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RESUMO

Esta  monografia  pretende  abordar  alguns  aspectos  dos  diversos  contextos  que

permeiam a trajetória dos 32 bancos xinguanos que compõem a Coleção Eduardo

Canó, disponibilizados no ano de 2012, para o Museu de Arqueologia e Etnologia da

Universidade Federal  do Paraná. A coleção é composta por mais de 600 peças,

entre  adornos,  cerâmicas,  trançados,  instrumentos  musicais,  troncos  do  kwaríp,

mascaras e os bancos xinguanos, objeto da presente pesquisa. A análise se dará

através das informações concedidas pelo doador  da coleção,  o médico Eduardo

Canó, da descrição física das peças e de uma revisão bibliográfica dos estudos

antropológicos sobre coleções etnográficas e sobre os contextos indígenas de uso e

produção  de  bancos.  A  pesquisa  objetiva  reunir  informações  e  reflexões  que

contribuam com a contextualização desse conjunto de assentos.

Palavras-chave:  bancos;  coleções  etnográficas,  Coleção  Eduardo  Canó,  MAE-

UFPR.



ABSTRACT

This monograph discusses some aspects of the various contexts that permeate the

trajectory of  the 32 Xinguan seats that compound the "Eduardo Canó Collection"

donated in 2012 to the Federal University of Paraná’s Archaeology and Ethnology

Museum. The collection is composed of more than 600 objects, among adornments,

ceramics, braids, musical  instruments, trunks of the Kwarip ritual,  masks and the

Xinguan  seats,  object  of  the  present  research.  The  analysis  will  be  done  by

information provided by the donor of the collection, doctor Eduardo Canó, the pieces’

physical  description  and  by  bibliographical  review  on  anthropological  studies  on

indigenous objects and ethnographic collections, in order to contextualize the various

processes of production, circulation and meanings of the seats, core subject of the

research.

Kay-words: seats; ethnographic collections; Eduardo Canó Collection, MAE-UFPR



LISTA DE ILUSTRAÇÕES

Figura 1 - Aldeias e postos no PIX, com postos visitados por Canó destacados ..... 6

Figura 2 - Bancos zoomorfos alocados no Acervo da Reserva Técnica do MAE......12

Figura 3 - Bancos “miniatura” com formas de aves, PIX ...........................................13

Figura 4 - Banco em forma de ave, com grafismos, PIX ...........................................14

Figura 5 - Banco com forma de Urubu-rei bicéfalo com grafismos, PIX ...................14

Figura 6 - Banco com forma de Onça, sem desenhos e grafismos, PIX ..................15

Figura 7 - Banco com forma de onça, sem grafismo e desenho, PIX .......................15

Figura 8 - Banco com forma de onça, com desenhos, PIX .......................................16

Figura 9 - Banco com forma de onça, com desenhos ...............................................17

Figura 10 - Bancos com forma de onça, com desenhos, PIX ...................................17

Figura 11 - Banco com forma de tartaruga, PIX ........................................................18

Figura 12 - Banco com forma de tartaruga, etnia Matipu ..........................................18

Figura 13 - Bancos em forma de anta, PIX ................................................................19

Figura 14 - Banco em forma de tamanduá, sem grafismo com pintura, PIX ............20

Figura 15 - Banco em forma de tamanduá, com grafismos e pintura, Kamayurá .....20

Figura 16 - Banco “miniatura” em forma de tamanduá com grafismos, Kayabi ........21

Figura 17 - Banco em forma de tamanduá com grafismos, Kayabi ..........................21

Figura 18 - Banco em forma de tamanduá com grafismo, PIX .................................22

Figura 19 - Bancos em forma de macaco, PIX ..........................................................23

Figura 20 - Banco em forma de porco, com grafismo, PIX .......................................23

Figura 21 - Banco “miniatura” em forma de porco, com grafismos, PIX ...................24

Figura  22  -  Bancos  em  forma  de  escorpião  (esq.)  e  rã  “miniatura”  (dir.),  com

grafismos, PIX ............................................................................................................24

Figura 23 - Banco em forma de arraia com pintura, PIX ...........................................25

