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RESUMO 

 

 

O objetivo desta monografia é apresentar uma etnografia do Museu de Arte Indígena de 

Curitiba – museu privado derivado da coleção particular de sua proprietária, formada ao longo 

de 20 anos de expedições por terras indígenas brasileiras. Iniciaremos com algumas discussões 

teóricas sobre práticas de colecionamento, indagando sobre o que são coleções, como e por que 

se formam. Junto a isso, refletiremos sobre como coleções são traduzidas em museus, sendo 

estes espaços de ficção. Faremos uma descrição da exposição do MAI e os discursos que a 

circundam, tanto oralmente, durante as visitas guiadas, quanto materialmente em sua 

expografia. Então, apresentaremos a colecionadora responsável por sua idealização e 

realização, mostrando como a proposta do museu se liga intimamente à trajetória da proprietária 

em seu movimento de descoberta, encantamento e imersão nas culturas indígenas brasileiras. 

Analisaremos as narrativas proferidas por ela acerca de sua trajetória, além de seu modo de 

traduzir este “outro” que ela encontrou em suas viagens e compartilhar através da criação do 

MAI. Para tanto, refletiremos também sobre o lugar da “arte indígena” nesta formulação 

enquanto potencial pedagógico proposto pelo museu.  

 

Palavras-chave: Colecionamento; Arte Indígena; Museu de Arte Indígena de Curitiba 
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ABSTRACT 

 

The objective of this final paper is to offer an ethnography of Indigenous Art Museum 

of Curitiba - a private museum derived from a particular collection of its founder, formed 

through twenty years of expeditions in indigenous land in Brazil. We begin with some 

theoretical discussion about collectionism, inquiring about what a collection is, as well as how 

and why they are formed. Added to that, we’ll reflect on how collections are translated into 

museums, considering them as places of fiction. the next step is to provide a detailed description 

on IAM and the narratives that go around with it, orally, through speeches during guided tours, 

or intrinsic to its exposition criteria. So, we’ll introduce the collector responsible for its 

idealization and realization, showing how the museum’s proposal is intimately linked to its 

owner trajectory regarding her movement of discovery, enchantment and immersion in 

brazilian indigenous cultures. We will analyze her narratives about her trajectory, as well as her 

way of translating this "other" she encountered in her travels and shared with others through 

the creation of the IAM in Curitiba. To do so, we will also reflect on the place of "indigenous 

art" in this formulation as a pedagogical potential proposed by the museum. 

Keywords: Collectionism; Indigenous Art; Indigenous Art Museum of Curitiba. 
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1. INTRODUÇÃO 

 

 Após funcionar em Clevelândia1 de 2009 a 2013, atendendo principalmente alunos de 

escolas públicas, o Museu de Arte Indígena, fundado pela administradora Julianna Podolan 

Martins, foi inaugurado ao público em Curitiba no dia 18 de novembro de 2016, em sede própria 

na Avenida Água Verde. Desde então, abre suas portas de segunda-feira a sexta-feira, das 10h 

às 17h30, além de oferecer visitas guiadas a grupos durante a semana e também nos finais de 

semana, agendadas através do site http://www.maimuseu.com.br/ ou telefone, com ingressos 

de valor acessível.  

O acervo técnico de cerca de 1.200 peças tem curadoria de Anna Itália Paraná Mariano 

e vem da coleção particular de Julianna Podolan Martins, adquirido desde 1997 em expedições 

por aldeias indígenas brasileiras. Podolan é administradora de empresas por formação, mas se 

considera colecionadora e apaixonada pelos povos indígenas do Brasil.  

O museu é dividido em quatro grandes categorias: 1) arte plumária, a maior parte do 

acervo; 2) cerâmica, cestaria e utilitários; 3) ritualismo, com adereços e instrumentos musicais; 

e 4) armas. As etnias representadas são sobretudo do estado do Mato Grosso e do Parque do 

Xingu,2 mas também de outros estados brasileiros das regiões norte e nordeste – Amazônas,3 

Pará,4 Roraima5 e Maranhão6 e Pernambuco7 –, centro-oeste – Mato Grosso do Sul8 e 

Tocantins9 – e sul e sudeste – Rio Grande do Sul, Santa Catarina e Paraná e São Paulo10.    

Podolan, em entrevista à rádio EBC, explicou que a diversidade do acervo se apresenta 

com três grandes objetivos pedagógicos: 1) a desconstrução da ideia do indígena “genérico”; 

2) a desconstrução da ideia de uma cultura indígena engessada no tempo; e 3) a reabilitação da 

                                                
1 Local de nascimento da proprietária do museu. Clevelândia é um município brasileiro do estado do Paraná, com 

aproximadamente 20.000 habitantes. Mais informações: http://www.clevelandia.pr.gov.br/site_novo/ 

 
2 Borôrô, enawenê nawê, irantxe, kamayurá, karajá, kayabí, kayapó, kayapó-gorotire, kayapó-mekrãgnoti, 

mehinako, paresí, rickbatsa, tapirapé, waurá. 
3 Ashaninka, dessana, guarani, marubo, matis, sateré mawé, waimiri-atroari, tikuna. 
4 Assurini, kayapó, kayapó-mekrãgnoti. 
5 Wai wai. 
6 Urubu-ka’apor. 
7 Fulniô. 
8 Kadiwéu, kinikinau, terena. 
9 Karajá, karajá javaé. 
10 Guarani, kaingang. 

http://www.maimuseu.com.br/
http://www.clevelandia.pr.gov.br/site_novo/
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imagem indígena e a inclusão de sua arte na cultura brasileira11. De acordo com a fundadora,12 

o conceito de “arte”, ao invés de “artesanato”, reconhece a complexa intersecção entre rito e 

estética na confecção de cada item para a cultura das diferentes etnias.  

A primeira vez que ouvi falar da existência do MAI foi aproximadamente dois meses 

antes de sua abertura ao público, através da minha orientadora e professora Edilene Coffaci de 

Lima, que comentou comigo sobre a futura inauguração do museu. O que chamou a atenção 

primeiramente foi o fato de ser um museu privado focado em arte indígena e proveniente de 

uma coleção particular, pois até o momento eu sequer imaginava que haviam colecionadores 

de arte indígena no Brasil. Afinal, quem era a responsável por esse museu?  

Visitei-o aproximadamente em sete ocasiões:  

Em primeiro lugar, na inauguração particular ocorrida em 16 de novembro de 2016, 

dois dias antes de vir a abrir ao público. Tive esta oportunidade pois, na época, fazia estágio no 

IPHAN - Instituto do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional, que, em 07 de novembro foi 

convidado a participar. Nessa ocasião eu já havia decidido, há pouco tempo, fazer minha 

monografia sobre o MAI, mas não tive a oportunidade de falar e me apresentar a Julianna 

Podolan durante o evento. No entanto, participei da celebração e realizei algumas anotações, 

expostas aqui. 

A segunda vez que fui ao MAI, aproximadamente um mês depois, estava acompanhada 

de meu colega Fabiano Azola e minha orientadora Edilene Coffaci de Lima. Fomos às 10:00, 

assim que abriu o museu, sem realizar agendamento. Ao chegarmos lá, tivemos sorte de 

encontrar a curadora Anna Itália, que iria começar uma visita guiada com três parentes e 

conhecidos seus. Ela nos convidou para participar e nós aceitamos, nos identificando como 

estudantes e professora de antropologia.  

Em um terceiro momento, em fevereiro de 2017, fui ao museu sozinha para fazer 

algumas anotações. 

Minha orientadora entrou em contato com a Samantha, funcionária assistente de 

Podolan, para marcar uma entrevista com a proprietária do museu. Assim, a quarta visita ao 

                                                
11 Esses objetivos também estão no site do museu www.maimuseu.com.br  
12 Entrevista de Valter Lima pela Revista Brasil, das Rádios EBC, em 11 de novembro de 2016. Disponível em: 

[http://radios.ebc.com.br/revista-brasil/edicao/2016-11/curitiba-inaugura-o-1o-museu-de-arte-indigena-no-dia-

18-de-novembro]. 

http://www.maimuseu.com.br/
http://radios.ebc.com.br/revista-brasil/edicao/2016-11/curitiba-inaugura-o-1o-museu-de-arte-indigena-no-dia-18-de-novembro
http://radios.ebc.com.br/revista-brasil/edicao/2016-11/curitiba-inaugura-o-1o-museu-de-arte-indigena-no-dia-18-de-novembro
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MAI se deu em 09 de maio de 2017 e consistiu em uma entrevista com duração aproximada de 

1h30 que Podolan concedeu a mim e à professora Edilene Coffaci de Lima. Esse foi o momento 

em que me apresentei oficialmente à Podolan enquanto estudante de Ciências Sociais da UFPR 

e interessada em pesquisar o museu. Ela se mostrou colaborativa e, inclusive, mencionou outra 

pesquisa que estava sendo realizada sobre o MAI13. 

Pouco tempo depois, aproximadamente um mês, novamente tive a oportunidade de 

participar de uma visita guiada, dessa vez com Podolan. Não me recordo qual grupo ela 

atendia14, mas ao chegar no museu fui informada pelo recepcionista que a monitoria iria 

começar. Assim, me identifiquei e perguntei à proprietária se eu poderia acompanhá-los, ao que 

ela respondeu afirmativamente.  

Somente na metade do segundo semestre de 2017 voltei ao museu para tirar algumas 

fotografias, que se encontram neste trabalho. Nesta ocasião também verifiquei o livro de visitas 

do museu e, se na época da inauguração havia muitos visitantes “avulsos”, inclusive turistas e, 

curiosamente um grande número de franceses na lista, desta vez reparei que o público estava 

quase restrito a grupos escolares. 

Por último, realizei uma nova entrevista com Podolan no dia 07 de novembro, que foi 

solicitada e confirmada de última hora, não sendo possível a participação da minha orientadora. 

Ambas as entrevistas foram gravadas com a permissão da proprietária do museu. 

Vale a pena comentar aqui que visitei o MAI menos vezes do que desejava, pelo fato 

de ter que pagar o ingresso de entrada e pelos horários de atendimento limitados. O museu abre 

somente de segunda à sexta das 10:00 às 17:30, e, como tinha aulas pela manhã e estágio à 

tarde, meu acesso ficou restrito. O MAI abre nos finais de semana somente para atender grupos 

de no mínimo 15 pessoas com agendamento antecipado. Devido a essas dificuldades, não 

consegui também, infelizmente, participar de nenhuma visita guiada com escolas, o principal 

público do museu.  

O objetivo visado, ao fazer um estudo da coleção particular de Julianna Podolan, que 

forma o Museu de Arte Indígena de Curitiba, é menos uma análise da biografia dessas peças, 

                                                
13 Na época em que ela mencionou, o trabalho ainda estava em andamento. Em nova conversa em novembro de 

2017, Podolan disse que o trabalho já havia sido concluído, mas que ela não teve acesso ainda. A pesquisadora foi 

identificada como Carolina Rossetti de Toledo, no entanto não encontrei online nenhum trabalho dela relacionado 

ao MAI. Link do lattes: http://lattes.cnpq.br/1196738141946583 acesso em 05 de dezembro de 2017. 
14 O grupo consistia em aproximadamente 20 mulheres adultas, possivelmente professoras da rede pública, mas 

não posso dizer com certeza. 

http://lattes.cnpq.br/1196738141946583
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de sua vida social (Appadurai, 2008) — embora algumas dessas informações estejam presentes 

— e mais uma análise da trajetória e discurso da colecionadora e como esta atribui sentido à 

coleção que formou, à sua prática e critérios de colecionamento. Isto é, tanto o que se apresenta 

no MAI sobre “arte indígena” quanto sobre a coleção e as informações etnográficas, se mostram 

intimamente ligados à trajetória de Podolan, às suas viagens e seu “despertar” para olhar as 

culturas indígenas, bem como sua “paixão” por esses povos.  

Outro desafio da pesquisa, além do horário limitado de acesso ao museu, foi como 

conciliar as referências antropológicas que eu tinha com os discursos apresentados no MAI por 

Podolan e Ana Itália. Uma vez que nenhuma das responsáveis pela exposição têm formação 

acadêmica na área, me deparei com o objetivo de utilizar a teoria antropológica, principalmente 

de etnologia e arte indígena, sem contrapô-la aos discursos ali apresentados. Tentei fugir, assim, 

de fazer uma mera oposição entre o que a antropologia apresenta sobre a visão de mundo 

indígena e o que Podolan traz enquanto “representante” da visão ocidental sobre o mundo 

indígena e, mais especificamente, sua arte. O que se pretende aqui, mais do que isso, é lançar 

luz ao pensamento e narrativas trazidos pela colecionadora. 
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2. COLEÇÕES E MUSEUS 

Por que os indivíduos decidem colecionar e conservar certos objetos em detrimento de 

outros? Ou, por que, em primeiro lugar, coleções são formadas? 

Questionar e refletir sobre a formação de coleções e as práticas de colecionamento em 

si, seu aspecto universal e suas formas contingentes, é olhar para uma dimensão maior dos 

objetos de que uma coleção encerra. Susan Pearce, uma das principais autoras do tema 

utilizadas aqui, afirma a este respeito:  

“An attempt to understand the nature of these collections is one way of 

exploring our human relationship with the external physical world of which they are 

a part. The material comes as part of a context, part of the web of relationships, for 

which ‘ideological’ is a useful word, which involve persons and the material world. 

The forming of the collection is part of the relation between the subject, conceived 

as each individual human being, and the object, conceived as the whole world, 

material and otherwise, which lies outside him or her. The collections, in their 

acquisition, valuation and organization, are an important part of our effort to 

construct the world, and so it is with this large and fascinating area that this paper 

will be concerned.” (PEARCE, 1994, p. 194) 

Acrescento, no entanto, que, embora a relação do homem com o mundo enquanto algo 

exterior a si (tipicamente moderno)15 seja um foco indispensável do estudo de coleções, é 

possível encararmos ainda que, ao falar da relação entre pessoas-objeto, falamos também da 

relação entre pessoas, ou melhor, da relação de um com a alteridade, seja ela temporal ou 

espacial.    

Museus são formados, grosso modo, pelas coleções que abrigam, pelos objetos 

materiais que encerram. No entanto, os estudos sobre como se formaram essas coleções, 

principalmente partindo da própria museologia, se difundiram somente na segunda metade do 

século XX. É possível identificarmos três eixos de estudos na área: aqueles que focam nas 

políticas de colecionamento; os que abordam a história das coleções e das práticas de 

colecionamento; e, por fim, aqueles que se interessam pela natureza das coleções e as razões 

pelas quais as pessoas colecionam (PEARCE, 2014, p. 194). O que me interessa principalmente 

                                                
15 Baseio minha concepção de modernidade ou de “homem moderno” no livro A formação do homem moderno 

vista através da arquitetura, do filósofo Carlos Antônio Leite Brandão. 
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é este último eixo, embora os três âmbitos estejam entrelaçados. Neste capítulo, pretendo trazer 

uma abordagem mais teórica sobre a discussão de colecionamento e museus, no que são 

caracterizados propriamente.  

