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r

neste album. fotografias de objetos de arte
feitos por popula<;;6es indigenas do ~rasil, especialmente
pelas que, em tempos precolombianos, habitaram as terras
da ilha de Maraj6, na foz do Rio Amazon~s.
Dessas populac;6es chegaram.-nos noticias por demais vagas.
E' mesmo provavel que nem digam respeito propriamente aos ce.ramistas primitivos, mas a seus descendentes ou a outros selvicolas
oleiros gue lhes tivessem sucedido naquele solo. Possivelmente a
tais remanescentes referia.-se Alexrandre Rodrigues Ferreira, na
sua "Viagem Filos6fica".
Tudo leva a crer 1que, ao tempo do descobrimento da America,
estaria em declinio a arte documentada nas pec;as de ceramica tao
ricamente decoradas e que se encontra.m, eventualmente isoladas,
no mais das vezes acumuladas em monticulos artificiais muito nu.merosos, espalhados pelos campos estensos que constituem grande
parte da ilha .
,
Essa e realmente a 11nica documentac;ao segura que nos chegou
sobre a cultura daquela gente. 0 material ate hoje recolhido e su.ficientemente abundante e expressivo para autorizar certas aprecia..<;oes a res-pei to .
,
A originalidade dos motivos que decoram a ceramica desenter.rada na ilha de Mara j6 e sobretudo a precisao e maestria com que
sao executados esses ornatos -- o que destoa bastante do modo
quasi sem·pre
mais livre por que os indigenas exprimem o seu sen. _.
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timento artistico - mais de uma vez tern suscitado a hip6tese de
que os seus autores teriam alcan<;ado um nivel de civilizac;ao mais
elevado do que o geralmente dominante entre os selvicolas brasilicos, ao tempo do descobrimento da .America.
Uma analise mais cuidadosa do ca so nao confirma essa suposic;ao. Tivessem os oleiros mara jouaras sido realmente detentores
de uma civilizac;ao superior, outros elementos comprobat6rios desse
desenvolvimento nos teriam chegado. Entre outras coisas, construc;oes de blocos de barro cozido, por exemplo, perfeitamente possiveis na ilha, poderiam ter atestado esse fato.
No caso de verificada a desvantagem da regiao como ponto de
fixac;ao e progresso de um grupamento humano de civilizac;ao apreciavel, ele se teria deslocado para outras terras. em busca de meio
mais propicio ao processamento do seu destine e a perpetuac;ao da
sua cultura.
0 que, na realid.ade, se depreende do estudo da questao de
Maraj6. fala em sentido contrario a esta hip6tese. As manifestac;oes
artisticas mais expressivas ( gravura au champ-leve, tangas de barro, etc.) que, por assim dizer. caracterizam o periodo classico da sua
arte, limitam-se estritamente ao ambito daquele territ6rio geografico. Nao houve, pois, no apogeu artistico, uma tentativa de expansao, pelo menos que tivesse resultado frutuosa.
Por outro lado, certos aspetos de cultura, revelados nitidamente pela ceramica, ou conclusoes muito plausiveis a que a sua
observac;ao conduz, levam-nos a acreditar que, de um modo geral,
a civilizac;ao dos aborigenes construtores dos monticulos funerarios
nao se contraporia fundamentalmente a um quadro cultural indigena em que grupos hist6ricos amazonicos (Guiana, Rio Negro,
Xingu, etc.) constituissem os elementos tipicos.
Consideradas a parte .peculiarid~des pr6prias, condicionadas
possivelmente por fatores de ordem geografica e hist6rica, no processo de desenvolvimento cultural dos mara jouaras ,. . . . , as guais nos
sao atestadas ou sugeridas por particu1aridades de carater tecnico
ou artistico da ceramica ,. . . . , a civilizac;ao dagueles selvicolas se processaria em nivel paralelo ao dos grupos mencionados acima, para
constituir um panorama cultural eguilibrado.
VI
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No prop6sito de demonstrar essas ligac;;oes, foram reunidos
aos documentos artisticos encontrados na ilha de Maraj6, outros
produtos de arte de populac;;oes indigenas, que habitaram, em tern,..
pos hist6ricos, ou ainda habitam, a grande regiao geografica acima
delimitada a trac;;os largos.
A arte de Maraj6 parece assim uma resultante das condic;;9es
hist6ricas especiais, em que se teria processado o deserivolvimento.
cultural dos seus realizadores.

