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DOIS ESTILOS PLUMÃRIOS: «BARROCO» E 
«CLÁSSICO» NO XINGú (1

) 

por 

FÉNELON COSTA, M. H. 
DIAS MONTEIRO, M . H . 

Utilizâmo-nos, na apreciação de alguns elementos çlas plu
márias Kayabí e do Alto Xingú, dos conceitos de clássico e bar
roco estabelecidos por Wolfflin (2

) • 

Embora o emprêgo de conceitos polares possa ser alvo de 
crítica, em razão de hnplicarem na redução de realidades bem 
mais complexas a têrmos por vêzes artificialmente mais simples, 
como faz notar Hauser quanto à caracterização da pintura do 
século XVI como "clássica" e oposta à "barroca" do século XVII, 
já que persistiram neste também formas clássicas (Hauser, A., 
1968, pp. 97-108) - permitem tais conceitos, de modo operativo, 
que se dê ênfase a características diversas e mesmo antitéticas 
que porventura apresentem certos sistemas de formas quando 
comparados . 

.. 

Não pretendemos dizer que o "clássico" da plumária altoxin
guana ou o "barroco" (ou "impressionista") da Kayabí, tenham 
a mesma natureza das categorias similares na pintura européia, 
tanto mais que neste último caso uma forma sucede a outra, e 
ambas são tratadas como diferentes soluções estilísticas dentro 
de uma problemática que envolve uma só unidade cultural: a 
tradiçã.o artística européia (ª) . 

Quanto às plumárias indíge:nas em ques~ão, nós as conside-
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ramos como produções originadas no seio de diferentes sistemas 
culturais, o Kayabí e aquêle comum, pelo menos quanto a certos 
aspectos, particularmente os relacionados aos padrões artísticos, 
aos grupos do Alto Xingú. E é provável que se tenham atualiza
do estas modalidades de arte simultâneamente em suas histórias, 
não vindo um dos estilos de modo necessário a substituir o outro, 
embora persista entre os grupos da área do Alto Xingú o arte
sanato plumário e haja a possibilidade de terem os Kayabí aban
donado a sua prática, ou tenha ela hoje caráter incipiente. (Re
conhecemos ser necessária a coleta de dados recentes e.ntre os 
Kayabí). 

E ainda menos pensamos que as características Wõlffli
nianas tenham validade intemporal, apresentando neste caso 
tôdas as história estilísticas," além de um período "arcaico", tam
bém um "clássico" e um "barroco" que lhe sucederia, êrro em 
que têm incorrido muitos estudiosos de arte, de acôrdo com o 
preparo de Bernard Teyssedre (Teyssedre, B. 1961, p .... 13). 

Antes encarâmo-las como instrumentos que permitem en
fatizar, como já foi dito~ diferenças significativas entre determi
nados sistemas estilísticos; neste caso, são de valor heurístico 
permanente, devido à sua objetividade e precisão, que indicam 
em Wólfflin uma .preocupação que podemos considerar científi
ca; em suas formulações sentimos o propósito de não se deixar 
envolver pelo acontecimento e o fenômeno em seu caráter apa
rente, enfim, de chegar "às estruturas primárias ocultas sob as 
aparências visíveis" (Teyssedre, B., 1961, p. 22) . (4

) • 

Parece-nos que as culturas em questão realizaram escolhas 
estéticas nitidamente diferenciadas, porquanto apresentam es
tas produções artísticas uma especificidade notável do ponto de 
vista estilístico, tendendo as peças Kayabí ao pictórico, à indefi
nição do campo colorístico, e ocorrendo preferência por penas 
escuras; e as altoxingu.anas, à geometrização, a apresentar clara 
separação dos segmentos coloridos, além de notar-se nelas o uso 
de côres puras, contrastantes e luminosas, de preferência ao uso 
de nuances colorísticas e penas escuras (5

). 

Informações do Dr. Helmuth Sick indicam que em relação 
à matéria prima não se pode falar de idêntica potencialidade na
tural, porquanto a área do Alto Tapajós (Teles Pires e afluentes, 
localização da totalidade dos Kayabí, pois há hoje um grupo 
dêstes índios no Alto Xingú) de que procede a coleção estudada 
- sempre se distinguiu, quanto à fauna ornitológica, da outra 
região; entretanto, não é possível explicar as diferenças entre 
as plumárias Kayabí e altoxinguana apenas levando em conta 
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êste fator: há ocorrência de espécies comuns às duas áreas, e 
cujas penas são usadas ou deixam de sê-lo, ou têm pelo menos 
emprêgo diverso, de acôrdo com a seleção efetuada por estas tri
bos. Pode ocorrer ainda, - o que reforça a nossa hipótese, -
que determinadas espécies sejam raras numa região e na mesma 
muito procuradas para o fabrico de adôrnos plumários: tal é o 
caso da arara vermelha no Alto Xingú, cujas penas são objeto 
de grande aprêço e custosamente conseguidas pelos índios, se
gundo Helmuth Sick. Maria Helena Dias Monteiro constatou o 
mesmo entre os "Ya\valapití, quando uma arara vermelha, viva, 
foi obtida por troca com uma carabina 22. 