 As discussões sobre colecionamento invariavelmente - e inevitavelmente - se apoiam 

nas formulações de Krzysztof Pomian. Correndo o risco de ser repetitiva, pretendo, no entanto, 

explorar mais detidamente os argumentos do historiador polaco neste capítulo, pois suas ideias 

são fundamentais para justificar as características do MAI apresentadas aqui enquanto coleção.  

 Em primeiro lugar, é importante enfatizar que, para o autor, a formação de coleções é 

uma prática universal, presente em todas as culturas desde o surgimento da cultura em seu 

sentido próprio, isto é, de objetos que representam uma dimensão maior do que sua 

materialidade, o que Pomian chama de dimensão “invisível” (POMIAN, 1994, p. 71). Embora 

esta seja parte fundamental da teoria de Pomian, não é o que se pretende afirmar no presente 

trabalho, uma vez que contextualizo o colecionamento de Podolan, falando de uma prática 

específica.  

Para não cair em uma excessiva generalidade quanto à sua definição, afinal pode-se vê-

las em todo lugar, algumas características são utilizadas pelo autor como balizas do conceito. 

Coleções são objetos preciosos, mantidos fora do mercado, sem utilidade, e protegidos. Têm 

“um valor de troca sem terem valor de uso” (POMIAN, 1994, p. 54). Mas por que as pessoas 

colecionam? 

“Enfim, observa-se que o facto de as possuir confere prestígio, enquanto 

testemunham o gosto de quem as adquiriu, ou as suas profundas curiosidades 

intelectuais, ou ainda a sua riqueza ou generosidade, ou todas estas qualidades 

conjuntamente. Não é caso para espanto, então, que se encontrem pessoas que queiram 

apropriar-se de tais objetos e que para atingirem este fim sacrifiquem uma parte das 

suas fortunas; ou outras que, não podendo apropriar-se de tais objetos, queiram ter 

pelo menos o direito de olhá-los” (POMIAN, 1994, p. 54) 

Essa explicação, pautada em aspectos históricos, científicos ou estéticos das coleções – 

elaborados a partir do Ocidente –, indicando o gosto de seu portador, embora a princípio pareça 

elucidar também o caso de Julianna Podolan - que enfatiza inclusive o “sacrifício financeiro” 

de que lançou mão - não é suficiente.  

Assim, o autor apresenta ainda a condição de que uma coleção só encontraria seu 

sentido próprio quando exposta ao olhar (POMIAN, 1994, p. 63). Clifford (1994) parece 
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corroborar com essa característica da coleção uma vez que reproduz a afirmação de Susan 

Stewart (1984) de que “o limite entre a coleção e o fetichismo é mediado pela classificação e a 

mostra em tensão com a acumulação e o segredo” (STEWART, 1984 apud CLIFFORD, 1994, 

p. 72). 

Para Pomian (1994), isto decorre da função intrínseca às coleções, que seria a de 

comunicar o mundo visível (material) e o invisível (imaterial, transcendente). Assim, os objetos 

podem representar “o longínquo, o oculto, o ausente” (1994:64), o “que está para lá de qualquer 

espaço físico, de qualquer extensão, ou num espaço dotado de uma estrutura de facto particular, 

(...) antepassados e deuses, mortos, homens diferentes de nós, acontecimentos, circunstâncias” 

(1994:66). 

Nesse sentido, a materialidade das coleções é o suporte no qual se projeta uma dimensão 

invisível que permite ao espectador conhecê-la, seja qual for. No caso do Museu de Arte 

Indígena de Curitiba, temos representados homens diferentes de nós, em sua relação com outras 

dimensões invisíveis: a cultura e a natureza, que serão abordadas adiante.  

Embora a coleção não seja reconhecida por sua utilidade, podemos afirmar, no entanto, 

que há uma função intrínseca a ela: a de comunicar e representar. Um dos primeiros teóricos 

do colecionamento afirma: 

“A collection is basically determined by the nature of the value assigned to 

the objects, or ideas possessed. If the predominant value of an object or idea for the 

person possessing it is intrinsic, i.e., if it is valued primarily for use, or purpose, or 

aesthetically pleasing quality, or other value inherent in the object or accruing to it by 

whatever circumstances of custom, training, or habit, it is not a collection. If the 

predominant value is representative or representational, i.e., if said object or idea is 

valued chiefly for the relation it bears to some other object or idea, or objects, or ideas, 

such as being one of a series, part of a whole, a specimen of a class, then it is the 

subject of a collection.” (DUROST, 1932, apud PEARCE, 1994, p. 157) 

Assim, “todas as coleções estudadas cumprem uma mesma função, a de permitir aos 

objetos que as compõem desempenhar o papel de intermediários entre os espectadores, 

quaisquer que eles sejam, e os habitantes de um mundo ao qual aqueles são exteriores” 

(POMIAN, 1994, p. 67). Mas como essa comunicação é feita? Segundo o historiador polaco, 

ela só é possível graças à linguagem. 
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“É a linguagem que engendra o invisível. Fá-lo porque permite aos 

indivíduos comunicarem reciprocamente os seus fantasmas, e transformar assim num 

facto social a íntima convicção de ter tido um contacto com algo que jamais se 

encontra no campo do visível. (...) Sobretudo, a linguagem permite falar dos mortos 

como se estivessem vivos, dos acontecimentos passados como se fossem presentes, 

do longínquo como se fosse próximo, e do escondido como se fosse manifesto. (...) A 

linguagem engendra então o invisível, porque o seu próprio funcionamento, num 

mundo onde aparecem fantasmas, onde se morre e acontecem mudanças, impõe a 

convicção de que o que se vê é apenas uma parte do que existe. A oposição entre o 

invisível e o visível é antes de mais a que existe entre aquilo de que se fala e aquilo 

que se apercebe, entre o universo do discurso e o mundo da visão” (POMIAN, 1994, 

p. 68). 

Esse aspecto será melhor elucidado adiante, ao reproduzirmos e refletirmos sobre os 

discursos proferidos por Podolan e Ana Itália (curadora) durante as visitas guiadas no MAI. 

Embora seja a linguagem a engrenagem do invisível, isto é, do que atribui significado 

ao visível, ela não necessariamente se sustenta sozinha. A palavra pode ser enganadora, e os 

objetos ajudam a validá-la. Especialmente na sociedade ocidental, na qual se confere 

legitimidade antes aos documentos do que à palavra, os objetos de uma coleção, expostos ao 

olhar, são uma maneira de confirmação do que está sendo dito. 

Além de produzir a oposição entre visível e invisível, a linguagem, segundo o autor, 

também tem um outro efeito notável: ela sugere a superioridade do último em relação ao 

primeiro. Isto levaria os homens a se interessarem por tudo aquilo que parece ligado ao invisível 

e que o represente, sendo necessário, em qualquer forma de economia, que haja o tempo livre 

para indivíduos ou grupos coletarem e/ou conservarem objetos que representem o invisível 

(POMIAN, 1994, p. 69). 

Os objetos de determinada coleção são definidos por Pomian (1994) como semióforos 

(1994:71), que são objetos dotados de um significado - atribuído pela linguagem e pela 

exposição - e que não têm utilidade, diferentemente das coisas. Os colecionadores e 

conservadores dos museus comportam-se, assim, como os guardas dos tesouros (1994: 52) e os 

objetos são mesmo inalienáveis; não se tenta vendê-los mesmo em caso de grandes dificuldades 

financeiras, sendo este, inclusive, o caso do MAI, uma vez que Podolan, em entrevista, contou 

das propostas que recebeu de compra das peças e de exposições no exterior, as quais negou por 

serem únicas e pelo receio de comprometer a integridade da coleção.  
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“O semióforo desvela o seu significado quando se expõe ao olhar. Tiram-

se assim duas conclusões: a primeira é que um semióforo acede à plenitude do seu 

ser semióforo quando se torna uma peça de celebração; a segunda, mais importante, 

é que a utilidade e o significado são reciprocamente exclusivos: quanto mais carga 

de significado tem um objecto, menos utilidade tem, e vice-versa.” (POMIAN, 1994, 

p. 72) 

Fabian (2010) diferencia objetos de coleções e arquivos com o critério de que estes são 

feitos enquanto os primeiros são encontrados (p. 62). Se tomarmos o ponto de partida de 

Pomian (1994), no entanto, é perfeitamente possível afirmarmos que coleções são feitas, no 

sentido de que o colecionar as escolhe especialmente, as protege, produz uma coerência em 

relação às semelhanças materiais e atribui um significado a essas peças, através de um discurso. 

As peças de uma coleção são retiradas de sua utilidade anterior e, não sendo úteis para quem as 

coletou, adquirem certa carga de significação conforme deseja o colecionador, que o torna 

precioso e, consequentemente, digno de proteção. Isto faz com que não seja possível que um 

mesmo objeto seja para uma mesma pessoa coisa (objeto acima de tudo útil) e semióforo (objeto 

significativo) (Pomian, 1994, p. 72). 

Assim, o valor de um objeto se dá ou por sua utilidade ou por seu significado. No caso 

das coleções, mesmo que suas peças não tenham um valor de uso, têm um valor de troca, 

imputado pelo significado a que se lhes atribui. As peças de uma coleção “são preciosas, o que 

quer dizer que se lhes atribui um valor, porque representam o invisível e participam portanto 

da superioridade e da fecundidade de que este é inconscientemente dotado” (POMIAN, 1994, 

p. 72). 

E quem as atribui valor? Pomian (1994) afirma que existem grupos ou pessoas em certa 

posição social que os permite, tal como as coleções, representar o invisível: são homens-

semióforo, em oposição aos homens-coisa, situados na base da hierarquia. Aqueles que ocupam 

o topo estão, consequentemente, mais rodeados de semióforos de alto valor, o que leva o 

historiador a concluir que é a hierarquia social que leva ao aparecimento das coleções 

(1994:74). Uma particularidade da sociedade ocidental, no entanto, é que as coleções são 

formadas, geralmente, por indivíduos (1994:74). De todo modo, corroboro com Pearce (2014) 

ao afirmar que mesmo um único objeto pode ser visto como parte de um conjunto, “either in 

relation to others of its kind or in relation to the other elements in the life history of the original 

owner or collector” (2014: 194). 
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Existem, no entanto, categorias diferentes de semióforos. Pomian conta que a moda de 

colecionar antiguidades se difundiu na segunda metade do século XVI (1994:76), consistindo 

em objetos utilizados principalmente para fins científicos. Com as diversas viagens realizadas 

naquele período e no século anterior, surge um novo estatuto de colecionamento. As expedições 

alcançaram lugares antes inimagináveis e fantasiosos e voltaram trazendo histórias e novos 

conhecimentos, mas também uma enorme variedade de objetos. 

“Todos estes objectos, qualquer que fosse o seu estatuto original, tornam-se 

na Europa semióforos, porque recolhidos não pelo seu valor de uso mas por causado 

seu significado, como representantes do invisível: países exóticos, sociedades 

diferentes, outros climas. Todos estes objectos não têm todavia nos séculos XVI e 

XVII  o mesmo estatuto das antiguidades. Mais do que objectos de estudo, são 

curiosidades” (POMIAN, 1994, p. 77). 

 Sendo a formação de coleções uma prática social e que, geralmente, está relacionada a 

poder financeiro e simbólico, Pomian (1994) conta como, nos séculos XVII e XVIII, as 

coleções eram expostas internamente entre membros de um mesmo meio social. Assim, além 

da dimensão atemporal e onipresente das coleções evocada, o historiador polonês não deixa de 

enfatizar os diferentes formatos que essas práticas tomam de acordo com o contexto em que 

são produzidas.  

Isto se relaciona com o surgimento, no século XVII, do “individualismo possessivo 

ocidental”, proposto por C. B. MacPherson (1962), que traça a imagem de um eu ideal como 

possuidor: “o indivíduo cercado pela propriedade e pelos bens acumulados” (CLIFFORD, 

1994, p. 70).  

Fabian (2010), ao refletir especialmente sobre coleções etnográficas, afirma que o 

estudo das práticas de colecionamento se justifica por características específicas do espaço e 

tempo de determinada coleção:  

 “Inquirir sobre ‘itinerários’ e ‘histórias de vida’ de coleções poderia ser um 

começo promissor desde que estas, enquanto noções, não sejam usadas apenas como 

metáforas adequadas, mas como conceitos que tornam possível apreender aspectos 

essenciais das coleções, tais como suas identidades materiais e temporais específicas. 

Isso também vale para dar atenção a ‘atos de colecionar [coletar]’ como eventos e à 

parte ativa que pessoas e comunidades desempenham ao produzir objetos 

colecionáveis estabelecendo ou, pelo menos, moldando coleções” (FABIAN, 2010, p. 

66). 
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Nesse sentido, indagar sobre a “história de vida” da coleção do Museu de Arte Indígena 

de Curitiba envolve diretamente a “história de vida” de sua colecionadora e suas narrativas em 

torno da constituição da coleção e do museu. Para lançar luz à esta trajetória, é preciso pensar 

como as peças passam de uma coleção privada para um “museu” (que, conforme veremos 

adiante, neste caso, não deixa de ser uma “coleção privada em espaço público”), e que forma 

tomam ao chegar nesta próxima etapa. 

“No museu, os objetos são vistos primeiramente como partes de um todo 

minimamente ordenado, um corpus, que é a coleção. Em seguida passam a integrar e 

ser colocados em relação com outros elementos, como a cenografia, os discursos, as 

atividades, enquanto componentes do objeto exposição. (VINCENT, 2015, p. 37) 

Uma característica que parece ser própria dessas instituições, apesar de suas diferentes 

abordagens e temáticas, é que todo museu é um espaço de idealização. A possibilidade 

pedagógica de promover um choque cultural e transformar a percepção de algo se dá em um 

espaço totalizante de determinada cultura. Mas, uma vez que uma exposição – assim como uma 

coleção – consiste em aspectos selecionados da realidade, é necessário transformar o espaço 

em um símbolo. Símbolo este representativo não apenas determinada cultura, mas de 

determinada cultura sob a lente da nossa própria, fruto, portanto, de um estranhamento – no 

caso do MAI, o estranhamento e posterior encantamento pelos quais passou Podolan. Assim, 

podemos afirmar que o museu produz certa “ficção” - que não se opõe, necessariamente, à 

verdade.  

O museu é talvez o que há de mais representativo de nossa epistemologia ocidental de 

objetivação do Outro. Museus são vistos como espaços legítimos de transmissão de 

conhecimento – daí, inclusive, o seu caráter eminentemente pedagógico – justamente porque 

objetivam o universo que querem dar a conhecer através da objetificação de seus elementos. 