*
As condic;;oes do clima reinante na regiao nao foram favora..veis a conservac;;ao de todos os elementos representatives da civil izac;;ao: situado quasi que sobre o Equador, sujeito, portanto, .ao re:gime amaz6nico de chuvas, o amplo lenc;;o'l aluvional fica subm.erso
anualmente, durante alguns meses. Assim perdeu-se todo mater~al.
suscetivel de decomposic;;ao. Mesmo dos esqueletos s6 teem sido
encontrado vestigios ; os cranios achados nao oferecem garantia
alguma quanta a populac;;ao de que provenham. Os demais obje.tos,
con£ eccionados com materia de orig em vegetal ou animal, desapa,..
receram para sempre. Restaram a documentac;;ao litica e a ceramica. Aquela, escassa e toda importada, indica como nota de maior in"'
teresse relac;;oes de comercio direto ou indireto entre os marajouaras
e outras populac;;oes indigenas, localizadas em regioes em que exis-tia pedra.
A ceramica, que em tantas localidades da Amazonia revela
particularidades de tranc;;ados e de tecidos de populac;;oes extintas,
pela impressao que conserva de objetos daquela natureza, em Ma-va j6 e omissa nesse particular.

*
A explicac;;ao de certas quest6es ainda obscuras talves venha
a ser fornecida pela descoberta de jazidas que representem antigas
aldeias.
-
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Alguns tesos relativamente baixos e em que se encontra ceramica, serao possivelmtne vestigios de instala<;6es dessa natureza.
0 material ai recolhido, alem de um pouco escasso, nao se acha
convenientemente estudado.
Mais frutuosa foi a coleta de material retirado em locais que
teem sido reconhecidos como cemiterios. Esses montes conteem
grande c6pia de pe<;as entre as quais numerosas urnas funerarias,
dispostas em dif erentes niveis .

'

*

0 simples costume da constru<;ao de monticulos artificiais poderia levar ao estabelec ~mento de lig a<;6es culturais entre as popu1a<;6es da ilha e outras que existiram, outrora, em solo americano e
entre as quais se verificava igualmente tal pratica. Cumpre nao
esquecer que as simples condi<;6es geogratcas poderiam ~ independentemente de qualquer rela<;ao cultural ~ ter condicionado a
constru<;ao de enterrat6rios elevados, dado o prop6sito legitimo dos
indigenas de resguardar das enchentes peri6dicas, a que sao sujeitas as terras de Maraj6. os restos mortais do seus maiores.
Nao obstante a forma an~mal que pesquisadores e mesmo atuais
moradores teem pretendido ver naqueles monticulos ( Jaboti, no Pacoval do Arari; Jacare~ no do Cururu, etc.) tal qual se verifica nos
mounds do vale do Mississipe, nao ha outros tra<;os de cultura, comuns a ambas as regioes, que autorizem liga<;6es mais estreitas en,~
tre elas, especialmente quanto ao periodo em que floresceu a arte
classica, cu jos elementos ma is expressivos se achavam, segundo o
testemunho dos primeiros exploradores dos ceramios no Pacova1
do Arari, localizados na camada inferior do aterro.
E' muito provavel que ·o paialelismo dos mounds se explique
como mero fen6meno antropogeografico.
Ha, entre as varia~6es artisticas pr6prias a diferentes acha-douros de Maraj6, alguns tra<;os que constituirao peculiaridade~
locais, determinadas talves pela influencia de tendencias artisticas
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individ'uais; outras que serao decorrentes, nao rnais dessas varia.~oes especiais ou pessoais, mas que revelarao altera<;.oes de ordem
puraniente cronologica. 0 estudo comparativo do material dos
mounds, ainda nao realizado, e que permitira determinar a nature..za dessas variac;oes, autorizando conclusoes ate o presente nao sus..peitadas.
.
Por seu lado, a forma geral dos vases, muito pr6xima da de
cestos utilizados por populac;;oes indigenas amaz6nicas atuais; o ca...
rater rigidamente geometrico dos motives que decoram sobretudo
as pec;as gravadas au champ !eve; a intersec;;ao, nessas mesmas pe . .
c;;as, de bandas paralelas, que tanto lembram as talas de cestos tran...
c;ados, e sobretudo o desenvolvimento contradit6rio entre a arte do
oleiro ( muito rudimentar) e a de decorador (tao elaborada) pare,..
cem apontar fortemente no sentido da _juvenilidade da arte da ce....
ramica entre aqueles selvicolas. Jovens oleiros, velhos artistas tr an...
<;adores, os marajouaras teriam transportado para o elemento plas...
tico os desenhos desenvolvidos na materia rigida das talas entrelcir·
c;;adas dos seus cestos. Estas pec;;as de ceramica contituiriam a arte
classica de Maraj6, mais rigida nos desenhos de acabamento acura...·
do; rapidamente, entretanto, adquiriu o selvicola no manejo de ma,..
terial um meio de expressao mais livre, mais espontanea tal co1no
encontramos nos elementos pintados e modelados.
A educac;;ao f renadora de movimentos, feita pela arte dos tran.c;;ados, porem, deixou a marca, nao permitindo jamais que em Ma ...
raj6, mesmo no periodo de maior desenvolvimento da modelag~m,
se perdesse um certo sense de sobriedade que impediu a sobrecarg a
de elementos plasticos, tal como se verificou em outras localidades
do baixo amazonas .
-=-