Apesar de sua maior frequência na área do Alto Tapajós, 
os Kayabí, quase não empregam penas de arara; por outro lado, 
os índios do Alto Xingú não usam preferencialmente penas escu
ras, embora conte a região com aves que as apresentam, tais co
mo o "jacubim" (jacutinga, da família Crecídeos) e várias outras. 

Procedemos aqui, portanto, à discriminação de dois tipos de 
ornatos plumários, correspondentes às fileiras de penas dos 
Kayabí e dos grupos do Alto Xingú, em número de 39 no acêrvo 
do Museu Nacional (") . 

Explica-se que apenas tenhamos comparado fileiras e aban
donado outras modalidades de adôrnos plumários, em virtude 
do número pouco significativo ou mesmo ausência de algumas 
delas nas coleções consideradas. Isto não impedirá que ulterior
mente, em trabalho mais amplo, sejam estudadas coleções per
tencentes a outros museus e que se acrescentem os nossos dados 
de campo, de modo a permitir caracterização mais precisa dos 
estilos plumários Kayabí e altoxinguano, mormente dêste últi
mo, um dos objetos principais da pesquisa em curso. 

Temos uma· só braçadeira Kayabí, semelhante à dos Mun
duruku (também grupo Tupi) e diversa da altoxinguana; não 
podendo, aliás, ser incluída no mesmo estilo "não clássico" e 
"impressionista" das fileiras. (Quanto às braçadeiras em ques
tão, ver Ribeiro, B., a rquivo inédito, D . A.) . 

As coifas Kayabí, e altoxinguana não apresentam sensível 
diferença no plano estético; a diferenciação ocorre apenas quan
to a certos aspectos técnicos (trama e material empregado) , o 
que não permite estabelecer dois estilos claramente distintos, 
porquanto a visualização imediata das peças apresenta-as como 
similares. Não é permissível, portanto, separá-las em têrmos de 
uma articulação oposta a uma fusão colorística, já que ambos 
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os tipos de coifas se aproximam do caráter de "unidade indivi
sível" (fusão das côres) constituído por Wõlfflin (Op. cit., pp. 
173-218) . 

As plumárias estudadas se enquadram de modo amplo no 
primeiro tipo geral estabelecido por Berta e Darcy Ribeiro, em 
que ocorre a associação das penas com o trançado. Entretanto, 
em virtude de suas dimensões menores, não alcançam os diade
mas dos dois grupos (e outras modalidades destas plumárias) o 
efeito majestoso característico do tipo (7). Não se enquadram 
perfeitamente, portanto, no tipo espetacular ou "cênico", con
forme o denominam os dois autores citados (Ribeiro, D. e B., 
1957, p. 17) . 

Tampouco apresenta a plumária Kayabí o caráter de elabo
rado, complexo refinamento presente naquelas de outros grupos 
Tupi (em especial Munduruku e Urubu - Kaapor), integrantes 
do segundo grande tipo geral em que ocorre associação de penas 
e tecido, embora alcance uma apreciável finura na busca de 
nuances colorísticas, o que a nosso ver constitui uma de suas 
características essenciais, se co1nparada à plumária altoxingua
na. (Pensamos especialmente nas fileiras) . 

A fileira de penas do Alto Xingú é usada em combinação 
com um suporte rígido de palha trançada, e apresenta como ar
remate uma testeira de penas (Ribeiro, B., 1957, p. 81) . 

Quanto à fileira Kayabí, podemos inferir através da obser
vação de uma peça completa e pela descrição de ficha tipológi
ca elaborada por Berta Ribeiro (arquivo inédito), bem como 
da bibliografia disponível sôbre o grupo Kayabí (8

) que seria 
usada presa à n1etade inferior da coifa . 

As fileiras de penas de ambas as áreas têm técnica de amar
ração similar, sendo nos dois casos utilizado o processo de "nó 
de porco" (Ribeiro, B., op. cit. p. 65; e arquivo inédito) . 

Tratando da oposição entre os dois estilos considerados, po
demos levantar a hipótese de que haveria na concepção da filei
ra de penas um condicionamento diverso ao modêlo natural, a 
própria ave. Nas peças altoxinguanas temos a articulação das 
formas naturalmente associada ao caráter linear (contraposto 
ao pictórico e dinâmico) segundo as categorias estabelecidas por 
Wõlfflin: " ... diremos que a visão linear separa sempre uma for
ma da outra, enquanto a visão pictural cede, ao contrário, a to
do movimento se propagando ao conjunto das coisas" (Wõlfflin, 

' • 

t ,. 
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H., op. cit., pp. 26-27) . Teríamos, neste primeiro caso, a repre
sentação do aspecto estático da ave. 