Nós tornamos os corpos objetos, dessubjetivamos as pessoas. No MAI, essa prática chega a tal 

ponto que podemos afirmar que os próprios corpos indígenas ali apresentados através de fotos 

e vídeos se tornam “objetos de arte” para serem apreciados em meio aos cocares, armas, bancos, 

cerâmicas, etc.  

 “O xamanismo é um modo de agir que implica um modo de conhecer, ou 

antes, um certo ideal de conhecimento. Tal ideal é, sob vários aspectos, o oposto polar 

da epistemologia objetivista favorecida pela modernidade ocidental. Nesta última, a 

categoria do objeto fornece o telos: conhecer é objetivar; é poder distinguir no objeto 

o que lhe é intrínseco do que pertence ao sujeito cognoscente, e que, como tal, foi 
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indevida e/ou inevitavelmente projetado no objeto. Conhecer, assim, é dessubjetivar, 

explicitar a parte do sujeito presente no objeto, de modo a reduzi-la a um mínimo 

ideal. Os sujeitos, tanto quanto os objetos, são vistos como resultantes de processos 

de objetivação: o sujeito se constitui ou reconhece a si mesmo nos objetos que produz, 

e se conhece objetivamente quando consegue se ver ‘de fora’, como um ‘isso’. Nosso 

jogo epistemológico se chama objetivação; o que não foi objetivado permanece irreal 

e abstrato. A forma do Outro é a coisa.” (VIVEIROS DE CASTRO, 2002, p. 358) 

No entanto, essa “objetivação” se apresenta no museu enquanto um lugar de ficção. Ali, 

retiram-se objetos de um contexto e estes são selecionados e recontextualizados em um 

ambiente controlado e moldado segundo a mensagem que se pretende mostrar. Eles são 

“recodificados com o propósito de servirem como sinais diacríticos das categorias e grupos 

sociais que venham a representar” (GONÇALVES, 1996, p. 23). Nina Vincent afirma que essa 

transposição de contextos cria um espaço de abstração, no qual “fazem pelo mundo da vida 

aquilo que o mundo da vida não pode fazer por si mesmo. Colocam juntos espécimes e artefatos 

nunca antes encontrados ao mesmo tempo no mesmo lugar e mostram relações que, de outra 

forma, não poderiam ser vistas”(Kirshemblatt Gimblett, 1998 apud Vincent, 2015, p. 34). 

Gonçalves (1996), ao falar sobre narrativas nacionais em museus, afirma que a 

construção dessa nacionalidade é interminável e que “nesse processo, aquela distância ou 

ausência, a distância entre linguagem e experiência, entre símbolo e o que é simbolizado, 

significante e significado, desejo e objeto de desejo, é permanentemente recriada, embora sob 

o impulso mágico de transcendê-la” (p. 21). A “ficção” criada no museu, assim, parece ser um 

esforço de aproximar dois mundos diferentes, e distantes, de traduzir uma experiência de 

estranhamento em uma linguagem familiar. Nesse sentido, é o discurso que cria o objeto 

(ERRINGTON, 1998, p. 4). 

Brandão (1999), a respeito da formação da subjetividade moderna, afirma que, se antes 

do século XVI predominava uma epistemologia através da contemplação, a chegada da idade 

moderna, principalmente a partir do século XVII, substituiu a antiga fórmula de “conhecer é 

contemplar”, com “conhecer é fabricar” (p. 194), no sentido de que “a verdade não é um dado 

a priori, mas algo que se constrói e se conquista no momento mesmo do seu realizar-se” (p. 

198). Apesar de o trabalho de Brandão (1999) se dedicar à uma retrospectiva histórico-

filosófica da epistemologia ocidental, mostrando a constituição do pensamento moderno em 

séculos passados, suas contribuições me parecem efetivas para lançar luz ao fenômeno 
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museológico, que, apesar de ter sofrido alterações desde o seu surgimento, seu fundamento em 

um tipo de pensamento especificamente moderno e ocidental parece ainda ser sólido. 

Gonçalves (2007) parece corroborar com este pensamento uma vez que afirma que 

museus traduzem “concepções diversas da ordem cósmica e social” (p. 25) e, por isso, “a 

instituição parece estar intimamente associada aos processos de formação simbólica de diversas 

modalidades de autoconsciência individual e coletiva no ocidente moderno” (p. 25). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3. O MUSEU DE ARTE INDÍGENA DE CURITIBA 

 

O Museu de Arte Indígena de Curitiba está localizado na Avenida Água Verde, a poucas 

quadras da Praça do Japão e ao lado do cemitério municipal. Ao visitar o local pela primeira 

vez é possível que ele passe despercebido, pois, apesar de ser uma avenida com trânsito intenso, 
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é uma região mais residencial, ficando os prédios e casas discretos entre as árvores. O prédio 

em questão é de arquitetura moderna, branco, espelhado, de três andares. Facilmente 

confundível com um condomínio residencial, se não fosse pelo outdoor de divulgação na 

entrada. Diferentemente de outros museus, o acesso não é permanentemente aberto, sendo 

preciso tocar o interfone e identificar-se para ter a entrada  autorizada. 

Após passar por um curto corredor externo, a porta automática se abre e então se alcança 

a recepção. Daí em diante vê-se paredes escuras e uma atmosfera de elegância. Desde o térreo, 

o ambiente é aromatizado com fragrâncias de castanhas e buritis, características do cerrado e 

da Amazônia e sonorizado com músicas indígenas. Recebemos as boas vindas e pagamos os 

ingressos. Nesse meio tempo, observamos o livro de visitas e constatamos que o museu recebe 

muitos visitantes estrangeiros, particularmente franceses. Com o crachá de visitante, passamos 

pela catraca. À esquerda, temos outra porta de vidro que leva a um espaço externo, mas coberto, 

onde há uma parede inteira decorada com uma fotografia de uma aldeia xinguana. À direita, 

um balcão com diversos souvenirs como colares, brincos e pulseiras à venda. Atrás, um grande 

armário escuro de guarda-volume.  

Indo adiante, vemos à frente uma Árvore da Vida, de origem Guarani, esculpida em 

madeira, ao lado dos pés da escada. Um pouco mais à direita, um novo balcão com cestaria 

Kaingang à venda. A escada é em espiral e, segundo Julianna Podolan, inspiradas no 

movimento da sucuri. Subindo os degraus, vemos quatro ou cinco fotos grandes coladas na 

parede tiradas pelo marido, Manoel Martins, em uma das expedições que fizeram ao Xingu. Da 

recepção até o início do primeiro andar ouvimos uma música cantada por um coral de crianças 

Guarani-Mbya16. 

O espaço de três andares com 700m2 de área expositiva teve o suporte das arquitetas 

Sabrina Slompo e Karina Kawano, da empresa Sasis Arquitetura + Art d3, e segue linhas 

inspiradas nas curvas de uma sucuri. As áreas, com tecnologia de climatização para preservação 

do acervo, são divididas em dois grandes ambientes, representando os elementos do ar e da 

terra, e foram projetadas para receber cada uma das categorias do acervo. 

Chegando no primeiro andar, vemos uma parede extensa sobre a qual é projetado um 

vídeo com imagens da natureza: uma cachoeira, um riacho, e lentamente a câmera vai seguindo 

                                                
16 Disponível no CD Ñande Reko Arandu - Memória Viva Guarani (2000); 

https://www.youtube.com/watch?v=l469uaunv6A acesso em 02 de novembro de 2017 
 

https://www.youtube.com/watch?v=l469uaunv6A
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para a direita até o cenário ir se modificando, mostrando árvores e picos de montanhas. Ao 

mesmo tempo, ouvimos a música de fundo, com crianças cantando, e alguns sons de pássaros 

que se misturam ao de riachos e folhas farfalhando. Em ocasião de visita guiada, a curadora 

Ana Itália convida os visitantes a uma “imersão no mundo mágico da natureza”.  

 

Figura 1 — Entrada do primeiro andar do Museu de Arte Indígena de Curitiba.  

Fonte: autoria própria. 

  
 

 

 

O ambiente é todo concebido para nos dar a impressão de que estamos adentrando outro 

mundo, afastado de nossa realidade barulhenta e agitada. O universo indígena é, assim, 

aproximado ao máximo da natureza, mas uma natureza idealizada, que remete a características 

como equilíbrio, harmonia e paz. 

Essa dimensão “natural” do “mundo indígena” é, por outro lado, aproximada ao máximo 

também da cultura em seu sentido material. Há um forte apelo à cultura através da exposição 

dos objetos, que são tratados como objetos de arte, em oposição a artesanato - distinção que 

será tratada adiante. A exemplificação do que é a “cultura indígena” se dá sempre explicando 

como cada artefato é produzido em relação à sua importância social para os grupos indígenas, 

mas também as peças são identificadas em seus elementos naturais constitutivos, como penas 

de aves, fios de cabelo, unhas e dentes de animais. 

Além disso, em todo momento durante a visita guiada que realizei com Podolan, esta 

comparava as sociedades indígenas às nossas, com a finalidade de colocá-los em um patamar 
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superior, como uma provocação aos visitantes.  A colecionadora exaltava o conhecimento 

técnico e esmero na fabricação das peças por parte dos grupos indígenas, mas também 

enfatizava seu “equilíbrio com a natureza”, que nós, ocidentais, perdemos. Essas comparações, 

como afirma Hartog (2014), funcionam como uma retórica da alteridade, um modo de 

fabricação do outro para torná-lo inteligível ao público para o qual se fala (p. 257), embora o 

paralelo seja “uma ficção que faz com que o destinatário veja como se estivesse lá, mas dando 

a ver outra coisa” (p. 258); tais narrativas são, enfim, traduções. 

Conforme observa Oliveira (2007), museus são sempre o lugar da ordem e, portanto, 

utilizam determinadas chaves explicativas de discurso museológico, sendo uma delas 

enfatizando:  

“(...) um enquadramento cultural, inserindo cada objeto, imagem ou sensação 

dentro das unidades socioculturais de que procedem, buscando resgatar-lhes um 

sentido originário. As comparações arrojadas são substituídas por uma perspectiva 

contextualizadora e relativizadora, em que cada peça deve estar referida a um universo 

monocultural, que deve propiciar o acesso a sua semântica e a sua sintaxe” 

(OLIVEIRA, 2007, p. 75) 

Embora no MAI pouquíssima peças possuem em sua ficha catalográfica uma 

contextualização, os discursos durante a visita guiada operam na lógica trazida por Oliveira 

(2007), uma vez que, em muitos casos, ao falar de determinados objetos, Podolan conta aos 

visitantes seu contexto de uso ritual, como é fabricado, e geralmente exalta a cultura indígena 

em detrimento das sociedades modernas. 

Nesse sentido, o que a exposição parece nos mostrar é o indígena como o “bom-

selvagem”, no sentido proposto por Rousseau, mas que parece sobreviver até hoje no 

imaginário ocidental. Aproximando-os de uma vida em harmonia com a natureza, uma vida em 

“estado natural”, não corrompida por um contrato social civilizatório – de cujo ônus nós 

padecemos – enfatiza a ruptura que há entre “nós” e “eles”, e estabelece a superioridade do 

mundo indígena, natural, frente ao nosso, ocidental, afastado da natureza. É curioso, no entanto, 

que Podolan ao mesmo tempo que valoriza esse aspecto natural, de conexão íntima com a 

natureza, enfatiza a racionalidade, o cálculo e a precisão necessários para a confecção das peças. 

Chamo a atenção para este ponto pois na sociedade ocidental, onde se diferencia natureza e 

cultura, a tecnologia e a racionalidade costumam estar associados à esta, sendo inclusive a 

tecnologia considerada muitas vezes inimiga da natureza (ERRINGTON, 1998, p. 33) 
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Voltando ao percurso museográfico, seguindo por um breve corredor, entramos logo à 

frente da reprodução de uma “oca” (conforme identifica Podolan), de estrutura de pilares de 

madeira, bancos de madeira no interior, um televisor e um piano.  Este é o espaço de introdução 

ao que se pode esperar encontrar durante a visita. Os participantes assistem a um vídeo de 

aproximadamente dez minutos falando da diversidade cultural indígena no Brasil, citando as 

diversas etnias representadas no MAI, bem como os tipos de artefatos ali exibidos. Ao final, 

são passadas algumas recomendações de comportamento dentro do museu, como não fotografar 

com flashes e não se alimentar. Quem faz essa apresentação é o “mascote Curumim”: uma 

criança indígena de cocar, duas linhas vermelhas nas bochechas e saia de palha.  

O mascote caricaturado parece reforçar a imagem de um índio genérico, sendo 

aparentemente contraditório com os objetivos pedagógicos do museu apresentados. A 

justificativa da colecionadora, no entanto, é que o vídeo se destina principalmente às crianças 

que ali visitam com as escolas.  

 

Figura 2 — Estrutura inspirada em uma “oca”. Fonte: autoria própria

   

 

Saindo da oca projetada, vamos para o segundo ambiente do primeiro andar: a parte de 

exposição plumária. Como este é o foco do museu, na entrada há uma longa parede com 
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diversos desenhos de pássaros pelas mãos do artista Daniel Conrade17. São aves brasileiras 

cujas penas são utilizadas por grupos indígenas para confecção de diferentes artefatos. Cada 

uma tem identificado logo abaixo suas denominações científicas: a ordem, família, o nome 

científico, o nome popular e o tamanho da ave (os artefatos de plumária expostos têm sempre 

identificadas as espécies cujas penas foram utilizadas na produção). No final, uma breve 

introdução a algumas técnicas de emplumação. Do outro lado, um mapa do Brasil com diversas 

terras indígenas e etnias apontadas por região.  

 

 

 

 

Figura 3 — Entrada para a primeira seção expositiva do Museu de Arte Indígena de 

Curitiba. Fonte: autoria própria. 

 

 

Passando por esse corredor, adentramos a parte expositiva de fato. No primeiro andar - 

o elemento “terra” -  há o grande conjunto de arte plumária do acervo e armas. 

                                                
17 Artista plástico indigenista que, infelizmente, veio a falecer no início de 2017, pouco tempo depois da 

inauguração do museu. Mais informações sobre o artista estão em seu site oficial 

http://danielconrade.wixsite.com/incio/sobre acessado em 05 de outubro de 2017. 

http://danielconrade.wixsite.com/incio/sobre
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As paredes são todas pintadas de preto e o ambiente é iluminado a meia luz. As 

interpretações da curadora e da proprietária do MAI não são coincidentes acerca dessa 

ambientação. Assim enquanto a primeira, Ana Itália, justifica  o uso do preto por ser ausente 

de cor, o que realçaria mais as cores dos objetos de arte; Podolan argumenta diferentemente ao 

afirmar que o ambiente é inspirado no interior das ocas, que seriam escuras e com penumbra. 

As seções não são divididas em salas. Somente a reprodução de oca, a sala de tv (da qual falarei 

mais à frente) e a parte de exposição temporária que formam ambientes distintos. Todo o resto 

da exposição, em cada andar, é montada em salas abertas com paredes curvadas, onduladas, 

que aludem à sucuri, conforme explica Podolan. Em cada curva há, assim, artefatos de etnias 

diferentes. Em uma ou duas paredes, resumem-se algumas informações básicas sobre as etnias 

daquela “curva”. 