*
~
•

.RELA<;AO DAS GE.AVURAS

1.

( 5 . 438) . ,_, ldolo de argila . Ilha de Maraj6. Alt. 24 cm.
Sohre ::> fundo branco marfim, decora~oes a tra~o vermelho queimado.
Estas consistem em desenhos geometricos cujos contornos se distendem
ou retraem ao saber dos planes da modelagem, no prop6sito manifesto
de revestir toda a superficie. da pe~a . Os trai;os da face apenas modela~
dos lembram mais os de mascaras ceremoniais us~das por indigenas his~
t6ricos do cue realmente os da fisionomia humana.
IX
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Raramente os idolos de Maraj6 apresentam brac;os ; estes~ limitados
frequentemente a ligeiras protuberancias, acham-se, as vezes. por tal
modo atrofiados, que se reduzem a pequenas alc;as a altura do pescoc;o.
Na sua forma geral teem estas pec;as o aspecto de um phallus que
ocasionalmente traz a indicac;ao do orgao sexual feminine.

.
2.

( 8. 316) . -

Urna de argila . Maraj6. Alt. 38 cm. Diam. da boca 25 cm. Dacorada
com a gravura peculiar a ilha e na qua! o campo negative do desenho e
raspado ( champleve) .
0 carater rigidamente geometrico da decorac;ao. a intersec;ao de
listas estreitas formando escalonados. denunciam uma relac;ao intima
com a arte dos tranc;ados .

3.

(

Desenvolvimento do desenho que reveste a parte superior da urna re- ·
presentada na estampa 2.

1.

(27. 551). ,__ Cesto tripode trarn;ado com duas folhas flab eliformes de palmeira (meriti) - 1ndios Macuxi. Rio Branco. Alt. 33 cm. Diam. max. da boca
10 cm. Sua forma geral ov6ide com operculo lateral superior, teve
influencia nitida na ceramica de Rebordelo, Ilha de Caviana, na foz
do Amazonas. Compare-se com Ars Americana. Les Editions Van
O est, Paris. 1930. Nordenskiold. --- L ' Archeologie du Bassin de
l'Amazone.

5.

{ 8.155). -

Peneira
A trama
segundo
diversas

6.

{ 8. 155) . -

Mesma peneira da estampa S .

7.

(22 .163). -

Detalhe de tranc;ado da tampa de um cesto em que a disposic;ao das
talas lembra fortemente a tecnica de gravura au champleve.

8.

( 9 .111) .

Pequeno vaso zoomorfo ( tartaruga) gravado au champleve Diam. 7,5 cm.

9.

(20.007). -

Cesto trarn;;ado com talas de cor natural e pretas.
- Alto Uraricuera . Diam 36,5 cm.

10.

( 9.319). -

Pequeno vaso gravado au champleuve. Maraj6.
As combinac;oes de bandas horizontais e verticais, em relevo, dao origem a gregas. Alt. 7.5 cm. Diam . da boca 15 cm .