Já nas produções do repertório Kayabí, mais que naquelas 
integrando o tipo anterior, encontra expressão o aspecto geral 
do modêlo, porquanto ocorrem na peça penas de uma só espécie 
mas de diferentes partes do corpo da ave. E, principalmente, é 
simbolizada a imagem fugaz, mutável e dinâmica da ave em 
movimento . 

Tratando-se especificamente do caso altoxinguano, é ve
rossímil a idéia de que o modêlo natural tenha inspirado a con
cepção da fileira, pois é corrente no Alto Xingú o costume de, 
manter cativa uma harpia nas aldeias, con.forme o atestam a bi
bliografia (Galvão, E., 1953, p. 14; Sick, H., 1967 p. 87) e expe
riência de campo de M. H . Fénelon Costa entre os Mehinãku 
(1961-1965) . Esta ave apresenta um penacho pequeno. Ora, o 
toucado dos índios altoxinguanos apresenta na fileira de penas 
um penacho central, divisor do campo colorístico em duas sec
ções simétricas e, ainda, algumas vêzes são empregadas as penas 
dêste gavião para o fabrico de fileiras . 

Tem ocorrido em várias tradições e épocas que o corpo hu
mano seja assimilado a plantas, animais, ou mesmo ao universo 
inteiro, segundo a noção do microcosmos repetindo o macrocos..: 
mos: esta doutrina teve grande prestígio na tradição européia 
de fins do século XIV, e desenvolvimentos nos séculos XV e XVI; 
Leonardo e Düner, já no Renascimento, inspiraram-se nela, fa
zendo das proporções do corpo humano um símbolo da ordem 
universal (Francastel, P., 1965, p. 180) . Tal seria uma das idéias. 
típicas do século XVI, e é então nesta época composta por Pierre 
Belon a primeira tábua comparando os esqueletos do homem e 
das aves; não que, segundo Foucalt, constituísse tal trabalho 

_ uma t entativa de fazer anatomia comparada, mas porque o pen
samento analógico teria determinado que o homem é um espê
lho do mundo: " . .. é proporcional ao céu, assim como aos ani
mais e às plantas, à terra, aos metais, às estalatites e às tempes
tades" (Foucault, M., 1968, pp. 40-41) . 

A indumentária constitui um elemento importante para a 
construção da imagem cultural do corpo humano, e tal é corro
borado pela experiência da psicologia e da psicanálise, conforme 
aliás é dito por um especialista, Paul Schilder; êste crê que sem· 
pre a imagem do corpo é socializada (através da identificação e 
da imitação) e o afirma diversas vêzes (Schilder, P., 1968, pp. 
318, 222, 223, 242, 257 a 271, 281, 314, etc .) . 
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A tendência do indivíduo à identificação (tendo raízes in
conscientes) prolonga-se além do humano, atingindo o animal 
e ainda outras formas de vida: "E' apaixonante acompanhar os 
prolongamentos longínquos da identificação. Partem dos ma
míferos, se estendem a tudo que é vivo, daí às plantas, e, ainda, 
até o mundo inanimado, e àquilo sobretudo que é movimento" 
(Schilder, P., op. cit., pp. 267) . Schilder, tratando do fenômeno . 
geral da identificação entre os primitivos (incluindo-se aí a iden-
tificação com a fauna), utiliza-se da informação bibliográfica 
de autores cujas teorias sôbre a "mentalidade selvagem" foram 
depois combatidas, como Levy-Bruhl e Frazer (op. cit., pp. 286, 
287, 290); sugere, entretanto, idéias que podem ser enriquecedo
ras da pesquisa etnológica: entre elas, a da necessidade de con
siderarmos a reconstrução e socialização contínuas das imagens 
do corpo, nossa e dos outros; e, portanto, de sua concomitante 
variabilidade. Assim, tanto como nós prazeirosamente modifica
mos através de mudanças na indumentária ou das mascaradas 
carnavalescas a nossa imagem corporal, - também o primitivo 
a modifica, usando máscaras de animais, a êstes se identifican
do (Schilder, P., op. cit., pp. 221 a 281) . 

Uma identificação possível do índio altoxinguano com a 
fauna pode ser fragmentàriamente inferida estudando-se o mi
to, a temática artística e os padrões artesanais; e para que tal 
noção contribua de modo satisfatório quanto ao entendimento 
do sistema estético em questão, reconhecemos a necessidade de 
novos períodos de trabalho em campo {fl) . 

Entretanto, dados que obtivemos entre os Mehináku e os 
·Yawalapití sugerem uma identificação entre a casa de moradia 
e um ser biológico, pois certos têrmos aplicados a detalhes da 
casa são os mesmos que identificam partes do corpo humano 
ou animal. Apresentam interêsse também informações de M. 
H . Dias Monteiro sôbre as cerimônias de furação de orelha entre 
os ·v awalapití, "Pihiká", quando simbolicamente os pássaros de
sempenham papel importante; o que é confirmado por um mi
to que explica a sua origem, coletado por Cláudio e Orlando Vil
las Boas: o índio Uatsin assistente pela primeira vez à festa nu
ma aldeia de pássaros, no céu; voltando à terra, ensina aos índios 
do Alto Xingú como deverão realizá-la (Villas Boas, C. e O., 
1970, pp. 125-129) . 