O primeiro andar é quase exclusivamente dedicado à plumária, tendo ainda uma 

pequena seção de armas e fotografias de pintura corporal. Iniciando a sequência da mostra, o 

texto que a introduz diz:  “PLUMÁRIA - ARTE MAIOR DO INDÍGENA BRASILEIRO” 

No meio desse primeiro ambiente, de frente à entrada, está um imponente manto 

cerimonial juruna, cuja ficha catalográfica traz um pouco mais de descrição do que a das outras 

peças, como contexto ritual, localização e complexidade da etnia. 

 

Figura 4 — Seção expositiva de arte plumária e armas. Fonte: autoria própria  
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Ao final, há uma pequena sala de exposições temporárias, que atualmente - e desde a 

inauguração - abriga a exposição chamada “Arte no corpo/ pintura na alma”. Sua descrição diz:  

“Apresentar a arte corporal indígena, requalificando conceitos é um intuito desta exposição 

fotográfica. Manoel Martins adentra o mundo indígena acompanhando a esposa Julianna 

Podolan Martins e registrando através da fotografia suas expedições por esse Brasil 

indígena. A paixão de Julianna contamina Manoel Martins; seu olhar e sensibilidade 

conseguem captar a beleza estética desta arte milenar e a importância deste adornar, 

impresso na pele com urucum e jenipapo. As fotografias de Manoel Martins além de captar a 

beleza plástica da pintura corporal, revelam a excelência artística do fotógrafo como 

elemento catalizador desta arte e nós os expectadores. Imagens com grafismo 

impactantemente belas para o nosso olhar, remetem a algo mais profundo na cultura 

indígena. Cada traço, cada detalhe é parte de histórias, lendas, crenças e significados 

ritualísticos. Esta série de fotografias nos convida a um aprofundamento, um desdobramento 

da arte indígena, como um todo onde a precisão absoluta, a estética apurada da pintura 

corporal a ancestralidade destes rituais, vistos aqui através da magia da fotografia de 

Manoel Martins." (sic) 

 

 

 

 

 

 

 

                           

Figura 5 — Entrada da exposição 

temporária “Arte no corpo pintura na 
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alma”, com fotos de Manoel Martins. 

Fonte: autoria própria. 

 

Essa seção consiste em um conjunto de fotografias tiradas por Manoel Martins, marido 

de Julianna Podolan, em viagem pelo Xingu que realizaram juntos. Esta explicou que a ideia 

da exposição surgiu do desafio de trazer a arte corporal dos indígenas para o museu. A 

exposição traz imagens de uma cerimônia ritual entre grupos xinguanos (não há explicação 

escrita do contexto), exibindo a pintura corporal de homens e mulheres. A interpretação da 

idealizadora do museu chama a atenção dos visitantes para a diferença de gênero: a pintura nos 

corpos masculinos é mais colorida e detalhada, enquanto aquela feita em mulheres é geralmente 

em preto e branco e com traços mais contidos. Como observa Clifford (2009), em museus 

históricos é predominante a presença de fotografias preto-e-branco (p. 266), sendo 

característico de museus com abordagem estética e atual que utilizem imagens coloridas e 

vivas, como essas expostas no MAI. 

 

Figura 6 — Fotografias tiradas por Manoel Martins no 

Xingu de diversas pinturas corporais masculinas e femininas. 

Fonte: autoria própria. 

 

Durante uma visita guiada que participei Podolan disse que através da pintura corporal 

nas mulheres, por exemplo, era possível extrair “informações sociais”. Sobre isso, Viveiros de 

Castro, ao discorrer sobre a construção do corpo nas sociedades xinguanas, afirma: 
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  "As mudanças corporais não podem ser consideradas nem como índices, 

nem como símbolos, das mudanças de identidade social. Para os Yawalapiti, 

transformações do corpo e da posição social são uma e a mesma coisa. Desta forma, 

a natureza humana é literalmente fabricada, modelada, pela cultura. O corpo é 

imaginado, em vários sentidos, pela sociedade." (VIVEIROS DE CASTRO, 1987, p. 

40) 

A separação entre corpos e objetos é dada no museu devido a seus critérios expográficos 

e também aos discursos proferidos sobre os artefatos. Sabemos, no entanto, que “entre os 

ameríndios artefatos são como corpos e corpos são como artefatos” (LAGROU, 2009, p. 38). 

Não se pretende, aqui, fazer contraposição entre os discursos do MAI e os discursos 

antropológicos acerca da cultura indígena (ou os discursos de indígenas), mas os dados 

levantados durantes as visitas guiadas e a observação da exposição, em contato com os dados 

etnográficos de diversos autores, são bons para pensar os modos de operar no mundo sob uma 

perspectiva ocidental, em especial em uma instituição que é bastante representativa de nossas 

categorias de pensamento. Como observa Vincent (2015), a exposição pode ser vista como um 

objeto, que é “produzido pela relação entre os elementos cenográficos, espaciais, textuais e as 

interações destas ‘coisas’ com as pessoas e entre as pessoas envolvidas em sua realização” (p. 

35), sendo os discursos proferidos sobre e no museu parte constitutiva da exposição enquanto 

“artefato cultural” (p. 37). 

Em outro momento, já ao fim da visita, ao passarmos por um pente identificado como 

“Yva”, da etnia Wai Wai, Podolan declarou que ele não era utilizado para pentear e o comparou 

com o kanzashi utilizado pelas gueixas. Essa seção foi identificada como “seção de adornos”.  

Nesse sentido, é interessante notar, como reflete Miller (2015), como para nós o enfeite 

é um marcador de identidade. Entre as sociedades indígenas brasileiras, no entanto, pinturas 

corporais e diversos “adornos” não transmitem apenas a imagem de certos estatutos sociais, 

mas são também portadores e geradores de sociabilidades, além de construir fisicamente – e 

não apenas simbolicamente – o corpo indígena:   

“O que eu quero mostrar aqui é que se, por um lado, os enfeites são concebidos 

como componentes do corpo, ou dito de outro modo, são índices das relações de 

parentesco, carinho e afeto que ligam a pessoa a um grupo de parentes com corpos 

semelhantes, por outro lado, eles são também aquilo que confere ao corpo sua 

capacidade de transformação, ou sua instabilidade, para usar o termo escolhido por 

Vilaça (2005) para caracterizar as concepções ameríndias do corpo, pois são eles 

também que conectam a pessoa a outros tipos de seres. Neste contexto, os enfeites 
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estão relacionados à noção de espírito e à capacidade de transformação” (MILLER, 

2015, p. 558). 

 

Quanto à pintura corporal masculina, segundo Podolan, os homens (não foi citado nesse 

momento uma etnia específica, mas uma informação geral) se apropriam do desenho da pele 

de animais, como a onça, para adquirir certo poder do animal – no caso, a força. Els Lagrou 

(2007) afirma acerca da apropriação corporal de capacidades agentivas: 

 “A obtenção e elaboração dos materiais vindos do exterior em materiais 

constitutivos da própria identidade grupal segue uma mesma lógica, quer se trate da 

incorporação de pessoas, qualidades ou capacidades agentivas de pessoas (alma, 

canto, nome), ou de objetos. Estes elementos conquistados sobre – ou negociados com 

– o exterior precisam ser pacificados, familiarizados. Este processo de transformação 

do que é exterior em algo interior tem características eminentemente estéticas” 

(LAGROU, 2007, p. 56) 

Nossa ideia de corpo, portanto, está intimamente relacionada à nossa concepção de 

objeto. Objetos são inanimados, passivos; e corpo é algo biológico, natural, único e com 

fronteiras bem delimitadas. No entanto, ao que tudo indica, para alguns grupos indígenas 

brasileiros, objetos também são corpos e incorporação de objetos é incorporação de agência 

(MILLER, 2015, p. 570).  

Disso procede que a constituição do corpo indígena desafia nossa dicotomia 

Natureza/Cultura e possui fronteiras que extrapolam nossa noção de corpo individual, 

desconectado da constituição da pessoa e do que é humano: 

“Ele, o corpo, afirmado ou negado, pintado e perfurado, resguardado ou 

devorado, tende sempre a ocupar uma posição central na visão que as sociedades 

indígenas têm da natureza do ser humano. Perguntar-se, assim, sobre o lugar do corpo 

é iniciar uma indagação sobre as formas de construção da pessoa." (SEEGER; DA 

MATTA & VIVEIROS DE CASTRO, 1987. p. 4)   

 Entre os indígenas sul-americanos, um corpo não é um indivíduo, um ser singular. Um 

corpo é uma pessoa no sentido mais pleno possível: é um corpo coletivo. Como afirmaram 

Seeger, Da Matta e Viveiros de Castro (1987), em seu clássico artigo sobre a construção do 

corpo nas sociedades indígenas brasileiras, o corpo físico não é a totalidade de corpo; nem o 



 
29 

 

corpo a totalidade da pessoa (SEEGER; DA MATTA & VIVEIROS DE CASTRO, 1987 p. 

13). 

Retornamos para a porta de entrada e subimos a escada ao lado, passando por paredes 

pintadas como cascos de tartaruga. No segundo andar, o elemento “ar”, além das demais peças 

do acervo – com destaque para uma canoa de sete metros, há um espaço de co-criação, para 

atividades de educação, projeção de filmes e mostras especiais. Esta é a primeira sala que 

vemos: pequena, circular, com algumas cadeiras e um televisor. O que chama atenção nesse 

espaço, no entanto, é a belíssima pintura à giz que circunda toda a parede. A arte é novamente 

de Daniel Conrade e conta o mito sobre o surgimento da erva-mate, denominado Ka’a’i em 

Mbya Guarani18. 

 

 

Figura 7 — Pintura de Daniel Conrade no espaço de co-criação, 

retratando o mito da erva-mate Mbya Guarani. Fonte: autoria própria 

 

O segundo andar de exposição do MAI não tem uma divisão interna semelhante à do 

primeiro piso, com seções introdutórias de algumas etnias. Nessa parte, divide-se em grupos de 

objetos, tendo uma primeira parede com alguns artefatos líticos, de origem não identificada, 

uma parede com diversas peças cerâmicas, com destaque para a cerâmica Kadiwéu, depois, 

uma seção com bancos, cestaria (essas também sem ficha catalográfica), algumas gavetas com 

pequenos objetos, como brincos e colares, e também algumas máscaras.  

                                                
18 Conforme indicado nos desenhos a fonte utilizada pelo museu é do CTI - Centro de Trabalho Indigenista. 
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A maioria dos artefatos tem a etnia pertencente identificada, sua localização e o material 

utilizado na confecção, com exceção da parte de cestaria e uma seção na entrada com alguns 

artefatos líticos sem ficha catalográfica. Todo o conteúdo é bilíngue em inglês-português.   

Durante a visita, a idealizadora e proprietária do museu também traz algumas 

informações do uso de determinadas peças. Alguns exemplos dados dizem respeito a provas de 

resistência física, como é o caso do ritual de iniciação Sateré-Mawé com a luva tucandeira. Um 

dos momentos que mais rendeu conversa com o grupo19 com o qual eu visitava foi quando 

Podolan falou do ritual de iniciação feminina Tikuna que consistia em arrancar os fios de cabelo 

da menina após a menarca. Ela afirmou que, apesar de ser chocante para nós, o significado é 

“bacana”: fazer da menina uma mãe, pois mãe educa e tem que ser forte. Seria um momento de 

“briga do adulto e da criança no mesmo corpo”. A partir disso, comparou novamente com a 

nossa sociedade, em que durante a gravidez na adolescência as mulheres ainda não têm 

maturidade para criar um filho. Além disso, atentou para o fato de os rituais criarem autonomia 

e pessoas sem pânico, ansiedade, casais sem “DR” (discussão da relação), e que nossa 

sociedade é que “complica demais”. O que replica o argumento da diferença entre “nós” e os 

“outros”, presente desde o início da visitação. 

Podolan afirma que os indígenas são “pluriculturalistas”, que não se julgam mais 

importantes que os animais, pois os animais são mais puros e integrados com a natureza que os 

homens, e por isso, inclusive, tentam se aproximar deles. Os indígenas viveriam em “equilíbrio 

com a natureza” e por isso não seriam violentos, nem agressivos, principalmente com crianças. 

A empresária finalizou essa fala declarando que eles são mais civilizados que nós. 

Podolan afirmou, já no fim da visita, que a maior parte dos indígenas brasileiros são 

“poligâmicos” e citou o caso de um homem que casou com a tia e, depois que ela ficou velha, 

casou com a prima. Enfatizou, ainda, o fato de serem “sustentáveis”, pois todo material tinha 

alguma finalidade e era reutilizável.  

Ao associar o indígena à Natureza, a colecionadora também parece associá-lo ao 

“Bom”, atribuindo um valor moral e reforçando o argumento trazido por Viveiros de Castro de 

que na sociedade ocidental natureza e cultura são regiões do ser (2002, p. 349). Os indígenas 

brasileiros teriam, assim, um “modo de vida natural”, o que os tornaria mais bondosos, sábios, 

                                                
19 Infelizmente, não fiz anotação de qual grupo era, mas não era escola. Faziam parte da visita guiada 

principalmente mulheres adultas, possivelmente professoras. 
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equilibrados e, consequentemente, mais humanos. O que os torna humanos, para nós, é o 

contato com a natureza, enquanto para os ameríndios o que confere a humanidade é a Cultura. 

Segundo Seeger, Da Matta e Viveiros de Castro (1987): 

"A produção física de indivíduos se insere em um contexto voltado para a 

produção social de pessoas, i. e., membros de uma sociedade específica. O corpo, 

tal como nós ocidentais o definimos, não é o único objeto (e instrumento) de 

incidência da sociedade sobre os indivíduos: os complexos de nominação, os grupos 

e identidades cerimoniais, as teorias sobre a alma, associam-se na construção do ser 

humano tal como entendido pelos diferentes grupos tribais.” (SEEGER; DA 

MATTA & VIVEIROS DE CASTRO, 1987. p. 4)   

 

 

 

Figura 8 — Segundo andar expositivo do MAI, com peças de cestaria, cerâmica, 

bancos e destaque para canoa xinguana de 7 metros. Fonte: autoria própria 

 

No entanto, o que salta aos olhos do visitante assim que entra nessa parte da exposição 

é a belíssima canoa de 7 metros e meio localizada no meio do salão. Podolan contou em 

entrevista a história tortuosa dessa canoa que levou dois anos e meio para chegar até o museu. 