11.

( 2.611). -- Cesto tran~ado com talas de cor natural e pretas. Indios do Rio Branco.
Diam . 27 cm .

••

'

sn.

) -

(uruperna). Indios do Rio Uaupes. Lado: 27 cm.
da peneira, reproduzida nesta estampa e na de n. 6, apresenta ,
o modo diferente por que suas talas refletem a luz, sugestoes
de decorac;oes.

..

Maraj6.

Indios Maiongong
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12.

( 8.725). -

V asa com gravura e modelagem. Maraj6. Cumprim. 10.5 cm. Diam.
boca 3 cm.
A forma de vaso sabot tambem se encontra em cestos dos indios do Rio
Branco. Esta pec;a tem uma proeminencia mamelonar lateral.

13.

( 8. 725) . -

Lado anterior modelado· do vaso representado na estampa 12.

14.

(21. 386) . -

Cesto tranc;ado com talas de car natural e pretas . Indios do Rio Uaupes .
Diam. 23 cm.

15.

(20.914). -

Moldagem direta de um pequeno vaso gravado au champleve. Maraj6.
- Diam. maximo 6 cm.
0 interior e pintado a vermelho queimado sobre fundo branco. 0 original pertence a colec;ao "Justo Chermont" .

16.

{22.162). -

Pequeno vaso zoomorfo {tartaruga) . .fy!araj6. Cumpr. 8.5 cm. Larg.
55 cm.
A superficie externa da pec;a e decorada a tra~o largo pintado de ver~
melho sobre campo branco. 0 interior conserva vestigios de pintura
igualmente vermelha sobre fundo claro.

17 .

( 28. 722) . -

Bandeja de palha tranc;ada com talas de cor natural e pretas. Indios
civilizados de Monte Alegre. Para. Dimensoes : 56 cm. x 36,5 cm.

18.

( 9.359). -

Pequeno vase gravado au champleve. Maraj6. Diam. max. 19 cm.
0 motive central e reproduc;ao do que se encontra no vaso representado
na estampa n. 15. A alc;a e uma cabec;a de tartaruga.

·19.

( 8.241). -

Prato pfntado. Maraj6 - Diam. 36,5 cm.
Sohre fundo branco amarelado, desenhos a trac;os finos paralelos, em
vermelho, e a trac;os largos, em preto. 0 bordo modelado apresenta
faces e protuberancias zoomorfas.
0 lado exterior da pec;a e guarnecido com gravura au champleuve.

20.

(22 .163) . -

Face lateral de uma tampa de cesto tecido com talas de cor natural
e pretas . Indios do Rio Branco.
Ao c~ntro ha uma pequena figura zoomorfa com os membros em pro~
jec;ao e na postura tao frequente em elementos modelados. Numa das
faixas inferiores a decorac;ao consta de brac;os terminados em maos de
tres dedos. Compare~se com a figura animal modelada da estampa 21.

21.

{

) . ,_ Figura zoomorfa comp6sita que guarnece o bojo de um grande vaso
com gravura au champleve - Maraj6. Alt. da figura 46 cm. Notem~se
os sulcos que rompem verticalmente os labios e compare~se esse detalhe
i
com a figura da estampa 22.
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22.

(21. 346) . -

Cabe<;a humana reduzida e mumificada. Indios Jivaros. Equador.
Note-se a costura dos labios que parece representada na estampa 21
pelos sulcos gravados. Alt. 9,5 cm.

23.

(22.721). -

Pequena cabe<;a zoomorfa em ceramica. Maraj6 - Alt . 5 cm.
Compare-se com a figura da estampa 24 para interpreta<;ao dos suko's
sobre os labios e o nariz com o seu prolongamento em sobrancelhas.

24.

(

920). -

Mascara ceremonial. Indios Ticunas. Alt. 36,5 cm.
Sobre um arcabouc;o de tran<;ado, uma lamina de liber constitue a face.
0 nariz e as sobrancelhas sao representados respectivamente por um
peda<;o de pau e dois rolos de liber adaptados a face por pontos de
costura.

25.

( 8.629). -

Urna de argila. Maraj6. Alt. 56 cm. Diam. da boca 30 cm.
0 segmento que representa a face e pintado de bran co marfim e de cotado a tra<;o fine gravado, as feic;oes modeladas. 0 bojo e revestido de
desenhos gravados ( champleve) .