O estudo das classificações "selvagens" da fauna e das idéias 
relacionadas, sã<;> importantes para que possamos compreender, 
portanto, a visão do mundo global do indígena. Poderia escla
recer, por exemplo, sôbre qual a razão de serem certas aves se-
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lecionadas em detrimento de outras para confecção de adôrnos, 
- ist o é, sôbre como circunstâncias alheias ao sentimento esté
tico podem condicioná-lo, ou pelo menos influenciá-lo. 

Quanto às aves preferencialmente usadas entre os Kayabí 
e no Alto ingú (ver tabela II, em apêndice), nota-se que em 
relação aos primeiros, aparentemente não há nenhuma que go
ze de maior popularidade, conforme os dados numéricos; no ca
so do Alto Xingú é possível chegarmos a uma conclusão sôbre 
as escolhas mais frequentes, como veremos adiante . 

Já que não temos conhecimento agora da classificação e 
nomenclat ura indígenas relativas à fauna, e especificamente à 
ornitológica , - que deverão ser levantadas em posterior traba
lho de campo, - impõem-se o emprêgo do critério colorístico 
na consideração destas plumárias, tanto mais que afinal aquilo 
a que nos propomos é compreender o sentido da estética dos gru
pos em questão, mormente daqueles integrantes da "cultura xin
guana". 

Exemplificando, é possível que a "classe" inambu aos olhos 
do índio seja assimilada à classe "gavião'', ambos sendo aves de 
penas escuras; é verdade que agora conhecemos apenas parcial
mente os critérios classificatórios do altoxinguano em relação a 
côres, mas o trabalho anterior em campo nos forneceu elementos 
para que possamos constituir a respeito noções gerais satisfató
rias. Aliás, a coerência dos critérios de seleção colorística do Al
to Xingú e dos Kayabí pode ser inferida através do próprio exa
me das peças, que nos permitiu a discriminação dos dois estilos 
distintos considerados. 

Nas coleções do Alto Xingú examinadas, conforme podemos 
ver na tabela respectiva, a espécie mais frequente é a arara ca
nindé, azul (Ara Ararauna) , que fornece sempre as penas cau
dais como divisores dos campos simétricos que apresenta a fi
leira, constituindo as penas maiores e centrais (1 º). 

Um trabalho de José Cândido de Mello Carvalho fornece 
valiosas informações sôbre os critérios de classificação zoológi
ca na "cultura xinguana" (Carvalho, J. C. de Mello, 1951) . 
En1bora êste autor não t enha registrado os têrmos usados no 
Alto Xingú para designar as duas espécies de arara vermelha, a 
Chloroptera e a Macau, - fê-lo no que concerne a duas espécies 
de arara azul presentes na região: a própriamente dita (Anodo
rhynchus hyacintinus) e a canindé (Ara ararauna), designadas 
de modo diverso pelos índios. 
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Isto poderia aparentemente invalidar o uso do critério co
lorístico pelo etnólogo, já que aves de côr idêntica recebem de
nominação diferente em língua indígena. Entretanto, ambas 
são fàcihnente distinguíveis, não só na visualização da arara vi
va e completa, como na das penas isoladas. A canindé tem o 
peito amarelo, e a hyacintinus é tôda azul; a pena azul da ca
nindé é amarela na parte inferior, e a da segunda não apresen
ta esta característica. 

E mesmo que o critério colorístico não seja o predominante 
na "zologoia altoxinguana", acreditamos que tanto a côr como 
demais elementos morfológicos devem contribuir para a funda
mentação desta e de outras classificações indígenas, cujo cará
ter estético foi enfatizado por Lévi-S_trauss (Lévi-Strauss, C., 
1962, pp. 20-21) . 

Diferenças e semelhanças de morfologia entre mamíferos 
são reconhecidas pelos índios do Alto Xingú quanto a determi
nadas designações. Tomando-se por exemplo os grupos Aruák 
e especialmente os Mehináku, J. C. de M . Carvalho (op. cit., 
Apêndice), registra os têrmos "autu" e "autukuman" atribuídos 
ao caitetu e ao queixada; e "ukálo" e "ukálotáin" para o tatu 
peba e o tatu galinha. Tais nomes correspondem aos mesmos 
que obtivemos em trabalho de campo, e quanto aos sufixos em
pregados, "kumán" tem a acepção de semelhante, e "táin" de 
pequeno. 

Trataremos agora das características que permitem distin
guir as peças Kayabí daquelas altoxinguanas; algumas dizem 
respeito a critérios seletivos do índio que interessam ao zoólogo, 
e outras concernem à confecção da peça. Tôdas se referem de 
algum modo à morfologia (côi;es de penas e composição da peça) 
e se integram, permitindo atingir uma noção do sentimento es
tético particular ligado a cada um dos estilos considerados. 
(Exemplos nas Pranchas I e II). 

