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1  INTRODUÇÃO 

 

A escolha do tema desta monografia vem de um envolvimento particular com o 

universo museológico. Fui bolsista extensão do MAE por duas vezes durante o 

período de 2008 e 2011 e, durante esse tempo, foi-me despertando a curiosidade 

sobre o trabalho antropológico dentro dos Museus, particularmente sobre as coleções 

etnográficas e, a partir disso, surgiu-me o interesse em tentar resgatar o período de 

coleta, as formas de coleta e quem eram os personagens que participaram desse 

período. 

O recorte sobre o acervo Urubu-Kaapor, como explicarei mais adiante, deu-se 

pelo fato de que o MAE possui uma quantidade relevante de peças (mais de 100 

objetos catalogados), por estas peças estarem em bom estado de conservação e pelo 

fato de que, em comparação com outros conjuntos de peças que existem no MAE, tais 

como os objetos Kayapó, as bonecas Karajá, as cerâmicas Wauja etc., existem 

poucos estudos sobre essas peças. Além disso, a beleza das plumárias foi algo que 

imediatamente chamou a atenção.        

 No segundo semestre de 2010 fiz a disciplina de Métodos em Antropologia e 

precisei fazer um pré-projeto de monografia como nota final. Ao mesmo tempo 

também estava inscrita na disciplina Antropologia e Patrimônio, ministrada pela 

professora Edilene Coffaci de Lima e aliando esses dois interesses, fui obtendo uma 

leitura mais específica sobre a temática até que, finalmente, com a ajuda da minha 

orientadora, professora Laura Perez Gil, cheguei a uma idéia mais consistente de 

pesquisa.      

A partir desse norteamento inicial, ao desenvolver o projeto inicial, além do 

óbvio interesse acadêmico, tive também como intuito estimular a pesquisa no MAE, 

pois embora esse museu já conte com 48 anos de fundação e seja mantido por uma 

universidade federal, não têm sido realizadas pesquisas arqueológicas, etnográficas e 

museológicas em suas dependências.  

Após essa breve explanação, cabe ressaltar que o objetivo da presente 

monografia é uma investigação sobre o processo histórico de incorporação de objetos 

Urubu Kaapor no acervo do MAE e do Museu Paranaense. No primeiro capítulo dessa 

monografia, pretendi oferecer um panorama da formação do patrimônio no Brasil e no 

Paraná, os principais nomes responsáveis por essa constituição, seguido um breve 

histórico sobre os referidos museus.        

 O segundo capitulo se centra na prática de colecionamento, na coleta de 

artefatos indígenas e na constituição do acervo etnológico nos museus do Brasil. 



 

 

Embora não seja o tema central desse estudo, também há nesse capítulo uma breve 

consideração sobre a estetização de artefatos indígenas. 

No terceiro capítulo, há uma breve descrição da etnia Urubu-Kaapor, seguida 

de um breve inventário das peças Urubu-Kaapor que fazem parte das coleções dos 

museus estudados. Além disso, há uma menção à figura de Vladimir Kozák, 

responsável por grande parte da coleta dos artefatos presentes no MAE e pela 

produção do material audiovisual e do caderno de campo referentes aos Urubu-

Kaapor que fazem parte do acervo do Museu Paranaense.  

 O levantamento bibliográfico para esse estudo se deu privilegiando livros, 

artigos e outras publicações que contivessem assuntos relacionados à construção do 

patrimônio nacional, representação de outras etnias dentro do contexto ocidental, 

alteridade, arte indígena, discussões sobre museologia e a relação com coleções 

etnográficas, representação da alteridade etc. 

Além disso, durante o segundo semestre de 2010 e todo o ano de 2011 foram 

feitas visitas à Reserva Técnica do MAE, localizada no Campus de Comunicação da 

UFPR, no bairro Juvevê, onde foram feitas consultas às fichas cadastrais das peças e 

ao Livro Tombo do MAE/PR, juntamente com o trabalho de observação e descrição 

dos objetos.  

No Museu Paranaense a pesquisa foi realizada durante todo o segundo 

semestre de 2011, sob a coordenação da antropóloga do Museu, Maria Fernanda 

Campelo Maranhão, visando levantar todo o acervo material Urubu-Kaapor disponível, 

além de possíveis fotografias, filmes e diários de campo. Durante as visitas, foram 

feitas leituras da caderneta de campo de Vladimir Kozák, consulta a documentos e 

pesquisas em acervo fotográfico e audiovisual.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

2  A HISTÓRIA DO PATRIMÔNIO NO BRASIL 

 

Os anos 30 marcaram a implantação e consolidação do Estado Novo, projeto 

político que, além de várias outras frentes, também esteve fortemente comprometido 

com a construção de um caráter nacional.  

De acordo com Kersten (2000, p. 63), com o findar do século XIX e a instalação 

da República, emergiram novos grupos sociais e novas idéias. Os movimentos 

abolicionistas e republicano, sedimentados nas tendências filosóficas da época como 

o positivismo, o evolucionismo e o determinismo, renderam novas formas de ver o 

país. Tais formas expressaram-se na literatura por meio do Realismo e do 

Naturalismo, impregnados pelas análises psicológicas e sociais, pela critica à 

sociedade burguesa e pelo peso de determinismo racial e do meio.  

 Na passagem do século, a doutrina positivista obteve grande repercussão. A 

cientificidade do Evolucionismo darwinista aliada ao Positivismo, fornecia um caráter 

de objetividade às teorias deterministas, que enfatizavam a raça ou o meio como 

fatores determinantes para se compreender a sociedade brasileira. Kersten (2000, p. 

63) sinaliza que a associação entre meio, raça e caráter era comum, atribuindo-se a 

cada grupo étnico estereótipos comportamentais que justificavam sua situação social, 

econômica e cultural.  

Anteriormente à década de 30, não existia nenhum órgão no Brasil que fosse 

responsável pela criação, tombamento e manutenção de patrimônios. O inicio das 

políticas de patrimônio cultural no Brasil ocorreu somente em 1936, e é a partir do 

governo de Getúlio Vargas que começa, de fato, a haver preocupação com a 

construção da identidade nacional, Uma vez que, conforme explica Kersten (2000, p. 

64), a República Velha foi um período de descaso para com a preservação dos 

documentos e monumentos históricos. Por essa peculiaridade, verifica-se que o 

patrimônio cultural brasileiro foi formulado num período político autoritário1. 

 

Sob esta perspectiva, o patrimônio que se preservaria seria o referido à história 
dos vencedores; aliada à tradição, a historia seria contada a partir deles. Os 
homens do presente reordenariam e dariam sentido aos fatos pretéritos, 
reconstruindo o passado e a memória. A lógica desta reconstrução seria 
sempre dada pelo presente. Portanto, a possibilidade de evocar o passado 
estaria associada a idéias e valores, a espaços ou objetos, como um recurso 
mnemônico, acionado dentro de um campo simbólico a partir dos capitais 
culturais disponíveis, definidos por aqueles a quem coube recuperar os fatos, 
agregando-se e dando-lhes sentido. (KERSTEN, 2000, p. 46-47) 

                                                           
1
 Kersten (2000, p. 30), salienta que no Brasil, a historiografia teve início no século XIX 

marcada por uma forte apologia ao poder e que a República, por sua vez, não alterou em nada 
essa lógica. 



 

 

 

Como ressalta Kersten (2000, p. 17), no Brasil, as políticas públicas voltadas à 

área cultural, quando existiram, foram implementadas por diferentes órgãos, pouco 

articulados, com orçamentos extremamente pobres e muito aquém do necessário. No 

caso específico das ações patrimonialistas, houve certa continuidade nesta política e 

isso talvez se deva a alguns personagens de referencia nacional, que conseguiram 

aliar os interesses dos diferentes governos às suas acepções. 

Em 1936, Mário de Andrade foi solicitado a preparar um projeto para a criação 

de uma instituição nacional de proteção ao patrimônio cultural brasileiro. De acordo 

com Gonçalves (p. 42, 2002), esse projeto foi usado como ponto de partida para o 

decreto presidencial que veio a ser assinado em 30 de novembro de 1937, conhecido 

como Decreto n° 25.  

Por meio desse decreto foi oficialmente instituído o Sphan (Serviço de 

Patrimônio Histórico e Artístico Nacional), bem como um conjunto de leis organizando 

a defesa do patrimônio cultural brasileiro.  

Nele, o „patrimônio histórico e artístico nacional‟ é definido como o conjunto de 

bens móveis e imóveis existentes no país e cuja conservação seja de interesse 

público, quer por sua vinculação a fatos memoráveis da história do Brasil, quer por seu 

excepcional valor arqueológico ou etnográfico, bibliográfico ou artístico‟.  

 São também nele classificados como patrimônio os „...monumentos naturais, 

bem como sítios e paisagens que importe conservar e proteger pela feição notável 

com que tenham sido dotados pela natureza ou agenciados pela indústria humana.2 

 

A noção de patrimônio assenta-se numa versão de História que se pretende 
consensual pela sua capacidade de se reportar a fatos que realmente 
aconteceram, transformando-os em marcos que se impõem ao presente. Estes 
marcos, pinçados no tempo e no espaço, instauram uma temporalidade que 
organiza a historia tal como contada. O acervo patrimonial selecionado 
materializaria um ponto de vista social particular sobre determinado fato ou 
tema, recuperando velhos avatares perdidos na tradição. Assim, objetos 
revestidos de novas significações e imortalizados parecem ganhar vida, 
personificando relações humanas. (KERSTEN, 2000, p. 28) 

 
De acordo com Fonseca (2003, p. 59), a imagem que a expressão „patrimônio 

histórico e artístico‟ evoca entre as pessoas é a de um conjunto de monumentos 

antigos que se deve preservar, ou porque constituem obras de arte excepcionais, ou 

por porque foram palcos de eventos marcantes, referidos em documentos e em 

                                                           
2
 Essa definição formal de patrimônio, conforme aponta Gonçalves (2002, p. 67), é bastante 

genérica para cobrir uma vasta gama de bens culturais. Porém, na prática ela veio sendo 
implantada de modo bastante restringido, uma vez que o Sphan, entre 1937 e 1979, 
concentrou-se apenas em monumentos arquitetônicos religiosos e históricos. 



 

 

narrativa dos historiadores.        

 Entretanto, ainda segundo a autora, é forçoso reconhecer que essa imagem, 

construída pela política de patrimônio, conduzida pelo Estado por mais de sessenta 

anos, está longe de refletir a diversidade, assim como as tensões e os conflitos que 

caracterizam a produção cultural do Brasil.  

Fonseca (2003, p. 66) destaca que as políticas voltadas para monumentos e 

visando a preservação e conservação da integridade física desses bens, certamente 

contribuíram para preservar edificações e obras de arte, cuja perda seria irreparável. 

Contudo, segundo a autora, esse entendimento da prática terminou associá-la às 

idéias de conservação e imutabilidade, contrapondo-se, assim, à noção de mudança 

ou transformação. 

 

No contexto brasileiro, as concepções de „patrimônio cultural‟ têm variado em 
termos diacrônicos e sincrônicos. Desde os anos trinta, com a criação da 
SPHAN, até fins dos anos setenta, o conceito oficial que norteou a política 
brasileira de patrimônio restringia-se aos chamados monumentos 
arquitetônicos e obras de arte erudita associados ao passado brasileiro (MEC-
SPHAN/Pró-Memória,1980; Andrade,1952;1987). Desde fins dos anos setenta, 
principalmente com a criação da Pró-Memória, a categoria „patrimônio‟ 
expandiu-se e veio a incluir não somente monumentos arquitetônicos, obras de 
arte erudita, mas também documentos, antigas tecnologias, artesanato, festas, 
material etnográfico, várias formas de arquitetura e arte popular, religiões 
populares, etc. (GONÇALVES, 2007, p. 129) 

 

A „nação‟, assim como seu „passado‟ e sua „cultura‟, é apresentada nesses 

discursos como uma entidade dotada de total coerência e continuidade. No entanto, 

como sinaliza Gonçalves (2002, p. 21), essa coerência seria menos um dado 

ontológico do que o efeito das estratégias narrativas. 

Conforme aponta Kersten (2000, p. 16), as narrativas patrimonialistas estão 

ligadas à formulação das políticas oficiais que institucionalizaram a preservação e a 

definição dos bens patrimoniais no país. Assim, temas relacionados à cultura e ao 

patrimônio, não raro convergiam para a discussão da identidade nacional, marcada 

por uma perspectiva linear que via o passado da nação, sua tradição e sua história 

nascerem com o descobrimento e a colonização.  

 Para Gonçalves (2007, p. 66) a narrativa é fundada na possibilidade de 

compartilhar experiências, portanto numa coletividade interligada por laços afetivos. A 

narrativa traz estórias que vinham de longe no tempo ou no espaço e traz embutido 

um saber que vem de longe e dispõe, portanto, de uma autoridade que pode mesmo 

dispensar a sua verificação pela experiência. Sendo assim, por meio da narrativa não 

se pode nunca chegar aos „fatos‟ em si. Além disso, a narrativa tem a peculiaridade de 

ser sempre contada e recontada, tal como ocorre com os mitos. 



 

 

 

Os discursos e as práticas patrimonialistas apontam para a possibilidade de 
pensar a relação entre mito e história. Superando um raciocínio marcadamente 
dualista, que os compreende como unidades independentes, com lógica 
própria, mito e historia surgem como partes de uma mesma totalidade. 
Contraditórios às vezes, complementares em outras, podem coexistir numa 
mesma sociedade, E permitir muitas outras leituras... (KERSTEN, 2000, p. 24) 
 

De acordo com Gonçalves (2007, p. 142) os discursos do patrimônio se 

articulam enquanto narrativas, nas quais se relata a história de uma determinada 

coletividade, seus heróis, os acontecimentos que marcaram essa história, bem como 

os lugares e os objetos que „testemunharam‟ esses acontecimentos. Os que narram 

essa história o fazem, segundo ele, sob a autoridade da nação, ou de outra 

coletividade qualquer, cuja memória e identidade são representadas pelo patrimônio. 

O autor ressalta que os „discursos do patrimônio cultural‟, presentes em todas 

as modernas sociedades nacionais, florescem nos meios intelectuais e são produzidos 

e disseminados por empreendimentos políticos e ideológicos de construção de 

„identidades‟ e „memórias‟, sejam eles de sociedades nacionais, grupos étnicos ou de 

outras coletividades. 

Gonçalves (2007, p. 141) afirma também que esses discursos podem estar 

associados ora a grupos dominantes e centrados em valores tais como „civilização‟ e 

„cultura‟ pensados enquanto valores espirituais e imateriais e ora associados a grupos 

e categorias situados nos estratos inferiores da sociedade e centrados em valores que 

podem ser reinterpretados a partir daqueles e centrados em dimensões materiais e 

corporais da existência. 

O patrimônio é também por isso entendido, conforme aponta Gonçalves (2002, 

p. 134) como uma forma de objetificação da nação, sendo este conceito entendido 

pelo autor como nada um recorte seguido de uma materialização da cultura3. 

Conforme lembra, não se pode nunca escapar à objetificação, mas sim apenas manter 

a consciência alerta para o fato de que se está objetificando.    

 Ou seja, assim como as tradições e as culturas são inventadas4, mas nem por 

                                                           
3 “A necessidade de invenção é dada pela convenção cultural e a necessidade da convenção 

cultural é dada pela invenção. Inventamos para sustentar e restaurar a nossa orientação 
convencional; aderimos a essa orientação para efetivar o poder e os ganhos que a invenção 
nos traz. Invenção e convenção mantêm entre si uma relação dialética, uma relação ao mesmo 
tempo de interdependência e contradição. Essa dialética é o cerne de todas as culturas 
humanas.” (WAGNER, 2010, p. 96) 

4
 Para uma análise mais aprofundada do tema, verificar „A Invenção das Tradições‟, de 

Eric Hobsbawm. 



 

 

isso são artificiais, as narrativas sobre patrimônio no Brasil também são inventadas e 

objetificadas e tentam a todo o momento construir uma idéia de nação5.  

 
Aquilo que se entende por cultura nacional muda de acordo com as épocas. 
Isto demonstra que, mesmo existindo suportes concretos e contínuos do que 
se concebe como nação (o território, a população, seus costumes etc.), em boa 
parte o que se considera como tal é uma construção imaginária. (CANCLINI, 
1994, p. 98) 

  

Gonçalves (2002, p. 16) vai mais além e explica que é possível usar a noção 

de „objetificação cultural‟ em diversas situações. Para ele, no caso dos discursos sobre 

identidades étnicas ou nacionais, o uso objetificado de palavras como „grupo étnico‟ e 

„nação‟ traz como conseqüência a concepção segundo a qual estas “...seriam 

entidades „objetivas‟, existindo no mundo independentemente de ações, desejos idéias 

e valores humanos, prontas para serem representadas por um sujeito epistemológico 

ou político.6” 

 Fonseca (2003, p. 76) explica que, invariavelmente, o conceito de patrimônio 

histórico e artístico é formulado tendo como pano de fundo a questão nacional, e 

acrescenta que raros são os autores que pensam o patrimônio cultural a partir da 

dinâmica de valores que o constitui.       

 Segundo ela, dado o modo como se implantaram as políticas de patrimônio, 

predominantemente associadas a uma representação de „identidade nacional‟ e dada 

também sua precária apropriação pela sociedade como um todo, essas políticas 

acabaram por representar predominantemente os grupos sociais que detêm o poder 

de produzir a representação hegemônica do „nacional‟. 

 

A limitação, durante mais de sessenta anos, dos instrumentos disponíveis de 
acautelamento teve como conseqüência a produção de uma compreensão 
restritiva do termo „preservação‟, que costuma ser entendido exclusivamente 
como tombamento. Tal situação veio reforçar a idéia de que as políticas de 
patrimônio são intrinsecamente conservadores e elitistas, uma vez que os 
critérios adotados para o tombamento terminam por privilegiar bens que 
referem os grupos sociais de tradição européia, que, no Brasil, são 
identificados com as classes dominantes. (FONSECA, 2003, p. 64)   

  

Conforme destaca Gonçalves (2002, p. 38-39), ao longo dos últimos anos é 

possível identificar duas importantes narrativas por meio das quais as políticas oficiais 

                                                           
5
 “O bem patrimonial recriado faz com que os fatos a ele remetidos pareçam concordar com a 

história, tal como no presente é veiculada ou inventada.” (KERSTEN, 2000, p. 30) 

6
 Roy Wagner em sua obra „A invenção da Cultura‟ trata da invenção e da objetificação no 

trabalho do antropólogo e afirma que quando um antropólogo estuda outra cultura, “...ele a 
„inventa‟ generalizando sua impressões, experiências e outras evidências como se estas 
fossem produzidas por alguma „coisa‟ externa. Desse modo, sua invenção é uma objetificação. 
Ou reificação daquela „coisa‟.” (WAGNER, 2010, p. 61) 



 

 

de patrimônio cultural do Estado brasileiro foram culturalmente inventadas.   

 De acordo com o autor, os intelectuais responsáveis pela constituição dessas 

narrativas autenticam suas afirmações, propósitos e atividades concernentes à 

identificação e preservação do patrimônio cultural por meio de narrativas históricas e 

antropológicas sobre o Brasil.         

 A primeira dessas narrativas está associada ao nome de Rodrigo Melo Franco 

de Andrade e ao então SPHAN (Serviço de Patrimônio Histórico e Artístico Nacional), 

que vigorou de 1937, ano da criação do SPHAN, até a segunda metade da década de 

70. A segunda, por sua vez, está associada ao nome de Aloísio Magalhães e ao 

processo de renovação ideológica e institucional da política oficial de patrimônio 

cultural brasileiro.           

 De acordo com Gonçalves (2002, p. 38), a autoridade cultural desses 

intelectuais foi sendo adquirida na medida em que persuadiam sua audiência, seu 

público, de que eles eram capazes de „representar‟, por meio de seu discurso e de sua 

prática à frente da política oficial de patrimônio, da maneira mais „autêntica‟, a 

identidade da nação.         

 A cultura brasileira foi pensada por ambas as narrativas como parte de um 

patrimônio universal. No discurso de Rodrigo Melo Franco de Andrade, narra-se o 

patrimônio a partir de suas origens. Segundo Gonçalves (2002, p. 45), Rodrigo Melo 

Franco de Andrade situa essas origens em um passado distante, numa tradição 

singular produzida pela contribuição das populações africanas, indígenas e européias, 

e a civilização é narrada como o resultado de um processo universal de evolução, 

desde os estágios mais „primitivos‟ até os mais „avançados‟. 

Assim, africanos e ameríndios são vistos como as populações primitivas que 

constituíram a nação brasileira e suas culturas são vistas como os remanescentes de 

um passado desaparecido ou em processo de desaparecimento e não como formas 

vivas e atuantes cultural e socialmente, denotando assim um forte viés evolucionista.

 De acordo com Kersten (2000, p. 61), o processo colonizador imprimiu na 

história do Brasil a idéia de seu povo ser formado por uma mescla de raças inferiores 

como o índio ou o negro, e foi buscar nas diferenças biológicas explicações para a 

desigualdade cultural, naturalizando, assim, as diferenças sociais7. 

“Em outras palavras, as populações ameríndias e de origem africana no Brasil 

são interpretadas como situadas em estágios ultrapassados de evolução cultural e, 

                                                           
7
 O debate sobre esse tema é muito caro às Ciências Sociais, especialmente no contexto 

brasileiro. Dentre as obras de maior destaque estão Formação do Brasil Contemporâneo, de 
Caio Prado Junior, Casa Grande e Senzala, de Gilberto Freyre e Raízes do Brasil, de Sérgio 
Buarque de Holanda. 



 

 

desse modo, ignoradas em termos de sua vida social e cultural presente.” 

(GONÇALVES, 2002, p. 45) 

Por sua vez, quando Aloísio Magalhães assume a direção do Sphan (Serviço 

de Patrimônio Histórico e Artístico Nacional), em 1964, uma nova maneira de se olhar 

o patrimônio é colocada em ação. Conforme explica Gonçalves (2002, p. 50), assim 

como o nome de Rodrigo Melo Franco de Andrade está associado ao Sphan e a uma 

determinada política de patrimônio, o de Aloísio está ligado a uma política de 

patrimônio cultural implementada pelo governo brasileiro na segunda metade da 

década de 70.          

 Gonçalves (2007, p. 150), explica que os modos como estão relacionados e 

valorizados o passado e o presente configuram um dos pontos fundamentais da 

diferenciação entre essas duas narrativas. Na primeira, no registro da 

monumentalidade, o passado será sempre considerado como hierarquicamente 

superior ao presente. Essa valorização é, segundo ele, expressa pela idéia de 

„tradição‟, que desempenha um papel crucial naquela modalidade narrativa que ocupa 

o espaço público nos anos trinta. Gonçalves (2002, p. 82) afirma que essa a 

apropriação do passado no discurso de Rodrigo Melo Franco de Andrade é realizada 

com o propósito de civilizar ou de realizar uma „obra de civilização‟ no Brasil.  

 Nos textos escritos por Rodrigo Melo Franco de Andrade, um dos principais 

articuladores dessa narrativa de patrimônio, a „tradição‟ é o que faz a mediação entre o 

passado e o presente da nação. Segundo essa narrativa, o conjunto de bens que são 

classificados como „patrimônio‟ representam exatamente essa „tradição‟.  

 E se na narrativa de Rodrigo Melo Franco de Andrade a apropriação de 

„patrimônio histórico e artístico nacional‟ é, principalmente, uma apropriação do 

passado,... 

Aloísio, por sua vez, autentica sua própria posição desafiando a de Rodrigo. 
Sua estratégia é a de narrar a cultura nacional brasileira não necessariamente 
de um ponto de vista distante e impessoal, mas, aproximadamente, valorizando 
o que, no jargão antropológico, chamamos de „ponto de vista nativo‟. Assim, a 
cultura brasileira é, para ele, não uma coleção de monumentos e obras de arte 
que chegaram do passado até nós, mas um conjunto de diversos „bens 
culturais‟, que somente existem de forma significativa nos contextos atuais da 
vida cotidiana da população. (GONÇALVES, 2002, p. 58)  

Quando contrastada com a narrativa histórica de Rodrigo Melo Franco de 

Andrade, em que o Brasil aparece como „civilização‟ e „tradição‟, Gonçalves (2002, p. 