Figura 24 - Banco circular, com grafismos, PIX .........................................................26

Figura 25 - Banco redondo, sem pintura e grafismos, PIX ........................................26

Figura 26 - Bancos não zoomorfos, sem pintura e grafismos, PIX ...........................27

Figura 27 - Urna funerária antropomorfa (cerâmica maracá), sul do Amapá ............34

Figura 28 -  Chefia Kuikuro sentada em banco zoomorfo .........................................39

Figura 29 – Desenho mahinako retratando casa, ave (arara) e banco zoomorfo .....42

Figura 30 - Artesão tukano..........................................................................................49

Figura 31 -  Desenho da Avó do Universo, feito pelo pajé tukano Gabriel Gentil .....50

Figura 32 – Bancos Huni Kuin pintados com o motivo da samaúma, xunu kene .....51



LISTA DE SIGLAS

DSEI – Distrito Sanitário Especial Indígena

FOIRN – Federação das Organizações Indígenas do Rio Negro

FUNAI – Fundação Nacional do Índio

IBGE – Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística

ISA – Instituto Socioambiental

MAE-UFPR – Museu de Arqueologia e Etnologia da UFPR

PI – Posto Indígena

PIX – Parque Indígena do Xingu

UFPR – Universidade Federal do Paraná



SUMÁRIO

Introdução ................................................................................................................. 1

Capítulo  1  -  A contextualização  como  pressuposto  no  estudo  de  coleções

etnográficas .............................................................................................................. 4

1.1 - As coleções e as intenções que suscitam a coleta ........................................... 4
1.2 - Coleção Eduardo Canó: o colecionador, a coleta e a formação da coleção .... 6

Capítulo 2 - A coleção de bancos xinguanos ........................................................13

2.1 - Composição da coleção .....................................................................................13

2.2 - Descrição das peças ..........................................................................................14

Capítulo  3  -  Contextos  de  uso  dos  bancos à  luz  das  concepções de  seus

fabricantes ................................................................................................................32

3.1 - Objetos indígenas e suas possibilidades de abordagens..................................32

3.2 - Bancos na Amazônia .........................................................................................36

3.2.1 - Apìkap, o banco kamayurá; Xepi, o banco mehinako (alto Xingu) ................39

3.2.2 - Kumurõ, o banco Tukano (alto rio Negro, noroeste amazônico) ....................46

3.2.3 - Kenan, o banco Huni Kuin (Acre) ...................................................................50

4. Considerações Finais ..........................................................................................55

Referências ...............................................................................................................58



1

INTRODUÇÃO

O contato com a Coleção Eduardo Canó se deu a partir de minha experiência

como bolsista no Museu de Arqueologia e Etnologia da UFPR (MAE), em que tive a

possibilidade de torná-la objeto de pesquisa monográfica, diante de meu interesse em

temas da etnologia indígena.  A coleção compreende cerca de 600 peças das mais

variadas categorias, dentre as quais 32 são bancos xinguanos.

 As atividades desempenhadas pelos bolsistas variam de acordo com a unidade

e projeto de pesquisa  e extensão de que participam. Atualmente,  o  MAE-UFPR se

divide  nas  seguintes  unidades  científicas:  unidade  de  arqueologia,  unidade  de

etnologia, unidade de culturas e saberes populares, unidade de documentação visual e

sonora, unidade de museologia e difusão cultural. 

Os projetos de pesquisa e extensão se concentram em ações Educativas, de

curadoria, pesquisa e conservação dos acervos (coleções etnográficas, arqueológicas,

acervo  de  cultura  e  patrimônio  e  de  documentação  Textual,  Sonora  e  Visual),

elaboração e montagem de exposições, que contam com a colaboração dos bolsistas,

sob orientação e acompanhamento de técnicos e coordenadores do museu. 

Trabalhei como bolsista na Reserva técnica do MAE-UFPR por cerca de três

anos, entre 2012 e 2015, tendo iniciado na Unidade de Arqueologia e posteriormente

migrado para a Unidade de Etnologia, por demonstrar interesse na área.  As tarefas que

desempenhava giravam em torno da organização das peças nos armários da Reserva

Técnica;  pesquisa  em temas da etnologia indígena para  realização de atividades e

produtos do MAE tais como exposições temporárias, material de divulgação e produtos

da área das ações educativas e também no preenchimento do banco de dados com

informações do acervo de etnologia.