26 .

(26.916). -

Maraca de argila. (Moldagem direta em gesso) - Maraj6. Dimens6es: 19 cm. x 13 cm. x 8 cm.
Ladas extremes com faces modeladas, as outras duas gravadas. 0 original pertence a Cole<;ao Justo Chermont.

27. · (26.916). -

Lado gravado da pe<;a representada na estampa 26. Maraj6. Ao centro uma face estilizada de jaguar.
Em Maraj6, as faces humanas ou animais, quando representadas em
modelado, encontram-se sempre em posi<;ao normal ; quando em plano
( gravura ou pintura) , em posi<;ao invertida. Como exemplo, es ta pe<;a
que tern faces . representadas pelos dois processos e em contraposi<;ao
uma com rela<;ao a outra.

28.

( 20. 070) . -

Tampa de pacara. Indios do Rio Branco. Oimens6es : Compr. boca
46 cm. larg. 30,5 cm.
Tern grande interesse o processo de fixac;ao da faixa de acabamento.

29.

( 9 : 091) . -

Tanga feminina de ceram1ca. Pacoval do Arari. Maraj6. Alt. 12 cm.
Larg. max. 14,5 cm.
Sohre fundo bran.co : marfim pintura a .car parda escura.
Nas faixas superior ; e inferior o desenho. e· hem ·a cabado ao passo que
nas margens la terais. da a impressao de ter sido cortado. Compare-se
· o acabamento de ci~a com o da tam pa do pacara ·da estampa 28.
Em cada angulo, uma perfura<;ao destinada a passagem do fio por meio
do qual se ajustava a pe<;a ao corpo. 0 desgaste no contorno das
perfura<;6es denuncia que a tang a foi realmente usa:da.
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30.

( 9. 721) . -

31.

( 8.625) . .....- Urna antropomorfa femin ina. Maraj6. Alt. 57,5 cm., diam. boca 17 cm.
Sohre fundo branco marfim, gravura a trac;o fino. Modelado ligeiro
indicando as feic;oes. os brac;os, a cicatriz umbilical e a regiao pubiana.
Os pes em projec;ao mais acentuada.
Segul}do o testemunho dos primeiros exploradores dos ceramios, essas
urnas, contidas dentro de outras mais toscas, eram portadoras de uma
tang a de argila que se lhes ajustava por meio de cordeis.

,
I

+32.

•

33.

Tanga feminina de ceramica . Fundo amarelado com decorac;0es sobre
vermelho queimado. Ao centro uma face de jaguar estilizada. em po~
sic;ao invertida. Alt. 11 cm . , larg. 15 cm.

o

( 9. 492) . -- Urna antropomorfa masculina. Miracanguera. Foz do Rio Negro .
Alt. 39,5 cm., diam. da boca 19,5 cm .
Um Jl}Odelado ligeiro representa os brac;os, os mamilos e as coxas en~
"
quanto que o orgao sexual e as pernas teem muito maior relevo. Estas,
abaixo dos joelhos e ao nivel dos tornozelos, acham-se comprimidas por
meio de ligas tais como ainda hoje usam populac;oes selvicolas.
As urnas antropomorfas do alto Amazonas sao masculinas; as de Ma~
raj6 sao femininas.
Nestas pec;as, provenientes das proximidades de Manaos e Itacoatiara,
predomina a decorac;ao em modelado ao contrario do que se verifica
na cultura insular. .·.
( 8. 681) . -- Tampa de urna funeraria.
Miracanguera . Faz do Rio Negro. Diam. 24 cm.
A face , nas urnas antropomorfas do alto Amazonas acha~se representa~
da nas tampas. Em Maraj6 elas se encontram na pr6pria urna.
I

34.

35.

36.

( 8.350) . .....- Vaso de argila vermelha. Maraj6 '
Decorc;ao a trac;o fino.
sn.

). -

Desenvolvimento do desenho do vaso da estampa 34.

( 9 . 503) . .....- Vaso pintado.
Compare ~se

37.

Alt. 29 cm. Diam . da boca 31,5 cm.

Maraj6. Alt. 32,5 cm. Diam. da boca 14,5 cm.
com os desenhos dos cestos das estampas 9 e 14 .