50) afirma que a de Aloísio Magalhães parece mais próxima a de um moderno 

antropólogo social ou cultural, cuja autoridade está baseada numa teoria sistemática 

da cultura e da sociedade.        

 Conforme ressalta Gonçalves (2007, p. 152), o discurso de Aloísio Magalhães 



 

 

desloca a valorização dos chamados „bens patrimoniais‟, associados ao passado da 

nação, para o que denominava de „bens culturais‟, enquanto integrantes da vida 

presente dos diversos segmentos da população. Além disso, como conseqüência da 

valorização do presente, esses bens culturais passam a ser pensados como 

instrumentos de construção de um futuro, na construção do „desenvolvimento‟.  

 Aloísio Magalhães vê a cultura brasileira composta por múltiplas culturas, 

porém, ele encara essas culturas (e especialmente a ameríndia e a africana) não 

como estágios de uma evolução em direção à civilização, e sim como formas de vida 

social e cultural atuais. Nesse discurso, categorias como „povo‟, „segmentos sociais‟, 

„comunidades‟ e outras são usadas para objetificar a sociedade brasileira como plural.  

 É curioso notar que, conforme atenta Gonçalves (2002, p. 57), tanto o discurso 

de Rodrigo Melo Franco de Andrade, onde o Brasil é narrado como civilização e 

tradição, quanto o de Aloísio Magalhães, no qual o Brasil aparece heterogeneidade 

cultural e desenvolvimento, podem ser interpretados como estratégias de autenticação 

de uma identidade nacional brasileira. 

No discurso de Aloísio, categorias como „povo‟, „segmentos sociais‟, 
„comunidades‟ e outras são usadas para objetificar a sociedade brasileira como 
uma entidade plural. São elas os protagonistas de sua narrativa. A nação é 
visualizada não de modo monumentalista, mas como uma pluralidade de 
grupos sociais, segmentos, comunidades e suas respectivas culturas, 
compondo um quadro marcado pela heterogeneidade. Seu discurso ecoa uma 
visão antropológica ou etnográfica da cultura, incluindo como „patrimônio‟ 
diversas espécies de objetos e práticas que integram o cotidiano de diferentes 
segmentos sociais. (GONÇALVES, 2002, p. 82) 

O autor também atenta para o fato de que uma nação existe na medida em que 

esta se apropria de si mesma por meio de sua cultura. Assim sendo, Gonçalves (2009, 

p. 32) aponta que “...a categoria „patrimônio‟, em suas variadas representações, 

parece confudir-se com as diversas formas de autoconsciência cultural”, pois... 

...os seres humanos usam seus símbolos sobretudo para agir, e não somente 
para se comunicar. O patrimônio é usado não apenas para simbolizar, 
representar ou comunicar: é bom para agir. (...) Não existe apenas para 
representar idéias e valores abstratos e ser contemplado. O patrimônio, de 
certo modo, constrói, forma as pessoas. (GONÇALVES, 2009, p. 31) 

 Sendo assim, o papel desses elementos representativos é não somente 

autenticar de maneira histórica, mas também epistemologicamente o Brasil como 

cultura, uma vez que eles “...não somente dizem o que o Brasil é, mas sobretudo, que 

o Brasil é.” (GONÇALVES, 2002, p. 123)       

 Para o autor, assim como a identidade de um indivíduo ou de uma família pode 

ser definida pela posse de objetos que foram herdados e que permanecem na família 

por várias gerações, também a identidade de uma nação pode ser definida pelos seus 



 

 

monumentos. Estes constituem um tipo especial de „propriedade‟ e a eles se atribui a 

capacidade de evocar o passado e, desse modo, estabelecer uma ligação entre o 

passado, o presente e o futuro.       

 Por sua vez, Canclini (1994, p. 97) alerta para o fato de que, se é verdade que, 

por um lado, o patrimônio serve para unificar uma nação, por outro, as desigualdades 

na sua formação e apropriação exigem que se perceba, também, o patrimônio como 

espaço de luta material e simbólica entre as classes, as etnias e os grupos, pois é 

preciso deixar claro que, segundo Canclini (1994, p. 100), como espaço de disputa 

econômica, política e simbólica, o patrimônio está atravessado pela ação de três tipos 

de agentes: o setor privado, o Estado e os movimentos sociais. 

Um patrimônio reformulado que considere seus usos sociais, não a partir de 
uma atitude defensiva, de simples recolhimento, mas com uma visão mais 
complexa de como a sociedade se apropria de sua história, pode abranger 
novos setores. Não há porque reduzir-se a um assunto de especialista no 
passado: interessa aos funcionários e profissionais ocupados em construir o 
presente, aos indígenas, camponeses, migrantes e a todos os setores cuja 
identidade costuma ser depreciada pelos usos hegemônicos da cultura. À 
medida que nosso estudo e promoção do patrimônio assuma os conflitos que o 
acompanham, poder-se-á  contribuir para a afirmação da nação, não como algo 
abstrato, mas sim como aquilo une e concentra num projeto histórico solidário 
os grupos sociais preocupados com a forma como habitam seu espaço e 
conquistam sua qualidade de vida. (CANCLINI, 1994, p. 114) 

Kersten (2000, p. 48), também atenta que, embora a definição de um 

patrimônio comum sirva para unificar diferentes grupos sociais e étnicos, ele também 

se estrutura como espaço de luta material e simbólica, reproduzindo diferenças ao 

demonstrar o acesso preferencial de alguns à produção, distribuição e ao consumo de 

bens, em detrimento de outros. Ou seja, na realidade, “...os níveis culturais não são 

unidirecionais e as trocas não excluem, necessariamente, a dominação e ou a 

resistência cultural, havendo uma relativa circularidade entre eles.” (KERSTEN, 2000, 

p. 48)            

 Para Gonçalves (2007, p. 55), os patrimônios culturais são estratégias por meio 

das quais grupos sociais e indivíduos narram sua memória e sua identidade, buscando 

para elas um lugar público de reconhecimento. Nesse sentido, transformar objetos, 

estruturas arquitetônicas ou estruturas urbanísticas em patrimônio cultural significa 

atribuir-lhes uma função de „representação‟ que funda a memória e a identidade. 

 Os patrimônios são, nessa medida, instrumentos de constituição de 

subjetividades individuais e coletivas, sinalizando, conforme Gonçalves (2007, p. 155), 

um recurso à disposição de grupos sociais e seus representantes em sua luta por 

reconhecimento social e político no espaço público. Pois, uma vez em que se torna 

público um conjunto de objetos que, até então, tinham apenas existência privada, 



 

 

altera-se as fronteiras entre um e outro domínio e altera também a posição em relação 

a interlocutores situados no espaço público.      

 Gonçalves (2007, p. 149) ressalta que em toda e qualquer moderna sociedade 

nacional é possível identificar a existência de modalidades de discursos de patrimônio 

em competição para representar com autenticidade a identidade e a memória da 

coletividade. Esses discursos se opõem entre si e disputam lugares de legitimidade. 

 Gonçalves (2002, p. 88) alerta também que, na medida em que, em nome da 

nação, de um grupo étnico ou de qualquer categoria coletiva, esses intelectuais, tais 

como Rodrigo Melo Franco de Andrade e Aloísio Magalhães, por meio de políticas de 

Estado, reapropriam-se de múltiplos e heterogêneos objetos e os recontextualizam 

sob os rótulos de patrimônio cultural, civilização, tradição, identidade e outros, eles 

produzem os valores que, supostamente, estão em processo de declínio e 

desaparecimento8.                                                                        

 Sendo assim, os ideólogos do patrimônio buscam resgatar essa continuidade 

por meio dos seus empreendimentos de identificação, colecionamento, restauração e 

preservação do patrimônio. Porém, disso tudo eles não obtém senão fragmentos, pois 

o patrimônio, como toda coleção, jamais se completará. 

Desse modo, o chamado patrimônio cultural jamais é resgatado em sua 
totalidade e integridade, mas sempre por intermédio dos seus fragmentos, que 
exigem ser cuidadosamente resgatados, restaurados e preservados. Nesse 
sentido, o patrimônio é uma vasta coleção de fragmentos, na medida em que 
seus componentes são descontextualizados, retirados dos seus contextos 
originais, no passado ou no presente, e reclassificados nas categorias das 
ideologias culturais que informam as políticas de patrimônio. Sua integridade 
não é presente e positiva, mas uma integridade necessariamente perdida, 
situada numa dimensão distante no tempo e no espaço. (GONÇALVES, 2002 
p. 106) 

Segundo Gonçalves (2002, p. 103) as narrativas sobre patrimônio cultural 

implicam no impulso de preservar e colecionar os diversos bens culturais que estariam 

sob ameaça de destruição. Esses bens, no entanto, têm de ser destruídos, esgotados 

para que possam ser desejados, preservados e colecionados. Isso implica que, nas 

narrativas de preservação histórica, a imagem da perda é usada como uma estratégia 

discursiva “...por meio da qual a cultura nacional é apresentada como uma realidade 

objetiva, ainda que em processo de desaparecimento.” (GONÇALVES, 2002, p. 88) 

Assim, 
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 “Uma vez que estou assumindo que os objetos classificados como „patrimônio cultural‟ são 

análogos às ruínas, é possível dizer que podem ser considerados por esse duplo aspecto: 
desaparecimento e reconstrução imaginativa, contingência e redenção.” (GONÇALVES, 2002, 
p. 30) 



 

 

...os discursos sobre patrimônio cultural podem ser interpretados como 
narrativas de perda, apropriação e redenção. É possível traçar um paralelo 
entre os discursos do patrimônio cultural e as coleções no sentido de que 
ambos têm como propósito escapar simbolicamente da contingência cotidiana 
ingressando em um domínio transcendente. (GONÇALVES, 2002, p. 113) 

 

Porém, ainda de acordo com Gonçalves (2007, p. 28), é possível que a coleta 

de objetos possa ser útil para entender aquelas peças que, uma vez retiradas da 

circulação cotidiana, vêm a ser vistas e representadas no contexto museológico das 

modernas sociedades ocidentais, uma vez que, na medida em que assim são 

classificados e coletivamente reconhecidos, esses objetos desempenham uma função 

social e simbólica de mediação entre o passado, o presente e o futuro do grupo, 

assegurando a sua continuidade no tempo e sua integridade no espaço. 

 

2.1  O contexto Paranaense 

Com a criação da Província do Paraná em 18539, houve uma preocupação 

crescente em identificar e criar a cultura genuinamente paranaense. “Após a 

emancipação, (...) era necessário a afirmação de uma identidade para a jovem 

província do Paraná, para se dar a idéia de sua unidade perante o país.” (CARNEIRO, 

2001, p. 2) 

Da união dos intelectuais do período surgiu o movimento que ficou conhecido 

como paranismo10. O vocábulo foi utilizado pela primeira vez em 1906, por Domingos 

Nascimento, sendo em 1927 criado, por Romário Martins, o Centro Paranista. 

O paranismo pode ser entendido como um movimento ocorrido no Paraná no 
início do século XX, que contou com vários políticos, intelectuais e artistas na 
divulgação e valorização da história e das tradições paranaenses e na 
construção de uma identidade cultural própria para o estado. (...) O movimento 
tinha como objetivos construir uma imagem de um estado em desenvolvimento, 
pautado nas idéias de cientifícidade, de progresso, de tecnologia e de ciência, 
que permeavam o imaginário no período. (CARNEIRO, 2001, p. 65-66) 

 O movimento paranista11 durou até quase início da década de quarenta. E se e 

os anos 30 foram marcados pela implantação e consolidação do Estado Novo, foi 

                                                           
9
 “Por iniciativa do Governo Provincial, bem como por parte da burguesia ervateira, diversas 

instituições voltadas para a cultura, as artes e a educação, foram  criadas na capital, como: 
Arquivo Público, em 1855, a Biblioteca Pública em 1857, a  Escola de Belas Artes e Indústrias 
do Paraná em 1866 e o Museu Paranaense em 1876.” (MARANHÃO, 2006, p. 06) 

10
 Dentre a simbologia que os artistas paranistas criaram, Kersten (2000, p. 120) destaca a 

tríade pinheiro, pinha, pinhão e também a gralha-azul.  

11
 “Entre as décadas de 1920-1930 desenvolveu-se no Paraná o Movimento Paranista, que 

reunia políticos, artistas, literatos e intelectuais locais. Este movimento ufanista partilhava do 



 

 

também neste período que, de acordo com Furtado (2006, p. 9), se concretizou o 

ingresso das ciências sociais no ensino superior.       

 Na área cultural, vigorava no período as diretrizes impostas pela equipe de 

Rodrigo de Melo Franco, por meio da Diretoria do Patrimônio Histórico Artístico 

Nacional (DPHAN), nova denominação que o então SPHAN passou a ter com as 

reformas do governo em 194612. No mesmo período, no Paraná, foi reiniciado mais um 

movimento de valorização da identidade estadual dentro do contexto nacional.  

O seu dínamo, impulsionado pelo poder executivo que estava nas mãos do 
governado de Bento Munhoz até 1954, se caracterizou por uma retomada 
atualizada de um movimento paranista acompanhado pela visualização e 
realce de uma capital moderna que necessitava caminhar par e passo, com as 
diretrizes políticas, culturais e econômicas do país. (FURTADO, 2006, p.164) 

Já as décadas de sessenta e de setenta, conforme explica Furtado (2006, p. 9), 

caracterizaram-se por uma ditadura militar associada a movimentos nacionalistas que 

foram dando lugar a uma reforma estrutural nas Universidades e, além disso, por uma 

forte alteração da visão sociológica nas pesquisas para uma ênfase maior no olhar 

antropológico.   

Nos museus da segunda metade do século XIX, mais especificamente entre 
1870 e 1889, percebesse a tentativa de criação de uma história e de um 
passado comum, bem como a aceitação de um corpo legal que regeria a vida 
civil da „nação‟. Desta maneira, a ciência passa a colaborar nos discursos 
acerca da construção de uma identidade unificadora, homogeneizante, visando 
obscurecer as lutas e contradições existentes na sociedade. À medida que 
grupos étnicos iam desaparecendo de seus lugares de origem, seus restos e 
sobreviventes se constituíam em objeto de investigação e observação, ao 
mesmo tempo em que sua cultura material passava a fazer parte daquilo sobre 
o qual agora tinha soberania a „nação‟ e a ciência. (RANKEL, 2007, p. 52) 

Localmente, pode-se dizer que esse viés antropológico e essa tradição 

museológica relacionada ao início da antropologia13 influenciaram a maneira de se 

                                                                                                                                                                          
ideário da I República marcado pelo positivismo, cientificismo e tinha como objetivo maior, a 
construção de uma identidade para o Paraná.” (MARANHÃO, 2006, p. 8) 

12
 “O projeto de Mário de Andrade para os museus não foi totalmente implementado, tendo 

sofrido várias adequações à política preservacionista que emergia, no entanto, as diretrizes 
fundamentais desta proposta para os museus – priorizar, preservar e expor objetos que 
expressassem a singularidade nacional e, incentivar o papel educativo das instituições culturais 
– ainda atuais, permearam a condução oficial da Secretaria do Patrimônio Histórico e Artístico 
Nacional (SPHAN), materializando uma ideologia que norteava a construção da História 
Nacional. Contemplando e valorizando a produção, o conhecimento e as tradições populares.” 
(FURTADO, 2006, p. 50) 

13
 As funções de conservação e de pesquisa foram essencialmente desenvolvidas nos museus 

até o final do século XIX. Não há dúvida que a era dos museus condicionou a pesquisa e o 
desenvolvimento da etnologia aos imperativos museográficos. Subordinada à museografia, a 
pesquisa etnológica orientava-se para o estudo descritivo e comparativo da cultura material. Os 
museus abrigaram a disciplina antropológica e inúmeros antropólogos foram ali formados. 
(KERSTEN e BONIN, 2007, p. 119-120) 



 

 

conduzir a construção de um processo museológico e de colecionamento 

genuinamente paranaense, uma vez que, basicamente... 

Tal período, no Paraná, contempla duas vertentes da museologia nacional. 
Aquela praticada no MPR realçando os aspectos enciclopédicos e a visão 
iluminista, que se encontravam na semente germinadora dos museus 
brasileiros e que, aos poucos foram sendo superados por uma proposta 
acadêmica no fazer museológico. Já na outra vertente, a tônica dos trabalhos 
realizados no MAAP, que nasceu como o museu da Universidade do Paraná, 
foram as balizas do governo central voltadas para a política de preservação da 
Diretoria do Patrimônio Histórico, Artístico Nacional (DPHAN), as norteadoras 
fudamentais das atividades técnicas. (FURTADO, 2006, p. 9) 

2.2  Museu Paranaense 

Foi em 1875 que o então presidente de província, Adolpho Lamenha Lins, por 

decreto, nomeou uma comissão para tratar da fundação e instalação do que viria a ser 

o Museu Paranaense. Conforme levantou Carneiro (2001, p. 32), criou-se 

primeiramente a Sociedade da Aclimação, como parte do projeto que previa a criação 

do museu. Porém, cerca de um ano depois, em 25 de setembro de 1876, o Museu 

Paranaense foi oficialmente inaugurado. O primeiro edifício que abrigou o Museu 

Paranaense foi o antigo Mercado Municipal, no largo Conselheiro Zacarias14.  

A história do Museu Paranaense, desde a sua fundação na segunda metade do 
século XIX, está diretamente relacionada aos diversos momentos de 
construção de uma identidade regional para o Paraná. Criado para guardar os 
produtos que retornavam das exposições nacionais e internacionais, o Museu 
Paranaense desde o início de sua trajetória procurou reunir e expor um acervo 
relacionado ao homem, o território e a paisagem paranaense. Dirigido por 
Romário Martins entre 1902-1928, o Museu Paranaense foi a instituição cultural 
que deu suporte a ideologia oficial do estado durante o movimento paranista. 
(MARANHÃO, 2006, p. 2) 

Os idealizadores do Museu Paranaense foram José Cândido da Silva Murici e 

Agostinho Ermelino de Leão. Representantes da burguesia do mate, eles integravam a 

comissão responsável pela seleção dos produtos enviados para as exposições 

nacionais e internacionais. Segundo relata Maranhão (2006, p. 6), o Museu 

Paranaense surge com o objetivo de guardar e expor objetos que representassem a 

terra, as riquezas naturais e o homem do Paraná.        

Assim, como os primeiros museus brasileiros do século XIX, o Museu 
Paranaense seguiu o modelo europeu dos museus de história natural e 
gabinetes de curiosidades, marcado pela perspectiva evolucionista, pelo 
colecionismo e coleta desordenada de acervo.  Somente com a república, a 
instituição irá adquirir um caráter científico desempenhando ao longo de sua 
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 “No decorrer de seus mais de 124 anos de existência, tendo em vista que foi criado 
oficialmente em 25 de setembro de 1876, o Museu Paranaense já esteve instalado em seis 
locais e não possui até hoje uma sede própria e definitiva.” (CARNEIRO, 2001, p. 1) 



 

 

história um papel fundamental na construção da identidade do estado e no 
desenvolvimento das ciências sociais no Paraná. (MARANHÃO, 2006, p. 7) 

O Museu Paranaense foi criado tendo como base o modelo europeu dos 

gabinetes de história natural ou de ciência natural. Os museus de ciências naturais ou 

os museus de história se constituíram em espaços para a consolidação da identidade 

e da memória nacional ou regional, uma vez que, de acordo com Carneiro (2001, p. 

21) tentavam exibir os mais variados objetos e o tempo de modo organizado, 

compreensível para uma identificação com o público, parecendo instituições 

consagradas à exaltação da sociedade específica de cada local.    

 Em 1900, foi publicado o primeiro Guia do Museu Paranaense, o qual descreve 

o acervo de arqueologia e etnografia, a pinacoteca, a numismática, as seções de 

mineralogia, de história natural e de história da pátria15. No mesmo ano, Bernardo A. 

da Veiga esteve no cargo de diretor do museu durante o período que Ermelino de 

Leão esteve ausente por motivo de doença. Com a morte de Ermelino, em 1901, seu 

filho, o historiador Ermelino Agostinho de Leão, o substituiu na direção entre os anos 

de 1901 e 1902, e, após pedir exoneração, foi substituído por Romário Martins, que 

permaneceu até 1928 na direção do Museu Paranaense.     

 Em 1902, por decreto de 25 de abril, conforme relata Carneiro (2001, p. 75), 

Romário Martins foi nomeado para o cargo de Diretor do Museu Paranaense, pelo 

então presidente do estado do Paraná Francisco Xavier da Silva. Contava apenas 27 

anos de idade quando assumiu a direção do museu, após a breve gestão de Ermelino 

Agostinho de Leão, filho do desembargador Agostinho Ermelino de Leão, este último 

um dos fundadores e primeiro diretor desta instituição, que havia permanecido por 

mais de 18 anos no cargo, tendo apenas se ausentado por 6 anos,quando foi 

substituído pelo comendador Manoel Ricardo Carneiro. Na direção do museu Romário 

Martins permaneceu durante 26 anos, até 28 de fevereiro de 1928, quando foi 

designado para Diretor do Departamento de Agricultura do Estado.  

 De acordo com Carneiro (2001, p. 76) Romário Martins foi o diretor que por 

mais tempo assumiu a tarefa de dirigir o museu após os fundadores desta instituição. 

Ainda segundo a autora, foi ele o responsável pelo início do desenvolvimento do 

Museu no século XX, visando dar-lhe um caráter „científico‟. Sendo assim, ele visou 

configurar este caráter científico à instituição a partir do estudo, classificação e 

exposição sistemática das coleções do acervo de botânica, mineralogia, zoologia, 
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 Dentre os grandes feitos do Museu Paranaense no período, destaca-se a participação do 
museu na Exposição Antropológica Brasileira, realizada no Museu Nacional do Rio de Janeiro, 
em 1882, resultando na publicação de um catálogo dos objetos remetidos à exposição e 
anexos com trabalhos lingüísticos e etnográficos de Telêmaco Borba e de Frei Luiz de 
Cemitille. 



 

 

história, arqueologia e antropologia, trazendo para a instituição especialistas nacionais 

e estrangeiros.           

 Maranhão (2006, p. 10) ainda ressalta que a arqueologia e etnologia seguiram 

tendo um papel relevante na instituição, devido ao grande interesse que Romário 

Martins dedicava aos povos indígenas, enquanto os primeiros habitantes do Paraná16. 

Durante os vinte e seis anos em que foi diretor, Maranhão (2006, p. 12) relata que 

Romário Martins transformou o Museu Paranaense em uma instituição científica nos 

moldes das demais instituições brasileiras do período. Segundo a autora, a 

participação da instituição em exposições nacionais e a publicação do Boletim do 

Museu Paranaense garantiram prestígio e visibilidade, divulgando o Paraná junto às 

principais instituições científicas do país.       

 Além desse intuito cientificista enquanto atuava como diretor do Museu 

Paranaense, entre 1902-1928, Romário Martins também procurou, segundo Maranhão 

(2006, p. 9), transformar a instituição em uma vitrine do ideário paranista17.  

Como um dos mais importantes propagadores do movimento paranista, em sua 
gestão como diretor, o museu se constituiu em uma espécie de „laboratório‟ 
para o paranismo, um espaço por ele utilizado para expor suas idéias, já que, 
em outubro de 1927, quatro meses antes de Romário ter deixado a direção do 
museu, ele fundou o Centro Paranista. (CARNEIRO, 2001, p. 132) 
 

Em 1936 assume a direção do Museu Paranaense, José Loureiro Fernandes. 