A produção de estudos e pesquisas que abrangem o acervo do MAE, em geral,

são motivadas pela constante necessidade de obter a maior densidade possível  de

informações e dados acerca dos objetos que o compõe, fazendo-se fundamental para

um encaminhamento responsável e cuidadoso das atividades desenvolvidas.  
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A concepção desse trabalho circunda tal  proposição acerca do universo dos

bancos, reunindo e organizando elementos que contribuam na percepção e análise dos

diversos contextos em que a coleção se constituiu e é concebida, relacionando-a com

as premissas indígenas que estão no cerne das expressões materiais.

O primeiro capítulo dessa monografia aborda questões relativas às motivações

do colecionador  e às implicações delas na constituição da coleção.  Para tanto,  me

concentro na entrevista que Eduardo Canó, médico e doador da coleção, concedeu a

Profª Dra. Laura Perez Gil, coordenadora da unidade de Etnologia e vice-diretora do

MAE-UFPR. Nessa conversa de cerca de duas horas, Canó vai revelando, conforme

estimulado  pela  entrevistadora,  detalhes  do  seu  convívio  com  as  populações  que

manteve contato no período em que trabalhou no Parque Indigena do Xingu, prestando

atendimento  médico  na região,  bem como seus ensejos  em reunir  em conjunto de

tamanha quantidade de objetos.

No capitulo dois, minha atenção se volta para a coleção em si. Proponho-me a

uma breve descrição das peças que a compõem, partindo de seus aspectos formais,

gráficos  e  materiais,  trazendo  à  tona  a  diversidade  de  formas,  traços,  modelos  e

técnicas  de  entalhar  bancos.  Organizei  tal  análise  descritiva  separando  os  bancos

zoomorfos  em  espécies  para  evidenciar  as  variações  das  formas  de  se  replicar  o

mesmo  animal.  Por  sua  vez,  em  relação  aos  bancos  que  não  recebem  motivos

faunísticos, procuro tratar de suas características estéticas comparando similaridades e

diferenças  entre  os  exemplares.   Nesse  processo,  busquei  apoio  metodológico  em

trabalhos que se dedicam ao estudo dos artefatos e das coleções etnográficas, dos

quais Pearce (2005) sobre modelos de abordagens; Ribeiro (1988), que propõe o uso

de categorias classificatórias na análise de objetos materiais; Silva e Gordon (2008)

acerca da curadoria da coleção Xikrin-Kayapó do MAE-USP, e Domingues Lopes (2002)

sobre a contextualização da coleção etnográfica Xikrin do Cateté.

Por  fim,  no  capitulo  três  debruço-me  sobre  certa  literatura  etnográfica  que

aborda a presença e os significados dos bancos em alguns contextos amazônicos, a

fim de apontar algumas de suas possíveis relações com diferentes aspectos da vida

social:  Braida (2012) sobre os Mehinako e Agostinho (1974) relativo aos Kamayurá,
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ambos do Alto  Xingu;  Lagrou (2007)  sobre os Huni  Kuin (pano)  do alto  Rio Purus;

Ribeiro  (1995)  e Foirn  & ISA (2003)  sobre  os  Tukano (tukano oriental)  do  alto  Rio

Negro. As análises comparativas sobre bancos amazônicos podem fornecer algumas

possibilidades interpretativas e evidenciam a diversidade de usos destes bancos e a

diversidade ontológica dos povos que os realizam.
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CAPÍTULO 1

A contextualização como pressuposto no estudo de coleções etnográficas

1.1 -  As coleções e as intenções que suscitam a coleta

O colecionamento, segundo Marlene Suano (1986, p. 12), pode ser considerado

como uma atividade tão antiga quanto o próprio homem. Essa atividade, ao longo dos

anos, teve diversos objetivos e motivações.

