi~ngas. Trata-se de um 
motivo bastante popular no Alto Xingu; isto náo é s6 por ver várias ve
zes a bandeira: os índios náo entendem inuito bem o seu significado de 
símbolo do país. Creio que aqui o motivo novo tem urna parte em co
mum coma arte tradicional xinguana: a figura do losango, que explica 
sua grande aceita~o náo só entre os uaurás, como em outras tribos al
to-xinguanas; 

• o distintivo da FAB aparece em cintos de mi~ngas. Creio que aqui 
também o gosto pela simetria faz haver urna coincidéncia entre os pa
dróes estéticos tradicionais e o motivo mais recente; 

• o distintivo dos ftlmes Agfa - a exemplo do que acontece com a ban
deira, creio que foi o losango que fez com que o motivo fosse copiado 
em um cinto de mi~ngas; 

• o distintivo do Sáo Paulo Futebol Clube - foi representado num cinto 
de mi~ngas, em dois painéis diferentes, sendo que em um deles as le
tras SPFC aparecem invertidas; 

• pintura corporal com motivo. do time de futebol Vasco da Gama -
consiste em listas pretas atravessando o peito e as costas em sentido 
diagonal. . 

Vemos, na maioria dessas inova~óes, que elas náo sáo escolhidas 
ao acaso, e sim devido a semelhan~ entre seus elementos e os da arte al
to-xinguana. Deve-se ver nessas novidades algo mais do que um fenOme
no divertido de ser observado, mas os elementos que explicam os rumos 
que a arte pode tomar no curso de sua história. Devo deixar claro, entre
tanto, que, se bem que devam ser tomadas a sério pelo estudioso de arte, 
ao lado de fenOmenos recentes como o aparecimento da arte turística, 
estas novas manifesta~es artísticas, especialmente a pintura corporal, 
náo tém p~ra os índios o mesmo valor que a pintura tradicional. Eles pin
tam números ou avióes sobre seus corpos, .mas o fazem com espírito 
brin~áo, e só muito raramente ostentam tais motivos em ocasióes 
mais solenes, como as festas intertribais. 

' Por inventar um motivo de pintura corporal, constando da combi-
na~o de letras e números, por exemplo, o jovem náo será considerado 
um grande e inovador artista. Para conseguir obter esse julgamento, as 
exigé~cias sáo muito maiores, como vimos acima. 
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O estudo desses motivos novos, além de fornecer dados para 
a compreensáo da utiliza~o do espa~ pelos uaurás, pode levar também 
a certas idéias de ordem prática. Ao se implantar projetos de alfabeti-

• 
za~áo no Alto Xingu, deveremos ter em mente que apenas as cartilhas 
ilustradas com imagens conhecidas dos índios náo sáo suficientes para o 
exito da empresa. O primeiro passo a ser reaJizado nesse sentido é, a 
meu ver, familiarizar os candidatos a alfabetiza~o com o nosso uso do 
espa~ gráfico - de cima para babeo e da esquerda para a direita - , que 
náo admite variantes nem fantasías, ao contrário do que ocorre na arte 
nativa. 

É óbvio que, julgados do nosso próprio ponto de vista, esses novos 
motivos debcam bastante a desejar do ponto de vista estético. Mas náo 
podemos ainda dizer se eles representam ou náo um sintoma de de
cadencia da arte tradicional uaurá. Para saber isto é necessário, primeiro, 
observar esta arte durante alguns anos, e ver se eles estáo ou náo substi
tuindo os motivos tradicionais. E, além disso, ter um bom número de 
opinióes dos próprios índios a respeito dessas inova~es. Muitos desses 
motivos podem representar apenas um modismo passageiro, e, também, 
as opinióes e critérios estéticos nativos podem apresentar sensíveis dife
ren~s em rela~áo aos nossos próprios. 

Embora náo seja o objetivo deste trabalho, e o assunto deva ser 
objeto de estudos mais aprofundados, quero assinalar qué existe um pa
_ralelo entre as artes visuais e a música uaurá. Sigo nesse ponto as idéias 
de Gombrich (1979:285-305). 

É notável, por exemplo, o fato de que os critérios para julgamento 
dos artistas gráficos sejam muito semelhantes aos que se usam para jul
gar os músicos. o conhecimento profundo das tradi~es, aliado a inventi
vidade, faz o bom artista, tanto num campo como no outro. 

Como já observamos, a arte geométrica uaurá está sujeita a in
fluencias da moda. Pode-se verificar varia~óes, por exemplo, nas dif eren
~s de pedidos de mi~ngas: em 1978, a grande maioria dos índios pe
diu-me mi~ngas vermelhas; em 1980, todos queriam mi~ngas cor-de-la
ranja. Em 1964, foram pedidas mi~ngas azuis-claras para H. Schultz e V. 
Chiara, o que foi interpretado por V. Chiara (a meu ver erroneamente) 
como urna preferencia pela cor dos elementos mais puros, céu e água. Se 
houvesse tal conota~áo simbólica, a preferencia de cores seria man ti da, o 
que náo aconteceu. 