“Contrapondo-se à visão mítica de Romário Martins sobre a identidade do homem 

paranaense, Loureiro será o responsável pelo desenvolvimento da pesquisa científica 

na instituição.” (MARANHÃO, 2006, p. 15)       

 De acordo com Kersten (2000, p. 127), a visão etnográfica marioandradina 

influenciou as atividades desenvolvidas pelo Museu Paranaense quando José Loureiro 

Fernandes assumiu a Direção, após o restabelecimento do cargo. De acordo com a 

autora, o professor Loureiro Fernandes possuía vínculos com Rodrigo Melo Franco de 

Andrade e estreitas ligações com institutos históricos, universidades e a política 
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 “Numa demonstração do interesse que os índios despertavam em Romário Martins, fato que 
era comum aos intelectuais da época, numa busca pelas origens, o museu foi adquirindo uma 
grande coleção de objetos indígenas, alguns provenientes de sambaquis,formando-se, assim, 
um acervo que até os dias atuais é preponderante neste museu,compondo a seção de 
etnologia.” (CARNEIRO, 2001, p. 101) 
  
17

 “Com a República, a necessidade de construir uma identidade para o Paraná ganha força 
com o movimento paranista e com seu principal articulador, o historiador Romário Martins. 
Enquanto diretor do Museu Paranaense, Romário Martins transformou a instituição em um 
organismo de divulgação do ideário paranista, através da exposição de objetos e documentos 
que expressavam as características do homem, do território e da paisagem paranaense.” 
(MARANHÃO, 2006, p. 51) 



 

 

partidária18.          

 Na década de 1940, Loureiro Fernandes, junto com os demais chefes das 

Seções do Museu Paranaense, encaminhou ao governo do estado um projeto de nova 

sede para a instituição. De acordo com Maranhão (2006, p. 21), o projeto propunha a 

extensão do mandato universitário ao Museu Paranaense, e a construção de um 

prédio na Praça Santos Andrade para abrigar a Reitoria, o Museu Paranaense e a 

sede da Faculdade de Filosofia Ciências e Letras.       

 Após negociações entre a Reitoria e o Governo do Estado, em 1947 foi iniciada 

a construção da nova sede do Museu Paranaense na Praça Santos Andrade. A 

intenção era que a obra fosse inaugurada em 1953, durante os festejos do centenário 

de emancipação política do Paraná. Porém, ao assumir o governo em 1947, Bento 

Munhoz da Rocha cancela o projeto de seu antecessor para construção da nova sede 

para o Museu Paranaense, construindo no local o Teatro Guaíra. No mesmo ano, 

Loureiro Fernandes pede demissão da direção do Museu Paranaense.   

 Maranhão (2006, p. 24) acrescenta que as condições sonhadas por Loureiro 

Fernandes para o Museu Paranaense só seriam conquistadas em dezembro de 2002, 

quando a instituição recebeu do governo do Paraná sua sede definitiva. O Palácio São 

Francisco foi restaurado e ampliado com uma construção anexa, adequando seu 

espaço para as necessidades do Museu Paranaense, tais como amplas salas de 

exposições, gabinetes para os departamentos de pesquisas, laboratórios e reservas 

técnicas climatizadas para abrigar seu acervo.      

 Ainda de acordo com Maranhão (2006, p. 24) ao acumular as funções de 

professor da FFCL e diretor do Museu Paranaense, José Loureiro Fernandes 

transformou o museu em uma extensão científica da Faculdade de Filosofia Ciências e 

Letras - FFCL. Sendo assim, nos laboratórios do Museu Paranaense passaram a ser 

realizadas aulas práticas de etnologia, arqueologia e ciências naturais.   

 Além disso, os chefes das seções especializadas, tais como de História, Dr. 

Arthur Martins Franco, de Botânica Dr. Antônio Martins Franco, de Geologia e 

Paleontologia, Dr. Francisco de Assis Fonseca, Zoologia, Pe. Jesus Moure e 

Antropologia e Etnografia, Prof. José Loureiro Fernandes, organizavam excursões de 

pesquisa ao interior do estado com seus alunos, sendo que até mesmo alguns desses 
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 Muitas correspondências entre Loureiro Fernandes e nomes como Rodrigo Melo Franco de 
Andrade compõem o acervo da Unidade de Documentação Textual, Sonora e Visual 
(UNIDOV), localizada na Reserva Técnica do Museu de Arqueologia e Etnologia do Paraná. 
Como bem lembra Furtado (2007, p. 66), há uma farta e rica correspondência entre Loureiro e 
Rodrigo de Melo Franco, na qual as trocas de informações técnicas eram mescladas com os 
incentivos mútuos para vencerem os obstáculos das maquinas administrativas e sempre com 
um bom tom de camaradagem. 



 

 

alunos eram admitidos como assistentes de pesquisa, passando a colaborar com as 

atividades do Museu.         

 Conforme lembra Maranhão (2006, p. 24) a grande maioria dos assistentes e 

alguns alunos de Loureiro, foram posteriormente professores da Faculdade de 

Ciências e Letras. Dentre eles estão João José Bigarella e Eny Maranhão, na 

Geografia, Igor Chmyz na Arqueologia, Cecília Westphalen e Altiva Pilatti Balhana, na 

História e Cecília Helm, na Antropologia. Outros assumiram cargos relevantes na área 

de cultura do estado, como Oldemar Blasi diretor do Museu Paranaense e Diretor do 

Patrimônio Histórico do Estado. Esses fatores demonstram a estreita relação que 

existia entre o museu, o ensino e prática científica no período.     

 Em mais de um século de existência o Museu Paranaense ampliou suas 

coleções antropológicas com material proveniente de pesquisas sobre grupos 

indígenas, comunidades afro-descendentes e populações caiçaras. Grande parte 

dessas pesquisas pioneiras foram realizadas entre as décadas de 1940 e 1950, por 

José Loureiro Fernandes em parceria com a então Faculdade de Filosofia Ciências e 

Letras do Paraná, que hoje integra a UFPR.      

 Atualmente as linhas de pesquisa do Departamento de Antropologia do Museu 

Paranaense compreendem estudos sobre a História da Antropologia, Etnologia 

Indígena, Cultura Popular e Afro-brasileira. No que se refere a Etnologia Indígena, tem 

sido destinada especial atenção ao estudo do acervo imagético da coleção Vladimir 

Kozák, o qual registrou em filmes, fotografias e desenhos diversos grupos indígenas 

brasileiros entre as décadas de 1940 e 1950. Além do interesse pelos índios, Vladimir 

Kozák também foi responsável pelo registro da apresentação da Congada da Lapa de 

1951. Acompanhando as pesquisas do antropólogo Loureiro Fernandes, Kozák filmou 

e fotografou esta manifestação da Cultura Afro-brasileira no Paraná.   

 Uma parte do acervo antropológico do Museu Paranaense está disponível à 

visitação no circuito de exposições. Nele estão expostos objetos relacionados aos 

grupos indígenas que habitavam o Estado do Paraná no final do século XIX, tais como 

Guarani, Xetá, Kaingang e Xokléng, entre os objetos estão relacionados artefatos de 

caça, instrumentos musicais e utensílios relacionados ao armazenamento e preparo 

dos alimentos, alem dos adornos corporais confeccionados com materiais como fibras 

trançadas, sementes, plumária e os adornos labiais confeccionados em madeira, osso 

e resina.          

 Uma sala especial está dedicada a diversidade dos grupos indígenas 

brasileiros representados por objetos da cultura material procedentes de diversas 

regiões do país. Também compõem a exposição fotografias, aquarelas e desenhos 

dos grupos indígenas Karajá, Urubú-Kaapór, Kayapó, Gavião, Kamayurá e Xetá, 



 

 

registrados por Vladimir Kozák.      

 Atualmente a equipe do Museu Paranaense encontra-se assim dividida: Diretor 

do Museu, Renato Augusto Carneiro Júnior, Assessoria da Direção, Daysi Lúcia 

Ramos de Andrade, Departamento Administrativo, responsáveis Carlo Giovanni 

Bonatto e Lourdes Maingue, Departamento de Antropologia, responsável Maria 

Fernanda Campelo Maranhão, onde abriga a coleção de materiais indígenas, 

Departamento de Arqueologia, Claudia Inês Parellada, Departamento Cultural, 

responsáveis Içara Ribeiro dos Santos e Maria da Graça Simão Gonçalves, 

Departamento Educativo, responsáveis Neusa Cassanelli e João Carlos Coronel, 

Departamento de Geografia, responsável José Luiz de Carvalho, Departamento de 

História, responsáveis Denise Haas, Viviane Machado e Tatiana Takatuzi, 

Departamento de Museologia, responsável Sílvia Marchiorato, Laboratório de 

Conservação e Restauro, responsáveis Deise Falasca de Morais, Esmerina Costa Luís 

e Janete Gomes. 

2.3  Loureiro Fernandes 

Médico de formação, mas que, de acordo com Rosato (2009, p. 54), encontrará 

na Antropologia a consolidação de sua imagem como intelectual. Sob a direção de 

Loureiro Fernandes, o Museu Paranaense articularia os princípios gerais da política 

cultural do Paraná, ao mesmo tempo em que implantava, pela reorganização 

institucional a concepção de uma dupla dimensão que caracterizaria o papel social do 

museu, a saber, sua atuação para o público e para a ciência.     

 Com seu trabalho pioneiro, José Loureiro Fernandes foi um dos principais 

nomes dos estudos de arqueologia, etnologia indígena e cultura popular no Paraná. A 

etnologia indígena foi uma das áreas em que mais se destacou, especialmente seu 

trabalho entre o grupo indígena Xetá, o qual alcançou grande repercussão na 

antropologia, não só no âmbito brasileiro, como também internacional. E, como bem 

lembra Maranhão (2006, p. 28), se no contexto regional Loureiro Fernandes é 

considerado o pai e fundador da antropologia paranaense, no cenário nacional 

Loureiro também conseguiu ser reconhecido pelo seu trabalho, tendo sido eleito, em 

1958, presidente da Associação Brasileira de Antropologia (ABA).   

 Enquanto catedrático da área da antropologia, especialmente nas áreas da 

etnografia e folclore, Loureiro implantou, conforme relata Furtado (2006, p. 9), a 

concepção de museu universitário caracterizada por diretrizes afinadas com aquelas 

emanadas do poder central, descortinando assim alguns pontos importantes dos 

bastidores do contexto acadêmico e cultural do período, no Paraná e também nível 

nacional.          



 

 

 Em 1957, o reitor Flávio Suplicy de Lacerda autoriza Loureiro a tratar da 

organização do departamento de antropologia e da proposta de ocupação do antigo 

Colégio dos Jesuítas, para tanto, o catedrático de antropologia se dedicou a esta dupla 

empreitada, a saber, a criação de um departamento didático e a instalação de um 

museu no litoral, voltado principalmente à preservação da memória pré-histórica e das 

tradições populares. De acordo com Furtado (2006, p. 216) essas duas frentes de 

trabalho, a partir do final de 1957 e durante os anos sessenta, irão absorver as 

atenções de Loureiro. Com essas metas a serem alcançadas,  

...Inicia-se a fase mais aguda do afastamento do Loureiro das atividades 
técnicas do MPR e, a universidade, por sua vez, crescia e o „intelectual de 
província‟ sentia que perdia o controle das articulações acadêmicas e 
cientificas e, por outro lado, o projeto museológico no litoral começava a tomar 
corpo. (FURTADO, 2006, p. 173) 

2.4  MAE 

A história da construção do Colégio dos Jesuítas em Paranaguá, atual sede do 

MAE é contada a partir de inúmeras versões de cronistas e historiadores. Segundo 

Kersten e Bonin (2007, p. 124-125) há a versão de que houve solicitação da 

comunidade ao Império para que se construísse um colégio na Vila de Paranaguá, no 

século XVII. O alvará para a construção foi expedido em 1738, mas as obras tiveram 

início em 1740, prolongando-se até 1759.       

 De acordo com as autoras, a ocupação de parte da edificação pelos padres da 

Companhia de Jesus começou em 1754, mas a data comemorativa da fundação do 

Colégio é 19 de março de 1755. Após isso, uma capela foi erguida ao lado do edifício, 

sob a invocação de Nossa Senhora do Terço, onde até 1821 um capelão designado 

responsabilizou-se pela sua manutenção.      

 Porém, apesar dos objetivos dos Jesuítas para ali abrigar a primeira escola 

pública da região Sul, o local nunca foi um colégio. A edificação serviu de moradia aos 

padres até sua expulsão do Brasil, em 1769, por decreto do Marquês de Pombal. Os 

bens dos jesuítas foram confiscados pela Real Fazenda e entre esses bens estava o 

colégio, que, a partir de então, foi ocupado por diversas atividades, tais como sede de 

tropa do Exército, alfândega, depósito para material bélico, serviço de embarque e Tiro 

de Guerra.          

 Da parte edificada, existem apenas os aposentos que se destinavam ao 

Colégio, com paredes de mais de um metro de espessura, a edificação foi erguida em 

três pavimentos, “...marcando a paisagem que margeia o rio Itiberê. Possui extensos 

corredores que se abrem em arcos para um pátio interno recoberto por pedras da 

região e janelas direcionadas para a paisagem da ilha de Valadares.” (KERSTEN, 200, 



 

 

p. 182)           

 Em 1925, alguns políticos ligados ao Governo do Estado do Paraná intentaram 

a primeira proposta para restaurar o prédio e criar um museu, porém o projeto ficou 

esquecido até 1937. Neste mesmo ano, porém, foi criada a Diretoria do Patrimônio 

Histórico e Artístico Nacional, que estendeu proteção a bens considerados patrimônios 

nacionais e com isso, a edificação foi tombada pelo DPHAN em março de 1938. 

 Segundo informa Furtado (2007, p. 266) foi por meio do ofício n° 1243/57, 

datado 25 de novembro de 1957, que o reitor Flávio Suplicy de Lacerda, apresentou o 

então professor Loureiro Fernandes ao diretor de ensino superior do Ministério da 

Educação e Saúde. A partir deste procedimento administrativo, iniciou-se então uma 

nova fase de utilização deste patrimônio arquitetônico, que combinou a expansão da 

consciência preservacionista no litoral e a consolidação da pesquisa acadêmica nas 

áreas de arqueologia e etnologia.        

 O período entre a aprovação dos estatutos e a publicação no Diário Oficial foi 

marcado por várias decisões importantes para se viabilizar o projeto do Museu, entre 

elas, ficam ressaltadas aquelas que envolviam recursos financeiros. Segundo relata 

Furtado (2007, p. 252), animados com a possibilidade da implantação do museu na 

cidade, a Câmara Municipal, por intermédio do vereador Dr. Antonio Pereira da Costa, 

propõe incluir, no orçamento de 1955, uma verba de CR$ 300,000,00 para as 

despesas com a instalação do museu projetado, o que ficou registrado em ata.  

 A assinatura do convênio entre a Reitoria da Universidade do Paraná e a 

Diretoria do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional para a instalação do Museu de 

Paranaguá, ocorreu em 17 de junho de 1958, na sede da diretoria do ensino superior 

por seu então diretor Dr. Jurandir Lody, pelo reitor da Universidade do Paraná, o Prof. 

Flávio Suplicy de Lacerda e pelo Dr. Rodrigo de Melo Franco de Andrade, diretor do 

Patrimônio Histórico e Artístico Nacional.      

 De acordo com a Cláusula I, era confiada a guarda do antigo Colégio dos 

Jesuítas à UPR para fim de nele ser instalado o Museu de Arqueologia e Artes 

Populares der Paranaguá, tendo o Museu como finalidade, segundo a Cláusula II: a) 

servir à pesquisa científica, pela realização de trabalhos de campo e de laboratório, 

pelo colecionismo de peças de arqueologia e trabalhos de arte popular brasileira, 

notadamente da região; e b) contribuir para a educação popular, pelo franqueamento 

de suas coleções e pela realização de cursos, conferencias, publicações e outras 

atividades.          

 Finalmente, conforme relatam Kersten e Bonin (2007, p. 126), após várias 

tentativas, em 1962 foi instalado no Colégio dos Jesuítas o Museu de Arqueologia e 

Artes Populares de Paranaguá (MAAP), sob a direção do professor de antropologia e 



 

 

médico José Loureiro Fernandes, participante ativo dos embates acadêmicos desde a 

década de trinta. Após convênio firmado entre a Universidade Federal do Paraná e o 

DPHAN, o museu passou para a responsabilidade da Universidade Federal do 

Paraná. Desde então agregou pesquisas nas áreas de Arqueologia, Etnologia e 

Antropologia.           

 Em 1992, o MAAP foi ampliado, passou por reforma museográfica e 

museológica, e se transformou no Museu de Arqueologia e Etnologia de Paranaguá – 

Maep. A instituição passou a ser subordinada administrativamente da Pró-Reitoria de 

Extensão e Cultura. Somente em 1999, recebeu a denominação atual: Museu de 

Arqueologia e Etnologia (MAE).       

 De acordo com Furtado (2006, p. 347), a Portaria n° 9245 de 24 de novembro 

de 1972, estabilizou o Museu no quadro institucional da Universidade. Esta Portaria, 

segundo a autora, acatando decisão do Conselho Universitário, define, enquanto as 

finalidades do museu... 

 ...coligir, classificar e conservar material de interesse ao estudo da arqueologia 
e artes populares, realizar pesquisas e estudos relacionados com a arqueologia 
e a cultura popular brasileira, bem como divulgar conhecimentos sobre essas 
disciplinas antropológicas. (FURTADO, 2006, 348) 

 Finalmente, em 29 de julho de 1963, após cinco anos da assinatura do 

convênio que possibilitou sua criação, o MAAP é inaugurado. Furtado (2006, p. 188-

189) atenta que, no planejamento de Loureiro para a instalação do CEPA (Centro de 

Estudos e Pesquisas Arqueológicas), o litoral também seria o local adequado para 

funcionar, seja pelo número significativo de sítios arqueológicos ali localizados, seja 

para atender o discurso da política cultural oficial e dar mais consistência ao projeto de 

utilização do Bem tombado, garantindo assim o amplo espaço histórico disponível.

 Conforme sinaliza Furtado (2006, p. 189) no relatório de inspeção do chefe da 

seção de obras da DPHAN, Edgar Jacinto da Silva, em 20 de dezembro de 1957, após 

trabalhos no antigo convento dos jesuítas e futuro MAAP, é reiterada a proposta de 

Loureiro, afirmando que o segundo andar será destinado à instalação do Centro de 

Ensino e Pesquisas Arqueológicas, com os laboratórios e depósito de material de 

estudo, sendo indicada a maneira de agenciamento da circulação privativa do centro 

com a do museu que ocupará os demais pisos inferiores.    

 Nesse momento, com o apoio de diversas instituições estaduais, finalmente o 

antigo Colégio dos Jesuítas de Paranaguá, tombado pelo Serviço de Patrimônio em 

1938, recebeu as instalações de um museu universitário. O Museu de Arqueologia e 

Artes populares de Paranaguá, MAAP, concebido pelo professor José Loureiro 

Fernandes, ficou subordinado ao Departamento de Antropologia da UFPR e, conforme 



 

 

aponta Kersten (2000, p. 140) transformou-se num centro aglutinador para o 

desenvolvimento de pesquisas arqueológicas e antropológicas. “Sua concepção 

museológica obedeceu à idéia de que objetos e costumes, considerados populares e 

restos de culturas em vias de extinção, deveriam ser resgatados e preservados, pois 

representariam a autêntica expressão da brasilidade.”     

 Em 22 de janeiro de 1976, Loureiro demite-se definitivamente do MAAP 

deixando oficialmente o quadro de pessoal. Em 1990, o MAAP foi ampliado, passando 

por uma reforma Regimental museográfica e museológica, transformando-se em 

Museu de Arqueologia e Etnologia de Paranaguá (MAEP), subordinado a Pró-Reitoria 

de Extensão e Cultura.         

 Conforme explicam Kersten e Bonin (2007, p. 127), a ampliação da reserva 

técnica e da secretaria administrativa, em 1992, foi possível com a ocupação dos 

espaços da antiga sede do Instituto Brasileiro do Café, também em Paranaguá. Para 

lá foram deslocados a reserva técnica, a biblioteca, os laboratórios e a administração, 

o que permitiu organizar melhor o acervo e desenvolver novas pesquisas. Essa ação 

possibilitou, inclusive, que a instituição recebesse as coleções de Etnologia Indígena 

do Departamento de Antropologia da UFPR.      

 Porém, em 2004, a universidade foi obrigada a desocupar o imóvel. A 

secretaria e a administração retornaram para o antigo colégio e a Reserva Técnica e a 

biblioteca foram para local próprio, instaladas no Campus Juvevê da UFPR, em 

Curitiba. A nova reserva técnica foi inaugurada em maio de 2006. Além disso, 

atualmente há também uma Sala Didático Expositiva, localizada no Prédio Histórico 

Central da UFPR, também em Curitiba.        

 O acervo do museu é composto por aproximadamente 70.000 peças, divididas 

em quatro áreas, a saber, Arqueologia, que conta com mais de 60.00 peças, coletadas 

principalmente entre as décadas de 1950 a 1970, tendo como responsável pela 

unidade o Prof. Dr. Laércio Loiola Brochier; Cultura Popular e Patrimônio, que reúne 

mais de 3.000 peças de cerâmica, tecidos, cestaria etc., principalmente de 

procedência do litoral do Paraná, bem como instrumentos adornos e instrumentos 

musicais utilizados nas manifestações culturais regionais como a Congada, o 

Fandango e a Cavalhada; Unidade de Documentação Textual, Sonora e Visual 

(UNIDOV), responsável por armazenar e preservar essas documentações. É formada 

por mais de 4.000 peças, tais como registros de trabalhos científicos, 

correspondências, fotografias, negativos, mapas, pinturas e filmes, tendo como 

responsável pela unidade a Dra. Márcia Cristina Rosato; A unidade de Etnologia, 

composta por cerca de 3.000 peças de quarenta povos indígenas brasileiros, tais 



 

 

como Xetá, Guarani e Kaingang, tendo como responsável a Profª Dra. Laura Perez 

Gil. 

 

 

 

 

 



 

 

3  A PRÁTICA DO COLECIONAMENTO E OS MUSEUS 

 

Um dos espaços institucionais que no contexto das modernas sociedades 

ocidentais abrigam e exibem os mais diversos tipos de coleções, de acordo com 

GONÇALVES, (2007, p. 24) são os museus. Os museus constituem também uma 

parte muito complexa da história da expansão do Ocidente desde o século XVI. 

 Muitos são os estudos que afirmam que a categoria „coleção‟ constitui-se em 

fins do século XVIII, juntamente com os processos de formação dos Estados 

nacionais. O que, de acordo com Gonçalves (2007, p. 109), não é incorreto. Segundo 

o autor, omite-se, no entanto, o seu caráter milenar, ou seja, ela não é simplesmente 

uma invenção moderna, pois está presente no mundo clássico, na idade média, sendo 

que a modernidade ocidental apenas impôs os contornos semânticos específicos que 

ela veio a assumir e pode-se dizer que ela também se faz presente nas chamadas 

sociedades tribais. 

De acordo com Ribeiro e Velthem (1992, p. 103), as coleções museológicas 

representam, na realidade, documentos que se particularizam por serem materiais. 

Segundo as autoras, o ato de recolher objetos e materiais diversos pode ser 

compreendido como uma necessidade de classificação do mundo exterior, visando 

nele inserir-se por meio de sua compreensão e domínio. “Uma coleção retrata, por 

isso, a história de uma parte do mundo e, concomitantemente, a história e a realidade 

do colecionador e da sociedade que a formou.” (RIBEIRO e VELTHEM, 1992, p. 103) 

 Gonçalves (2007, p. 15) afirma que, na medida em que os objetos materiais 

circulam permanentemente na vida social, importa acompanhar seus deslocamentos, 

transformações e reclassificações, por meio dos diversos contextos sociais e 

simbólicos, sejam eles as trocas mercantis, as trocas cerimoniais, os espaços 

institucionais e discursivos tais como as coleções, os museus e os chamados 

patrimônios culturais.  

 
Em sua presença incontornável e difusa, usados privada ou publicamente, 
colecionados e expostos em museus ou como patrimônios culturais no espaço 
das cidades, os objetos influem secretamente na vida de cada um de nós. 
Perceber e reconhecer esse fato pode trazer novas perspectivas sobre os 
processos pelos quais definimos, estabilizamos ou questionamos nossas 
memórias e identidades. (GONÇALVES, 2007, p. 10) 

 

Há, no contexto antropológico, um interesse renovado em objetos, consumo e 

coleções de modo geral. De acordo com Appadurai e Breckenridge (2007, p. 11) é 

preciso lembrar que coleções arqueológicas e etnográficas foram formadas a partir de 

um conjunto específico de metas políticas e pedagógicas na história da antropologia, e 



 

 

que, por isso, as coleções e as exposições não podem ser dissociadas dos contextos 

culturais mais amplos da formação de identidade étnica ou nacional. 