1 - VARIABILIDADE DO NÚMERO TOTAL DE ESPÉCIES 
UTILIZADAS (Levando-se em conta as coleções, e não a 
peça individualizada) . 

Kayabí - Número significativamente maior de espécies utili
zadas, 20, tanto mais notável em vista do número re
lativamente reduzido de peças (13 exemplares) se 
comparado à coleção maior do Alto Xingú. 

Alto X ingú - São utilizadas 14 espécies em 26 peças. 
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2 - VARIABILIDADE NO USO DE PENAS SEGUNDO ESPÉ
CIE. (Numa só peça) 

Kayabí - Ocorrem desde composições integradas por uma só 
qualidade de penas (apenas uma espécie) até aque

Alto 

las em que entram 5 elementos diferentes. 
1 elemento .................... . 
2 elementos .................... . 
3 elementos 
4 elementos 
5 elementos 

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

5 peças 
2 peças 
3 peças 
1 peça 
2 peças 

Xingú - Muito menor variação no agrupamento, ocorren
do, mais de 50 % da mesma combinação, que é a de 
2 elementos (espécies). O número de combinações 
possíveis varia de 1 a 4 elementos. 

1 elemento .................... . 
2 elementos 
3 elementos 
4 elementos 
5 elementos 

3 peças 
14 peças 

5 peças 
4 peças 

nenhuma 

3 - ESPÉCIES PREFERENCIALMENTE USADAS 

Kayabí - Não encontramos nenhuma preferência marcada e 
estatisticamente significativa pelo uso de determina
das espécies. Entretanto, encontramos em maior 
quantidade o emprêgo das penas de jacu, papagaio, 
inambu, embora em proporção não significativa. 
Embora as penas do papagaio sejam de côres relati
vamente luminosas, a totalidade de penas emprega
das nas peças apresenta predominância de penas es
curas (marram e côres próximas) . (Ver tabela II). 

Alto X ingú - Encontramos clara e significativa preferência pe
lo uso de penas de arara, particularmente da canin
dé (ver nota 10) , presentes em mais de 50% do ma
terial estudado. Segue-se em popularidade a pena 
de papagaio (duas espécies) . 

4 - ACABAMENTO DA EXTREMIDADE SUPERIOR 

Kayabí - Penas não aparadas na extremidade superior da peça . 

. Alto Xingú - As penas são aparadas na extremidade superior. 
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Concluímos, portanto, que as peças Kayabí assim se 
caracterizam: 

Uso de penas escuras, geralmente variações do mar
rom . Divisão central do campo colorido, sendo que 
as penas que a determinam não são mais longas que 
as outras. O eixo central é marcado pela qualidade 
da pena, porquanto espécies diferentes são emprega
das, e não pelo contraste de côres. A distribuição co
lorística efetua-se dentro de variabilidade que vai 
desde a monocromia aparente até um contraste 
maior, sem atingir entretanto a mesma acentuação 
que nas peças do Alto Xingú. 

E nas peças altoxinguanas encontramos: 

Maior emprêgo de côres contrastantes e delimitadas. 
Divisão central do campo efetuada por meio de duas 
penas longas, e presença de simetria horizontal acu
sada; ocorrem quatro segmentos pelo menos, agru
pados dois a dois. São utilizadas espécies diferentes. 
Vimos que no caso altoxinguano, quanto ao padrão 
colorístico, o tipo se enquadra claramente na cate
goria "linear" de Wõlfflin (própria da arte clássi
ca), em que "as côres se impõem como entidades jus
tapostas, quase isoladas" ( op. cit., pp. 19-60); tal 
isolamento mesm·o está necessàriamente associado 
a outra característica do quadro clássico, a unidade 
múltipla que se opõe à indivisibilidade do barroco, 
unidade de "um todo articulado em que cada parte, 
permanecendo distinta, tem sua linguagem própria, 
e não deixa entretanto de se harmonizar com o con
junto, de proclamar o que a prende à totalidade for
mal" (Wõlfflin, H., op. cit. p. 174) . 
Já no caso da plumária Kayabí, vemo-nos em pre
sença de uma aparente monocromia que manifesta 
a característica "pictórica" (barroca) Wõlffliniana, 
em que "a côr particular parece estar inserida num 
fundo comum" ( op. cit., p. 60); tal é justamente um 
fator concomitante da unidade indivisível e do mo
vimento ininterrupto próprios da pintura européia 
barroca do século XVII (Wõlfflin, H., op. cit., pp. 
173-177). 

A linearidade e o caráter articulatório acompanham, na ca
racterização do estilo clássico, a forma fechada (tectônica) em 
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que a ordenação rigorosa e a simetria dominam, e "as diversas 
partes oferecem-se ao olhar com tôda a clareza e com o máximo 
de acuidade"; no século XVI, a geometria do quadro é enfatiza
da, organizando-s~ as suas partes em função de um eixo central, 
e dando-se importância às relações de verticais e horizontais 
(Wõlfflin, H., op. cit. pp. 133-141, etc.) 