 Desde as coletas de cunho colonialistas - que se deram a partir das grandes

navegações e diante disso, do contato com o Novo Mundo, o interesse da antropologia

por objetos advindos de culturas ameríndias ou não ocidentais sempre foi profundo e

vem sendo tema de pesquisas e estudos desde seu surgimento, tal como aponta Van

Velthem:

“A  diversidade  e  importância  das  produções  plásticas  não  ocidentais,

notadamente as da Africa, Oceania e América do Norte, não fascinou apenas os

conquistadores  e  colonizadores.  A comunidade academica  interessou-se  por

este campo desde o surgimento da ciência antropológica, caminhando paralela

ao seu desenvolvimento.  Na virada do século XIX,  foram enviados esforços

interpretativos  e  classificatórios  centrados  nos  artefatos  encontrados  em

museus.” ( Van Velthem 1995, p 47)

A necessidade de estudos e pesquisas que acercam coleções etnográficas se

mostra imprescindível na medida em que é possível reconhecer o potencial documental

dos objetos enquanto expressões da realidade material de uma cultura ou parte dela

(Ribeiro e Van Velthem, 1998, p.103.). O que pode ser o ponto de partida para uma

compreensão  que  transcende  a  cultura  material  em si,  e  pode  chegar  a  aspectos

intrínsecos  ao  processo  de  produção  como  a  mitologia,  a  política,  a  economia,  o

xamanismo, entre outras dimensões sociais  que estão em constante  relação ao se
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fabricar objetos. 

Diante  disso,  estudar  e  pesquisar  objetos  em  coleção,  implica  em  uma

cuidadosa análise que possa associar às coleções, a gama de dados que perpassam

pela sua constituição conjuntamente, na intenção de identificar a procedência de tais

objetos,  bem  como  encontrar  outras  informações  que  orientem  possíveis

interpretações, uma vez que: “... a forma de comunicar toda a trama de interações que

cerca um ítem da cultura material é contextualizá-lo” (Idem, 1998, pg 106).  

Sendo assim, pensar seu contexto de constituição é remeter-se ao ensejo inicial

em  se  coletar  tais  itens  e  reuní-los  em  coleção.  Isso  pressupõe  de  saída  uma

intencionalidade  do  coletor  que  proporá  direcionamento  acerca  quais  objetos  serão

selecionados. 

Segundo Fabiola Andréia Silva e César Gordon (2008) uma coleção pode ser

resultado  de  uma  coleta  intencional,  quando  conscientemente  formadas,  ou  não

intencional, quando são formadas sem planejamento. Ainda sob tal aspecto, escrevem

que: 

“(...)  nos últimos anos,  os estudos de coleções também têm contemplado a

discussão sobre os coletores e as motivações que os levaram a formar um

determinado conjunto de objetos, bem como sobre o papel dos curadores das

coleções nos museus. Este aspecto tem se tomado relevante na medida em

que  se  tem  compreendido  que  uma  coleção  pode  revelar  aspectos  da

intencionalidade  e  da  identidade  de  quem  coletou,  bem  como  do  contexto

histórico  em  que  uma  determinada  coleção  foi  formada  e,  posteriormente

conservada institucionalmente.” (p. 42-3)

  

Dessa forma, é possível debruçar-nos sobre as coleções etnográficas enquanto

construções sociais, uma vez que se estabelecem uma nova relação de similitude entre

objetos  antes  singularizados,  seja  de  ordem  iconográfica,  especialidade  artesanal,

estética, grupo étnico, ou qualquer característica que tenha servido para dispô-los como

coleção, advinda de seu colecionador. Desse modo, para tentar chegar às concepções

nativas acerca desses objetos é fundamental procurar compreender de que maneira se
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deu o processo de formação, organização e classificação da coleção. 

Nesse primeiro momento, me atento os aspectos referentes ao seu contexto de

formação,  procurando  estabelecer  de  que  maneira  os  bancos  foram  dessa  forma

sistematizados, na intenção de, ao longo desse processo, ir desvendando as vias pelas

quais  seria  possível  aproximar  os  significados atrelados  a  esses  objetos  dentro  da

ampla rede de interações que permeiam a produção destes.