(22. 951) . ,_, Urna funeraria. Muana. Maraj6. Alt. 80 cm.
Gargalo com face modelada. Bojo com vestigios de pintura em preto.
Estes artefatos, em que ha predomfoancia da modelagem e da pintura,
provavelmente constituem uma camada de cultura mais recente.
0 desenvolvimento da modelagem, que se estendeu largamente pelo vale
amazonico, sob o influxo de culturas vindas de regioes setentrionais,
deu surto a expressoes regionais bem caracterizadas : Maraj6 em sua
fase mais recente ; Santarem - Trombetas ; Miracanguera ; Maraca, etc.
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38.

(

39.

( 1 . 122) . -

Banco em forma de jacare, talhado em um s6 bloco de madeira.
Uaupes. Com pr. 88 cm.

·40.

( 9. 488) . -

Banco de ceramka semelhante aos de madeira usados por popula~oes
indigenas atuais (Guianas ,_. Rio Negro, Xingu, etc.) Alt. max. 4,5 cm.
Cum pr. 12 cm.
Ha vestigios de que sobre ele assentasse um idolo.

41 .

( 5. 445) . -

Urna antropomorfa masculina. Gruta de Maraca. Para . Alt. 33,5 cm.
0 tronco do individuo, de forma tubular, assenta sobre um banquinho
zoomorfo ( tartaruga) . As pernas apresentam o entumecimento provoca,
do pelas ataduras abaixo do joelho e nos tornozelos.
A jazida foi reconhecida coma post-colombiana devido ao encontro de
contas de vidro, que guarnecem algumas das pe~as ali depositadas.

42.

( 8. 675) . ,_. ldolo de argila. Pacoval do Arari. Mara j6. Alt. 11.5 cm.
Sohre um £undo amarelado, pintura vermelha queimada. Cicatriz umbilical exageradamente grande. Bra~os representados por pequenas protuberancias.

43.

( 8.692) . ,_. ldolo. Maraj6 . - Alt. 9 cm.
Sohre £undo branco amarelado, pintura a

) . ,.;... Desenvolvimento da decora~ao de uma urna de tipo e proveniencia da
· representada na estampa 37.
Os motives sombreados indicam relevo modelado, o tra~o fino gravura
e as zonas escuras, pintura a cor preta.

tra~o v~rmelho

Rio

queimado.

Cabe~a

44.

( 8. 678) . -

45.

( 9 .372). ,_. Vaso de argila. Maraj6. Diam. 15 cm.
Pintura branca e vermelha. Ao £undo destaca-se uma face estilizada.

46.

( 9. 711) . ,_. ldolo feminino.
Santarem. Alt. 15,5 cm.
Sohre o modelado apenas uma camada de pintura branca. E stas pe~as
contrastam com as de Maraj6 de mesma natureza por se aproximarem
mais os tra~os dos da fisionomia humana, por terem quasi sempre bra~os
e trazerem grandes ornatos nos l6bu1os das orelhas.

47.

(28.721). ,_. Jogo de suportes para panelas. Pacoval do Cururu. Maraj6. Alt. 5.5 cm.
Esse elemento de cultura ainda esta em uso entre muitas popula~oes indigenas atuais tendo, no Rio Negro, forma quasi que identica a destas pe~as.

XIV

de idolo. Maraj6. Alt. 16 cm.
Fundo branco, queimado com decora~oes a cor vermelha queimada.
Possivelmente representam esses desenhos as pinturas usadas nos ceremoniais, sobre a pr6pria face ou, mais provavelmente, sobre mascaras.
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ARTE INDIGENA DA AMAZONIA

48.

( 5.447).

49.

(28.774). ,. __, ·Moldagem direta de um vaso de argila. Fazenda Cajueiros. Maraj6.
Circunsferencia 47,5 cm.
0 original pertence a cole<;ao Justo Chermont.

50 .

( 20. 755) . -

Pequeno prato. Maraj6. Diam. 12,5 cm.
Decora<;ao de pintura na face interna e de tra<;o fino gravado na externa .

Pe<;a talhada em esteatite. R io T rombetas. Com pr. 25 ,5 cm. larg. 13 cm.
Representa um quadrupede sustentado pelos flancos por duas figuras
antropomorfas.
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