Tais aspectos da elaboração clássica condicionam o caráter 
estático, a ausência de movimento e expansão, - a que já nos 
referimos ao tratar do condicionamento ao modêlo natural, -
que são próprios do. estilo altoxinguano. 

O estilo Kayabí aproxima-se muito mais da forma aberta, 
porquanto uma de suas características é a composição de côres 
pouco delimitadas, de caráter quase monocrômico, conforme já 
dissemos. Torna-se difícil distinguir na peça claramente a divi
são central, e portanto a simetria é anulada. Na pintura do bar
roco histórico encontramos também a renúncia à geometria e 
o decréscimo de coloridos diretos (Wõlfflin, H., op. cit. pp. 138) . 

Julgamos que o estudo de outras coleções de plumária alto
xinguana e Kayabí (material ulteriormente coletado e também 
de outros Museus), não invalidará o uso dêstes critérios. 

Assim, sendo, tais constatações poderão pelo menos cons
tituir elementos úteis à elaboração de estilísticas das plumárias 
Kayabí e do Alto Xingú, e ao melhor entendimento do sentido 
estético da arte altoxinguana. 

NOTAS: 

(1) A s au toras confcssan1-se gratas aos isegui-ntes professôres, cujo au
xíli:o contribuiu para que êste 'trabalho fôs1se realizado: L uiz de Castro Faria, 
que fêz a leitura de sua pri1neira forma, contribuindo para que a definitiva apre
sentasse maior precisão de conceitos e mais clareza no desenvolvimento do 
t rabalho; Michel Jouin, que nois aconselhou a leitura .da obra de Schilder sôbre 
a. itnagem do corpo, citada no texto, e contribuiu ainda com infonnações obti
das etn pesquisa na região do Alto Xingú; Giralda Seyferth, que traduziu tre
chos, relativos a descrições da plumária Kayabí de um trabalho .de F. und G. 
Gr ünberg sôbre a cultura material dêste grupo; e, especialmente, a H elmuth 
Sick, setn cuja contribuição ines timável de ornitólogo nos teria sido impossível 
elaborar êste trabalho: ident.i.ficou as penas de tôdas as peças estudadas, além 
de ter feito inúmer as sugestões valiosas. Serviu-nos ainda de fonte indispen
sável de consulta o arquivo inédito de B erta Gleiser Ribeiro sôbr e classificação 
da plumária brasileira. (Arquivos da Divisão de Antropologia do 11useu Na
cional) . 
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(2) O s Kayabí constituem um grupo Tupí, com aldeias no nordeste 
de Mato Grosso, no rio dos P eixes (afluente -do Arinos), e rios V er de e Teles 
Pires. R ecentem ente, um grupo localizou-se no 1'1anitsauá, aflunte do Xingú . 
(Gama lVIalcher, J. M. da, 1964, p. 100). Hoje ocupam a rneta<le superior, 
norte, do Parque Nacional do Xingú. (Villas Boas, Orlando e Claucl io, 1970, 
p . 18). 

Chamarnos aqui de g rupos elo A lto Xingú ou alto-xinguanos, à s tribos 
que ocupatn a n1etade infe rior, sul, do Parqu.e ; e que, pa rticipando de cerin10-
niais cornuns e realizando ativo comércio e casan1entos intertribais, integrarn, 
segundo Galvão, a «cultura xinguana» ou da «área do Alto X ingú» . (Galvão, 
E . . e Simões, M . F ., 1966, p. 40). 

A s peças l{ ayabí que estudan1os foran1 coktadas de grupo que ocupava 
ainda a localização elo A lto Tapajós. 

(3) En1bora o clássico, segundo o próprio \Volfflin aponta, fôsse 1nuito 
1na1s italiano e o barroco tenha talvez contado co1n expressões rnais significa
t ivas fora da Itália (vVolfflin, H., 1952; 40), não deixaram de ocorrer atualiza
ções de a1nbas as formas artísticas, tanto na Itália como fora dela; houve 
certa in tercionalização de ambos os es tilos, mesmo que não tenha1n alcançado 
o mesmo grau de universal idade que o m aneirista, por e:x;e1nplo. (Hauser, A., 
o p. cit. pp. 19-20). 

(4) E ainda comentando a influência que sôbre vVolfflin exerceram os 
cursos de W . D ilthey, diz Teyssedre que em suas idéias o jovem \iVolffl.in 
reencontrou sua própria intenção de «abandonar a história de modo filosófico, 
de red uzir a multiplicidade dos fatos a pequenos número de leis» . (Te yssedre, 
P., 1961, p . 23). 

Lévi-Strauss, aliás, fala de barroco - corn o m es rno sentido wolffliniauo 
ao tratar cio desenho fac ial Kadiwéu, querendo caracterizar suas qualidades for
mais. (Lévi-Strauss, C., 1958, pp. 269-294). 