Ela e o marido estavam no Xingu, em 2014, e ela disse que estava determinada a trazer uma 

canoa. Segundo Podolan, ela não estava mais vendo muitas canoas pela região pois o governo 

dá barcos motorizados para os índios, por isso ela se interessou. A oportunidade surgiu entre os 

Yawalapitis quando, em uma tarde, eles passavam à beira de um rio e viram uma canoa 

abandonada, muito apodrecida já. A colecionadora ficou interessada em levá-la, e conversava 
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com o marido sobre como poderiam fazer, mas não foi essa a escolhida. Em outra tarde, foram 

para a Morená, ilha sagrada dos Kamayurá20, e, ao chegarem, Podolan viu uma outra canoa 

abandonada à beira de um igarapé e falou para o marido “é essa”. Então ela perguntou ao 

contato dela entre os Yawalapiti se eles teriam interesse em vender a canoa. Responderam 

afirmativamente, estranhando o interesse de Podolan em um barco velho e estragado, mas ainda 

tinha a grande questão de como transportá-lo. Ela perguntou se seria possível levar até Porto 

Seco, outra aldeia Yawalapiti a 3 horas de barco daquele local. Seu contato concordou em 

ajudá-la com essa parte do transporte, dizendo somente que teria que esperar mudar a estação 

e que ela teria que pagar o dobro de combustível do transporte dele. O próximo passo seria 

pagar alguém que buscasse de Porto Seco e levasse até Canarana, cidade do interior do Mato 

Grosso. No que isso foi feito, Podolan e o marido já haviam voltado para casa e começaram a 

entrar em contato com conhecidos que trabalhavam com transporte para ver se alguém teria a 

disponibilidade de pegar a canoa em Canarana e trazer para Curitiba. A colecionadora conta 

que essa foi a etapa mais complicada, pois seria necessário encontrar alguém que fosse passar 

perto daquela cidade e houve dificuldade de entrar em contato com os motoristas em viagem. 

Depois de muito esperar e preocupada que a canoa apodrecesse completamente, contratou o 

motorista mais próximo que conseguiu, que estava a 1.300 km de Canarana. Somente depois 

de 2 anos e meio a canoa chegou ao MAI em Curitiba, pouco tempo antes de sua inauguração 

ao público, em 2016. Podolan conta que o desafio continuou pois a canoa era muito maior do 

que ela imaginava, e houve o risco de não entrar no museu. Para fazer dar certo, contratou uma 

empresa para içar a canoa (lembrando que ela está no segundo andar do prédio). 

Da mesma maneira ela conta as dificuldades que passou para trazer a panela Waurá21, 

que, devido ao seu tamanho e peso, exigiu que ela e o marido se desfizessem de pertences 

pessoais para que o barco em que eram transportados aguentasse o volume, além do desafio de 

fazê-la caber no porta-malas do carro e mais 7 horas de viagem em estrada de terra que 

enfrentaram. Assim, Podolan afirma que cada peça tem uma boa história por trás. 

“Se sairmos do universo das bibliotecas e arquivos para o domínio das 

coleções etnográficas, cabe observar que a história singular de cada peça, os dramas, 

sonhos e argumentos que motivaram sua incorporação a um acervo museológico, 

passa a integrar as muitas camadas de sentido de que tais objetos estão investidos, 

                                                
20 Etnia que vive no Alto Xingu. Mais informações: https://pib.socioambiental.org/pt/povo/kamaiura/print acesso 

em 05 de dezembro de 2017 
21 Fotografia da panela disponível no site do museu: http://www.maimuseu.com.br/cer-mica acesso em 05 de 

dezembro de 2017. 

https://pib.socioambiental.org/pt/povo/kamaiura/print
http://www.maimuseu.com.br/cer-mica
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devendo, portanto, ser objeto de atenção para os estudiosos” (OLIVEIRA, 2007, p. 

94) 

O esforço de Podolan em trazer determinadas peças para o MAI, escolher umas em 

detrimento de outras, principalmente utilizando critérios de “resgate” de peças cuja produção 

ela considera em decadência, recorda-me de uma passagem trazida por Nina Vincent, 

afirmando que um museu é um: 

“(...) dispositivo de caráter seletivo e político, impregnado de subjetividades, 

vinculado a uma intencionalidade representacional e a um jogo de atribuições de 

valores socioculturais. Em outros termos: do imensurável universo do museável (tudo 

aquilo que é passível de ser incorporado a um museu), apenas algumas coisas, a que 

se atribuem qualidade distintas, serão destacadas e musealizadas. Essas qualidades 

distintivas podem ser identificadas como: documentalidade, testemunhalidade, 

autenticidade, raridade, beleza, riqueza, curiosidade, antiguidade, exoticidade, 

excepcionalidade, banalidade, falsidade, simplicidade e outras não previstas” (Cury, 

2005, apud VINCENT, 2015, p. 33) 

 

  

Figura 9 — Máscara do ritual de máscaras Apapaatai, do Alto Xingu. 

Fonte: autoria própria 

 

 

Antes de abrir ao público, foi realizado um evento de inauguração em 16 de novembro 

restrito a convidados. Tive a oportunidade de participar da cerimônia pois fazia estágio então 

no IPHAN - Instituto do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional, que recebeu o convite. A 

festa foi organizada pelo designer de interiores Marcos Soares, com cardápio inspirado em 
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alimentos típicos brasileiros assinado pela chef Lis Roveda, além de realizar o lançamento do 

vinho Índio Rei (DOC 2014), da vinícola portuguesa Amora Brava e do enólogo português 

Carlos Silva. Neste evento não haviam indígenas pois, segundo Podolan, ela não conseguiu 

trazê-los pela dificuldade de transporte. 

A vinícola utiliza como inspiração para seus rótulos as obras do Museu Nacional Grão 

Vasco (MNGV), de Viseu, e lançou o novo produto em homenagem ao Brasil e aos indígenas 

brasileiros. O Índio Rei foi idealizado a partir da obra Adoração dos Reis Magos, de 1502 – 

parte do grande Retábulo da Sé de Viseu –, do pintor Vasco Fernandes (c. 1475 – 1542), que 

traz pela primeira vez na arte europeia a imagem de um indígena brasileiro após a descrição da 

carta de Pero Vaz de Caminha (1450 – 1500). O Índio Rei é o vinho oficial do MAI22. 

No espaço de eventos do segundo andar, discursaram a fundadora do MAI, Julianna 

Podolan Martins, a curadora Anna Itália Paraná Mariano, os proprietários da vinícola Amora 

Brava, Carlos Silva e Susana Melo Abreu, e o então recém-eleito prefeito de Curitiba, Rafael 

Greca de Macedo. Este destacou que o bairro Água Verde já teve como moradores os artistas 

João Turin (1878 – 1948) e Theodoro De Bona (1904 – 1990), influenciados pela arte indígena. 

 

 

3.1 Julianna Podolan Martins e o MAI: trajetória e narrativas. 

 

Em entrevista que concedeu a mim e à professora Edilene Coffaci de Lima, em 09 de 

maio de 2017, Podolan afirma que a coleção começou a ser montada por acaso. Ela conta que 

sempre costuma viajar com o marido e busca o que há de arte local, tradicional de cada região. 

Em uma dessas visitas a Aquidauana, no Mato Grosso do Sul, uma artista da região perguntou 

se ela gostaria de conhecer uma aldeia. Segundo a colecionadora, na época ela sequer imaginava 

que ainda existiam indígenas vivendo em aldeias, e ficou surpresa. Foi então que aceitou o 

convite e visitou a aldeia Limão Verde, onde conheceu os Kadiwéu.  

Conforme afirma, desde o princípio o choque foi profundo e ela ficou muito 

impressionada com a produção cerâmica deles. Logo em seguida, ela conta, veio a vergonha de 

até aquele momento ser ignorante em relação à condição indígena, afirmando que se sentiu “a 

                                                
22 Fonte: http://www.blogvinhotinto.com.br/destaquesdoblog/indio-rei-vinho-oficial-do-museu-de-arte-indigena/ 

acesso em 06 de novembro de 2017. 

http://www.blogvinhotinto.com.br/destaquesdoblog/indio-rei-vinho-oficial-do-museu-de-arte-indigena/
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pior brasileira”, que aquilo era “o Brasil que o Brasil não conhece”. É curiosa a mobilização 

que ocorre dentro do MAI quanto a um discurso de “cidadania”, defendendo que o 

conhecimento da cultura indígena faça de nós “brasileiros melhores”, sendo um dos objetivos 

do museu fazer com que a diversidade indígena seja parte dos “valores nacionais”23.  

No Brasil, a tomada de consciência acerca da necessidade de constituir um patrimônio 

nacional se deu no início do século XX, durante a Era Vargas e, assim como ocorre com a 

história do patrimônio por todo o mundo, ao ser apropriado pelo Estado, o patrimônio é 

associado à identidade e unidade nacionais. O patrimônio, antes considerado – sob uma 

perspectiva ocidental – como posse individual (como em coleções privadas), se transforma em 

memória nacional (AMÂNCIO, 2014, p. 24 apud LIMA FILHO 2006).  

Dessa maneira, o que chama a atenção nesse caso é que se trata de uma iniciativa 

privada, não estatal, que parece mobilizar um discurso parecido. Não há uma mistura ou 

relação, dentro do museu, com outras manifestações culturais existentes em território brasileiro.  

Seu foco não é falar de “brasilidades”. No entanto, a exposição tenta incluir as culturas 

indígenas em um “Brasil”, referindo-se às etnias geralmente como “indígenas brasileiros”, 

inserindo mapa do Brasil com a localização das etnias e enfatizando a fauna, principalmente 

pássaros, tipicamente brasileiros que são utilizados na confecção das peças. De alguma 

maneira, se tornam “exemplos de herança nacional” (ERRINGTON,1998, p. 43). Nesse 

sentido, José Reginaldo Santos Gonçalves afirma que essa ideia de nação associada a um 

patrimônio cultural é contextualizada no individualismo moderno, possuindo, assim como um 

indivíduo, caráter, personalidade, memória, continuidade temporal, delimitação territorial, 

autonomia e unidade objetiva (GONÇALVES, 1988, p. 266). 

Em outro sentido, o “mundo indígena” era, para Podolan, algo desconhecido, oculto de 

sua rede de relações. Talvez por isso o desejo de colecionar e, posteriormente, expor: para que 

essa invisibilidade possa ser comunicada através dos objetos, representando “o longínquo, o 

oculto, o ausente” (POMIAN, 1994, p. 64) 

A colecionadora revela também que seu pai costumava contar histórias de apaches24 e 

aquilo deve ter ficado dentro dela. Quando visitou a aldeia pela primeira vez, diz que foi como 

um “despertar”. Foi então que Podolan começou a pesquisar e ler muito sobre o assunto, 

                                                
23 Esse, entre outros objetivos, bem como missão e valores do museu se encontram no site 

http://www.maimuseu.com.br/quem-somos. Acesso em 20 de novembro de 2017. 
24 Indígenas norte-americanos conhecidos especialmente por serem guerreiros ferozes no combate aos 

colonizadores espanhóis e à caça do bisão-americano.  

http://www.maimuseu.com.br/quem-somos
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principalmente clássicos como Darcy Ribeiro e Lévi-Strauss, e, cada vez mais interessada, 

investiu nas expedições com o propósito de conhecer esses povos, sempre acompanhada do 

marido. Ao ser perguntada sobre suas possíveis inspirações em outros museus de arte indígena, 

principalmente europeus, em especial o Quai Branly, Podolan afirmou que chegou a conhecê-

lo, mas que não atribui influência a um ou outro museu em específico, mas que foi inspirada 

por todos que já visitou tanto no Brasil quanto no exterior, pois tudo de alguma maneira acaba 

influenciando.  

Voltando à sua trajetória de viagem, Podolan conta que, no começo, os dois foram 

principalmente ao Mato Grosso do Sul e, sem contatos dentro das aldeias, iam se informando 

com os moradores locais e pedindo direções. E assim, ano após ano, viagens anuais cada vez 

mais longas e mais peças sendo adquiridas. Ela conta que a maioria das peças foi comprada 

diretamente com os produtores, e que nunca teve nenhum problema com lideranças locais. 

A coleção que foi sendo formada ficava em sua casa, na época em Clevelândia, e, 

segundo a colecionadora, o anonimato começou a incomodá-la, quando resolveu expor as peças 

e formar o MAI na cidade. Esse “incômodo” que ela afirma ter sentido enquanto possuidora de 

uma coleção de tamanho porte e a decisão de transformá-la em museu, se relaciona à 

característica própria das coleções conforme definida por Pomian, que deve ser exposta ao 

olhar (1994:63). A coleção é formada em “segredo”, mas um segredo que encontra sua essência 

quando é quebrado.  

Inaugurado em 2009, o MAI de Clevelândia atendia 23 municípios, principalmente 

escolas do interior. 

A iniciativa ganhou visibilidade e Podolan foi sendo chamada para palestras e 

exposições, e conta que recebeu ofertas de compra da coleção por colecionadores do exterior. 

Em 2014, com o museu em Clevelândia já fechado, realizou uma exposição de arte indígena no 

Museu Oscar Niemeyer25. O período da exposição em questão foi entre 18 de maio de 2014 e 

05 de outubro do mesmo ano, quando o Brasil sediava a Copa do Mundo e Curitiba era uma 

das cidades-sede, recebendo expressivo número de visitantes estrangeiros. Provavelmente 

nessa época a coleção de Podolan ganhou maior visibilidade no exterior, tendo em vista as 

diversas ofertas de compra de suas peças que ela afirma ter recebido. Essa exposição, chamada 

                                                
25 O período expositivo foi entre 18 de maio de 05 de outubro de 2014. Mais informações: 

http://www.museuoscarniemeyer.org.br/exposicoes/exposicoes/realizadas/2014/plumaria acesso em 18 de 

novembro de 2017  

http://www.museuoscarniemeyer.org.br/exposicoes/exposicoes/realizadas/2014/plumaria
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“Plumária - Arte Maior do Indígena Brasileiro”, veio a ser um primeiro experimento do que 

seria o MAI em Curitiba. 

 Ela diz que, quando veio para Curitiba, pensou que teria mais facilidade em conseguir 

apoio público para abrir o museu, mas que nenhuma porta em que ela bateu se abriu. A 

colecionadora conta que foi um período de amadurecimento, no qual ela percebeu que a coleção 

é “dela” e ela pode dividir com as pessoas “mais democraticamente”, sem correr risco de má 

conservação, entre outros.  

Na entrevista de maio, ao ser perguntada sobre curadoria compartilhada, Podolan 

afirmou que os contatos dela para formar sua coleção estão principalmente no Norte, em lugares 

de difícil acesso, então seria um procedimento muito custoso e logisticamente complicado 

trazê-los para cá muitas vezes ao ano. Além do fato de que, para ela, os indígenas daqui do Sul 

estão “aculturados” e o que a interessa mais é o “mais tradicional”. A oposição entre o 

tradicional e o moderno, entre o índio portador da cultura e o “aculturado”, parece ir contra os 

objetivos do museu de desconstrução da ideia de cultura congelada, uma vez que: 

“Nesse sentido, revela-se uma certa inabilidade de se compreender as 

transformações como um processo autêntico dentro das tradições, sendo que as fontes 

deste dinamismo não são sempre resultantes de fatores externos, mas inerentes à 

própria estrutura social. Para Sahlins ‘a tradição consiste nos modos distintos como se 

dá a transformação: a transformação é necessariamente adaptada ao esquema cultural 

existente’” (SAHLINS, 1997a, apud BELEI, 2016, p. 41).  