Os museus têm raízes em fenômenos tais como gabinetes de curiosidades, 

coleções de realeza etc. Os museus do Ocidente, não raro, possuem um passado 

mais ou menos comum. Essa perspectiva permaneceu durante todo o século XIX, 

sendo que a maioria deles foi formada por coleções reais. Os museus, de acordo com 

Kersten e Bonin (2007, p. 119), transformaram-se em centros de produção e base 

para o desenvolvimento da disciplina antropológica, então nascente.  

A maioria deles teve início com o que se denominou „colecionismo‟, um 
agrupamento de objetos com características semelhantes, organizados de 
diferentes maneiras, por diferentes pessoas, geralmente aquelas que tinham 
melhores condições econômicas para adquiri-los. (KERSTEN e BONIN, 2007, 
p. 117)  

A história das coleções, conforme explicam Kersten e Bonin (2007, p. 117), 

vem desde a Antigüidade Clássica, de Grécia e Roma, e passa pela Idade Média. 

Naquele momento, a Igreja Católica desempenhou um papel muito importante ao 

assumir o monopólio dos objetos de arte e fortalecer a idéia de um tempo histórico. 

Essa concepção de história não somente se limita aos museus, como se torna 

hegemônica no século XIX e orienta também as concepções museológicas desde 

então.           

 Conforme explica Gonçalves (2007, p. 16), em fins do século XIX e início do 

século XX, na condição de „objetos etnográficos‟, os foram alvo de colecionamento, 

classificação, reflexão e exibição por parte de autores cujos paradigmas evolucionistas 

e difusionistas situavam-nos no macro-contexto da história da humanidade. O destino 

desses objetos era não somente as páginas das obras etnográficas (não 

necessariamente produzidas por antropólogos profissionais, mas por viajantes e 

missionários) e das grandes sínteses antropológicas do período, mas, sobretudo os 

espaços institucionais dos museus ocidentais, ilustrando as etapas da evolução sócio-

cultural e os trajetos de difusão cultural.       

 A categoria „colecionamento‟, de acordo com Gonçalves (2009, p. 26), traduz, 

de certo modo, o processo de formação de patrimônios. “Todo e qualquer grupo 

humano exerce algum tipo de atividade de colecionamento de objetos materiais, cujo 

efeito é demarcar domínio subjetivo em oposição ao „outro‟.” (GONÇALVES, 2009, p. 

26)           

 No entanto, nem todas as sociedades constituem patrimônios com o propósito 

de acumular e reter bens. Aliás, muitas sociedades vêm no processo de acumulação 

um propósito de redistribuição, ou até mesmo sua destruição, tais como o kula, 

comércio intertribal cujo aspecto fundamental é a troca cerimonial de colares e 



 

 

braceletes de conchas, descrito na obra Argonautas do Pacífico ocidental, relatado por 

Malinowski e o potlatch, cerimônia religiosa, seguida por uma renúncia a todos os 

bens materiais acumulados pelo homenageado. A própria palavra potlatch significa 

dar, caracterizando o ritual como oferta de bens e redistribuição da riqueza, descrito 

na obra Ensaio sobre a dádiva, de Marcel Mauss. 

A noção de patrimônio confunde-se com a de propriedade. A literatura 
etnográfica está repleta de exemplos de culturas nas quais os bens materiais 
não são classificados como objetos separados dos seus proprietários. Esses 
bens, por sua vez, nem sempre possuem atributos estritamente utilitários. Em 
muitos casos, servem a propósitos práticos, mas possuem, ao mesmo tempo, 
significados mágico-religiosos e sociais. Configuram aquilo que Marcel Mauss 
chamou de „fatos sociais totais‟. Esses bens são ao mesmo tempo de natureza 
econômica, moral, religiosa, mágica, política, jurídica, estética, psicológica, 
fisiológica. São, de certo modo, extensões morais de seus proprietários e 
estes, por sua vez, são partes inseparáveis de totalidades sociais e cósmicas 
que transcendem sua condição de indivíduos. (GONÇALVES, 2007, p. 110) 
 

James Clifford parte da universalidade da prática do colecionamento, no 

entanto, enfatiza as formas específicas que ela pode assumir em diferentes 

sociedades e em especial no ocidente moderno. De acordo com ele: 

Alguma espécie de „coleta‟ em torno do self e do grupo – a composição de um 
„mundo‟ material, a demarcação de um domínio subjetivo por oposição a um 
„outro‟ – é provavelmente universal. (...) Mas a noção de que essa coleta 
envolva a acumulação de posses, a idéia de que a identidade seja uma espécie 
de riqueza (composta por objetos, conhecimento, memórias, experiência) 
certamente não é universal. (...) No ocidente, o colecionamento, por longo 
tempo, tem sido uma estratégia para a elaboração de um self, uma cultura e 
uma autenticidade possessivas. (CLIFFORD, 1998, p. 48)  

 

Na perspectiva de James Clifford, de acordo com Gonçalves (2007, p. 48), as 

práticas de colecionamento têm papel constitutivo no processo de formação de 

determinadas subjetividades individuais e coletivas. Porém, no contexto das 

sociedades tribais e das sociedades complexas tradicionais, essas práticas estão mais 

fortemente associadas à redistribuição, enquanto que no ocidente moderno elas estão 

associadas aos princípios de acumulação e à preservação. 

Gonçalves (2009, p. 27), afirma que é possível transitar de uma a outra cultura 

com a categoria „patrimônio‟ desde que se possa perceber as diversas denominações 

semânticas que essa categoria assume e que não se naturalize as representações já 

formadas a respeito, afinal... 

...os seres humanos usam seus símbolos sobretudo para agir, e não somente 
para se comunicar. O patrimônio não é usado apenas para simbolizar, 
representar ou comunicar: é bom pra agir. Essa categoria faz a mediação 
sensível entre seres humanos e divindades, entre passado e presente, entre o 
céu e a terra e entre outras oposições. Não existe apenas para representar 



 

 

idéias e valores abstratos e ser contemplado. O patrimônio, de certo modo, 
constrói, forma as pessoas. (GONÇALVES, 2009, p. 31) 

  A categoria „patrimônio‟, em suas várias representações, parece confundir-se, 

ainda segundo Gonçalves (2009, p. 32), com as diversas formas de autoconsciência 

cultural. Para ele, a originalidade da contribuição dos antropólogos à construção e ao 

entendimento da categoria patrimônio reside, talvez, na ambigüidade da noção 

antropológica de cultura, permanentemente exposta às mais diversas concepções 

nativas.           

 O atual pensamento da museologia está ancorado no entendimento de que a 

montagem de uma exposição é um veículo de comunicação pelo qual os museus 

socializam a informação científica e estabelecem condições para a expansão do 

conhecimento, ampliando assim a função social desse tipo de instituição.  

As investigações sociológicas e antropológicas sobre as maneiras como se 
transmite o saber de cada sociedade através de escolas e museus, 
demonstram que diversos grupos se apropriam de forma desigual e diferente 
da herança cultural. Não basta que as escolas e os museus estejam abertos a 
todos, que sejam gratuitos e promovam (em todos os setores) sua ação 
difusora; à medida que descemos na escala econômica e educacional, diminui 
a capacidade de apropriação do capital cultural transmitido por essas 
instituições. (CANCLINI, 1994, p. 96)   
 

Como ressalta Canclini (1994, p. 96), o patrimônio cultural expressa a 

solidariedade que une os que compartilham um conjunto de bens e práticas, mas 

também costuma ser um lugar de cumplicidade social. “Se é verdade que o patrimônio 

serve para unificar uma nação, as desigualdades na sua formação e apropriação 

exigem que se o estude, também, como espaço de luta material e simbólica entre as 

classes, as etnias e os grupos.” (CANCLINI, 1994, p. 97)     

 Especificamente no contexto da América Latina, Ribeiro (1986, p. 15) ressalta 

que a função primordial de um museu etnográfico é contribuir para que a nação se 

reconcilie e se identifique com sua herança pluriétnica e policultural.  

No contexto dos discursos sobre patrimônio cultural, a apropriação é entendida, 

de acordo com Gonçalves (2002, p, 24), como uma resposta necessária à 

fragmentação e à transitoriedade dos objetos e valores. Apropriar-se, nesse contexto, 

é sinônimo de preservação19 e definição de uma identidade, ou seja, uma nação se 

torna o que é na medida em que se apropria de seu patrimônio. Nesse sentido, o 

espaço material dos museus é constituído social e simbolicamente “...pelo tenso 

entrecruzamento de diversas relações entre grupos étnicos, classes sociais, nações, 
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 Com isso, pode-se perceber que os discursos sobre patrimônio é que originam a perda. O 

discurso da perda é o discurso do agente e, ao se inventar uma concepção de patrimônio, há 

um redescobrimento do Brasil. 



 

 

categorias profissionais, público, colecionadores, artistas, agentes do mercado de 

bens culturais, agentes do Estado, etc. (GONÇALVES, 2007, p. 83) 

Sob este viés, então, “...as práticas de apropriação e colecionamento são 

entendidas como um esforço no sentido de restabelecer ou defender a continuidade e 

a integridade do que define a identidade e a memória nacional.” (GONÇALVES, 2002, 

p. 24) 

A partir desse enfoque, as coleções e os museus deixam de aparecer como 

conjuntos de práticas ingênuas ou neutras, para serem vistas como espaços que 

constituem diversas formas da autoconsciência ocidental.  

 

Embora teoricamente os museus possam ser um campo „neutro‟, na prática 
sempre há um juízo de valor implícito em sua concepção. Na realidade, são 
instrumentos de poder e, ao mesmo tempo, de educação e de experiência, pois 
podem promover a visão sobre o outro não mais como exótico, mas como 
diferente. (KERSTEN e BONIN, 2007 p. 123) 

 

3.1  A coleta de artefatos indígenas 

De acordo com Ribeiro e Velthem (1992 p. 103), o recolhimento de elementos 

materiais das culturas ameríndias teve início com a descoberta do Novo Mundo. Esses 

artefatos tornaram-se conhecidos na Europa por meio das crônicas orais e escritas, 

gravuras, desenhos e por si próprios, e eram apreciados, na época, muito mais por 

seu exotismo e pela raridade dos materiais constituintes do que por suas qualidades 

estéticas.          

 Ainda conforme relatam as autoras, viajantes e naturalistas europeus estiveram 

nas Américas desde a segunda metade do século XVIII até fins do século XIX, 

pesquisando e recolhendo elementos de história natural com objetivos classificatórios 

e taxonômicos. Paralelamente, coletavam objetos artesanais, conduzidos para a 

Europa e depositados em instituições públicas, onde se transformavam em fontes de 

informação, integradas ao universo do homem ocidental. “O colecionismo do final do 

século XIX buscava evitar a perda não só da cultura dos povos indígenas, na época 

compreendidos como fadados à extinção, como também do que se poderia encontrar 

nesses artefatos sobre a origem e evolução do homem.” (RIBEIRO e VELTHLEM, 

1992, p. 104)          

 A retirada de objetos de uma determinada cultura é, segundo Sally Price (2000, 

p. 111), apenas a primeira das muitas mudanças que a atividade de coleta produz. De 

acordo com ela, a criação de um „mercado‟ ou apenas o ato da mera coleta já afeta a 

natureza dos contatos de uma comunidade com pessoas de fora, o funcionamento de 

sua economia, o papel e o significado dos objetos que são coletados e até mesmo as 



 

 

formas de produção desses objetos.      

 Convém ressaltar que, conforme alerta Gonçalves (2007, p. 23-24), o 

deslocamento dos objetos materiais para os espaços de coleções privadas ou públicas 

ou para museus (por exemplo, na condição de „objetos etnográficos‟ ou „arte primitiva‟) 

pressupõe evidentemente a sua circulação anterior e posterior em outras esferas, uma 

vez que antes de chegarem à condição de objetos de coleção ou de objetos de 

museu, foram objetos de uso cotidiano, foram mercadorias, dádivas ou objetos 

sagrados.        

 Especificamente no âmbito indígena, conforme indica Els Lagrou (2009, p. 65), 

os contextos de uso e circulação das peças mudam de forma significativa quando 

objetos e artefatos entram no circuito comercial inter-étnico e tornam-se emblemas de 

identidade étnica, peças de museu ou até mesmo „obras de arte‟. Aliás, a própria 

autora sinaliza o fato de que... 

 
...a maioria dos povos ameríndios não guarda as peças, máscaras, adornos 
confeccionados de palhas ou penas, depois de tê-las usado nos rituais. Fora do 
contexto da encenação, elas perdem sua eficácia e seu valor, representam 
perigo, precisam morrer e são destruídas, desmontadas ou penduradas nas 
vigas das casas cerimoniais onde „morrem lentamente‟. (LAGROU, 2009, p. 65) 

 

Embora sendo uma discussão relevante, vale ressaltar que é muito recente o 

debate sobre a questão dos sentimentos dos indígenas a respeito da coleta de objetos 

materiais por visitantes ocidentais. Segundo sinaliza Price (2000, p. 111), foi somente 

após a apropriação pura e simples de objetos que funcionários de museus e 

antropólogos começaram a ver o exame cuidadoso de interesses conflitantes em 

campo como parte de sua responsabilidade profissional. De acordo com a autora, 

 
...a justificativa mais comumente citada para a coleta de campo, mesmo a um 
certo preço ético, é que a documentação e preservação da Arte Primitiva são 
uma contribuição ao conhecimento humano. Deste ponto de vista, os 
Ocidentais têm a obrigação moral de proteger os artefatos das culturas 
Primitivas a despeito da avaliação que seus donos originais possam fazer da 
importância científica da operação de salvamento. (PRICE, 2000, p. 111) 

 

Esta mentalidade descrita por Price pode ser percebida também no contexto 

brasileiro. Darcy Ribeiro em sua obra Diários Índios, livro em que o autor20 parte da 

mesma lógica da proteção dos artefatos e justifica a coleta de objetos Kaapor pelo fato 

de que os objetos irão para um museu, tendo ele, portanto, a missão de salvaguardar 
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 Darcy Ribeiro relata nessa obra duas viagens ocorridas entre 1949 e 1951, cada uma com 

seis meses de duração, aos índios Kaapor. 



 

 

os artefatos em nome da importância de preservação e da conseqüente exposição 

museológica: 

 

Iniciei, hoje, o saqueio aos artefatos dos índios. Havia deixado esse 
trabalho infeliz para o fim, mas acabo de trocar dúzias de flechas, 
muitos arcos e, sobretudo, muita plumária por umas faquinhas, 
miçangas, tesouras, canivetes, pedaços de ferro para flecha e outras 
bobagens que eles adoram. Levarão anos para refazer a coleção, 
precisarão abater milhares de pássaros diferentes, ir arrancando 
cuidadosamente as penas e as conservando a todo custo para, aos 
poucos, refazerem seu tesouro, até que venha outro surrupiá-lo. 
Só me consola saber que vão para um museu e que muito mais tiraram 
todos os aventureiros que passaram por aqui para fazer presente ou 
vender como exotismo, dando nada em troca. Devo parecer romântico, 
mas somente para os que ainda não experimentaram o gosto (ou 
desgosto) de ver dias a fio, por meses, bem adornadas, pessoas a que 
a gente se afeiçoa, para acabar levando seus adornos. (RIBEIRO, 
1996, p. 259-260) 

 

Ao se focar especificamente no processo de apropriação de objetos retirados 

das chamadas sociedades ou culturas „primitivas‟ e sua transformação em „objetos 

etnográficos‟ preservados e expostos nos museus ocidentais, o processo de formação 

da coleção aparece como uma categoria histórica e culturalmente relativa, própria do 

ocidente moderno e sujeita às transformações intelectuais, institucionais, históricas 

etc., uma prova disso é a citação que segue abaixo:  

 

Vivendo a vida indígena e tratando de colecionar objetos com propósitos 
museológicos, sentimos a estranheza que provocava nos índios a nossa 
ocupação. Para eles, retirar aquelas coisas do uso corrente e retê-las seria 
como perder a fé de que os homens sejam capazes de continuar a fazê-las. O 
importante para os índios não é deter o objeto belo, mas ter os artistas ali, 
fazendo e refazendo a beleza, hoje como ontem, amanhã e sempre. Essa 
certeza de que a vida está composta de coisas que lhe têm tanto 
potencialidades práticas como expressões de beleza, lhes dá uma grande 
segurança. Segurança que não temos nós que tanto colecionamos espécimes 
raros, como desprezamos seus criadores. (RIBEIRO, 1987, p. 30) 

 

Dessa maneira, os mais diversos tipos de objetos materiais são apropriados, 

guardados e dispostos em museus e em instituições culturais com a função de 

representar certas categorias culturais tais como os primitivos, o passado da 

humanidade, o passado nacional etc. Eles representam inclusive... 

 

Oposições fundamentais do universo social e ideológico moderno tais 
como civilizado/primitivo, nacional/estrangeiro, erudito/popular, 
elite/povo, passado/presente e principalmente autenticidade/ 
inautenticidade são representadas e disseminadas no espaço dos 
museus, o que os transforma em rico material de estudo sobre os 
sistemas de relações sociais e os sistemas de idéias e valores vigentes 
no contexto das sociedades modernas. (GONÇALVES, 2007, p. 84) 



 

 

 

Porém, para que se realize o processo de transformação de artefatos em 

„objetos etnográficos‟, várias mediações são necessárias. Elas variam desde as 

formas de aquisição desses artefatos, o contexto social e cultural em que estes 

objetos foram adquiridos, sua transferência para coleções privadas e museus, sua 

reclassificação, suas formas de exposição, e até mesmo como se dão os processos 

visuais que tornam possível a sua recepção por parte dos espectadores.  

 Como ressalta Gonçalves (2007, p. 27), na vida social em geral, os objetos 

materiais podem circular na forma de mercadorias, podendo ser livremente comprados 

e vendidos, ou na forma de dádivas e contra-dádivas, ou ainda terem a sua circulação 

restringida na forma de „bens inalienáveis‟. Evidentemente, os objetos materiais estão 

submetidos a um processo permanente de circulação e reclassificação, podendo ser 

deslocados da condição de mercadoria para a condição de presentes, ou da condição 

de presentes para a condição de mercadorias. 

 

3.2  A estetização de artefatos indígenas 

 

Anteriormente, conforme aponta Clifford (2009, p. 268), a discussão mais 

comum nos grandes museus de arte e antropologia invariavelmente recaía sobre a 

escolha de quais aspectos deviam predominar na exposição: o estético ou o científico, 

o formal ou o cultural.         

 Além disso, Clifford (2009, p. 256) ressalta também que, embora as produções 

indígenas atuais não se adaptem facilmente a definições correntes de arte e, muito 

menos, de cultura, “...o tratamento dos artefatos como obras de arte é uma das 

maneiras correntes, das mais eficazes, para fazer passar de uma cultura a outra um 

sentimento de qualidade, significado e importância.” (CLIFFORD, p. 269)  

 Price (2000, p. 122), afirma que a apreciação da „arte primitiva‟ pelos ocidentais 

tem sido quase sempre apresentada entre duas opções: a primeira é deixar o olho 

esteticamente discriminante ser o guia com base em algum conceito indefinido de 

beleza universal e a segunda é se aprofundar no saber tribal para descobrir a função 

utilitária ou ritual de determinado objeto. A autora especifica, ainda, que no caso da 

„arte primitiva‟, as exposições tendem a apresentar objetos ou como obras de arte 

(quando o padrão é se utilizar um texto com nome e endereço do proprietário da obra) 

ou como artefato etnográfico (caso em que a origem geográfica do objeto bem como 

sua manufatura, função e significados esotérico são longamente elucidados).  

 Ela também aponta para o fato de que enquanto o objeto está exposto em um 

museu de cunho antropológico, ele é geralmente explicado por meio de um extenso 



 

 

texto, que visa iniciar o público na maneira de se produzir o objeto, no seu uso, no seu 

papel na sociedade, em significado religioso etc. Porém, se o mesmo objeto for 

selecionado para um museu de arte, normalmente o valor financeiro da peça cresce e 

sua apresentação se torna mais privilegiada, fazendo com que quase todas as 

informações sobre a peça desapareçam.       

 Price explica essa mudança porque, segundo ela, na mente das pessoas esse 

movimento que vai do artefato etnográfico a objeto de arte está ligado a uma escala de 

valor monetário crescente e a um conseqüente deslocamento do que serve como base 

de avaliação do objeto que vai do funcional para o estético, ou seja, “...objetos 

etnográficos tornam-se obras-primas da arte mundial no momento em que perdem sua 

contextualização antropológica e são considerados capazes de sustentar-se 

puramente pelo seu próprio mérito estético.” (PRICE, p. 126, 2000)   

 Goldstein (2008, p. 311) afirma que foi a partir de quando a convicção de que é 

possível reconstituir uma sociedade a partir de sua cultura material caiu em descrédito 

e que, por conseqüência disso, os museus etnográficos foram acusados de reificar e 

caricaturar culturas alheias frente a essa crise, então, museus e exposições 

etnográficas começaram a buscar novas alternativas, dentre as quais a transformação 

em museus e exposições de arte. Deste modo, portanto, a dimensão estética é, hoje, 

uma das vias de acesso à diversidade cultural.    

 Convém ressaltar que, de acordo com Lagrou (2008, p. 217), o lugar da 

chamada „arte primitiva‟ na apreciação estética do Ocidente sempre revelou mais 

sobre os anseios dos apreciadores do que sobre os valores dos criadores dos objetos 

classificados e coletados sob essa rubrica.      

 Segundo a autora, o ponto crucial do problema é que a apreciação da arte 

primitiva tem sido quase sempre apresentada em termos de uma escolha falaciosa. 

Uma opção é deixar o olho esteticamente discriminante ser o guia, com base em 

algum conceito indefinido de beleza universal, e a outra via é de se envolver no saber 

tribal para descobrir a função utilitária ou ritual dos objetos em questão. Esses dois 

caminhos, conforme ela, são geralmente vistos como contrários e incompatíveis, 

especialmente no contexto da exibição em museus onde espera-se que os curadores 

escolham entre a „beleza‟ ou a „antropologia‟ dos objetos.    

 Entre as diversas formas de abordagem usualmente adotadas, Price (2000, p. 

134) propõe uma terceira saída e que, segundo ela, reflete uma imagem mais realista 

tanto da natureza da experiência estética quanto da natureza da arte nas sociedades 

primitivas. Ela parte do princípio que o olho está sempre vendo por meio da lente de 

uma educação cultural ocidental. Em contrapartida, a autora admite que muitos 



 

 

primitivos também são dotados de um olho discriminante igualmente equipado com um 

dispositivo ótico que reflete a sua própria educação cultural.     

A minha própria opinião é de que o próximo passo rumo a uma compreensão 
perspicaz da natureza da expressão artística deve ser dado em duas direções: 
suplementando o discurso estético acerca da Arte Ocidental com uma 
discussão profunda do seu ambiente social e histórico, e suplementando o 
discurso etnográfico acerca da Arte Primitiva com investigações sérias a 
respeito da natureza dos arcabouços estéticos específicos, dentro dos quais 
ela mantém-se viva. (PRICE, p. 142, 2000) 

De acordo com Berta Ribeiro e Lucia H. van Velthem (1992, p. 107), o estudo 

de coleções do ponto de vista estético e simbólico só poderá ser empreendido, ainda, 

se for associado a dados etnográficos de campo, pois nessa abordagem “...busca-se 

compreender, na peça, o sistema de representações subjacentes. Por seu caráter de 

auto-representação, o objeto exprime igualmente o estilo artístico, identificador de uma 

etnia ou de uma comunidade especifica.” (RIBEIRO e VELTHEM, 1992, p. 107) 

3.3  A constituição do acervo etnológico nos museus brasileiros 

 

O contexto de coleta brasileiro seguiu o mesmo padrão da coleta 

internacional21. Os primeiros museus brasileiros foram fundados na segunda metade 

do século XIX, seguindo as tendências dos museus europeus. De caráter 

enciclopédico e naturalista, os museus brasileiros eram depositários de acervos 

exóticos e invariavelmente demarcavam a superioridade etnocêntrica européia 

colonizadora.                     