Empriega1nos aqu i o têrmo «estilo» dentro da acepção a1npla definida 
por Mcyer Schapiro: «Estilo é compreendido co1no a forma constan te - e al
gmnas vêze·s os ·elementos, qualidades e expressão cons tantes na arte ele nn1 
iud.ivíduo ou grupo» (Schapiro, :NI ., 1962, p. 278). 

(5) Quanto à consideração da plumária Kayabí como sin1Ltltâneamen
te barroca e impress ionista, tal se explica e1n razão das características pictóricas 
de a1nbos os estilos. Hauser constata o ter Wolfflin tão b en1 oon1preend ido 
o barroco devido à sua sensibilidade ao ·impressionismo (Hauser, A., 1968:99), 
o que aliás es tá iinplícito nas fonnulações do segundo, que assi1n se refere ao 
barroco: «sem dúvida não é necessário se reportar à s últimas fónnulas da pin
tura impressionista para que se representa a passagem do t ipo linear ao pictu
ral. . . Entretanto, com maior atenção aí se descobrirá o germ e1n do impres-
sionismo»». (Wolfflin, H ., 1952 :29). 

(6) ~ste t rabalho surgiu no decorrer da classi fi cação das coleções alto
xinguanas realizada por Maria Helena Dias Monteiro, que ncsultou na redação 
1de um catálogo, aspecto parcial de pesquisa de campo e gabinete projetada e 
realizada por Maria Heloisa Fénelon Costa, em 1961, 1965 e 1970, sôbre o 
complexo a rtístico do A lto X·ingú. Em 1970 1f. :E-I. Dias 11onteiro estêve tan1-
bé1n no Alto Xingú, entr·e os índios Ya·walapití. 

( 7) No caso dos grupos do Alto Xingú, tal efeito pode ser alcançado 
através ela associação, no portador, dos -enfeites (plumários e outr·O·S) à piritura 
co rporal tnasculina, dinâinica e 1exuberante. 

Ern trabalho ulterior e global tratar-se-á ela correlação ·entre os padrões 
estéticos expressos e1n diferentes modalidades artísticas, dentr>0· da m1esn1a «cul
tura altox.inguana» ; por exemplo, 'do contraste ·entre o «class icism o» do diaclema 
plurnário, e, por ou tro lado, do caráter «fauvista» da pintura corporal qure lhe 
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está as·sociada. A ornamentação rnasculina con1pleta, porém, se con1parada a 
de outros grupos indígenas (Karajá e Borôro por exe1nplo) apresenta relativa 
.sobriedade, que é finaJm.ente a nota predo·1n inante no conjunto das artes gráfico 
- plásticas do Alto Xingú . 

(8) A relativan1ente grande extensão horizontal e vertical da fileira de 
penas Kayabí, e a.inda un1a f.otografia ern que é utiliza.ela à cintura ( Grünberg, 
von F. und G ., 1967, pr. 7), poderia fazer-nos pensar que êste seria o seu uso 
comum e tradicional. 

Entretanto, embora possam ser usadas ta1nbém clêste rnodo, dados bi
bliográficos anterior:es atesta1n que as fileiras era111 presas à coifa, con1pondo 
adôrno ele cabeça. (Souza, Pyrineus, 1916, p. 76-79; Sch1niclt, 11., 1929, p. 96). 

Na mesma foto o portador traz à cabeça mna fileira menor, com divisão 
c entral de penas escuras separando dois carnpos sin:i_étricos de penas claras. 
Apresenta, portanto, a m.esma composição articulada que a elo Alto Xingú. 
1\creditamos, poré1n, que tal não seria a con1posição típica elo Kayabí, haven
,do a possibilidade de se t ratar de forma nova: não encontramos fileira .seme
lhante no acervo elo Museu, que inclui peças coletadas muito antes ela publica
ção do artigo de Grünberg . 

Quanto à variabilidade no uso das fileiras (e adôrnos plmnários em ge
ral) elos Kayabí, o rnesn10 a;utor contribui com infonnações esclarecedoras: 

«Os adôrnos de penas dos Kayabí pode1n ser en1pregados de maneira 
heterogênea: esticados sôbre um anel de penas, como ,diadema, adôrno ele 
pescoço ou quadril. Na ve rdade se distinguem êstes trabalhos em penas dificil
mente pela sua função e 1nais pelo seu tamanho ·e seleção de penas, sendo as
sí .m sua determinaçao à luz dêste cri tério ilnpossível» (op. cit., pp. 77). 

(9) A cons·ideração desta problemática pelos psicanalistas e psicólogos 
provàvelmente contr ibuiria con1 tnna visão comple1nentar e enriquecedora . 

Levamos ao campo o estagiário do Setor ele Etnologia ela D. A. ·do }..{ u
seu t-T acional, bacharel en1 ps icologia 1'1anoel "Vital F ernandes Pereira, que ini
ciou o estucl<'> de problen1as gerais ligados à sua especialidade, correlatos a as
pectos da pesquisa etnológica. Esperan1os contar, para tal con1 a colaboração 
<los especidlistas elo INSTITUTO D E PSICO L O GIA D A UFRJ. 