1.2 - Coleção Eduardo Canó: o colecionador, a coleta e a formação da coleção

O contato com a Coleção Eduardo Canó se deu a partir de minha experiência

como bolsista no Museu de Arqueologia e Etnologia da UFPR (MAE), em que tive a

possibilidade de torná-la objeto de pesquisa monográfica, diante de meu interesse em

temas da etnologia indígena.

 As atividades desempenhadas pelos bolsistas variam de acordo com a unidade

e projeto de pesquisa  e extensão de que participam. Atualmente,  o  MAE-UFPR se

divide  nas  seguintes  unidades  científicas:  unidade  de  arqueologia,  unidade  de

etnologia, unidade de culturas e saberes populares, unidade de documentação visual e

sonora, unidade de museologia e difusão cultural. 

Os projetos de pesquisa e extensão se concentram em ações Educativas, de

curadoria, pesquisa e conservação dos acervos (coleções etnográficas, arqueológicas,

acervo  de  cultura  e  patrimônio  e  de  documentação  Textual,  Sonora  e  Visual),

elaboração e montagem de exposições, que contam com a colaboração dos bolsistas,

sob orientação e acompanhamento de técnicos e coordenadores do museu. A produção

de  estudos  e  pesquisas  que  abrangem  o  acervo  do  MAE-UFPR,  em  geral,  são

motivadas  pela  constante  necessidade  de  obter  a  maior  densidade  possível  de

informações e dados acerca dos objetos que o compõe, e se faz fundamental para um

encaminhamento responsável e cuidadoso das atividades desenvolvidas. 

Trabalhei como bolsista na Reserva técnica do MAE-UFPR por cerca de três

anos, entre 2012 e 2015, tendo iniciado na Unidade de Arqueologia e posteriormente

migrado para a Unidade de Etnologia, por demonstrar interesse na área.  As tarefas que
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desempenhava giravam em torno da organização das peças nos armários da Reserva

Técnica;  pesquisa  em temas da etnologia indígena para  realização de atividades e

produtos  do  museu,  tais  como  exposições  temporárias,  material  de  divulgação  e

produtos da área das ações educativas,  bem como o  preenchimento do banco de

dados com informações do acervo de etnologia. 

Durante esse período, tive contato direto com parte da Coleção Eduardo Canó,

que soma cerca de 600 peças procedentes de diversas etnias que se situam no alto,

médio  e  baixo  xingu.  As  peças  variam  entre  adornos  em  geral  (cocares,  colares,

braçadeiras,  pulseiras,  cintos,  diademas,  brincos,  etc),  cerâmicas,  trançados,

instrumentos musicais, troncos do kwarip, máscaras, bancos entre outros objetos de

uso ritual e cotidiano, que foram doados em partes entre os anos de 2006 e 2012.

Esses  objetos  foram reunidos e  doados  ao  MAE-UFPR por  Eduardo Canó,

médico vinculado ao Departamento de Medicina Preventiva da Universidade Federal de

São Paulo/Escola Paulista de Medicina, em um trabalho em que prestava assistência

médica no Parque Indígena do Xingu (PIX), no período que compreende o final do ano

de 1999 até o início de 2001. 

Em entrevista cedida a Profª Dra. Laura Perez Gil, responsável pela unidade de

Etnologia e vice-diretora do MAE-UFPR, Canó relata que  em meados dos anos 1999

foram criados os Distritos Sanitários Especiais Indígenas (DSEI) e que foi convidado a

trabalhar como médico do Distrito por estar terminando a residência em pediatria e já

ter visitado a região do Xingu em 1992 como aluno - acompanhando professores e pós-

graduandos que desenvolviam pesquisas sobre saúde de populações indígenas. 