 Especificamente na maneira de colecionar peças indígenas, os museus 

“...atribuíam uma forte tendência de aquisição de troféus das sociedades indígenas 

destinadas a desaparecerem, por serem consideradas um perigo para o 

desenvolvimento da colonização.” (CAMPOS, p. 128, 2007) Sob essa visão nasceram 

o Museu Nacional, do Rio de Janeiro, em 1818, o Museu Paraense Emilio Goeldi, do 

Pará, em 1866 e o Museu Paulista, de São Paulo, em 1894.    

 De acordo com Linhares (2006, p. 610), é preciso ressaltar o papel primordial 

dessas coleções como fonte de informações, que, documentadas, se tornam 

referências para a pesquisa científica e instrumento de transmissão de conhecimentos, 

desempenhando seu papel social, demonstrando-se assim a relevância dessas 

coleções como instrumento de análise e compreensão de determinado grupo étnico. 
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 “A coleta intensiva dessa época reproduz em sua dinâmica tanto a história do contato entre 
índios e brancos, como a história da ciência antropológica, (...).” (RIBEIRO e VELTHEM, 1992, 
p. 104) 



 

 

 Cabe assinalar, de acordo com Ribeiro e Velthem (1992, p. 107), que o 

colecionador, a época e forma de colecionamento apresentam importância crucial na 

contextualização das coleções, uma vez que revelam sua relação com o campo 

intelectual que a produziu. É essa associação, continuam as autoras, que permite que 

se pensem não apenas nas peças que constituem a coleção, mas também as 

instituições que as recolhem e conservam. Esse estudo é significativo na medida em 

que recupera, por meio das coleções, a própria história da produção das primeiras 

fontes de conhecimento sobre povos indígenas.     

 Segundo afirma Campos (2007, p. 132), os estudos com objetos museológicos 

são um meio de buscar evidências das dinâmicas dos povos indígenas, refletindo na 

produção material as formas peculiares de representação de seu ambiente, a imagem 

que possuem de sua sociedade e a visão de seu mundo. 

Ao adquirir, por variados meios, objetos das mais diversas procedências, ao 
classificá-los como componentes de uma determinada coleção e ao exibi-los 
publicamente, os museus modernos não somente expressam como fabricam 
idéias e valores por meio dos quais as relações entre sociedades, grupos e 
categorias sociais são pensadas. Seu estudo nos dá acesso aos mecanismos 
pelos quais essas idéias e valores circulam socialmente, como são 
reproduzidos, reinterpretados e disseminados no espaço público das 
sociedades modernas. (GONÇALVES, 2007, p. 84) 
 

Ribeiro e Velthem (1992, p. 106) chamam a atenção para outro aspecto 

relevante no que diz respeito à própria constituição do acervo. De acordo com as 

autoras, assim como ocorre nas pesquisas etno-históricas e arqueológicas, em que se 

trabalha com registros esparsos e fragmentários, o estudo de coleções etnográficas 

também compartilha dessa característica. Entretanto, segundo elas, mesmo estando 

incompletas, as coleções constituem evidências significativas para a compreensão do 

passado e podem representar o único documento objetivo disponível sobre a realidade 

etnográfica de determinada época.         

 Muito embora a maior parte dos acervos etnológicos tenha sido coletada por 

não-especialistas, e que, por isso, sua documentação seja muitas vezes ambígua, 

inexata e, por vezes totalmente inexistente22, “...o fato de determinadas coleções 

serem mal documentadas não deve, contudo, constituir um obstáculo ao seu estudo.” 

(RIBEIRO e VELTHEM, 1992, p. 105)       

 As autoras consideram que as condições físicas dos museus desencorajam o 

colecionamento, os estudos das coleções e, conseqüentemente, a problemática que 

lhes diz respeito. As deficiências são a norma na maioria das instituições do gênero, 
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 “...a maioria dos acervos museológicos, obtida por doações feitas por não-especialistas, é 
desigual, mal documentada ou não documentadas, (...).” (RIBEIRO e VELTHEM, 1992, p. 105) 



 

 

como as sedes que, geralmente são edifícios antigos, construídos para outros fins, 

que têm de ser restaurados e higienizados. Porém, como elas ressaltam, reconhecer e 

enfrentar essas tarefas prévias é a prioridade maior para que se possa fazer qualquer 

renovação museológica de caráter definitivo.                        

 Ribeiro e Velthem (1992, p. 110) ressaltam que, tratando-se especificamente 

dos registros documentais, os museus não desenvolveram até o presente momento 

métodos de coleta de coleções etnográficas em consonância com seus objetivos de 

documentação cientifica e difusão cultural, ou seja, inexistem normas de aquisição 

claramente definidas e, em conseqüência, não há uma política de pesquisa 

arquivística que permita o melhor aproveitamento do acervo existente do ponto de 

vista científico e como subsídio a exposições museológicas. Ou seja, o acervo não é 

usado como produtor e difusor de conhecimento.      

 Além disso, as autoras apontam que a aquisição desordenada acarreta 

problemas de acondicionamento e de identificação de acervos, que resultam mal 

documentados. Outro aspecto dessa problemática é a expansão das reservas técnicas 

e do pessoal encarregado da curadoria.  

3.4.  A constituição do acervo museológico indígena no Paraná 

O Museu de Arqueologia e Etnologia do Paraná conta atualmente com um 

acervo formado por aproximadamente 3000 objetos da cultura material de diversas 

etnias, coletados de 42 povos indígenas de diferentes regiões do Brasil entre as 

décadas de 1950 e 1970. As peças são de procedência e propriedades variadas, 

sendo que a maioria delas se encontram registradas no Livro Tombo de Coleções 

Etnográficas do Museu, sendo que todos os registros de entrada foram feitos entre 

1980 e 1985, são de sua propriedade, segundo Furtado (2006, p. 217-218), 37 peças 

provenientes de Dean/UFPR, 132 pertencentes à Coleção Passos (em depósito no 

Museu conforme o processo n° 18230/84), peças cuja origem e precedência são 

desconhecidas, 66 pelas compradas de João Américo Peret, da Loja Turismar 

Lembranças (s/d) e 13 com recibos datados de 20/07/1977, 14 peças do Museu 

Paranaense além das que estão em exposição.      

A incorporação dos objetos ao acervo do MAE se deu de diversas maneiras, 

dentre elas por meio de compras, doações, tais como a da coleção particular de 

Eduardo Canó, que somam cerca de 600 peças, e da coleta feita por meio de trabalho 

de campo, destacando-se nomes como Loureiro Fernandes e Vladimir Kozák, que 

merecerá mais destaque no capítulo seguinte.     



 

 

 O Museu Paranaense, primeiro museu fundado no Paraná e terceiro do 

Brasil23, conta atualmente também com cerca de 3000 peças.  

Em relação ao processo de constituição do acervo museológico, tanto no caso 

do MAE quanto do Museu Paranaense, pode-se observar que eles não seguiam um 

padrão fixo de seleção, coleta e critérios de colecionamento, pois não havia regras 

estabelecidas ou diretrizes firmadas para balizar a constituição do acervo, e sim um 

contínuo recolher e redistribuir de peças, sem uma coerência que configure um acervo 

na sua totalidade.  

Conforme aborda Furtado (2006, p. 324) tais procedimentos de „aquisição e de 

distribuição‟ de artefatos caracterizaram-se como um perfil da política oficial da 

DPHAN e, em muito comprometeu a tão necessária preservação da memória social e 

regional. Esta prática, revela que ainda na década de 60, a política preservacionista 

oficial encontrava-se distanciada e desvinculada da pesquisa acadêmica, ou seja, o 

colecionismo aleatório, utilizando critérios seletivos subjetivos, mesmo que balizados 

por colecionadores ou conservadores,  estava mais aproximada da coleta dos achados 

arqueológicos fortuitos, das décadas de 30 e 40, do que da representatividade social. 

Também segundo a autora, o desenvolvimento e a aplicabilidade metodológica e 

técnica de pesquisas das ciências sociais, da antropologia, da história ainda eram 

insuficientes para serem partícipes deste processo.  

O que se observa nesse período é, portanto, um mero recolher de peças, sem 

uma metodologia que balize essas ações. O conhecimento da formação do patrimônio 

do Museu Paranaense é importante, de acordo com Furtado (2006, p. 317), na medida 

em que estes artefatos irão ser utilizados por Loureiro Fernandes, inicialmente como 

material didático em suas aulas expositivas na Faculdade de Filosofia, participarão das 

exposições temporárias promovidas pela cadeira de antropologia e pelo departamento 

de antropologia. 

Furtado (2006, p. 317) explica também que, além da coleta aleatória, da 

doação e da compra de objetos, existiu outro meio para a composição do acervo 

museológico. A autora relata que com a Reforma Universitária em todas as 

Universidades Brasileiras e, conseqüentemente, com a criação dos departamentos 
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 De acordo com Furtado (2006, p. 52-53), as relações do Museu Paranaense com seus 
museus co-irmãos no Rio de Janeiro (Museu Nacional e o Instituto do Patrimônio Histórico e 
Artístico Nacional) e em São Paulo (Museu Paulista) foram iniciadas já no ano de 1937. As 
instituições cariocas foram as primeiras a serem contatadas pelo Paranaense, informando a 
transferência do Museu, do governo do estado para a prefeitura. Rodrigo de Melo Franco 
também entrou em contato com o Museu, solicitando informações para compor o cadastro do 
Museu junto ao DPHAN.  



 

 

didáticos, os artefatos indígenas que constituíam os „laboratórios de etnografia‟ 

passaram a fazer parte do então departamento de antropologia.     

 

A formação do seu acervo, por achados aleatórios e coleta sem 
sistematização, refletia o caráter de „autodidatismo das atividades científicas 
assim como a precariedade do ensino pelo exercício das incipientes cátedras 
universitárias‟ e distanciada de qualquer possibilidade de se constituírem em 
documentos museológicos. Por outro lado, este universo amorfo de peças 
etnográficas participava tanto das exposições nos espaços oficiais do museu, 
como das exposições temporárias e comemorativas que eram realizadas nos 
espaços culturais da cidade e também compartilhava os espaços acadêmicos 
da FFCL enquanto „Museu da Cátedra‟. Tal prática ocasionou uma enorme 
perda e dispersão de artefatos, comprometendo os lançamentos no livro de 
tombo do MPR além de contribuir para um entendimento do conceito e função 
de uma coleção museológica no seio do ensino superior, por eles respaldado, 
muito distanciado do potencial informativo que possuem enquanto registros 
irrecuperáveis que representam da produção simbólica. (FURTADO, 2006, p. 
225) 

Assim sendo, ao militar na FFCL (Faculdade de Filosofia, Ciências e Letras) e 

junto ao DPHAN em favor da implementação do Museu de Arqueologia e Artes 

Populares de Paranaguá, Loureiro Fernandes já contava com a existência de muitos 

artefatos indígenas arrolados e registrados em atas e relatórios oficiais do estado e da 

própria faculdade, sendo que contava até mesmo com o material pré-histórico que 

vinha sendo resgatado. Furtado (2006, p. 137) relata que essas peças que irão 

compor também as exposições do Museu Paranaense estarão presentes nas 

exposições temporárias realizadas no Centro de Estudos Bandeirantes (CEB), no 

departamento de antropologia e muitas serão levadas para integrar o acervo de 

etnologia indígena do MAAP.       

 De acordo com Kersten (2000, p. 182), a concepção museológica original do 

MAE fundamentou-se nos estudos de folclore, procurando elementos da cultura 

popular. Kersten e Bonin (2007, p. 126) destacam que, apesar de o Paraná ter 

praticamente banido de sua história a figura do negro, tangenciado a do índio e 

enfatizado a do luso-brasileiro (considerado herói fundador da paranidade), a coleção 

do MAE encontrou espaço e forneceu campo de visibilidade para o auto, o drama, o 

batuque da Congada da Lapa e para o acervo etnográfico indígena, que inclui coleção 

da plumária Urubu-Kaapor, além do artesanato em cestaria Guarani e Kaingang.  

Mais do que um espaço museológico ou museográfico, o MAE constituiu-se 
como espaço de pesquisa, com uma determinada forma de „olhar‟ a história 
paranaense. A compreensão do patrimônio cultural como prática social definiu 
os bens preservados a partir de uma determinada seleção. (KERSTEN e 
BONIN, 2007, p. 126) 

Sob esse viés, é possível aferir que os Museus brasileiros atuavam de maneira 

parecida no início da coleta e formação das coleções. Segundo salienta Furtado 



 

 

(2006, p. 164), na área cultural, a política de preservação do patrimônio continuava 

sendo definida pela equipe de Rodrigo de Melo Franco, por meio da Diretoria do 

Patrimônio Histórico Artístico Nacional (DPHAN), denominação que o então SPHAN 

passou a ter com as reformas governamentais de 1946.   

Estes „traficantes do simbólico‟ reuniram peças etnográficas e arqueológicas, 
nos museus das universidades públicas ou em instituições cientificas que 
constituem um patrimônio museológico brasileiro que dificilmente pode ser 
trabalhado com sistematização, tendo em vista as origens da sua formação, a 
despeito da disponibilidade dos especialistas em diferentes áreas que atuam 
nestes espaços culturais. Conhecer, a partir das especificidades locais, a 
formação deste patrimônio museográfico se constitui da maior importância para 
a história e o entendimento da museologia brasileira. (FURTADO, 2006, p. 119-
120) 

Mesmo que o projeto articulado por Mário de Andrade para os museus do país 

não tenha sido totalmente implementado, sendo remodelado para uma perspectiva 

meramente preservacionista, as diretrizes fundamentais desta proposta 

marioandradiana para os museus não se perderam. Objetivos tais como priorizar, 

preservar e expor objetos que expressassem a singularidade nacional e incentivar o 

papel educativo das instituições culturais foram mantidos como grandes objetivos da 

Secretaria do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional (SPHAN), materializando 

assim, de acordo com Furtado (2006, p. 50), uma ideologia que norteou a construção 

da História Nacional, contemplando e valorizando a produção, o conhecimento e as 

tradições populares. Porém... 

Tal procedimento de „aquisição e de distribuição‟ de artefatos 
caracterizou-se como um perfil da política oficial da DPHAN e, em 
muito comprometeu a tão necessária preservação da memória social e 
regional uma vez que o colecionismo reunia objetos e não 
documentos... 

1) Esta prática, revela que ainda na década de 60, a política 
preservacionista oficial encontrava-se distanciada e desvinculada da 
pesquisa acadêmica, ou seja, o colecionismo aleatório, utilizando 
critérios seletivos subjetivos, mesmo que balizados por colecionadores 
ou conservadores  estava mais aproximada da coleta dos achados 
arqueológicos fortuitos, das décadas de 30 e 40, do que da 
representatividade social; 

2) o desenvolvimento e a aplicabilidade metodológica e técnica de 
pesquisas das ciências sociais, da antropologia, da história 
seguramente ainda eram insuficientes para serem partícipes deste 
processo; 

3) diretores dos museus que com eles se aconselhavam, 
permaneceram descobrindo ou re-descobrindo o Brasil conforme 
afirmou estar fazendo Mario de Andrade em cartas enviadas a Rodrigo 
de Melo Franco em 1937, após suas viagens ao nordeste. (FURTADO, 
2006, p. 324) 



 

 

Convém ressaltar que, embora a Cláusula II do estatuto do MAAP, reproduzida 

por Furtado (2006, p. 268), previa que o Museu tivesse como finalidade: a) Servir à 

pesquisa científica, pela realização de trabalhos de campo e de laboratório, pelo 

colecionismo de peças de arqueologia e trabalhos de arte popular brasileira, 

notadamente da região; b) Contribuir para a educação popular, pelo franqueamento de 

suas coleções e pela realização de cursos, conferencias, publicações e outras 

atividades, percebe-se com esse princípio de coleta não-sistematizada para a 

constituição de acervos de Museus, Universidades e coleções particulares, que o 

conceito de museu da época confundia-se com o de coleções de estudo.   

 De acordo com Furtado (2006, p. 135-136), pode-se dizer que essas coleções 

de estudos que tiveram na coleta aleatória, na doação espontânea e na compra 

direcionada as suas formas de aquisição provocaram, dessa maneira, uma profunda 

influência na deturpação sobre o conceito e o papel social dos museus, inclusive nas 

Universidades.         

 A partir desse panorama resta, de acordo com Ribeiro e Velthem (1992, p. 

103), redefinir o papel social dos museus etnográficos como repositórios das 

expressões materiais das culturas indígenas e repensar o desempenho dos museus 

etnográficos, conferindo assim, um novo sentido às coleções e ao colecionamento, 

fomentando e valorizando seu estudo, uma vez que... 

...Na atualidade, é constante a preocupação com os acervos 
preservados em museus. Dentro dessa preocupação pode-se destacar 
a relacionada ao patrimônio etnológico indígena, entendido como a 
representação da memória histórica e cultural dessas sociedades que 
habitavam o território nacional antes da conquista européia, e de 
muitas que o habitam até hoje. (CAMPOS, 2007, p. 14) 



 

 

4  Os Urubu-Kaapor 

Inicialmente, para encontrar um recorte para esta monografia, esta 

pesquisadora e sua orientadora, a coordenadora da área de Etnologia e Vice-Diretora 

do MAE, Profa. Dra. Laura Perez Gil, realizaram em conjunto, a partir de setembro de 

2010, o levantamento de algumas coleções do Acervo de Etnologia do MAE/PR. 

Finalmente, em outubro de 2010, foi decidido como material de recorte dessa pesquisa 

o acervo dos Urubu Kaapor, que pertencem à família lingüística tupi-guarani.  

O motivo desta escolha se deu pelo fato de o MAE possuir uma quantidade 

relevante de peças (141 objetos catalogados), por estas peças estarem em bom 

estado de conservação e pelo fato de que, em comparação com outros conjuntos de 

peças que existem no MAE, tais como os objetos Kayapó, as bonecas Karajá, as 

cerâmicas Wauja etc., existem poucos estudos sobre as peças Urubu-Kaapor. 

Convém ressaltar que atualmente estes objetos estão devidamente alocados na 

Reserva Técnica do MAE, localizada no Campus de Comunicação da UFPR, no bairro 

Juvevê, em Curitiba. A partir desse recorte também foi estendida a pesquisa no Museu 

Paranaense, que embora tenha uma quantidade muito menor de peças, possui um 

acervo áudio-visual e documental muito relevante para a pesquisa em questão. 

Os „Urubu-Ka`apor habitam a região entre os rios Tocantins e Xingu. De acordo 

com Balée (1998), o termo Urubu foi atribuído ao povo Ka'apor durante o século XIX 

pelos inimigos luso-brasileiros, sendo esta etmologia dada pelos próprios informantes 

Ka'apor, embora estes não se refiram a si mesmos pelo termo quando falando com 

terceiros. “Os termos hifenizados Urubu-Caápor e Urubu-Kaápor foram introduzidos 

pelos indigenistas brasileiros nos anos 50, numa tentativa de padronizar, na etnologia, 

a grafia dos nomes de grupos nativos.” (BALÉE, 1998) 

Sua auto-denominação é Ka'apor ou Ka'apór (o apóstrofo representa uma 

parada da glote, uma vez que o acento tônico na língua Ka'apor em geral cai na última 

sílaba). Outros nomes pelos quais são conhecidos são Urubu, Kambõ, Urubu-Caápor, 

Urubu-Kaápor, Kaapor. Baléé (1998) relata que Ka'apor parece derivar de Ka'a-pypor, 

„pegadas na mata‟ ou „pegadas da mata‟. Outro significado aventado para Ka'apor é o 

de „moradores da mata‟. Contudo, a expressão „moradores da mata‟ na verdade 

exprime-se melhor pelo nome que os Ka'apor atribuem aos índios caçadores-coletores 

Guajá, seus vizinhos, Ka'apehar. 

O termo Urubu foi atribuído ao povo Kaapor por seus inimigos luso-brasileiros. 

Vale ressaltar que essa etimologia é utilizada pelos próprios informantes, muito 

embora estes não se refiram a si mesmos dessa maneira. 

 



 

 

Não sei a razão do nome sinistro que lhes dão. Não é, naturalmente, a 
autodenominação deles, que se desconhece e tenho que descobrir. Urubus é 
um nome depreciativo, dado por gente que os odiava e temia, vendo-os como 
gente desumana e detestável. Pelo pouco que se sabe deles e do dialeto tupi 
que falam, bem podem ser remanescentes daqueles Tupinambá que, depois 
das primeiras décadas de contato mortífero com a civilização, se afundaram 
mata adentro para sobreviver. (RIBEIRO, 1996, p. 17-18) 

 

Por causa de conflitos com colonizadores portugueses e com outros povos 

nativos, iniciaram uma migração que os levou, no período por volta de 1870, do Pará 

ao Maranhão. O território tribal dos Kaapor, de acordo com Ribeiro e Ribeiro (1957, p. 

14), é coberto pela vegetação típica da Hiléia, cuja avifauna é considerada das mais 

prodigiosas e variadas do mundo. Dessa variedade de espécies, os Kaapor 

selecionaram para seus adornos as de colorido mais brilhante, compreendendo cerca 

de setenta matizes de mais de três dezenas de aves.  

 

Os Kaapor habitam a orla mais oriental da floresta amazônica, o território que 
fica entre os vales do Pindaré e do Gurupi. Suas aldeias estão situadas à 
margem de pequenos igarapés que correm para aqueles rios e para o Turiaçu 
e o Maracaçumé. Território vasto que eles dominam completamente pelo medo 
quem infundem nas populações paraenses e maranhenses vizinhas. 
(RIBEIRO, 1996, p.301) 

 

Quando as autoridades brasileiras tentaram „pacificá-los‟ pela primeira vez, em 

1911, os Kaapor eram considerados um dos povos nativos mais hostis no país. Seus 

antepassados se estabeleceram nas terras atuais nos idos de 1870. As origens do 

povo Kaapor remontam a um centro amazônico Tupi-Guarani localizado entre o baixo 

Tocantins e o Xingu no final do século XVII e início do século XVIII. Os Kaapor estão 

atualmente situados na fronteira do Maranhão e Pará. O grupo conta, de acordo com 

dados da Funasa de 2006, com 991 membros.  

 

4.1. Acervo Urubu-Kaapor em Curitiba 

4.1.2 Coleção MAE 

 Dentre as 42 etnias que estão representadas no acervo de etnologia do Museu 

de Arqueologia e Etnologia do Paraná, o recorte da etnia Kaapor foi feito com base na 

estreita relação que estes indígenas possuem com adornos plumários e pelo fato de o 

MAE possuir um acervo considerável destes, fator este que motiva a questionar quais 

foram os critérios de seleção e métodos de coleta dos objetos produzidos por esta 

etnia que estão atualmente incorporados ao acervo de etnologia do MAE. 

Dentre os 112 artefatos Urubu Kaapor catalogados que figuram a coleção do 

MAE, existem objetos tais como cestos, pentes, recipientes de argila, peneira, cuia, 



 

 

flautas, escarificador, clava, borduna etc. Porém a maioria do acervo é voltada para 

adornos, especialmente os adornos plumários24, tais como pulseiras (ANEXO 9), 

diadema (ANEXO 8), colares (ANEXO 6) etc.      

 Seis objetos Urubu-Kaapor provêm de empréstimo efetuado ao Museu de 

Arqueologia e Etnologia do Paraná da coleção particular de 130 peças do senhor 

Arthur Oscar Krüeger Passos, a Coleção Passos, registrada pelo Museu sob o Termo 

de Responsabilidade n° 420/85. As demais peças estão registradas no Livro Tombo.

 Atualmente as peças do Museu estão catalogadas em planilhas eletrônicas. 

Excetuando as 6 peças pertencentes à Coleção Passos, as demais fazem parte do 

que se denomina Coleção Dean, coleção que anteriormente pertencia ao 

Departamento de Antropologia da UFPR e que agora fazem parte do acervo do MAE. 

Sobre a coleção Passos, o próprio MAE não possui informações sobre o meio de 

aquisição desta, porém, por se tratar de uma coleção particular, crê-se que foi por 

meio de compra por terceiros. 

 

4.1.3 Vladimir Kozák 

Todos os objetos do acervo Urubu-Kaapor que pertencem à coleção Dean 

foram adquiridos por Vladimir Kozák em viagem realizada na divisa entre Pará e 

Maranhão, em 1959.          