Nos motivos geométricos devem acorrer as mesmas oscila~es de 
modas e preferencias. Se fizermos tabelas de freqüencias de motivos em 
vários anos, veremos que isso pode verificar-se entre os uaurás. Em 1980, 
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reuni urna col~áo de 181 objetos, dos quais 116 eram decorados com fi
guras geométricas. Náo estou contando aqui os zunidores. 

Na tabela de motivos da col~o de 1980, o motivo da cobra ku
lu gozava da preferencia de todos. É possível explicar a grande freqüen
cia dos motivos dente e dono da mandioca, porque estes sáo usados 
principalmente na decora~o de viradores de beiju, e, em 1980, hou
ve urna grande festa, da qual participaram todos os habitantes da al
deia, cujo centro de interesse era a entrega de viradores de beiju as 
mullieres. 

Pode-se considerar que os pontos sáo outro dos motivos muito po
pulares entre os uaurás. Na tabela de freqüencias, eles figuram duas ve
zes, para respeitar a nomenclatura nativa, mas pode-se agrupá-los em um 
s6 item. N esse caso, o motivo aparece 31 vezes, o que se explica por ser 
um motivo secundário e pela facilidade de execu~o. 

Embora a minha experiencia com a arte geométrica xinguana se 
limite aos uaurás, creio que posso fazer algumas observa~óes sobre ou
tros grupos alto-xinguanos. É extremamente difícil, mesmo para o an
tropólogo treinado, poder assinalar, em urna col~o d~ objetos alto-xin
guanos, qual a proveniencia tribal de cada um deles. Isto porque as dife
rentes tribos decoram os seus objetos a partir dos mesmos elementos mí
nimos, e as possibilidades de combinar esses elementos sáo limitadas. É 
possível, entretanto, que as denomina~óes dos motivos sejam diferentes 
daquelas que encontrei entre os uaurás, especialmente se pesquisarmos 
grupos de fala náo aruaque. 

Para se compreender melhor a arte alto-xinguana será necessário 
proceder ao inventário minucioso dos motivos geométricos que decoram 
os artefatos de cada urna das tribos. Só assim será possível contribuir.pa
ra o famoso problema da homogeneidade - e/ou heterogeneidade - en
tre os grupos do Alto Xingu. 

Para concluir, quero deixar claro que, neste pequeno ensaio, fico 
muito longe de estabelecer muitos dados e posi~es definitivas acerca 
dos motivos geométricos da arte uaurá. O que eu pretendi foi, em pri
meiro lugar, tentar resolver algumas das contradi~es sempre encontra
das por quem empreendeu estudos sobre arte xinguana, e, em segundo 
lugar, sugerir ~m método de aprecia~áo dessa arte, método este que se 
baseia mais na observa~o dos ritmos e das simetrias, que nos significa
dos e analogias com o mundo concreto~ Esse método leva a reflexóes so
bre o sistema geométrico indígena e sobre a conce~o de espa~ pecu
liar ao pensamento alto-xinguano, problemas que pretendo abordar no 
futuro. 
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Tabela 

Freqüencia de motivos em col~o feita em 1980, em um total de 
116 objetos 

1. Cobra kulu (Kulupeien€) 
2. Dente (Mitseuen€) 
3. Pontos (Pala-pala/a) 
4. Dono da mandioca (Kukuhú) 
5. Espinha de peixe (Kupate-nabe) 
6. Asa de mariposa (Kinkel'Te-tianá) 
7. Rio Uene-Uene (Uene-Uene-Suco) 
8. Urna casa (Paua-piná) 
9. Sucuri (Temepi-aná) 

10. Pontos (Ueri-uen) 
11. Olho de arara (Kanurrote-tapaca) 
12. "Nada" (Mepinhaco) 
13. Dente de capivara (lkehú-nana-tapa) 
14. Cobra (Ualamá-neptakO) 
15. Gente (Nháo) 
16. Campo de jogo de bola (ltulaga-nako) 
17. Borboleta (Atif1Uá-paca) 
18. "Damero" 
19. Anta (Teme-kitsapa) 
20. Ra (Aiussi-natucula) 
21. Lagarto (Sulá) 
22. Jequitirana-bo~a (Tsuml) 
23. Caminho da formiga saúva (Kutahe-napula) 

85 ve-Les 
28 
26 
15 
10 
8 
7 
5 
5 
5 
4 
4 
3 
3 
2 
1 VC'L 

1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
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