No final de 1999 ele passou a integrar a equipe multidisciplinar de saúde do

PIX, junto a mais dois médicos. Canó tinha sua base no posto Leonardo localizado no

Alto Xingu. Um dos médicos do programa prestava apoio em Canarana, cidade mais

próxima do  Distrito,  e  outra  médica  ficava  no  posto  Diauarum,  localizado  no  baixo

Xingu. Em decorrência da saída da médica responsável por esse último posto, Canó

acabou prestando atendimento  para  praticamente  todo  o  parque,  como descreve  a

seguir: 
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Então ficamos em dois médicos, praticamente todo esse período, que era eu

dentro lá do parque e o Marcos fora do parque. E eu fiquei lá sozinho, cuidando

dos índios, como médico lá. A base era praticamente no Leonardo lá no alto

Xingu, e de vez em quando eu me deslocava lá para a região do médio Xingu e

do baixo Xingu. (entrevista cedida à Prof Dr. Laura Perez Gil)

O Posto Pavuru, no médio Xingu, que fica próximo da aldeia Ikpeng, geralmente

ficava sob o atendimento de um auxiliar de enfermagem, e às vezes um enfermeiro,

mas por ser relativamente próximo ao posto Leonardo, quando era preciso, o médico se

dirigia para lá. Já no Posto Diauarum, localizado no baixo Xingu, geralmente ficava um

enfermeiro, um auxiliar de enfermagem e um dentista, no entanto, passou a prestar

atendimentos esporádicos também a essa região. 

 Dessa forma, Canó circulou por quase todo PIX, transitando entres os três PIs,

o posto Leonardo, Pavuru e Diauarum, no alto, médio e baixo Xingu respectivamente,

permanecendo mais no posto onde estava baseado -  o primeiro,  devido a algumas

dificuldades de deslocamento, conforme diálogo a seguir:

Laura: Então você dava atendimento e você ficou mais na parte do alto Xingu,

mas também ia para o médio e para o baixo xingu?

Canó: Isso, é o baixo era mais difícil porque é muito longe. De barco dava umas

seis, oito horas. Lá na região do médio Xingu, que é o posto do Pavuru, era

mais  perto,  assim  acho  que  umas  três  horas  chegava  lá.  Então  era  mais

tranquilo ir. E acabava ficando mais no Leonardo mesmo. (entrevista cedida à

Prof Dr. Laura Perez Gil)

Ainda sobre seus deslocamentos para atendimento dentro do PIX, conta que a

logística de transporte era complicada, já que havia aldeias em que só se chegava de

barco e aldeias que só se ia por terra. As aldeias Waurá e Kamayurá se tem acesso por

terra. Para chegar aos Waurá era preciso um trator, que frequentemente atolava e por

isso demorava,o que tornava o deslocamento uma viagem difícil. 

Na maioria das outras aldeias o acesso se dava através de barcos. Haviam

aldeias próximas,  em que se podia ir  e  voltar  no mesmo dia,  e havia outras,  mais
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distantes, que se levava até oito horas de barco, tornando ainda mais difícil o retorno no

mesmo dia.  Dessa forma,  ia  até  as  aldeias  e  por  lá  acabava dormindo para  voltar

somente no dia seguinte. Diante de algumas situações, em que se tornava necessário

retornar devido a alguma urgência, a equipe saia cedo e voltava à noite, mas o médico

explica que lá não se tem muito apreço pela navegação noturna, que se tem um pouco

de medo, por conta de feitiçaria e coisas assim, mas também apreensão pelo o risco do

rio baixar, de bater em pedra pela dificuldade de enxergar, de confundir o caminho, etc.

Então, conclui que, de maneira geral, não se viajava muito depois que escurecia.
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Figura1 – Aldeias e postos no PIX, com postos visitados por Canó destacados (Reprodução

adaptada/Mapa. Fonte:ISA, 2002b)

Permanecendo  mais  na  região  do  Alto  Xingu,  onde  se  localiza  o  Posto

Leonardo,  Canó  relata  que  estabeleceu  maior  contato  com  os  Kamayurá,  em

decorrência da proximidade da aldeia com o Posto, como é possível verificar no mapa

exposto acima.

No entanto, quando questionado por Laura sobre a procedência da maioria das

peças serem da etnia Waurá, ele explica que haviam três estagiários indígenas que

faziam curso de formação em auxiliar de enfermagem, além de enfermeiros e dentistas,

compondo  a  equipe  de  atendimento  do  Posto.  Nessas  circunstâncias,  desenvolveu

certo convívio com dois dos estagiários, pertencentes às etnias Waurá e Kuikuro e em

decorrência disso foi possível incorporar objetos desses grupos à sua coleção. 