 A figura de Kozák é, sem dúvida muito emblemática para a história da 

constituição do acervo museológico paranaense, tanto no que diz respeito ao Museu 

Paranaense quanto no que diz respeito ao MAE.    

 Vladimir Kozák nasceu em 1897, em uma vila rural na Morávia, antiga 

Tchecoslováquia. Formou-se em engenharia mecânica e veio para o Brasil em 1923, 

passando a trabalhar em empresas multinacionais no Espírito Santo, Minas Gerais, 

Rio de Janeiro e Paraná.         

 De acordo com Rosato (2009, p. 53), em 1938 ele se transfere para o Paraná, 

estabelecendo residência em Curitiba a fim de exercer suas atividades profissionais 

como engenheiro na Companhia de Força e Luz do Paraná, no cargo de 

superintendente de energia. A chegada de Kozák a Curitiba, como lembra a autora, 

coincide com o ano de fundação da Faculdade de Filosofia, Ciências e Letras do 
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 “Inúmeros colonizadores que atacaram aldeias Ka'apor ficaram surpresos ao descobrirem 

cocares de penas coloridas dentro de pequenos baús de cedro, que os sobreviventes, em fuga, 

teriam deixado para trás.” (BALÉE, 1998) 

 



 

 

Paraná (FFCLPR)25.           

 Rosato (2009, p. 80) também destaca que, além do uso da documentação 

imagética nas disciplinas, as peças etnográficas coletadas em viagens possibilitaram a 

montagem de um Museu de Cátedra, então embrião do museu universitário instalado 

por Loureiro Fernandes em Paranaguá e inaugurado em 1963.    

 De acordo com Maranhão (2006, p. 33) paralelamente às suas atividades 

profissionais, Kozák empreendeu diversas viagens para o norte e centro-oeste do 

país, onde documentou em filmes, fotografias e desenhos diversos grupos indígenas 

brasileiros26. Ainda de acordo com Maranhão (2006, p. 32), Kozák possuia o mesmo 

espírito de deslumbramento dos viajantes do século XIX, e por isso, ele em suas horas 

livres, passou a registrar a exuberância da paisagem brasileira, por meio da pintura, da 

fotografia e em filmes 16 mm.          

A partir de 1950, o olhar difuso de Kozák ira se concentrar sobre os grupos 
indígenas, definindo, então, o tema ao qual dedicará sua atenção até o final de 
sua vida. O contra-luz das imagens de Kozák evoca uma equivalência: Kozák 
era um estrangeiro, desenraizado, tanto quanto os povos indígenas eram tidos 
como sujeitos sociais de segunda classe pelos agentes sociais dos diversos 
projetos nacionais . A história recente desse povos mostra que eram vistos 
como estrangeiros em suas próprias terras. Propósito que justificou o esbulho 
brutal de seus territórios praticamente em todo o Brasil. (ROSATO, 2009, p. 42) 
 
 

Em 1946 recebeu um convite do então diretor do Museu Paranaense, José 

Loureiro Fernandes, para coordenar a Seção de Cinema Educativo da instituição, 

onde permaneceu até 1963. Na mesma época, também foi contratado para atuar 

como técnico em cinema na Faculdade de Filosofia Ciências e Letras do Paraná.
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 “Essa iniciativa resultou de um processo que aglutinou um grupo de intelectuais, entre eles 

professores das Faculdades de Direito, Engenharia e Medicina da Universidade do Paraná, da 

Escola Agronômica do Paraná, membros do Círculo de Estudos Bandeirantes e sacerdotes 

católicos. Todos com um projeto comum de construção e consolidação de um espaço 

institucional de produção de conhecimento, incluindo o do Curso de Ciências Sociais, que 

marcará as décadas de 1940 e 1950, principalmente em Curitiba, capital do Estado.” 

(ROSATO, 2009, p. 53) 

  

26
 Os índios marcaram especialmente a obra – e a vida – de Kozák, revelando um percurso: da 

visão inicial eivada por feições etnocêntricas, porém distintiva e curiosa captada em seus 
primeiros escritos, a uma virada “reflexiva”, como se pode perceber tanto pelas imagens 
produzidas pelo autor quanto pela escrita em seus diários. (...) Os índios se inserem na vida de 
Kozák em sua infância, através da literatura de aventura de um autor germânico, Karl May, 
especialmente com as histórias “Winnetou” sobre os índios da planície norte-americana e seus 
embates com os conquistadores das frentes de expansão; tais leituras teriam cultivado em 
Kozák a simpatia por povos nativos, cujas vidas inexoravelmente se transformam a partir das 
experiências do contato com os civilizados. (ROSATO, 2009, p.57) 

 



 

 

 Conforme sinaliza Rosato (2009, p.55), é na confluência dos temas ligados a 

essas perspectivas político-institucionais de consolidação de imagens identitárias 

locais, assim como de discursos e espaços desconhecimento, envolvendo as práticas 

científicas e educacionais, que a obra imagética produzida por Kozák a partir da 

década de 1940 vai se instalar.      

 Loureiro encaminha o pedido de nomeação de Kozák, corroborado pelo 

Conselho Científico do Museu Paranaense, como assistente voluntário para a Secção 

de Fotografia e Desenho, ao Sr. Oswaldo Pilotto, Diretor Geral de Educação, em 

novembro de 1946 e reitera o pedido em janeiro de 1947 e somente obtém a 

nomeação em março de 1947. Essa oficialização conduziu Kozák ao cargo voluntário 

de diretor da Secção de Cinema Educativo.      

 Rosato (2009, p. 64), os argumentos formais do Diretor do Museu Paranaense 

para a obtenção da nomeação apontam tanto a sensibilidade técnica e artística de 

Kozák, como também sua dedicação em registrar as particularidades regionais, do 

ponto de vista tanto social quanto patrimonial. Além disso, discorre sobre as 

possibilidades legais de inclusão de estrangeiros nos quadros da instituição, atestando 

a adequação da documentação de estrangeiro de Kozák enfatizando a colaboração de 

Kozák disponibilizando seus próprios equipamentos técnicos de captação de imagens. 

 Este período é crucial para a formação do patrimônio museológico brasileiro, 

uma vez que no período pós-30, com a instalação do Estado Novo, cresceram as 

preocupações em torno das questões ligadas ao patrimônio cultural brasileiro, à 

educação e ao desenvolvimento das ciências.  

Nesse contexto, o Museu Paranaense revelou-se uma instituição importante no 
plano estadual, para a consecução das diretrizes estabelecidas pelo Estado 
Novo, que deveriam ser implementadas pelo interventor Manoel Ribas. O nome 
escolhido, dentre as hostes intelectuais católicas, para a direção do Museu 
Paranaense, em 1936, foi o do professor José Loureiro Fernandes. (...) Sob a 
direção de Loureiro Fernandes, o Museu Paranaense articularia os princípios 
gerais da política cultural do Paraná ao tempo em que implantava, pela 
reorganização institucional a concepção de uma dupla dimensão que 
caracterizaria o papel social do museu: sua atuação para o público e para a 
ciência. (ROSATO, 2009, p. 54) 

  

 Dentre as contribuições mais importantes de Kozák em parceria com Loureiro 

Fernandes estão as expedições de pesquisa coordenadas por José Loureiro 

Fernandes aos Xetá. Os primeiros registros etnográficos a respeito dos Xetá foram de 

José Loureiro Fernandes, que fez expedições de pesquisa junto aos mesmos durante 

o período de 1955 a 1961. Vladimir Kozák, cinetécnico da UFPR, também escreveu 

artigos e publicou o livro „Os índios Héta: peixe em lagoa seca‟, que trata da mesma 

temática. 

 



 

 

4.1.4 Coleção Passos 

Além do atual registro eletrônico em planilhas, as peças são descritas em 

fichas manuscritas, datadas de 2005, montadas por então bolsistas e profissionais do 

Museu no período. Algumas peças possuem uma rica descrição, utilizando frente e 

verso da ficha, contendo dados tais como dimensões, localização das peças no 

museu, material utilizado para a confecção dos objetos etc.     

 Vale ressaltar que, não raro, essas informações são complementadas por 

explicações retiradas de bibliografias especializadas, tais como Dicionário do Artesanato 

Indígena, de Berta G. Ribeiro e Suma Etnológica Brasileira, de Berta G. Ribeiro e Darcy 

Ribeiro, imprimindo assim um caráter mais científico ao processo de catalogação das peças. 

TABELA COLEÇÃO PASSOS 

N° registro 
Livro de 

Coleções 
Emprestadas 

MAE 

N° 
Colecionador 

Data 
Registro 

MAE 

Localização 
Geográfica 

Denominação 
da Peça 

Estado de 
Conservação 

D: 133 015578 30/10/1984 Pará Tanga Bom 

D: 134 34876 30/10/1984 Maranhão Tanga Duas peças 
rebentadas 

D: 135 318213 30/10/1984 Maranhão Cinto de 
Penas 

Bom 

D: 165 34986 30/10/1984 Maranhão Colar de Osso Bom 

D: 177 16748 30/10/1984 Maranhão Colar 
Sementes 

capiá27 

Em 
tratamento 

D: 178 13320 30/10/1984 Pará Adorno Labial - 

 

 

4.1.5  Coleção DEAN28 

TABELA COLEÇÃO DEAN 

Número 
atual 

Números 
Anteriores 

Localização 
na Reserva 

Técnica 
Juvevê 

Denominação 
da Peça 

Forma de 
Aquisição 

Data 
da 

Aquisi
ção 

Origem 

IV.93 DEAN 1023 4-2-5 Adornos 
Complementar
es de Tanga 

Compra (W. 
Kozák) 

Abril de 
1959 

Maranhão 
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 Planta que dá em moita e, após a florada, solta sementes redondas pretas e brancas, mais 
ou menos do tamanho de uma ervilha. 

28
* Por ordem de localização nas gavetas da Reserva Técnica MAE, Campus Comunicação - 

UFPR. 



 

 

IV.197 DEAN 989 4-3-6b Flecha infantil Compra (W. 
Kozák) 

Abril de 
1959 

Maranhão 

IV.215 DEAN 990 4-3-6a Flecha infantil Compra (W. 
Kozák) 

Abril de 
1959 

Maranhão 

IV.218 DEAN 991 4-3-6a Flecha infantil Compra (W. 
Kozák) 

Abril de 
1959 

Maranhão 

IV.288 DEAN 983 4-3-6a Flecha 
Serrilhada 
Bilateral 

Compra (W. 
Kozák) 

Abril de 
1959 

Maranhão 

IV.289 DEAN 977 4-3-6a Flecha 
Serrilhada 
Bilateral 

Compra (W. 
Kozák) 

Abril de 
1959 

Maranhão 

IV.293 DEAN 993 4-3-6a Flecha 
Lanceolada de 

metal 

Compra (W. 
Kozák) 

Abril de 
1959 

Maranhão 

IV.294 DEAN 994 4-3-6a Flecha 
Lanceolada de 

metal 

Compra (W. 
Kozák) 

Abril de 
1959 

Maranhão 

IV.304 DEAN 981 4-3-7a Flecha 
Serrilhada 

Bilateral com 
virote 

Compra (W. 
Kozák) 

Abril de 
1959 

Maranhão 

IV.318 DEAN 974 4-3-7a Flecha 
Serrilhada 
Bilateral 

Compra (W. 
Kozák) 

Abril de 
1959 

Maranhão 

IV.331 DEAN 972 4-3-7b Flecha 
Serrilhada 
Bilateral 

Compra (W. 
Kozák) 

Abril de 
1959 

Maranhão 

IV.332 DEAN 975 4-3-7b Flecha 
Serrilhada 
Bilateral 

Compra (W. 
Kozák) 

Abril de 
1959 

Maranhão 

IV.333 DEAN 978 4-3-7b Flecha 
Serrilhada 
Bilateral 

Compra (W. 
Kozák) 

Abril de 
1959 

Maranhão 

IV.334 DEAN 979 4-3-7b Flecha 
Serrilhada 

Bilateral com 
virote 

Compra (W. 
Kozák) 

Abril de 
1959 

Maranhão 

IV.335 DEAN 973 4-3-7b Flecha 
Serrilhada 
Bilateral 

Compra (W. 
Kozák) 

Abril de 
1959 

Maranhão 

IV.336 DEAN 996 4-3-7b Flecha 
Lanceolada de 

metal 

Compra (W. 
Kozák) 

Abril de 
1959 

Maranhão 

IV.342 DEAN 985 4-3-7a Arco 
quadrangular 

Compra (W. 
Kozák) 

Abril de 
1959 

Maranhão 

IV.343 DEAN 984 4-3-7a Arco 
cuneiforme 

Compra (W. 
Kozák) 

Abril de 
1959 

Maranhão 

IV.348 DEAN 992 4-3-7a Arco infantil Compra (W. 
Kozák) 

Abril de 
1959 

Maranhão 

IV.353 DEAN 988 4-3-7a Arco 
quadrangular 

Compra (W. 
Kozák) 

Abril de 
1959 

Maranhão 

IV.378 DEAN 976 4-3-8a Flecha 
serrilhada 

Compra (W. 
Kozák) 

Abril de 
1959 

Maranhão 



 

 

bilateral 

IV.395 DEAN 995 4-3-8a Flecha 
Lenceolada de 

metal 

Compra (W. 
Kozák) 

Abril de 
1959 

Maranhão 

IV.451 DEAN 980 4-3-9a Flecha 
Serrilhada 

bilateral com 
virote 

Compra (W. 
Kozák) 

Abril de 
1959 

Maranhão 

IV.484 DEAN 1060 4-3-10a Trompete reto Compra (W. 
Kozák) 

Abril de 
1959 

Maranhão 

IV.491 DEAN 987 4-3-11a Arco 
quadrangular 

Compra (W. 
Kozák) 

Abril de 
1959 

Maranhão 

IV.499 DEAN 986 4-3-11a Arco 
quadrangular 

Compra (W. 
Kozák) 

Abril de 
1959 

Maranhão 

IV.553 DEAN 944 4-4-b Cesto 
cargueiro 

Compra (W. 
Kozák) 

Abril de 
1959 

Maranhão 

IV.555 DEAN 943 4-4-5b Cesto 
estojiforme  

Compra (W. 
Kozák) 

Abril de 
1959 

Maranhão 

IV.588 DEAN 998 4-5-1 a/b Diadema 
Vertical 

Compra (W. 
Kozák) 

Abril de 
1959 

Maranhão 

IV.780 e 
IV.781 

DEAN 904 4-5-12a Pulseiras 
emplumadas 

(par) 

Compra (W. 
Kozák) 

Abril de 
1959 

Maranhão 

IV.782 e 
IV.783 

DEAN 900 4-5-12a Pulseiras 
emplumadas 

(par) 

Compra (W. 
Kozák) 

Abril de 
1959 

Maranhão 

IV.784 e 
IV.785 

DEAN 905 4-5-12a Pulseira 
emplumada 

(par) 

Compra (W. 
Kozák) 

Abril de 
1959 

Maranhão 

IV.786 e 
IV.787 

DEAN 906 4-512a Pulseira 
emplumada 

(par) 

Compra (W. 
Kozák) 

Abril de 
1959 

Maranhão 

IV.788 e 
IV.789 

DEAN 901 4-5-12a Pulseira 
emplumada 

(par) 

Compra (W. 
Kozák) 

- Maranhão 

IV.790 e 
IV.791 

DEAN 907 4-5-12a Pulseira 
emplumada 

(par) 

Compra (W. 
Kozák) 

Abril de 
1959 

Maranhão 

IV.792 e 
IV.793 

DEAN 895 4-5-12a Pulseiras 
emplumadas 

(par) 

Compra (W. 
Kozák) 

Abril de 
1959 

Maranhão 

IV.794 e 
IV.795 

DEAN 908 4-5-12a Pluseira 
emplumada 

(par) 

Compra (W. 
Kozák) 

Abril de 
1959 

Maranhão 

IV.796 e 
IV.797 

DEAN 1013 4-5-12a Pulseira 
emplumada 

(par) 

Compra (W. 
Kozák) 

Abril de 
1959 

Maranhão 

IV.799 DEAN 903 4-5-12a Pulseiras 
emplumadas 

(par) 

Compra (W. 
Kozák) 

Abril de 
1959 

Maranhão 

IV.896 DEAN 1008 4-5-12a Labrete 
emplumado 

Compra (W. 
Kozák) 

Abril de 
1959 

Maranhão 

IV.1784 DEAN 1067 4-9-6b Colar de 
sementes 

Compra (W. 
Kozák) 

Abril de 
1959 

Maranhão 



 

 

IV.1807 DEAN 937 4-9-8b Cuia Compra (W. 
Kozák) 

Abril de 
1959 

Maranhão 

IV.1810 DEAN 936 4-9-8c Cuia Compra (W. 
Kozák) 

Abril de 
1959 

Maranhão 

IV.1822 DEAN 1005 4-9-9b Pente singelo 
de uma haste 

Compra (W. 
Kozák) 

Abril de 
1959 

Maranhão 

IV.1833 DEAN 928 4-9-11a Flauta reta 
com aeroduto 

Compra (W. 
Kozák) 

Abril de 
1959 

Maranhão 

IV.1837 DEAN 924 4-9-11a Flauta reta 
com aeroduto 

Compra (W. 
Kozák) 

Abril de 
1959 

Maranhão 

IV.1840 DEAN 919 4-9-11a Flauta reta 
com aeroduto 

Compra (W. 
Kozák) 

Abril de 
1959 

Maranhão 

IV.1841 DEAN 930 4-9-11a Flauta Reta 
com Aeroduto 

Compra (W. 
Kozák) 

Abril de 
1959 

Maranhão 

IV.1843 DEAN 923 4-9-11a Flauta reta 
com aeroduto 

Compra (W. 
Kozák) 

Abril de 
1959 

Maranhão 

IV.1863 DEAN 926 4-9-11a Flauta reta 
com aeroduto 

Compra (W. 
Kozák) 

Abril de 
1959 

Maranhão 

IV.1864 DEAN 921 4-9-11a Flauta reta 
com aeroduto 

Compra (W. 
Kozák) 

Abril de 
1959 

Maranhão 

IV.1866 DEAN 925 4-9-11a Flauta reta 
com aeroduto 

Compra (W. 
Kozák) 

Abril de 
1959 

Maranhão 

IV.1867 DEAN 922 4-9-11a Flauta reta 
com aeroduto 

Compra (W. 
Kozák) 

Abril de 
1959 

Maranhão 

IV.1868 DEAN 927 4-9-11a Flauta reta 
com aeroduto 

Compra (W. 
Kozák) 

Abril de 
1959 

Maranhão 

IV.1869 DEAN 929 4-9-11a Flauta 
Taquara 

Compra (W. 
Kozák) 

Abril de 
1959 

Maranhão 

IV.1963 DEAN 968 4-9-13a Agulha de 
chifre de 
veado 

Compra (W. 
Kozák) 

Abril de 
1959 

Maranhão 

IV.2012 DEAN 953 4-9-14a Borduna 
achatada ou 

macana 

Compra (W. 
Kozák) 

Abril de 
1959 

Maranhão 

IV.2017 DEAN 950 4-9-14a Borduna 
achatada ou 

macana 

Compra (W. 
Kozák) 

Abril 
1959 

Maranhão 

IV.2018 DEAN 951 4-9-14a Borduna 
achatada ou 

macana 

Compra (W. 
Kozák) 

Abril de 
1959 

Maranhão 

IV.2019 DEAN 952 4-9-14a Borduna 
achatada ou 

macana 

Compra (W. 
Kozák) 

Abril de 
1959 

Maranhão 

IV.2063 
a e b 

DEAN 1059 4-10-3a Estojo para 
penas 

Compra (W. 
Kozák) 

Abril de 
1959 

Maranhão 

IV.2076 
a e b 

DEAN 1058 4-10-5a Estojo para 
penas 

Compra (W. 
Kozák) 

Abril de 
1959 

Maranhão 

IV.2079 DEAN 938 4-10-9a Cuia Compra (W. 
Kozák) 

Abril de 
1959 

Maranhão 

IV.2155 
e 

IV.2156 

DEAN 967 4-10-9a Agulha de 
orifício - estojo 

Compra (W. 
Kozák) 

Abril de 
1959 

Maranhão 

IV.2198 
e 

DEAN 1056 4-10-9a Charutos Compra (W. 
Kozák) 

Abril de 
1959 

Maranhão 



 

 

IV.2199 

IV.2242 DEAN 1057 4-10-10b Amostra de 
fibra vegetal 

Compra (W. 
Kozák) 

Abril de 
1959 

Maranhão 

IV.2255 DEAN 982 4-10-11 Flauta Compra (W. 
Kozák) 

Abril de 
1959 

Maranhão 

IV.2256 
e 

IV.2257 

DEAN 931 4-10-11 Pau ignígero Compra (W. 
Kozák) 

Abril de 
1959 

Maranhão 

IV.899 DEAN 892 4-5-14a Adorno Labial Compra (W. 
Kozák) 

Abril de 
1959 

Maranhão 

IV.900 DEAN 889 4-5-14a Testeira 
emplumada 

Compra (W. 
Kozák) 

Abril de 
1959 

Maranhão 

IV.933 DEAN 887 4-5-16a Colar com 
apito 

emplumado 

Compra (W. 
Kozák) 

Abril de 
1959 

Maranhão 

IV.936 DEAN 947 4-5-16a Colar para 
cachorro 

Compra (W. 
Kozák) 

Abril de 
1959 

Maranhão 

IV.946 DEAN 1012 4-5-18c Cinto 
emplumado 

Compra (W. 
Kozák) 

Abril de 
1959 

Maranhão 

IV.947 DEAN 1002 4-5-18c Cinto 
emplumado 

Compra (W. 
Kozák) 

Abril de 
1959 

Maranhão 

IV.949 DEAN 890 4-5-18c Pente singelo 
de uma haste 

Compra (W. 
Kozák) 

Abril de 
1959 

Maranhão 

IV.950 DEAN 1010 4-5-18c Cinto 
emplumado 

Compra (W. 
Kozák) 

Abril de 
1959 

Maranhão 

IV.1052 DEAN 933 4-6-1c Recipiente de 
argila 

Compra (W. 
Kozák) 

- Maranhão 

IV.1060 DEAN 894 4-5-18a Singelo de 
uma haste 

Compra (W. 
Kozák) 

Abril de 
1959 

Maranhão 

IV.1083 DEAN 886 4-6-16a Colar 
Emplumado 

Compra (W. 
Kozák) 

Abril de 
1959 

Maranhão 

IV.1341 DEAN 915 4-7-7b Cesto 
Paneiriforme 

Compra (W. 
Kozák) 

Abril de 
1959 

Maranhão 

IV.1348 DEAN 941 4-7-8a Peneira Compra (W. 
Kozák) 

Abril de 
1959 

Maranhão 

IV.1445 DEAN 942 4-8-7b Peneira Compra (W. 
IV.Kozák) 

Abril de 
1959 

Maranhão 

IV.1491 DEAN 1062 4-8-10a Suporte 
trançado 

Compra (W. 
Kozák) 

Abril de 
1959 

Maranhão 

IV.1494 DEAN 1061 4-8-10a Suporte 
trançado 

Compra (W. 
Kozák) 

Abril de 
1959 

Maranhão 

IV.1533 DEAN 940 4-8-11a Rede de 
dormir 

Compra (W. 
Kozák) 

Abril de 
1959 

Maranhão 

IV.1651 DEAN 971 4-9-5b Instrumento de 
sopro 

Compra (W. 
Kozák) 

Abril de 
1959 

Maranhão 

IV.1667 DEAN 893 4-9-5c Pente Compra (W. 
Kozák) 

Abril de 
1959 

Maranhão 

IV.1683 DEAN 1016 4-9-6a Adornos 
complementar
es de tanga 

Compra (W. 
Kozák) 

Abril de 
1959 

Maranhão 

IV.1684 DEAN 1020 4-9-6a Adornos 
complementar
es de tanga 

Compra (W. 
Kozák) 

Abril de 
1959 

Maranhão 

IV.1685 DEAN 1032 4-9-6a Pulseira de Compra (W. Abril de Maranhão 



 

 

sementes Kozák) 1959 

IV.1686 DEAN 1046 4-9-6a Pulseira de 
Sementes 

Compra (W. 
Kozák) 

Abril de 
1959 

Maranhão 

IV.1678 DEAN 1049 4-9-6a Pulseira de 
sementes 

Compra (W. 
Kozák) 

Abril de 
1959 

Maranhão 

IV.1688 DEAN 1045 4-9-6a Pulseira de 
sementes 

Compra (W. 
Kozák) 

Abril de 
1959 

Maranhão 

IV.1689 DEAN 1044 4-9-6a Pulseira de 
sementes 

Compra (W. 
Kozák) 

Abril de 
1959 

Maranhão 

IV.1690 DEAN 1040 4-9-6a Pulseira de 
sementes 

Compra (W. 
Kozák) 

Abril de 
1959 

Maranhão 

IV.1691 DEAN 1039 4-9-6a Pulseira de 
sementes 

Compra (W. 
Kozák) 

Abril de 
1959 

Maranhão 

IV.1692 DEAN 1041 4-9-6a Pulseira de 
sementes 

Compra (W. 
Kozák) 

Abril de 
1959 

Maranhão 

IV.1693 DEAN 1050 4-9-6a Pulseira de 
sementes 

Compra (W. 
Kozák) 

Abril de 
1959 

Maranhão 

IV.1694 DEAN 1042 4-9-6ª Pulseira de 
sementes 

Compra (W. 
Kozák) 

Abril de 
1959 

Maranhão 

IV.1695 DEAN 1048 4-9-6a Pulseira de 
sementes 

Compra (W. 
Kozák) 

Abril de 
1959 

Maranhão 

IV.1696 DEAN 1052 4-9-6a Pulseira de 
sementes 

Compra (W. 
Kozák) 

Abril de 
1959 

Maranhão 

IV.1697 DEAN 1031 4-9-6a Pulseira de 
sementes 

Compra (W. 
Kozák) 

Abril de 
1959 

Maranhão 

IV.1698 DEAN 1035 4-9-6a Pulseira de 
sementes 

Compra (W. 
Kozák) 

Abril de 
1959 

Maranhão 

IV.1744a
/b 

DEAN 1015 4-9-6a Adornos 
complementar
es de tanga 

Compra (W. 
Kozák) 

Abril de 
1959 

Maranhão 

IV.1753a
,b,c,d e e 

DEAN 1019 4-9-6a Adornos 
complementar
es de tanga 

Compra (W. 
Kozák) 

Abril de 
1959 

Maranhão 

 

4.2  Museu Paranaense 

O acervo do Museu Paranaense é constituído por 40 peças Urubu-Kaapor. 