No entanto, na segunda e última entrevista realizada, em 07 novembro de 2017, a 

colecionadora explica que, embora não tenha feito ainda, é o caminho a ser seguido que 

indígenas participarem cada vez mais dos eventos de dentro do museu. Falou da dificuldade, 

no entanto, de montar futuras exposições de curadoria compartilhadas, por questão estrutural 

do espaço do museu e conservação das peças, além da dificuldade de trazê-los para o museu, 

principalmente os de longe (custo), e de contatar os mais próximos, que muitas vezes não 

respondem. 

Outro motivo para a baixa participação dos indígenas no MAI, apontado por Podolan 

nesta última entrevista, é o desafio de ajustar os modos de operar ocidental com o dos indígenas. 

Ela diz que os que estão “mais aculturados” têm dificuldade de entender a contextualização 

feita no museu. Ela traz o exemplo de um indígena de uma etnia próxima de Curitiba que foi 

visitar o MAI e disse “mas numa aldeia não tem piano” (localizado dentro da reprodução de 
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oca). A isso ela contrapõe que a ideia do museu não é fazer uma cópia de uma aldeia, ou de 

uma oca, mas trazer elementos que façam relação. Segundo a colecionadora, considerando 

essas diferenças, não sabe como uma curadoria compartilhada poderá ser feita. Mas, sem 

dúvida, ela diz que essa é uma tendência interessante e não descartada para o futuro.  

Ao ser perguntada o que ela quer dizer com “aculturado”, a colecionadora afirma 

entender como aculturados os indígenas que não têm ligação com aquilo que tiveram “em 

relação a uma aldeia”, por exemplo, pois “vivem em reservas que parecem condomínio”. A 

ideia de “aculturação” é derivada da visão de que traços culturais, que caracterizam etnicidades, 

podem ser perdidos, sendo esse um processo especialmente passado por não-ocidentais em 

contato com a sociedade ocidental. Não se deve perder de vista aqui que esse era um conceito 

utilizado também por Darcy Ribeiro (1977), autor de influência de Podolan, sempre citado pela 

colecionadora, embora não esteja certa de que efetivamente mencione a aculturação a partir de 

sua contribuição. 

 

 

3.1.1 Privado e público: paixão, sacrifício e missão.  

O Museu de Arte Indígena de Curitiba me fez indagar, desde o início da minha pesquisa, 

a seguinte questão: deve-se encará-lo como um museu ou como uma coleção? Embora museus 

sejam constituídos sempre de coleções, coleções nem sempre formam museus. Além disso, 

Podolan, em diversas entrevistas e no próprio site do MAI, enfatiza como este é o primeiro 

museu de arte indígena privado do Brasil. A ênfase nesse aspecto talvez explicaria até a 

localização e modo de acesso ao museu, sendo necessário identificação antes de entrar. É 

inevitável refletirmos, no entanto, em que medida um museu pode ser privado, pois sua 

dimensão pública - portas abertas a quem pagar a entrada, nesse sentido não difere de tantos 

museus estatais - e pedagógica parece intrínseca à instituição. 

Diferentemente da maioria dos museus, públicos ou privados, o MAI ainda tem a 

peculiaridade de ser inteiramente formado a partir da coleção, ou coleções, de uma única 
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pessoa26, que é também a proprietária do museu. A partir dessas reflexões, podemos questionar 

qual a função de exibir essas peças enquanto um museu, quais seus ganhos e perdas. 

“O primeiro traço característico dos museus é a sua permanência. 

Contrariamente à colecção particular que, na maior parte dos casos, se dispersa depois 

da morte daquele que a tinha formado e sofre as repercussões das flutuações da sua 

fortuna, o museu sobrevive aos seus fundadores e tem, pelo menos em teoria, uma 

existência tranquila. Seja qual for o seu estatuto legal, o museu é, com efeito, uma 

instituição pública; um museu privado não é mais do que uma colecção particular que 

ostenta um nome que o assimila a uma instituição muito diferente” (CLIFFORD, 

1994, p. 82). 

Durante a entrevista de 07 de novembro de 2017, Podolan afirmou que não tem a 

pretensão de seguir uma rigidez acadêmica, mas dividir com as pessoas “o amor” e “o respeito” 

que adquiriu por esses povos. 

Podolan conta como um projeto desse tamanho exige um redimensionamento da vida 

inteira, demanda “sacrifícios pessoais enormes”. Inclusive, afirma que se considera 

colecionadora justamente por “abrir mão de muita coisa em prol da coleção”. Ela foi a 

responsável, junto com a curadora Ana Itália, por toda a montagem e idealização da exposição, 

bem como sua atual administração e financiamento, e conta somente com mais dois 

funcionários dentro do museu. Devido a essas dificuldades, segundo afirma, desde que 

inaugurou o MAI em Curitiba, não conseguiu mais realizar viagens.  

Esses sacrifícios pessoais, bem como a paixão e o amor de Podolan pelas culturas 

indígenas brasileiras e suas narrativas de viagem são discursos que aparecem a todo momento 

durante entrevistas com a colecionadora e também durante as visitas guiadas pelo museu. Isso 

faz com que a exposição esteja intimamente relacionada à figura de Julianna Podolan, sempre 

presente no espaço não como abstração de uma personagem, uma colecionadora, mas como 

pessoa de carne e osso que conta diretamente aos visitantes suas experiências.  

Nesse sentido, conforme ela mesma define em entrevista, o vínculo afetivo de alguém 

com suas peças define uma coleção e um colecionador. Assim, é possível olharmos para a 

                                                
26 Podolan afirmou, em entrevista do dia 09 de maio de 2017, que recebeu, no início deste ano, doação de uma 

coleção de tamanho considerável de diversos objetos indígenas, sem mencionar quem são os doadores. No entanto, 

a exposição já estava montada e essas peças não adentraram a mostra. 
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exposição do MAI menos como uma disposição de peças em um museu, e mais como uma 

coleção privada em espaço público. 

Em diversos museus, públicos ou privados, parece haver um ocultamento dos 

“bastidores” da exposição, e ela se sobressai como um universo dado ao visitante. No MAI, 

essa distância parece reduzida, pois a mesma pessoa que colecionou os objetos - todos eles - é 

a que idealizou o museu, participou ativamente da curadoria e montagem expográfica, é quem 

o administra e quem realiza a maior parte das visitas guiadas. Nesse sentido, a presença de 

Podolan nas visitas guiadas enquanto aquela que “viu com os próprios olhos”, que esteve lá, é 

um fator marcante com potencial de conferir maior credibilidade por parte do visitante 

(HARTOG, 2014, p. 290), mas também por parte de Podolan frente a sua visão de mundo e 

estratégias. 

Há pouco, no dia 28 de novembro de 2017 foi realizada na Caixa Cultural de Curitiba a 

Jornada de Arte Indígena com o tema “O Tempo dos Sonhos: Arte Aborígene Contemporânea 

da Austrália”27. O evento contou com curadores, artistas e pesquisadores de arte indígena28, 

além da participação de Julianna Podolan, que falou do MAI e da visita ao museu entre os dias 

15, 16 e 17 de novembro de dois indígenas das etnias Waurá e Ye’kwana vendendo peças 

étnicas.  

Ela contou a história de Luz Maria Ye’kwana e Turuza Waurá, que teriam vindo pela 

primeira vez a um museu e vendido suas peças, arrecadaram aproximadamente R$ 17.000 

(valor que ficou integralmente com eles, segundo Podolan) e resolveram voltar para suas terras 

para melhorar ainda mais a produção dos objetos com a finalidade de uma próxima visita. Além 

disso, Podolan disse que Turuza, jovem artista que produz bancos, possuía um perfil no 

facebook criado pelo primo sob o nome de “Wesley’. Ela questionou isso e o incentivou a fazer 

um perfil próprio, divulgando sua arte e não escondendo que esta é indígena. Turuza aceitou e 

disse que em pouco tempo o perfil dele foi muito visitado e várias pessoas o contataram 

interessadas em adquirir os objetos que ele produz.  

Dessa maneira, Podolan aproveitou sua fala para apontar “a importância do 

colecionador” como alguém que os estimula a “pesquisar e valorizar” a arte que produzem, 

                                                
27Em ocasião da abertura da exposição homônima. Mais informações: 

https://www.bemparana.com.br/noticia/539815/caixa-cultural-traz-arte-aborigene-da-australia; acesso em 29 de 

novembro de 2017  
28 A especialista em arte indígena Ilana Goldstein também fez uma fala durante o evento e, posteriormente, 

participaram de uma rodada de perguntas, Goldstein, Podolan e o artista Gustavo Caboco. 

https://www.bemparana.com.br/noticia/539815/caixa-cultural-traz-arte-aborigene-da-australia
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incentivando um “novo despertar e um resgate técnico e mitológico” do modo de produção. 

Turuza disse, conforme conta a colecionadora, que agora que sabe “o que o branco gosta mais 

de comprar”, vai voltar para a aldeia e explicar para seus familiares como os objetos devem ser 

feitos. Outra informação interessante trazida por ela é de que tanto Turuza quanto Luz Maria 

trouxeram peças com cada artista de suas etnias identificados. 

Segundo a colecionadora, após essa experiência, ela pretende tornar os indígenas uma 

“presença atuante” dentro do museu, trazendo-os pelo menos uma vez ao ano, sendo essa uma 

maneira de reforçar a proposta pedagógica de mostrar essas culturas vivas e dinâmicas. Ela 

finalizou sua fala agradecendo a oportunidade de estar ali “falando em nome dos indígenas do 

Brasil”. 

Entender como se formam as coleções é fundamental para a compreensão do sentido 

dado a elas em uma exposição. Mas também é um caminho que nos leva a tentar entender os 

sentidos próprios das práticas de colecionamento, e como elas operam em determinados 

contextos. No caso de Podolan, entendemos o valor sentimental que as peças têm para ela, e 

como o museu e a exposição se ligam intimamente à sua trajetória e percepção de sua adesão à 

causa indígena. O colecionamento pode ser visto, assim, como um exercício do indivíduo frente 

ao mundo, apropriando-se deste (CLIFFORD, 1994, p. 71) e refletindo sobre ele, e então, ao 

realizar a exposição, essa visão de mundo se traduz materialmente (VINCENT, 2015, p. 40). 

 

 

3.2 Apresentação e repercussão na mídia  

Antes de visitar o museu e participar da inauguração, realizei uma extensa pesquisa no 

material fornecido virtualmente acerca do museu, coletando informações externas, como 

notícias e entrevistas, e também a divulgação própria do MAI através do site oficial e da página 

do museu no Facebook. As informações a seguir serão baseadas no acesso online em 17 de 

janeiro de 2017. 

O site do Museu de Arte Indígena foi criado por Ana Camargo Design, e seu endereço 

é www.maimuseu.com.br. Todo o plano de fundo do é preto e a parte superior possui cor 

vermelha em formato de tinta derramada.  Ali estão as abas “início”, “quem somos”, “acervo”, 

“programação”, “ingressos” e “contato”. No meio, apresenta uma reprodução de slides com 

http://www.maimuseu.com.br/
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várias fotos de Yawalapiti-Xingú, tiradas pelo marido de Julianna Podolan, Manoel Martins. 

Logo abaixo, sete ícones de itens do acervo do museu, a saber: arte plumária, adornos, objetos 

ritualísticos, cerâmica, objetos utilitários, instrumentos musicais e armas. 

Podemos perceber que o site ainda está em construção. Na seção “quem somos”, a 

apresentação inicia informando que a inauguração será no primeiro semestre de 2016, sendo 

que esta já se deu em novembro de 2016, assim há ali um índice de que não tem atualização 

contínua. Enfatiza que é o primeiro museu particular do Brasil dedicado exclusivamente à arte 

indígena brasileira e relata brevemente a trajetória e características do museu. Ao final desta 

parte, apresenta sua missão, visão e objetivos, dos quais vale a pena destacar: resgatar a 

memória das culturas indígenas brasileiras; incentivar o Ensino Fundamental, Médio e Superior 

ao estudo e à pesquisa histórica; inserir a diversidade indígena como parte dos valores 

nacionais. 

Esta aba está subdividida em três partes: “curadoria”, “amigos do MAI” e “galeria”. Na 

primeira, temos um breve texto da curadora do museu, Ana Itália Paraná Mariano, falando sobre 

a importância do resgate histórico da cultura indígena brasileira e sobre a importância de sua 

arte plumária. Em “amigos do MAI”, somos convidados a ser colaboradores do museu e ajudar 

a preservar seu acervo e divulgar seu trabalho. Por fim, na galeria de fotos temos acesso a 

imagens do evento de inauguração e de viagens de Julianna Podolan ao Xingú. 

Na seção inicial do “acervo”, estão disponíveis três vídeos sobre a exposição das peças 

no Museu Oscar Niemeyer, de 2014. Nesta parte, há também uma subdivisão para cada uma 

das especialidades artísticas, citadas na página inicial do site, nas quais há fotos e uma breve 

descrição dos diversos ornamentos. 

No item “programação”, o museu cita suas iniciativas educacionais, como atividades 

artesanais, oficinas para escolas fundamentais, e o projeto Museu vai à Escola. Não é possível 

ter mais informações sobre estas atividades, pois não há descrição personalizada de cada uma, 

somente uma mensagem automática da construção da página, instruindo como editar o item. 

Na seção “Ingressos”, há um sistema online de compra, sendo possível selecionar a data 

e o número de tickets. Por fim, na aba “Contato”, é possível obter o telefone, endereço e e-mail 

do museu. Há, também, um mapa para facilitar a localização do visitante e é possível enviar e-

mail para o museu a partir desta página. O site encontra-se incompleto.  
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Além do site oficial do MAI, um dos principais meios de divulgação é o Facebook. A 

página é intitulada “MAI - Museu de Arte Indígena” e existe desde outubro de 2015. Sua foto 

de perfil é a logo do museu e a imagem de capa é um artefato de arte plumária, o qual é 

identificado como um cocar pertencente à etnia Cinta Larga, no Mato Grosso. Identificação 

feita pela própria Julianna Podolan, que comenta com seu perfil pessoal.  

A descrição da página diz “O MAI - Museu de Arte Indígena, reúne um acervo 

diversificado de peças originais, entre arte plumária, cerâmica, cestas, instrumentos musicais, 

máscaras…”. Ela possui aproximadamente 1.60029 “curtidas” e muitos comentários elogiosos 

ao museu.  