(10) '11. H . Dias 'tvfonteiro obteve ele un1 jove111 Yawalapití a infor-
1nação de que seriam prefe rencialn1ente usadas penas de arara vermelha, e n.ão 
de caninclé. 

É provável que de fato êste s eja o padrão ideal, porquanto no mito é 
enfatizada a importância da arara v·errnelha. (Schultz, H . , 1965-66, pp. 57-58; 
Villas Boas, O. e C., 1970, pp. 83-86, 159-161) . 

E1nbora a vermelha eleva gozar de maior popularidade, acredita111os que 
a azul ·deve estar tambén1 colocada entre as espécies preferenciais: não consti
tuindo portanto o uso desta últin1a algo que sa!a do padrão tradicional, isto é, 
um «kitsch», •expressão estranha à cultura indígena, que poderia ter surgido 
do contato co1n a soci·edade ocidental. ( Sôbre a noção ele «kitsch» ver: Moles, 
A.A., e Wahl, E ., 1969). . 

As coleções vistas não foram coletadas recen.tetnente, quando se inten
sificaram os contatos estranhos na área. Só o registro de novos infonnes obtidos 
ern outras tribos poderá proporcionar-nos o conhecitnento elo que seja «padrão 
ideal», «padrão corrente» e «contrafação» . 



APÊNDI C ES 

TABELA I 

INFOR11fAÇõES BASICAS I NICIAIS LOCALIZANDO AS PEÇAS SE
GUNDO O GRUPO D E ORIGEM E ÉPOCA DE COLECIONAMENTO 

AREA DO ALTO XINGU 

Coleção Data N.º T ribo Total por T ribo 

V. de Steinen 1884 1 Bakayrí 

Font. Xingu 1914 1 » Bakayrí 5 
P yrineus 3 » Kamayurá 10 

M. N., em col. com F BC ; vVaurá 1 
tomaram parte IZuikuro 1 
P. L i111a e E. Galvão 1947 2 J(amayurá 1\{ehináku 2 

P. E. Lin:i-a 1948 1 \Vaurá Kalapálo 7 

R. ·e G. Carn·eiro 1954 1 Kuikuro 

E. Rocha 1961 4 Kamayurá 

R. Laraya 1964 4 Kamayurá 

:NL H. F. Costa 1965 2 Mehináku 

E. Becker 1967 7 K.alapalo 

K A YA B i 
Pyrineus 1915? 
Rondon 1924 Total: 13 
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TAllELA I I 

ESPf:CI ES PREFERENCIAL11ENTE USADAS 

ALTO XINGU 
Denominação 

popular 

ARARA: Canindé 
Vermelha 

JAPU 
JOAO CONGO 
PAPAG_'-\IO 

i\IUTU~vf 

GA. V IAO 
XEXÉU 
BIGUATINGA 
PERDIZ 
J ACUBIM (J acutinga) 
GARÇA 

KAYABí 
Denominação 

popular 

JACU 
GAVIÃO REAL 
GAVIÃO 
PAPAGAIO 

Denominação 
científica 

Ara ararauna 
Ara maca.o e Arachloroptera 
O stinops decurnanes 
Gymnositinops Y uracares 
Amazona amazônica 
A mazona acstiva 
Crax fas ciolata 
Harpia harpy ja e outros 
Cacicus cela 
Anhinga a uhinga 
Rhynchotus rufescens 
Pipile cumanensis 
A rdcidac 

D enominação 
científica 

Penelope s upcrciliares 
Harpia harpyja 
Accipitridae 
Amazona amazônica 
Amazona aestiva 

URUTÃU Nyctibius gris~us 
U RUTAU: :Mãe da L uaKyctibius grandis 
PERIQUITO P sittacidae 
PA VÃOZINI-:CO DO 

PA.RA 
GARÇA BRANCA 
QUERO-QUERO 
JACUB I M 
ARAR A: Canindé 

Vennelha 
MUTU1if CAVALO 
SOCO-BOI 
INi·\j\ifBú: Galinha 

TUCANO 
SURUCUA 

Assu 

Eurypyga helias 
Ardeida·e 
Belonoptesus chilensis 
P ipile cumanensis 
,-\ra ararauna 
Ara chloroptera 
1vfitu mitu 
T rig rison1a lineatum 
Tinan1us g uttatus 
T -inamus major 
Ranphastos sp 
Trogon ( Strig ilatus ?) 

Frequência 
Parcial ToW 

23 
5 

8 
s 

28 
4 
4 

13 
5 
4 
2 
1 
2 
2 
1 

Frequência 
Parcial Total 

1 
1 
3 
3 
1 
1 

2 
2 

4 
1 

5 

2 

6 

2 
1 

1 
1 
1 
1 

4 
3 
1 

5 
1 
1 
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