Todas as referidas peças foram vendidas ao museu pelo indigenista carioca João 

Américo Peret. Elas foram a quarta aquisição do Museu no ano de 1965 e chegaram 

ao mês de agosto. A origem das referidas peças Urubu-Kaapor é o Estado do 

Maranhão, às margens do rio Gurupi.        

 A categorização das peças está no livro de 251 páginas, iniciado em julho de 

1965, destinado a receber o registro de objetos pertencentes às coleções etnográficas 

do Museu Paranaense, assinado pela então diretora Marília Duarte Nunes. Os preços 

variam de Cr$29 1.000,00 (os itens 11, 12, 13, 14, 15 e 16, que são os amuletos) a Cr$ 

                                                           
29

 No período de 02/12/1964 a 12/02/1967, vigorou esta moeda, que extinguiu a fração do 

cruzeiro denominada centavo.  Para fazer a conversão do Cruzeiro em real, basta fazer a 

divisão da quantia por 2.750.000.000.000.000. 



 

 

250.000,00 (colar feminino – item 1 e colar apito, item 3). Os objetos estão assim 

detalhados30: 

TABELA MUSEU PARANAENSE 

Nº de ordem Natureza Descrição Sumária 

65.04.01         1012 Vegetal e animal Colar feminino 

65.04.02         1013 Animal Adorno Labial 

65.04.03         1014 Animal Colar apito 

65.04.04         1015 Animal e vegetal Diadema 

65.04.05         1016 Vegetal e animal Pente 

65.04.06         1017 Tecido vegetal Faixa para transporte simples 

65.04.07         1018 Tecido Faixa para transporte festivo 

65.04.08         1019 Vegetal Tanga de sementes 

65.04.09         1020 Animal Colar de costelas de cobra 

65.04.10         1021 Não é válido esse registro (em branco) 

65.04.11         1022 Animal Ossos pirografados (amuleto) 

65.04.12         1023 Animal Ossos pirografados (amuleto) 

65.04.13         1024 Animal Ossos pirografados (amuleto) 

65.04.14         1025 Animal Ossos pirografados (amuleto) 

65.04.15         1026 Animal Ossos pirografados (amuleto) 

65.04.16         1027 Animal Ossos pirografados (amuleto) 

65.04.17        1028 Vegetal Anel de côco 

                                                           
 

30
 Atualmente o Museu Paranaense está recadastrando as peças em questão. As peças com o 

cadastro já completo são as seguintes: 1, 2, 4, 5, 6, 8, 20, 21, 24, 25, 32, 36, 37 e 40. 



 

 

65.04.18        1029 Vegetal Anel de côco 

65.04.19        1030 Vegetal Anel de côco 

65.04.20        1031 Vegetal Anel de côco 

65.04.21        1032 Vegetal Anel de côco 

65.04.22        1033 Vegetal Anel de côco 

65.04.23        1034 Vegetal Anel de côco 

65.04.24         1035 Vegetal Anel de côco 

65.04.25         1036 Vegetal Anel de côco 

65.04.26         1037 Vegetal e animal Pulseira de penas e sementes 

65.04.27         1038 Vegetal e animal Pulseira de penas e sementes 

65.04.28         1039 Vegetal e animal Pulseira de penas e sementes 

65.04.29         1040 Vegetal e animal Pulseira de penas e sementes 

65.04.30         1041 Vegetal e animal Pulseira de penas e sementes 

65.04.31         1042 Vegetal e animal Pulseira de penas e sementes 

65.04.32         1043 Vegetal e animal Pulseira de penas e sementes 

65.04.33         1044 Vegetal e animal Pulseira de penas e sementes 

65.04.34         1045 Vegetal e animal Pulseira de penas e sementes 

65.04.35         1046 Animal Cinta de penas 

65.04.36         1047 Animal Braçadeira 

65.04.37          1048 Animal Testeira 

65.04.38          1049 Animal Adornos auriculares 

65.04.39         1050 Animal Adornos auriculares 

65.04.40            1051 Animal Colar masculino 

 



 

 

4.2.1 Diário de Campo, Documentos, Fotografia e Película 

Embora a integralidade dos objetos coletados por Vladimir Kozák esteja no 

MAE, é o Museu Paranaense que abriga importante documentação produzida durante 

sua viagem aos Kaapor.         

 A justificativa para isso é a de que, de acordo com Maranhão (2006, p. 35), 

após a sua morte, em 1979, seu acervo particular foi inventariado, passando a 

pertencer ao Estado do Paraná, aos cuidados do Museu Paranaense. Este acervo 

compreende 36 horas de filmes em 16 mm, não sonorizados, sendo a maior parte 

coloridos, além de fotografias, aquarelas, esboços, óleos sobre tela e uma rica 

documentação manuscrita como correspondências, cadernetas de campo e esboços 

de roteiros. 

Dentre os materiais mais significativos para estudo, pode-se destacar 

documentos sobre a viagem realizada em 1959, ocasião em que trouxe os objetos que 

compõem o atual acervo Kaapor do MAE, fotografias, seu diário de campo, bem como 

uma película. 

 

4.2.2 Diário de Campo 

 O Diário de Campo é uma caderneta de capa na cor marrom com letra em 

manuscritos na cor verde “Caderno U - Apontamentos de campo Vladimir Kozák” 

(ANEXO 3). O diário foi escrito entre novembro de 1958 a março de 1959 e conta com 

196 páginas. Embora ilegível em muitas partes, é possível verificar que o autor 

escreve predominantemente em inglês, português, por vezes theco e Urubu-Kaapor.  

A primeira página, que não está numerada, contém frases em tcheco seguidas 

de riscos e anotações pessoais tais como “(Informar Romualdo Bruno 11/11/58)”, “vá 

nos jornais a respeito”. Relato em português sobre a morte de „URUBUENAN‟, 

mencionada no boletim interno da SPI (Serviço de Proteção ao Índio), Ano 2, Maio de 

1958.   

Na segunda página, que também não está numerada, há a descrição de um 

ritual, cujo nome está riscado, em que o autor afirma que o referido ritual é planejado 

com uma antecedência que depende da fartura da bebida cauim e da comida para 

todos. Acrescenta que a fase da lua crescente é observada e que em caso de falta de 

frutas cajú ou bananas, kauim de mandioca de beijou é suficiente e satisfaz aos certos 

casos de aperto, e assim a festa ritual poderá ser promovida, convidando-se vizinhos 

das aldeias. Informa também que o ato de furar o lábio é feito logo após a criança 

nascer, depois do terceiro dia, sem cerimônia alguma. Os meninos têm nesta ocasião 

o lábio inferior furado e colocam uma peninha e a orelha é furada com furo fino. As 



 

 

meninas têm furadas somente as orelhas. Possivelmente o autor se refere ao ritual de 

nominação Urubu-Kaapor, que será melhor relatado na parte da película. 

Na terceira página, que finalmente recebe a numeração „1‟, o autor tenta 

esboçar um rústico dicionário Kaapor- Português: traihuiára - flauta grande;  ian-iro - 

fruta; pitanga |pirã| - vermelho; quen - corredor; taia-hu-pakó - banana de queixada; 

pakó |pako| - banana etc. Essa tentativa de elaboração de um dicionário vai da página 

1 até a página 7. 

 Da página 8 em diante, Kozák relata em inglês sua preparação para a viagem. 

Afirma que a planejou com bastante antecedência, porém a inauguração da Faculdade 

de Filosofia o forçou a adiar a partida por 3 meses. Conta também detalhes da viagem 

de avião, da tentativa frustrada de conseguir passagem de graça por meio da FAB, 

dos excessos de bagagem31 que teve que pagar etc.   

 Além disso, relata seu encontro com amigos no Rio de Janeiro, entre eles 

Kenneth Waddell, que havia voltado para de sua excursão no Tapajós e que mostrou a 

Kozák sua coleção de machados de pedra e de cerâmica do Tapajós, Peter e 

Josephine, que deu 4 mil cruzeiros para que Kozák coletasse algum trabalho indígena, 

Darcy Ribeiro e Berta Ribeiro. É interessante ressaltar aqui que Kozák encontra Darcy 

Ribeiro com intenções de se informar sobre os Kaapor: 

 

Darcy deu-me algumas informações (mas muito pouco) sobre os índios Urubu - 
os Ka'apor - admitindo que as chuvas estavam próximas e poderiam me pegar. 
Deu-me o endereço do Sr. João Carvalho, o homem no comando do Posto 
Pedro Dantas - no rio Gurupi, e também mandou-lhe abraços. (KOZÁK, 1958-
1959, p. 15) 

 

 Ele também escreve que Josephine menciona que vira alguns objetos karajá 

para venda no Museu do Índio Nova York por um preço de 20 dólares cada, “Isso dá 

alguma idéia sobre o valor de tais peças no exterior” (KOZÁK, 1958-1959, p. 16), 

afirma.  Após isso, o autor vai comprar 2 quilos de miçangas para os índios e gasta 

800 cruzeiros. Ele se surpreende, pois esperava um custo mais alto. Após isso, sua 

missão no Rio de Janeiro é cumprida e viaja de lá para Belém na manhã do dia 13 de 

dezembro.  

 Em Belém, foi para a Pensão São Jorge, na Rua 28 de setembro, n° 16. 

Segundo ele, a cama estava limpa, porém a comida estava miserável, e afirma que a 

                                                           
31 “Experienciar o campo, ou seja, a coleta de dados in locus, não era algo simples de realizar 

nesse período, especialmente para quem tinha por objeto principal a produção de filmes e 
fotografias, o que significava transportar, além da parafernália de material indispensável à 
permanência de períodos relativamente longos em campo, as „máquinas de imagem‟ – 
filmadoras, máquinas fotográficas, tripés e, em menor escala, acessórios para iluminação, além 
dos filmes. Associem-se a isso os rudimentares sistemas e vias de acesso para se atingir os 
locais desejados.” (ROSATO, 2009, p. 129) 



 

 

taxa diária de 350 cruzeiros é um preço exorbitante. Na manhã seguinte vai ver 

Eduardo Galvão32 e Walter Egler33 no Museu Emilio Goeldi e vai também ao SPI.  

 A partir da página 21, o autor está fazendo os preparativos finais para a 

viagem. Prepara sua bagagem, água, passeia por alguns lugares de Belém, visita 

mais algumas pessoas, preocupa-se com mordidas de mosquitos, lista todas as suas 

despesas até o momento, tais como táxis, hotéis, passagens etc. Essa preocupação 

com as despesas é um traço fundamental em Kozák, visto que esta viagem foi 

empreendida com recursos pessoais.      

 Conforme aponta Rosato (2009, p. 85), Kozák, como cine-técnico, tinha seu 

acesso aos recursos institucionais limitados pela posição que ocupava na estrutura 

universitária. Os financiamentos para suas pesquisas e viagens de trabalho 

dependiam da mediação dos agentes que tinham acesso aos mecanismos de 

obtenção de verbas e também da consideração sobre a relevância do trabalho ou até 

mesmo da disposição em acolher suas solicitações. Tanto é assim que grande parte 

de seu trabalho foi financiada com seus próprios recursos.  

 Seguindo a ordem do seu diário, Kozák vai narrando a viagem, que iniciou em 

18 de novembro de 1958, quando o autor deixou Belém, as belezas e peculiaridades 

do local, relata sobre os Timbira, afirma que já na época eles eram apenas 3 homens 

e 4 mulheres, relata algumas histórias e lendas dos Tembé, seu encontro com João 

Carvalho, responsável pelo Porto Pedro Dantas, do SPI, o qual o autor fica 

extremamente alegre de encontrar e que o conheceu por intermédio de Darcy Ribeiro. 

 Essas informações são sobremaneira interessantes, uma vez que “Darcy 

Ribeiro esteve entre os índios Urubus de dezembro de 1949 a março de 1950 e de 

agosto a novembro de 1951, no curso de um programa de pesquisas etnológicas do 

MUSEU DO ÍNDIO – Seção de Estudos do Serviço de Proteção aos Índios.” (RIBEIRO 

e RIBEIRO, 1957, p. 14)  

 Esse fato indica uma prática comum no período de coleta, uma vez que aponta 

a existência de troca de informações muito grande entre os responsáveis pela coleta 

de artefatos indígenas. Essa troca de informações, seja por meio de fornecer contatos, 

pelo relato e troca de experiências, pela venda de material coletado para os museus 

existentes etc., possibilitou que, assim que alguém abria caminho no contato com 

alguma etnia, outros também as visitavam com o mesmo intuito de conhecimento e 

                                                           
32 Eduardo Galvão fez doutorado em Antropologia na Universidade de Columbia, EUA, entre o 

fim da década de 1940 e início da década de 1950. 
 
33

 Walter Egler entrou em 1947 no Conselho Nacional de Geografia do IBGE, compondo o 

quadro da instituição na qualidade de Geógrafo. 



 

 

coleta, gerando assim uma uniformidade de materiais e etnias nos principais museus 

do período.            

  Seguindo a leitura da caderneta, observa-se que no dia 10 de Dezembro 58, 

Kozák recebe a visita de dois indígenas que trouxeram vários objetos para trocar, 

iniciando assim a sua atividade de documentação. Neste dia o autor completou um 

mês desde a saída de Curitiba. No dia seguinte, 11 de dezembro de 1958, apareceram 

muitos Urubu-Kaapor, porém não trouxeram enfeites, pois disseram que não 

souberam que ele havia trazido as contas.  

 

Este grupo chegou da aldeia do Maranhão, na qual morreu recentemente 9 
pessoas, nascendo apenas duas creanças (sic). Uma outra aldeia sofreu a 
baixa de 8 pessoas - e assim adeante (sic). A recente epidemia de gripe fez 
serias brechas nas todas (sic) aldeias. Enquanto a nascimentos são 
provavelmente em deficiência, em comparação com os óbitos, proporção 1 por 
4. Assim se vai a grande nação dos „Urubú‟. (KOZÁK, 1958-1959, p. 94) 

 

Kozák relata uma noite em que os moços índios Tembé se uniram e cantaram 

até cerca de meia noite. Ele escreve que uma e outra canção foram bem melodiosas e 

rítmicas, em certas frases muito bonitas, o que o faz lembrar muito das canções dos 

índios Yuruna no Xingu, e das canções dos Tsukaramai (os Kaippô do cacique 

Kyumare) e lamenta que não é possível gravar estas canções por falta de aparelhos. 

 Da página 175 em diante Kozák relata um incidente ocorrido no dia 10 de 

fevereiro de 1959, em que a filha de aproximadamente 7 anos, de André Kohrú-rô, foi 

tomar banho na beira do Gurupy e que nesta ocasião entrou na via urinária desta 

menina um peixe kandirú, que ela arrancou rapidamente ferindo-se bastante. Nesta 

região o Kandirú é muito conhecido.       

 O autor descreve esse peixe como tendo barbatanas quase invisíveis. Ele tenta 

filmar o peixe dentro de um copo d´água e afirma que levou um espécime para 

Universidade do Paraná. O peixe chamou tanto a atenção de Kozák que além de 

filmá-lo, o autor da caderneta também esboçou desenhos do peixe nela (ANEXO 4) 

 A relação institucional de Kozák com a UFPR, como se pode notar com o 

fragmento ilustra bem o carinho e a preocupação que o autor dispensava a essa 

instituição. 

 

Tanto Harald Schultz quanto Vladimir Kozák ocuparam lugares estratégicos de 
atuação no emergente universo acadêmico de meados dos anos 30 até o final 
da década de 1960, momento de consolidação das Ciências Sociais, 
particularmente para a Antropologia, como disciplinas científicas no Brasil. No 
entanto, no caso de Kozák, apesar dos espaços favoráveis, a rede de relações, 
ou a configuração enfrentada conduziram-no por caminhos de menor alcance 
em termos de visibilidade e reconhecimento para seu trabalho, 
conseqüentemente de prestígio de autoria. (ROSATO, 2009, p. 83) 



 

 

 

 

Seguindo a breve descrição da caderneta de Kozák, na página 177, ele copia 

do Boletim Interno do SPI, Ano 2, Junho 1958, n° 17, sobre um relato das causas do 

trucidamento do Cacique Urubuenã e, na página 178, o relato demonstra como o SPI 

conseguiu estabelecer a trégua indígena na região.  

 Na página 179, ele junta uma série de dados sobre o Amazonas, tais como: a 

Bacia Amazônica mede 6,430.000 km²; Extensão do Rio é de 5.800 km; Nasce no 

Lago Lauricocha no Perú como Maranhão; Percurso no Brasil é de 4000 km; Largura 

varia em Tabatinga 2.775 metros e junto ao Xingu 13.000 metros. Em seguida passa 

para dados do Brasil, tais como População 41.400.000; Divisão 20 Estados, Distrito 

Federal, 5 Territórios etc. O caderno encerra com a catalogação de novas palavras 

para o dicionário, só que dessa vez tradução se dá dos vocábulos indígenas 

traduzidos para o idioma tcheco. 

 

 4.2.3  Documentos e Fotografias 

 

Os documentos disponíveis no acervo do Museu Paranaense que possuem 

relação com a viagem empreendida por Vladimir Kozák aos Urubu-Kaapor são os 

abaixo descritos, por ordem cronológica: 

 

28/05/1965 - Carta de Borys Malkin a Vladimir Kozák. O autor afirma que Kozák 

poderia escolher quatro etnias para tentar um financiamento pela Glenbow 

Foudantion, contudo, não poderia escolher certas etnias, entre elas os Kaapor. É 

interessante ressaltar que Borys Malkin efetuou cinco viagens aos Kaapor entre os 

anos de 1963 e 1966.  

  

19/04/1967 - Carta de Borys Malkin a Vladimir Kozak, onde o autor da carta conta 

estar buscando fundos para ficar entre 3 e 4 meses entre os Kaapor, finalizar material 

e escrever sobre a cultura material deles. 

  É interessante notar que Kozák tinha uma forte ligação com a imagem. Essa 

intensa ligação de Kozák com imagem e que esta é uma peculiaridade que sempre 

permeou sua vida e obra. Segundo relata Rosato (2009, p. 63), de uma maneira ou de 

outra, seja pelo caráter ilustrativo ou como ponto de partida para estudos, as imagens 

estavam no universo de interesse de Loureiro Fernandes, como pesquisador e 

incentivador das atividades científicas e acadêmicas, entrelaçando assim os percursos 

de Kozák aos do professor Diretor do Museu Paranaense e catedrático de 



 

 

Antropologia e Etnografia da Universidade Federal do Paraná. De acordo com 

Rosato... 

Kozák parece ter sido um homem movido a imagens. Não se tratava somente 
de produzi-las senão de obtê-las, de ter consigo determinadas imagens, 
marcando a importância conferida por ele à visualidade. Se as experiências 
vividas presidem, e certamente presidem, o conhecimento, no caso de Kozák 
elas se entrelaçam no ato cognitivo por ele privilegiado: o olhar. Kozák buscava 
conhecer produzindo imagens ou através de imagens produzidas. No 
mecanismo do conhecimento, as imagens foram tanto um ponto-de-partida 
quanto o resultado da experiência vivida. (ROSATO, 2009, p. 171) 

 

 Nessa viagem, Kozák também tirou muitas fotografias. Elas também compõem 

o acervo do Museu Paranaense, sendo que cerca de mais de 50 dedicadas 

exclusivamente aos Kaapor. Cabe ressaltar que algumas fotografias dos Kaapor 

também compõem o acervo da UNIDOV, do MAE, porém até o momento ainda não foi 

feito um levantamento preciso de quantas fotografias existem. As cenas das 

fotografias que compõem o acervo das duas instituições mostram indígenas no seu dia 

a dia, pousados com seus adornos, realizando atividades cotidianas, caçando, 

alimentando-se, mães cuidando dos filhos, indígenas produzindo artesanatos, 

cozinhando etc. 

 
Ao mesmo tempo em que produzia imagens em movimento, Kozák fotografava. 
É possível, entre tantos outros motivos, que isso acontecesse pelo acesso mais 
rápido às imagens que a fotografia permitia, ao contrário do cinema. O trabalho 
cinematográficos de Kozák, a maior parte em película colorida, eram revelados 
normalmente nos laboratórios da Kodak nos E.U.A., pois o Brasil não dispunha 
da tecnologia necessária, a fotografia, no entanto, poderia ser revelada pelos 
laboratórios locais ou pelo próprio fotógrafo. (...) É possível verificar nas 
fotografias de Kozák o bom uso dos elementos que distinguiram a fotografia 
como meio de expressão: a potencialização dos recursos técnicos, tenham eles 
vindo à luz pelas mãos dos fotógrafos clássicos, fotógrafos de imprensa ou 
fotoclubistas. Tais recursos, associados na fotografia de Kozák a uma mirada 
estética, transforma instantes fugidios e usuais em imagens de alma e coração. 
(ROSATO, 2009, p. 99) 

  

 

 

4.2.4 A Película 

 Com pouco menos de 50 minutos de duração, sem som, o filme mostra muitos 

detalhes da fauna e flora locais, bem como muitas cenas das plumárias Kaapor. 

Segue um breve e primário resumo do filme.      

 Num primeiro momento aparece um menino nu brincando com um jaboti. Após 

isso, o jaboti já aparece morto, é aberto pelos homens da comunidade, em seguida é 

posto ao fogo e o casco fica ao lado de uma panela com água fervendo junto ao fogo.  

 Em seguida aparece um jovem indígena cortando objetos com a ajuda de uma 



 

 

corda e uma árvore e em após isso, um homem indígena indo à caça e abatendo um 

animal de médio porte, um veado. O indígena o carrega nas costas e, com a ajuda de 

uma faca, vai arrancando a pele do animal. A cena é cortada para uma panela. Após, 

aparece um índio com muitos adornos plumários tocando um instrumento de 

percussão e dançando. A cena é cortada para outro homem carregando outro veado 

abatido. O homem abre o veado e Kozák mostra mais detalhes do que da primeira 

vez.            