Principalmente no período da inauguração, algumas matérias jornalísticas foram 

publicadas e algumas entrevistas concedidas por Podolan. Uma vez que nenhum trabalho já 

havia sido feito sobre essa coleção e trajetória da colecionadora, essas foram fontes importantes 

para a compreensão da proposta do museu.  

O jornal G1, Museu em Curitiba propõe imersão no universo indígena brasileiro30, traz 

uma notícia curta com informações básicas sobre o museu, porém é notável que tenha sido 

veiculado em jornal de alcance nacional. 

A Folha de S. Paulo, sob o título Estética indígena vira alvo de museus e moda entre 

artistas contemporâneos31, trata de uma tendência de trazer a cultura indígena para fora dos 

museus institucionais, em grifes, peças de teatro e museus privados. 

A entrevista que Julianna Podolan deu à Rádio EBC – Curitiba inaugura o 1º Museu 

de Arte Indígena no dia 18 de novembro32 é muito interessante, pois foi o único lugar em que 

a vi explicando mais claramente as propostas do museu, citadas anteriormente, e sua distinção 

entre arte e artesanato. As outras matérias acabam tratando do MAI de um modo muito geral e 

mais propagandista. Aqui é possível ouvir a própria colecionadora comentando seu ideal. 

                                                
29 Conforme acesso em 06 de novembro de 2017 
30 Disponível em: http://g1.globo.com/pr/parana/noticia/2016/11/museu-em-curitiba-propoe-imersao-no-

universo-do-indigena-brasileiro.html. 
31 Disponível em: http://www1.folha.uol.com.br/ilustrada/2016/07/1793635-estetica-indigena-vira-alvo-de-

museus-e-moda-entre-artistas-contemporaneos.shtml 
32 Disponível em: http://radios.ebc.com.br/revista-brasil/edicao/2016-11/curitiba-inaugura-o-1o-museu-de-arte-

indigena-no-dia-18-de-novembro 

http://g1.globo.com/pr/parana/noticia/2016/11/museu-em-curitiba-propoe-imersao-no-universo-do-indigena-brasileiro.html
http://g1.globo.com/pr/parana/noticia/2016/11/museu-em-curitiba-propoe-imersao-no-universo-do-indigena-brasileiro.html
http://www1.folha.uol.com.br/ilustrada/2016/07/1793635-estetica-indigena-vira-alvo-de-museus-e-moda-entre-artistas-contemporaneos.shtml
http://www1.folha.uol.com.br/ilustrada/2016/07/1793635-estetica-indigena-vira-alvo-de-museus-e-moda-entre-artistas-contemporaneos.shtml
http://radios.ebc.com.br/revista-brasil/edicao/2016-11/curitiba-inaugura-o-1o-museu-de-arte-indigena-no-dia-18-de-novembro
http://radios.ebc.com.br/revista-brasil/edicao/2016-11/curitiba-inaugura-o-1o-museu-de-arte-indigena-no-dia-18-de-novembro
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Já a reportagem do Bem Paraná – Um museu voltado totalmente à arte indígena33 se 

refere à inauguração do MAI em Clevelândia, em 2009. Em entrevista ao jornal, Julianna afirma 

ser importante a presença dos museus nas cidades do interior e que devemos procurar 

alternativas culturais ao eixo Rio-São Paulo.  

A notícia mais completa que eu considero sobre o MAI é da Gazeta do Povo – Conheça 

a mulher que se apaixonou pelos índios e decidiu fazer um museu para eles em Curitiba34. Ela 

aborda a trajetória de Podolan e sua ligação pessoal com a questão indígena: “Ela gosta das 

cores, dos artefatos, do sentido da vida de quem vive imbricado à natureza”. 

 Em função do aniversário de um ano do MAI em Curitiba, entre 15 e 17 de novembro, 

o museu recebeu indígenas da etnia Waurá e Ye’kwana “vendendo artesanato e falando sobre 

sua cultura”, além do lançamento da parceria do MAI com a Melíponas (projeto de preservação 

e divulgação das abelhas indígenas, sem ferrão)35.  

 Algumas notícias foram veiculadas em ocasião do aniversário de inauguração do museu 

e do evento citado acima. A matéria indicada pelo Guia Gazeta do Povo, Um dos museus de 

arte indígena mais completos do Brasil fica em Curitiba36, afirma que “comemorando um ano, 

o MAI é um dos únicos museus etnográficos do país”, e conta com o depoimento de Podolan 

sobre sua influência enquanto colecionadora na “busca pela tradição” de alguns indígenas.  

 Em entrevista concedida à Band News Fm, publicada sob o título Museu de Arte 

Indígena de Curitiba celebra aniversário com recorde de público37, Podolan fala da dificuldade 

de ser indígena em um país que não preserva a integridade dos “guardiões da nossa floresta”. 

Comenta, ainda, de seu objetivo de mostrar pro povo brasileiro a riqueza da cultura indígena, 

promovendo uma mudança de olhar que passe do preconceito à valorização. Além disso, conta 

um pouco de alguns eventos realizados no museu no último ano, como a recepção de um grupo 

de 100 pessoas de Ponta grossa e a palestra do Dr. Germano Germano Bruno Afonso38, falando 

sobre etnoastronomia. Divulg ainda a presença dos indígenas Waurá e Ye’Kwana vendendo 

                                                
33 Disponível em: http://www.bemparana.com.br/noticia/125502/um-museu-voltado-totalmente-a-arte-indigena 

34 Disponível em: http://www.gazetadopovo.com.br/vida-e-cidadania/conheca-a-mulher-que-se-apaixonou-

pelos-indios-e-decidiu-fazer-um-museu-para-eles-em-curitiba-enjfraegx4bti614776vqpz2u 
35 Informações retiradas da página do MAI no facebook. Acesso em 18 de novembro de 2017. 
36  Disponível em: https://guia.gazetadopovo.com.br/materias/museu-da-cultura-indigena-curitiba/ ; acesso em 

01 de dezembro de 2017. 
37 Disponível em: http://bandnewsfmcuritiba.com/museu-de-arte-indigena-de-curitiba-celebra-aniversario-com-

recorde-de-publico/ acesso em 01 de dezembro de 2017 
38 Físico e astrônomo especializado em “etnoastronomia”, é professor aposentado pela Universidade Federal do 

Paraná. Mais informações:  

http://www.bemparana.com.br/noticia/125502/um-museu-voltado-totalmente-a-arte-indigena
http://www.gazetadopovo.com.br/vida-e-cidadania/conheca-a-mulher-que-se-apaixonou-pelos-indios-e-decidiu-fazer-um-museu-para-eles-em-curitiba-enjfraegx4bti614776vqpz2u
http://www.gazetadopovo.com.br/vida-e-cidadania/conheca-a-mulher-que-se-apaixonou-pelos-indios-e-decidiu-fazer-um-museu-para-eles-em-curitiba-enjfraegx4bti614776vqpz2u
https://guia.gazetadopovo.com.br/materias/museu-da-cultura-indigena-curitiba/
http://bandnewsfmcuritiba.com/museu-de-arte-indigena-de-curitiba-celebra-aniversario-com-recorde-de-publico/
http://bandnewsfmcuritiba.com/museu-de-arte-indigena-de-curitiba-celebra-aniversario-com-recorde-de-publico/
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“artesanato” e fazendo pinturas corporais a R$ 20, entre os dias 15 e 17 de novembro.  

  

 

 

3.3 O poder da arte: arte, artesanato, autenticidade e tradição 

 

A diferença entre museus etnográficos e museus de arte - mais especificamente, de arte 

indígena - não diz respeito apenas à escolha discursiva acerca dos objetos expostos. A defesa 

das peças do MAI enquanto arte indígena parece se relacionar intimamente com a visão de 

Podolan sobre o que é arte, mas também sobre o que é indígena. 

 Segundo Shelly Errington, existem três maneiras segundo as quais pode-se contar a 

história da arte no geral e a história da “arte primitiva”: universal accounts of art derived from 

Hegel's view of the shape of (European) history; stories of discovery and appreciation; and 

finally secular accounts emphasizing the marketplace, fashion, and dominant and persistent 

ideas (1998:51). No caso de Podolan, sua coleção e exposição de arte indígena estão 

intimamente ligadas com sua trajetória pessoal, convencionando olharmos para as “stories of 

discovery and appreciation” que levaram à formação da coleção.  

Segundo a colecionadora, desde o começo de suas viagens, o que mais a chamou 

atenção - além do fato de ainda “existirem índios vivendo em aldeias” - é a maneira como 

aquelas pessoas viviam e os objetos que produziam, mesmo em “ambientes naturais”, com 

tamanha precisão, técnica e, principalmente, beleza. Ela conta em entrevista que já se 

interessava anteriormente por arte, mas não havia uma intenção prévia de colecionar arte 

indígena. A transformação veio, então, a partir de um encantamento com o modo de vida dessas 

etnias, que viveriam de maneira mais “humana”.  

A alusão de Podolan tanto à “beleza” quanto à “humanidade”, em conjunto com as falas 

durante as visitas guiadas fazendo elogios aos grupos indígenas ao contrário da “civilização” 

ocidental, recordou-me do discurso de Jacques Chirac em ocasião da inauguração do Musée du 

Quai Branly39, enquanto ainda era presidente da França, no qual, como transcreve Nina Vincent 

                                                
39 Museu do Quai Branly ou Museu das Artes e Civilizações da África, Ásia, Oceania e Américas, localizado no 

quai Branly, na França, projetado por Jacques Chirac e inaugurado em 2006. Mais informações: 

http://www.quaibranly.fr/fr/; último acesso em 30 de novembro de 2017. 

http://www.quaibranly.fr/fr/
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(2015), afirmou que teve “a intenção de ser ‘uma experiência estética incomparável ao mesmo 

tempo que uma lição humanista indispensável para o nosso tempo’” (p. 21). 

Uma das questões que mais me chamou atenção ao iniciar a pesquisa foi justamente por 

quê Podolan escolhera fazer um Museu de Arte Indígena, ao invés de doar as peças para um 

museu etnográfico ou montar um ela mesma. Por que optar por um “mero prazer estético” ao 

invés de deixar explícito os frequentes conflitos com os quais esses povos convivem? Seria a 

arte uma maneira eficiente de “conscientização”, conforme pretende a proposta pedagógica do 

museu? Que mensagem ele passa aos visitantes? Ou, nas palavras de Nina Vincent: por que 

escolher expor objetos como arte? Qual a diferença de vê-los dessa maneira e não de outra? 

Que efeitos a “arte indígena” pode causar no visitante que um museu tipicamente etnográfico 

não poderia? (2015:16). 

 Nesse sentido, é interessante considerarmos que, de todo modo, que definir como objeto 

de arte ou etnográfico não é uma maneira de aprisionar o objeto (VINCENT, 2015, p. 34). De 

acordo com Podolan, o museu é de arte, mas não deixa de ser etnográfico. No entanto, segundo 

ela, os museus etnográficos, ao menos do Brasil, acabam sendo “naftalinos”, parados no tempo, 

estáticos, como se os povos ali representados fossem extintos.  A proposta do MAI, do 

contrário, é de trazer um museu “vivo”, com uma coleção recente, que transmite essa 

vivacidade da cultura indígena ao visitante e permite uma diversidade de discussões e conexões 

com a arte indígena. A ideia é tornar o espaço dinâmico, recebendo eventos, palestras e cursos 

de diversas áreas; que seja um espaço “flexível, gostoso de se visitar”, em contraponto a museus 

“duros, rígidos”.  

 Durante a segunda entrevista que realizei com Podolan, em 07 de novembro de 2017, 

perguntei especificamente sobre a “ausência de conflito” no MAI, obtendo a resposta de que a 

história da cultura indígena no Brasil são 500 anos de conflito de diversas ordens, e que existem 

outros espaços que podem e já fazem a exposição desse cenário, como a própria produção 

acadêmica. Ela afirma reconhecer a importância de pontuar essa dimensão durante as visitas 

guiadas para que saibam que não é tudo um “mar de rosas”, mas que não é esse o seu foco, pois 

tal viés já está presente em praticamente todos os debates acerca da situação indígena e bastante 

enraizado no imaginário das pessoas em geral.  

Dessa maneira, ela afirma que o enfoque nos conflitos gera, muitas vezes, uma imagem 

ruim do indígena como causador de problemas ou vivendo em condições miseráveis.  Por outro 

lado, a proposta do Museu de Arte Indígena de Curitiba seria a de transformação da percepção 
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através da apreciação estética. Segundo Podolan, apesar de toda a dificuldade e de o Brasil ter 

uma “cultura contra indígenas”, o efeito é perceptível nos comentários dos visitantes após visita 

guiada no museu:  

“Eles são vistos como pessoas que estão ali atrapalhando, criando problema, e essa 

imagem a maioria das pessoas tem como pré-concebida. Agora, quando você entra com 

a beleza, você sensibiliza, e aí as pessoas saem daqui, a grande maioria, dizendo que 

nem imaginavam que se produziam essas peças, que não tinham noção da profundidade 

dessas culturas, a forma como eles olham o ser humano e olham para si mesmos. Então, 

acho que pela beleza a gente consegue sensibilizar.”  

Assim, o encantamento dos visitantes com a beleza das peças teria um poder de fazer 

conhecer esse outro mundo “invisível” e, quiçá, despertar um respeito maior pelos produtores 

das peças.  

“Longe de apenas agradar aos sentidos ou prover emoção estética, a arte, 

graças à sua capacidade de desvendar estruturas que não são imediatamente 

perceptíveis no objeto, se oferece assim, como ‘um guia, um meio de instrução e, direi, 

quase de conhecer o ambiente’” (LÉVI-STRAUSS & CHARBONNIER apud 

PONTES, 2015, p. 196) 

Ou, conforme afirma Vincent (2015), a “estética seria a maneira pela qual as relações 

são visualmente expressas e constituídas” (p. 28). Clifford (2009) corrobora com o poder de 

comunicação da arte, sua capacidade de “fazer passar de uma cultura para outra um sentimento 

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

Em um trabalho da área da filosofia e arquitetura, Carlos Brandão (1998) afirma que 

“enquanto a ciência se baseia em símbolos descritivos, a arte procura símbolos expressivos que 

nos proporcionam conhecimento, mas também expressam valores (...) A obra de arte é a 

concretização de um objeto intermediário, resultado do encontro de valores (...) que por ela são 

conservados, comunicados e tornados comuns” (p. 26). “Como diz Heidegger, a obra de arte 

‘realiza a abertura de um mundo, mantendo-o permanentemente presente’” (BRANDÃO, 1998, 

p. 27). 

Ao ser perguntada se ela havia considerado doar a coleção para um museu etnográfico, 

ou montar um ela mesma, Podolan afirma que começou a colecionar despretensiosamente, mas 

que em certa altura chegou a imaginar fazer parceria com algum grande museu. No entanto, ela 
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conta, nunca pensou em se desfazer da coleção, devido a um “vínculo afetivo muito forte”. Por 

outro lado, não a agrada a situação dos museus etnográficos brasileiros, pois as peças ficam 

sem a conservação adequada, muitas vezes “abandonada”; então surgiu a ideia de abrir o 

próprio museu, esperando receber ajuda da iniciativa pública que, como já transcrito 

anteriormente, não aconteceu.  

Em uma das monitorias que fiz com ela, ao passar pela parte plumária, a empresária 

chamou atenção para um cocar funerário Bororo e enfatizou a técnica altamente desenvolvida 

necessária para fabricar tal peça. Na seção das armas, sem fichas com identificação das etnias, 

novamente chamou atenção para a técnica, afirmando que os indígenas têm conhecimento 

elevadíssimo de “física e geometria” para produzir armas como aquelas. Além disso, citou o 

fato de eles pescarem à noite, em pé na canoa, somente com a luz da lua. Todas essas 

informações focadas na técnica, que se repetem várias vezes ao longo da monitoria, revelam 

também aspectos do corpo indígena sugerido pelo MAI: um corpo nu, adornado e também 

hábil, ágil, forte, certeiro, produtivo.  

Segundo Podolan, um cocar é muito mais que “fruição estética”. Ela enfatiza durante as 

visitas guiadas a noção de botânica, geometria, matemática, flora, fauna, o equilíbrio e a 

habilidade manual necessários para a confecção das peças. Ela comenta em entrevista que “vai 

muito além de só olhar um objeto”, pois existe uma “questão filosófica e simbólica em cima de 

cada peça”.  

Uma das questões muito bem apontadas por Sally Price (2000) é o fato de que os objetos 

de arte indígena, ou, como dito em outros lugares, “arte primitiva”, só tornam-se “arte” quando 

reconhecidos por ocidentais como tal (p. 102). Durante a entrevista do dia 07 de novembro de 

2017, ao ser perguntada sobre os critérios para chamar essas peças de “arte”, ela diz que no 

imaginário ocidental está enraizado uma noção de arte, de beleza, ligada a esculturas gregas, 

arte romana, entre outros. Mas se usar os critérios de equilíbrio, harmonia, forma de confecção, 

a fabricação de um cocar, para ela, se torna arte. A este respeito, Shelly Errington diz: 

The discovery narrative celebrates primitive art's discovery and the increasing 

appreciation it has come to enjoy. Unlike the Hegelian narrative, the discovery 

narrative has the virtue of allowing for changes in taste and institutional valorization; 

but like the Hegelian narrative, the discovery narrative asserts and maintains the 

essential value of art itself as an ahistorical, transcultural, universally valid category 

of object. Not surprisingly, it is the one most beloved of collectors, dealers, and 

curators with a budget for new acquisitions. (ERRINGTON, 1998, p. 54) 
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Segundo Podolan, a diferença crucial entre arte e artesanato é que este é produção 

comercial. Mas ela afirma não menosprezar o artesanato, que não pensa “que um cesto é menor, 

pois é muito complexo de se fazer”. Ela afirma até que seria positivo os mais aculturados, da 

cidade, que vendem artesanato, estarem mais próximos dos museus. A diferenciação entre arte 

e artesanato é um debate comum ao se falar de arte no geral, mas parece incontornável quando 

se trata de arte indígena.  

Sobre essa distinção entre arte e artesanato, inspirado no quadrado semiótico de 

Jameson (1981), James Clifford desenvolve o sistema arte-cultura. A partir de duas oposições 

- obras-primas e artefatos - são gerados eixos de relação horizontais e verticais entre os termos, 

além de quatro zonas de significação: 1) a zona das obras-primas autênticas 2) a zona dos 

artefatos autênticos 3) a zona das obras primas inautênticas 4) a zona dos artefatos inautênticos 

(CLIFFORD, 1994, p. 75). Todos os objetos estariam localizados em algum ponto dessas zonas, 

ou em duas delas, atribuindo-lhes um valor relativo. No entanto, existe o debate, dentro da 

antropologia, se essa distinção deve ser feita: 

“De um ponto de vista antropológico, não há distinção possível entre arte e artesanato, 

ainda que exista sim um trabalho a ser empreendido na análise das relações mediadas 

por tais objetos, chamando atenção para situações especiais de uso de determinados 

objetos, para sua destinação conceitual e para a apropriação de objetos de outras 

culturas pelo ‘mundo da Arte’ do ocidente. (Gell, 2001 apud VINCENT, 2015, p. 28)” 

Apesar de diferenciar os que estão “aculturados” e os que estão “menos aculturados”, 

ela diz que reconhece que cada um tem sua importância e modo de ser no mundo. Mas afirma 

que o foco do museu “é uma produção artística não comercial, mas tradicional, e os povos que 

estão aculturados, muito dentro das cidades, produzem comercialmente”. Neste ponto é 

inevitável observar que produzem comercialmente, inclusive podendo ser encontrado na 

boutique na entrada no MAI, vendido como souvernirs. 

Contando novamente sobre como tudo começou, a colecionadora afirma que o que mais 

a chamou atenção num primeiro momento foi a produção artística, a beleza e complexidade das 

peças, feitas mesmo em “ambiente tão natural, a partir de elementos simples”.  

Um dos tipos de semióforo apresentado por Pomian seriam as obras de arte modernas. 

Segundo ele, estas se justificariam em sua vinculação com a natureza, fonte de beleza e de 

durabilidade dos objetos, uma vez que as obras só se sobrevivem à ação do tempo por causa da 
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natureza. Essa vinculação introduziu a ideia de que “apenas a arte permite transformar o 

transitório em durável” (POMIAN, 1994, p. 77). 

 “É fácil de compreender então que a aquisição de semióforos, a compra de 

obras de arte, a formação de bibliotecas ou de colecções, é uma das operações que, 

ao transformar a utilidade em significado, permitem a quem tenha uma alta posição 

na hierarquia da riqueza ocupar uma posição correspondente na do gosto ou do 

saber, sendo as peças de colecção, como se viu, símbolos de pertença social, senão 

de superioridade. A aquisição de semióforos equivale portanto à do bilhete de 

entrada num meio fechado e ao qual não se pode aceder sem ter retirado uma parte 

do dinheiro que se possui do circuito utilitário” (POMIAN, 1994, p. 80) 

 

Após o encantamento com a beleza das peças, Podolan afirma que, conforme foi 

convivendo os povos que visitou, principalmente do Xingu, começou a chamar sua atenção a 

forma como eles vivem, “a coletividade”. Reparar nisso a fez repensar a noção de civilidade; a 

“superioridade branca” foi sendo desconstruída, ela conta. A visão de Podolan sobre a produção 

artística e o “modo de vida” indígena parece estar, assim, associada à sua percepção dos 

indígenas como intimamente ligados à natureza, em harmonia com essa. O que para “nossa 

sociedade” seria extremamente penoso de se fazer, isto é, morar em “aldeias”, em locais de 

difícil acesso, convivendo com diferentes floras e faunas, se torna algo a ser admirado na vida 

indígena, que produz peças belas e complexas nesse ambiente. Segundo a colecionadora, “a 

própria natureza impõe a necessidade do outro”. 

 

Em entrevista anterior, no dia 09 de maio de 2017, ao ser perguntada pelos motivos de 

optar por museu de arte, Podolan afirma que foi “por paixão”, “amor à primeira vista”, e que à 

medida que foi conhecendo os povos indígenas, percebeu que existe uma “necessidade urgente 

do Brasil conhecer quem são essas pessoas”. 

O colecionamento e a exposição parecem ter sido motivados também pelo fato de que 

em alguns lugares ela voltava pela segunda vez e já não via a mesma produção, ela conta: 

“chegava o asfalto, o progresso, e nesses lugares a produção se modificava”. O que Sahlins 

(1997) chama de “pessimismo sentimental” é saliente em suas palavras. Para a colecionadora, 

após essas transformações, as peças se tornavam mais comerciais e sua “excelência” ficava 

comprometida, como que deteriorada pela influência de nossa própria sociedade. Durante as 

visitas guiadas, inclusive, Podolan menciona que algumas peças ali expostas “já não estão mais 
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sendo produzidas”. Parece haver, portanto, uma tentativa de proteção dessas peças para 

assegurar autenticidade, contra a ação do tempo. 

Esse “pessimismo” consiste em acreditar que o envolvimento com o mercado produz 

“aculturação”, uma vez que desconsidera que a inovação e renovação são intrínsecos ao sistema 

indígena (SAHLINS, 1997a, p. 64) e que indígenas podem se beneficiar estrategicamente 

dessas mudanças. 

O perigo da “aculturação” e comercialização das peças também se relaciona ao que 

Gonçalves (1996) chamou de “retórica da perda”: 

“Diferentes modalidades de objetos, na forma de “coleções”, vieram a ser 

apropriadas e visualmente dispostas nos modernos museus ocidentais e em 

instituições similares, com o propósito de representar categorias sociais e culturais tais 

como primitivo/civilizado, passado/presente, exótico/familiar, cultura popular ou 

cultura de massa/cultura erudita, cultura estrangeira/cultura nacional, etc. Essas 

práticas de colecionamento e exposição respondem ao desafio de salvar esses objetos 

do desaparecimento, transformando-os em coleções representativas do sistema de 

oposições e correlações e em que se inserem essas categorias” (GONÇALVES, 1996, 

p. 22). 

 Essa sensação é, segundo o autor, fruto da visão ocidental moderna do que é a história, 

enquanto um fluxo progressivo de destruição (GONÇALVES, 1996, p. 22). Isso faz com que, 

nesse processo inexorável, alguns objetos mereçam, por qual motivo for, serem resgatados e 

protegidos, considerando-os, por exemplo “autênticos”, “raros”, “tradicionais”, 

“excepcionais”, sendo alguns desses termos utilizados por Podolan. Shelly Errington  

Dessa maneira, o colecionar torna-se uma espécie de apropriação no sentido de 

preservar e imaginar uma unidade, de fazer um esforço em prol da continuidade e contra “a 

perda”, de “transcender a inautenticidade e garantir a ‘autenticidade’ ao restaurar e defender 

um evanescente ‘sentimento de ser’” (Trilling, 1971 apud GONÇALVES, 1996, p. 24). 

Shelly Errington (1998) apresenta dois tipos de “morte” da “arte primitiva autêntica” na 

década de 80, sendo a primeira as diversas críticas que esses termos sofreram, e a segunda 

gerada justamente pelo discurso sobre a produção de arte indígena em decadência ou risco: 

“By 1984 authentic primitive art had begun to "die" for another and quite 

different reason: new sources to supply the artifacts that could be counted as 

"authentic" and "primitive" were disappearing at an alarming rate. Dealers would 



 
52 

 

unhesitatingly explain to customers who were resisting the high price of a tribal 

artifact, ‘But they're not making it anymore’. This second type of ‘death’ of primitive 

art—the limiting of its supply—does not kill the concept of primitive art, of course. 

Quite the contrary. The concept of authentic primitive art is alive and  well among 

collectors, primitive art galleries, and the art market generally. But the supply is more 

limited than ever, just at the point when the art has achieved mass appeal. As a 

consequence, a new generation of artifacts claiming to be ‘art’' or art-like, ‘authentic’ 

and ‘'ethnic’ if not ‘primitive’, in various permutations of the terms, has rushed in to 

expand its market share” (ERRINGTON, 1998, p. 4). 
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4. CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

Ao longo deste trabalho, procurei apresentar o Museu de Arte Indígena de Curitiba 

enquanto uma coleção privada em espaço público, buscando dar sentido à prática de 

colecionamento da proprietária, Julianna Podolan Martins, e sua proposta de exposição. 

Considero tarefa importante uma vez que a abertura do MAI se mostrou de bastante curiosidade 

e interesse para mim e para muitos de meus colegas e professores da área das Ciências Sociais, 

além de amigos e conhecidos fora da academia que comentam sobre a iniciativa e demonstram 

interesse em visitá-lo, sendo, portanto, um fenômeno notável em Curitiba. Tanto assim que 

também o cineasta Fernando Severo fez tomadas de seu próximo longa-metragem, intitulado 

"Euller Miller Entre Dois Mundos" – sobre um cotista indígena da UFPR – no MAI e deixou 

anotado em seu Facebook, elogiosamente, que não imaginava poder encontrar tal lugar em 

Curitiba. 

Mais do que fazer uma análise da exposição, minha proposta aqui foi tentar 

compreender as motivações e expectativas de Podolan enquanto colecionadora de arte indígena 

e proprietária do museu. Por isso, uma das principais questões tratadas é a relação entre coleções 

e museus, uma vez que no MAI temos duas dimensões que se entrelaçam: a da coleção 

particular, aludindo a uma trajetória pessoal e um valor sentimental, e a do Museu de Arte 

Indígena enquanto instituição com certa proposta pedagógica, voltada ao público.  

Vimos como, diferentemente da maioria dos museus, o MAI de Curitiba se liga 

intimamente, portanto, à imagem e ao discurso de Podolan acerca da questão indígena no Brasil, 

como sua paixão e amor por esses povos, mas também à sua narrativa pessoal de sacrifícios 

para formar a coleção e manter o museu.  

Uma das características inevitáveis de ser discutida, e que foi apresentada nesse 

trabalho, é a escolha de um museu de “arte” indígena, ao invés de adotar um com um viés mais 

etnográfico, por exemplo, e os critérios utilizados por Podolan para chamar certas peças de arte 

e outras de artesanato. Vimos que, para ela, o critério principal é se o objeto foi feito 

comercialmente, isto é, se foi feito para venda, para turistas, ou se foi feito para a própria 

comunidade, sob a guarda da tradição local.  
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A diferenciação feita pela colecionadora também tange outros critérios baseados em 

certo grau de “tradicionalismo” como autenticidade e excelência, sendo fatores indispensáveis 

para que certos objetos entrem para a coleção em detrimento de outros. Percebemos, ainda, que 

na crítica de Podolan à força do progresso que modifica negativamente a relação dos indígenas 

com sua produção é identificável o que Sahlins chama de “pessimismo sentimental” e 

Gonçalves aponta como uma retórica da perda. No entanto, é importante pontuar que Podolan, 

embora lamente por muitas peças já não estarem mais sendo fabricadas do mesmo modo ou de 

modo algum, afirma seu papel ativo e fomentador enquanto colecionadora, que incentiva 

indígenas interessados em venda ou exposição de suas peças que façam do jeito “tradicional” 

como ela aprecia e incentiva.  

Por fim, vale ressaltar que o Museu de Arte Indígena de Curitiba se mostrou um campo 

muito rico para pensar diversas relações entre antropologia, arte, etnologia, exploração, 

colecionamento, representação, trajetória, entre tantas outras possíveis. Infelizmente a 

monografia em questão não pôde dar conta de boa parte dessas discussões, ou mesmo 

aprofundá-las suficientemente, devido à falta de tempo hábil em fazê-lo. No entanto, penso que, 

uma vez que não há ainda nenhum trabalho publicado sobre o MAI, o objetivo de apresentá-lo 

e abrir algumas portas de reflexão foi cumprido. 
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