 A cena é cortada para três mulheres indígenas preparando farinha. O 

enquadramento permite ver com um cachorro, galinhas passando etc. Em seguida 

Kozák aproxima a imagem de uma indígena utilizando pilões, após tipiti. As próximas 

cenas mostram uma mulher indígena organizando alguns tipitis e novamente mais 

uma parte do preparo da farinha de mandioca, dessa vez utilizando uma peneira. É 

curioso notar que Kozák foca bastante na cultura material dos indígenas e tenta 

mostrar os objetos em seu uso cotidiano.      

 A seguir, mais cenas das mulheres cozinhando, com várias crianças e 

cachorros em volta. Em todo o filme é muito comum a presença de cães. Aliás, algo 

que chama atenção em Darcy Ribeiro é exatamente a relação que os Urubu-Kaapor 

têm com cachorros, como fica evidente neste trecho: 

Daxy foi recebido por todos os seus cachorros, que saíram de vinte lugares 
dessa aldeiazinha. Um que estava debaixo da mesa, esquentando meus pés 
com seu calor e suas pulgas, saiu para saudá-lo saltando e grunhindo numa 
alegria incontrolada. Ele recostou-se na rede, entregou-lhe os pés para 
lamberem e morderem carinhosamente. A mulher foi recebida com a mesma 
alegria e não parece cansada da marcha. Descarregou o jamaxim, limpou na 
rede o suor que lhe molhava a tanga e saiu correndo para a casa da mãe, 
acompanhada pelos cachorros do pai e do marido que a perseguiam. Punham-
se na sua frente, quase derrubando-a, ou mordiam-lhe a orla da tanga e os 
calcanhares, enquanto agitava os rabos e latiam alegres. (RIBEIRO, 1996, 485) 

 

A relação dos Kaapor com cachorros de estimação é realmente muito próxima. 

No trecho seguinte Ribeiro (1996, p. 485) reclama, que...  

...até nossa viagem tem sido perturbada por causa dos cachorros e dessas 
amorosas relações que guardam com seus donos. Por amor deles, muitos 
índios que nos quiseram acompanhar, ajudando a trazer carga, deixaram de 
fazê-lo, lamentando não poder deixar seus rimbás sozinhos na aldeia, pois 

passariam fome. 

 O carinho por esses animais vai tão longe que até mesmo adornos são 

destinados a esses companheiros.  

Todas as pessoas aqui usam adornos: colares de miçangas, pulseiras, 
trançadeiras tornozeleiras de penas – até eu já uso uma pulseira -, pentes 
também ornados de plumas e lindos brincos de colibri. Também os cachorros 



 

 

levam colares de pedaços de madeira, intercalados com ossos. (RIBEIRO, 

1996, p. 132) 

Aliás, umas das maiores curiosidade do acervo do MAE é exatamente o colar 

para cachorro. (ANEXO 12) 

Seguindo a seqüência do filme, aparecem homens também ajudando nos 

preparativos e muitos cachorros, crianças e galinhas ao redor. Kozák, no tempo 11 

minutos e 48 segundos ele dá um close em duas aves recém nascidas, e depois uma 

criança indígena brinca com os animais que ele segue filmando até os 12 minutos e 52 

segundos. Após, cena de uma criança na rede e em seguida uma ave adulta. Corte 

para um beija-flor, que depois aparece sendo segurado enquanto Kozák filma.  

 A cena é cortada para uma coleção plumária, seguida de uma breve cena em 

que mostra a confecção dos adornos plumários. A recorrência na filmagem dos 

adornos plumários se justifica por um grande interesse do meio etnográfico pelo tema 

no período. O livro Arte Plumária dos Índios Kaapor, de Darcy Ribeiro e Berta Ribeiro, 

lançado em 1957 foi uma das principais referências do período. Aliás, já na introdução 

da obra os autores relatam que o interesse pela plumária indígena remonta uma longa 

data, uma vez que “desde os primeiros encontros entre esses índios e europeus, os 

adornos plumários suscitaram interesse e a admiração dos observadores mais 

sensíveis, como a arte indígena mais aprimorada.” (RIBEIRO e RIBEIRO, 1957, p. 7) 

 As penas utilizadas na confecção das peças Kaapor geralmente provêm de 

inúmeros pássaros, especialmente os tangarás, que são difíceis de caçar devido ao 

seu pequeno tamanho e à sua preferência pela copa das árvores. Os velhos artesãos 

kaapor fazem cocares, brincos, colares, pulseiras, braceletes e adornos labiais de 

penas.            

 De acordo com Ribeiro (1987, p. 193), antes de iniciar a elaboração dos seus 

adornos, o plumista indígena tem de fazer frente a inúmeras tarefas relativas ao 

preparo do material plúmeo e ao seu suporte. Estas tarefas vão desde a caça aos 

pássaros, dissecação, secagem e preparo das peles, seleção e corte das penas, 

desbaste do frouxel que cobre a parte inferior dos canhões a ser manobrada na feitura 

dos adornos, até a modificação do colorido original das penas.    

 A arte plumária é geralmente uma atividade masculina. De acordo com Ribeiro 

e Ribeiro (1957, p. 27), algumas peças são feitas por mulheres, especialmente 

aquelas de seu uso exclusivo. Segundo os autores, esta divisão de trabalho se 

explica, provavelmente, por estar a plumária diretamente ligada à caça para o 

provimento de penas, que é uma tarefa exclusivamente masculina.  



 

 

Por outro lado, o fato de terem obrigações mais intermitentes embora mais 
exaustivas dá aos homens a vantagem de mais horas de lazer. Isto é ainda 
mais verdadeiro para caciques e tuxáuas que, podendo escapar às tarefas de 
subsistência, têm oportunidade de dedicarem-se mais assiduamente ao 
exercício desta arte. (RIBEIRO e RIBEIRO, 1957, p. 27) 

Os adornos são ostentados especialmente nas cerimônias de nomeação das 

crianças, como testemunho da consciência que eles têm de si mesmos como povo. “É 

na plumária que encontramos a atividade mais eminentemente artística dos nossos 

índios, aquela em que revelam os mais elaborados impulsos estéticos e mais 

vigorosas características de criação própria e singular.” (RIBEIRO e RIBEIRO, 1957, p. 

8) 

A confecção dos adornos plumários representa uma das mais gratas 
ocupações para os índios Kaapor. Homens e mulheres dedicam a ela as horas 
de lazer que se seguem aos exaustivos esforços para assegurar a provisão 
diária de caça ou pesca e farinha. Na véspera das grandes festividades é que 
mais se empenham na fabricação destes adereços. O seu uso obedece certas 
regulamentações que podem ser acompanhadas através do ciclo de vida. 
(RIBEIRO e RIBEIRO, 1957, p. 25) 

 A película segue sua seqüência e mostra homens com seus afazeres, em 

seguida aparece uma mulher indígena com criança deitada na rede e depois corta 

para flores vermelhas, rosas e um inseto, uma espécie de besouro, que é espetado 

com uma agulha. Depois Kozák mostra muitos desses insetos em seu habitat natural, 

seguido de cenas de árvores.       

 Na seqüência, homens, mulheres e adolescentes estão juntos no preparo de 

uma festividade. Corte para um indígena indo à caça e em seguida depenando uma 

ave. Corte novamente para um indígena com muitos adornos plumários mexendo um 

caldeirão com um cigarro na boca. Outro corte para mais adornos plumários 

aparecem, junto com aves mortas que terão suas penas retiradas para a confecção de 

novos adornos. Em seguida um indígena vai mostrando vários adornos já prontos, tais 

como colares, pulseira e diademas.       

 Em seguida, aparecem mais cenas de preparativos, com crianças, homens e 

mulheres juntos é beiro de um rio. Novas cenas de objetos plumários, dessa vez com 

a câmera aproximada, aparecem pulseiras, diademas e colares. Em seguida já é noite 

e os indígenas continuam com seus preparativos.      

 No minuto 25, aparece o peixe referido no diário de campo de Kozák nadando 

em um copo com água. Corta para crianças indígenas brincando dentro do rio junto 

com mais cenas do peixe nadando no copo d´água. Em seguida, um pequeno grupo 

de indígenas andando e atravessando um pequeno rio. Após aparecem cenas do céu 

e o filme acaba. Um novo filme começa, com cenas muito parecidas com a do término 

da filmagem anterior. A seguir, muitas cenas de indígenas secando folhas e um deles 



 

 

prepara vários cigarros e acende um. O referido cigarro é descrito no diário de campo 

de Kozák.  

Os cigarros são feitos de folhas seca (...) e tem comprimento de 50 até 60 
centímetros, e diâmetro 5 até 6 cm. Fumando não engole o fumo, mas o fumar 
dá ele o poder de enxergar o espírito de Mukura ou Yupary e todos os espíritos 
dos quais cantam. (KOZÁK, 1958-1959, p. 96)  

 A seguir, mais cenas de confecção de diademas e uma cena parecida com 

uma já mostrada com um indígena com muitos adornos plumários mexendo um 

caldeirão com um cigarro na boca. A seguir mais cenas de confecção de artefatos 

indígenas, porém dessa vez com mais vagar e riqueza de detalhes, mostrando os 

estojos plumários e todos os cuidados no preparo dos artefatos34.  

A glória do corpo índio, porém, é a nudez emplumada. Em conseqüência, a 
mais alta e refinada de suas criações é a arte plumária, por seu caráter de 
criação não utilitária voltada para a pura busca de beleza; pela técnica 
apuradíssima em que se assenta, associada ao rigor formal com que cada 
peça é configurada; e, afinal, porque é servida pelo material mais nobre e mais 
belo de que os índios dispõem, tanto pela contextura e forma como e, 
sobretudo, pela gama extraordinária de seu colorido maravilhoso. (RIBEIRO in: 
RIBEIRO, 1987, p. 54) 

 É interessante ressaltar que, conforme relata Ribeiro (in: RIBEIRO, 1987, p. 26) 

ao morrer, o índio Kaapor nem sempre leva os adornos plumários. Somente pessoas 

de grande prestígio costumam ser enterradas com toda a sua riqueza plumária, 

porém, o mais comum é deixar essa riqueza para ser dividida entre os parentes. 

 Seguindo adiante, o filme também apresenta cenas de pintura no rosto de 

homens e um menino. Após a pintura aparece o último homem filmado se adornando 

com os objetos plumários35. As cenas seguintes mostram um indígena e um macaco 

em uma árvore, o dia se pondo e a seguir a lua. Após isso, mais cenas de adornos 

plumário, seguidos de detalhes da flora local, um indígena colocando um lenço 

vermelho na cabeça. Aparece um menino adolescente com o lenço vermelho sentado 

                                                           
34 “Em todas as casas o temos visto em meadas, de que tiram fibras para as cordas de seus 

arcos, as linhas com que costuram os artefatos plumários, e para outros fins. Em todos os 
ranchos há, dependurados, cofos de muquecas de certa folha - usados para guardar as penas 
que vão colhendo, antes de as utilizar. As grandes, de arara, e as mais raras são guardadas 
em canudos de taquaruçu, que eles abrem ao lado, tiram o miolo e fecham – com as penas – 
hermeticamente, amarrando-o com cordão e colocando algodão nos encontros. Os artefatos 
plumários já preparados se guardam em caixas feitas com tábuas bem lacradas, que também 
fecham hermeticamente com amarrilhos, algodão e cera de abelhas. Assim os defendem dos 
insetos que atacam as penas. (RIBEIRO, 1996, p. 129-130) 

35 “Os adornos Kaapor são altamente padronizados e apresentam pequena variedade 

de formas. Apesar desta fixidez dos padrões, é impossível encontrar dois espécimes 
idênticos, tanto pela variação natural das penas quanto por impulso do próprio 
plumista em obter novos efeitos.” (RIBEIRO e RIBEIRO, 1957, p. 18)  



 

 

numa rede e enfeitado com alguns adornos plumários. O homem mais velho que o 

enfeita também está com um pano vermelho na cabeça.     

 A seguir, mais cenas dos indígenas reunidos, algumas mulheres fumando e 

uma cuidando de um menino. Esse menino vai ser adornado e será batizado. Sobre 

rituais Kaapor, o mais importante deles é ricamente descrito por Darcy Ribeiro em seu 

artigo „Arte índia‟, na obra Suma Etnológica Brasileira, volume 2, em que ele é 

organizador e Berta Ribeiro é coordenadora. 

O grande cerimonial dos Kaapor é a festa de nominação dos filhos homens. 
Não se faz para todos os guris, mas para aqueles cujos pais sejam mais 
zelosos e produtivos e que, por acaso, nasceram numa quadra feliz em que o 
grupo local esteja bem estruturado e gozando de fartura. A festa é combinada 
com mais de um ano de antecedência, que é o tempo colher a roça que há de 
sustentar e fartar a quantos a esperam com ansiedade. Mas seu ritmo se vai 
intensificando, progressivamente, com a chegada do período em que se deve 
caçar e pescar para ter muita carne e peixe moqueados, até alcançar o clímax 
com a chegada e a recepção solene dos convidados e o desencadeamento 
cerimonial. (RIBEIRO, 1987, p. 59) 

  De acordo com Ribeiro (1987, p. 60), o ritual se inicia com as comidas, bebidas 

e cantorias na tarde e na noite que antecedem a manhã do batismo e se seguem pelo 

dia adentro e por mais uma noite e até mesmo por um dia e uma noite mais, caso haja 

fartura o suficiente para tamanho evento. Em tudo isso a figura paterna do menino a 

ser batizado tem um papel central. O pai desde o nascimento do seu filho homem 

perde seu nome para ser chamado simplesmente de „pai-do-menino‟. Ele convocará 

os parentes para edificarem uma nova maloca que seja grande e bela. Ali receberá 

todos os convidados, sabendo também que cada um deles estará a medir a festa 

pelas dimensões daquela casa e comparando-a com todas as que viram antes.  

As mulheres da aldeia também têm tarefas especiais, como a modelagem dos 
grandes camucins de cerâmica para fermentar o cauim que a todos irá 
embriagar. Também elas são julgadas pelas dimensões, pelo formato e pela 
beleza desses imensos potes bojudos ao redor dos quais se desenvolve a 
festa. O pai, além disso, deve confeccionar, sozinho, se é capaz, ou ajudado 
pelo melhor plumista, se necessário, os dois principais adornos Kaapor: o 
colar-flauta-emplumado com o apito de osso de gavião real que tocará durante 
a cerimônia e o grande diadema amarelo-ouro feito de penas caudais do japu, 
dádiva do próprio Maíra-Coraci a seu povo. Ele é a representação do próprio 
sol, que deve abrir-se e cingir a cabeça do guri no momento do amanhecer, 
quando se saberá seu nome. Nome que, desde então, será usado pelo pai e 
não pelo filho: (...). Mas não somente o pai, todos os homens e mulheres e 
todos os convidados que participarem da festa estarão por longo tempo 
preocupados em colecionar plumas de pássaros para preparar os adornos que 
hão de exibir durante o cerimonial e, depois, nas largas horas de comedoria, de 
bebedeira e de folia orgiástica. É principalmente em função destas festas 
cerimoniais que os Kaapor fazem seus pentes emplumados, seus brincos e 
suas pulseiras delicadíssimas, suas belas braçadeiras florais, seus soberbos 
canitares amarelos ou verdes, enchendo os patuás com aquilo que constituía 
quando lá estive - por volta de 1950 – a sua grande riqueza e seu grande 
orgulho. (RIBEIRO, 1987, p. 59) 



 

 

 Muitos dos adornos utilizados pelos indígenas compõem o acervo do MAE. 

Dentre eles pode-se destacar o colar feminino e diademas. No filme, um homem 

dança com o menino no colo e após isso, muitos pegam a criança no colo, após isso, 

a criança aparece sendo amamentada.     

 Posteriormente, Kozák é filmado junto com os indígenas, fumando e com uma 

máquina fotográfica pendurada no pescoço. A seguir aparece um menino tocando um 

instrumento de percussão e dançando. Seguido a isso, Kozák se detém em uma ave, 

depois isso aparece um indígena caçando e muitos índios remando uma canoa. Mais 

cenas do céu e o filme acaba com „the end‟ escrito na tela.      

4.3   Reflexões sobre a coleta da época 

 Observando as diversas modalidades de suportes produzidas durante o campo 

de Vladimir Kozák entre os Kaapor, várias considerações podem ser feitas. A primeira 

delas é que existia um franco diálogo e uma grande troca de experiência entre as 

pessoas que faziam a coleta dos artefatos indígenas no período. Se dentre essas 

pessoas estão nomes conhecidos como Darcy Ribeiro, por outro também existiam 

pessoas que mesmo não sendo da área, possuíam algum interesse nesse universo 

indígena.           

 A segunda consideração diz respeito à recorrência de materiais coletados 

muito parecidos e das mesmas etnias em diversos Museus da época. Esses fatores 

são, na realidade, uma conseqüência da primeira consideração, uma vez que é a partir 

da troca de informações que os agentes eram ou se sentiam estimulados a irem a 

campo em busca de novos materiais.        

 Aliás, esse interesse intenso por coletas ressalta uma grande peculiaridade do 

período, que é o foco na cultura material das etnias. Essa peculiaridade denota uma 

visão especialmente culturalista, o que fica ainda mais evidente observando a película 

e as fotografias produzidas por Kozák, onde há uma tentativa de justificar a coleta de 

determinados objetos a partir de seus usos e costumes.    

 Porém, já no contexto específico da arte, outras considerações são 

necessárias. Ribeiro (1987, p. 29-30), explica que por arte índia, podem-se designar 

certas criações conformadas pelos índios de acordo com padrões prescritos, 

geralmente para servir a usos práticos, mas buscando sempre alcançar a perfeição. 

Sendo assim, como ressalta o autor, a expressão estética indica certo grau de 

satisfação dessa vontade de beleza. Essa concepção de arte aplicada aos índios 

permite, portanto, encontrar na vida diária dos indígenas muitas expressões de 

criatividade artística.          

 Em relação aos objetos de adorno, especialmente a plumagem, outra 



 

 

curiosidade parece vir à tona. Como bem sinalizam Ribeiro e Ribeiro (1957, p. 7), o 

interesse por adornos plumários remonta um tempo ainda mais pretérito, uma vez que 

a documentação iconográfica vem se acumulando desde o século da descoberta, o 

que fica ainda mais patente quando se recorda que o primeiro objeto recebido pelos 

descobridores foi justamente um „sombrero de pennas d´aues‟.     

 A imagem visual que mais espontaneamente ocorre ao senso comum ao 

pensar em índios é justamente a de figuras adornadas com plumárias. Porém, um 

ponto ainda mais significativo levantado pelos próprios autores, reside no fato de que 

essa imagem parece estar também muito próxima do que eles também fazem de si 

mesmos.            

 Além disso, é na produção dos adornos plumários que se encontra a atividade 

eminentemente artística dos indígenas, assim, como ressaltam Ribeiro e Ribeiro 

(1957, p. 8), só é legítimo falar de arte plumária quando o valor estético das penas é 

superado por esforço de imaginação, sensibilidade e virtuosismo que permite construir 

com elas obras que valham por si próprias.  



 

 

5  CONSIDERAÇÕES FINAIS 

O contexto de formação de uma identidade genuinamente brasileira e a 

constituição do patrimônio nacional foram momentos cruciais para se entender um 

determinado período no Brasil que correspondeu a uma tendência que balizou todo 

um conceito de formação de idéia de patrimônio. Os anos 30 trouxeram um projeto 

político que visava à busca e a construção de um caráter verdadeiramente nacional. A 

criação de órgãos e departamentos responsáveis por essa função trouxe uma 

institucionalização desses conceitos.       

No Paraná também houve algo parecido. Com a criação da Província do 

Paraná, em 1853, houve uma preocupação intensa em se criar uma cultura 

genuinamente paranaense. Isso se mostra desde a mobilização do movimento 

paranista, até a constituição de simbologia que os artistas paranistas criaram para 

representar a nova identidade, tais como o pinheiro, a pinha, o pinhão e a gralha-azul. 

 O conceito de colecionamento também remonta o início do que foi a 

constituição de acervos museológicos. Tendo suas origens nos gabinetes de 

curiosidades, o que havia no início era muito mais um agrupamento de objetos e um 

constante processo de coleta aleatória e tentativa de conservação.     

 Apropriar-se, nesse contexto, pode ser entendido como um sinônimo de 

preservação e definição de uma identidade e sob este viés, então, as práticas de 

apropriação e colecionamento podem ser compreendidas como um esforço em 

preservar ou constituir o que define a identidade e a memória nacional. 

Especificamente no contexto de colecionamento e constituição de acervo 

indígena, o recolhimento de elementos materiais das culturas ameríndias teve início 

imediato com a descoberta do Novo Mundo. Com isso, a retirada de objetos de uma 

determinada cultura passa a ser apenas a primeira das muitas mudanças que a 

atividade de coleta produz.         

 Ao se focar na lógica de coleta da década de 1950, período em que ocorre a 

constituição dos acervos estudados na presente monografia, é possível perceber que 

essa maneira de se coletar corresponde a uma dinâmica que era padrão no período. 

Com um forte viés culturalista, o enfoque na cultura material das etnias era uma 

constante na escolha dos objetos. Esse enfoque culturalista fica ainda mais evidente 

observando a película e as fotografias produzidas por Kozák, onde há uma tentativa 

de justificar a coleta de determinados objetos a partir de seus usos e costumes.   

 Também é possível observar, por meio da leitura da caderneta de campo de 

Kozák, que os agentes responsáveis diretamente pela coleta de objetos indígenas 

feitas durante viagens de campo eram basicamente os mesmos e que existia uma 



 

 

grande troca de informação entre eles. Essa troca é possível de ser observada 

empiricamente por qualquer visitante dos principais museus indígenas do Brasil, onde 

certamente existirá uma visível recorrência em certos objetos, tais como da etnia 

Kayapó, as bonecas Karajá, as cerâmicas Wauja etc., ressaltando assim que esses 

objetos foram coletados por diversos atores num mesmo período e distribuídos entres 

esses museus. 
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7 ANEXOS 

ANEXO 1 – Índio Urubu Kaapor adornado com plumárias 

Crédito: Vladimir Kozák/Acervo Museu Paranaense 

 

 

 

 

 

ANEXO 2 – Mulheres preparando farinha de mandioca, a companhia dos cachorros é 

uma constante na vida cotidiana do Kaapor 

Crédito: Vladimir Kozák/Acervo Museu Paranaense 

 



 

 

ANEXO 3 – Capa da caderneta de Campo de Vladimir Kozák 

Crédito: Acervo Museu Paranaense 

 

 

 

 

ANEXO 4 – Páginas 175 e 176 da caderneta de Vladimir Kozák, onde ele discorre 

sobre o kandirú e esboça alguns desenhos desse peixe 

Crédito: Acervo Museu Paranaense 

 



 

 

ANEXO 5 – Colar de plumas de uso feminino (número de ordem 65.04.01/1012) 

Crédito: Acervo Museu Paranaense 

 

  

 

ANEXO 6 – Adorno labial (numeração atual IV.899/MAE) 

Crédito: Renata de Pina Costa 

 

 

 



 

 

ANEXO 7 – Colar apito emplumado (numeração atual IV.933/MAE) 

Crédito: Renata de Pina Costa  

  

 

 

 

 

ANEXO 8 – Diadema (numeração atual IV.588/MAE) 

Crédito: Renata de Pina Costa  

 

 

 

 



 

 

 

 

ANEXO 9 – Pulseiras emplumadas (numeração atual IV.792 e IV. 793/MAE) 

Crédito: Renata de Pina Costa  

 

 

 

 

 

ANEXO 10 – Testeira (numeração atual IV.900/MAE) 

Crédito: Renata de Pina Costa  

 

 

 



 

 

 

 

 

ANEXO 11 – Pente de uma haste (numeração atual IV.949/MAE) 

Crédito: Renata de Pina Costa 

 

 

 

 

 

ANEXO 12 – Colar para cachorro (numeração atual IV.936/MAE) 

Crédito: Renata de Pina Costa 

 

 