  Segundo  Canó,  durante  o  período em que esteve  no  Xingu,  era  o  único

profissional mantinha o habito de colecionar objetos, com exceção do Prof. Dr. Roberto

Baruzzi, médico que participou do processo de formação dos DSEI e responsável pela

criação do Projeto Xingu da Escola Paulista de Medicina da Universidade Federal de

São  Paulo,  e  nessas  circunstancias  desenvolveu  estreita  convivência  na  região,

formando grandes coleções de objetos xinguanos, que atualmente estão acomodadas

em uma espécie de museu da Escola Paulista de Medicina.

Quando questionado sobre as motivações que o incentivavam a tal prática, o

médico revela que a principio, passou a reuni-los apenas por apreciação estética, por

considera-los bonitos. Ao visitar as aldeias, quando se interessava por algum objeto

tentava  negocia-lo,  através  de  troca  ou  compra.  Explica  que  não  seguia  nenhuma

metodologia especifica na seleção das peças, que começava a colecionar cerâmicas e

na medida em que a diversidade de modelos ia se encerrando, passava a colecionar

outra  coisa,  como  por  exemplo,  bordunas.  Conforme  ia  completando  a  gama  de

variedades de um determinado objeto, iniciava a coleção de outros. O modo como veio

a formar suas coleções foi de maneira bastante aleatória, seguindo apenas seu gosto

estético pelas peças, sem intenções previas que orientassem suas escolhas. 
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Conforme ia adquirindo objetos, foi percebendo que as trocas são um meio pelo

qual também se relaciona politicamente na região, que se estabelece relações a partir

da circulação de coisas. Ele conta que em suas idas para a cidade sempre recebia

pedidos para trazer algo de lá, que comparava muita coisa para dar de presente, e em

troca ganhava coisas também. A partir daí começou a direcionar essas trocas para a

formação das coleções.

No  que  diz  respeito  ao  acesso  a  determinadas  categorias  de  coisas,  em

decorrência  de  possíveis  restrições  internas  aos  grupos,  ele  descreve  que  nesse

sentido, de maneira geral, não teve grandes dificuldades em troca-las ou compra-las.

Diversos objetos são produzidos para esses fins, como as panelinhas e panelões de

cerâmica Waujá, sendo as trocas praticas comumente observáveis e realizadas tanto

entre casas da mesma aldeia, entre aldeias distintas, e entre índios e não indios. Essas

trocas são denominadas de Moitará1, e acerca de como elas se davam com ele, Cano

pontua:

C:  No  ritual  do  moitará,  aquelas  panelas  grandes  sempre  entraram  nesse
negocio. Então assim, nisso não teve muita influencia, só começaram a trocar
comigo  agora  né.  Tinham  coisas  que  eles  não  trocavam,  mas  assim,  não
trocava porque não imaginavam que trocava, por exemplo, eu via um banco lá,
ah vamos trocar esse banco, um banquinho de uso cotidiano deles. E tinham
coisas que eles faziam especialmente para trocar né, assim como para vender,
que eram os banquinhos zoomorficos e aí tinham coisas que eles não trocavam,
as vezes nem falavam que existiam, nem eles lembravam que existiam. Mas ia
atrás, perguntava quem sabia, quem conhecia, quem estava disposto a dar ou a
vender, ou trocar e as vezes conseguia, as vezes não.

Havia objetos que Canó conhecia por meio de livros ou a partir das coleções do

Prof. Dr. Baruzzi, que eram mais difíceis de encontra-los disponíveis para troca, pois

certos objetos não são produzidos em grandes escalas ou a técnica se transformou e

não se fabricava mais naquele modelo. Nessas circunstâncias, ele procurava investigar

se alguém do grupo ainda sabia fazer determinado objeto e quando a resposta era

positiva,  solicitava  a  feitura  sob  encomenda,  como  no  caso  de  algumas  flautas

1 Consiste em um acontecimento que envolve a troca de objetos pertencentes à cultura material, 
alimentos, canoas, entre outros produtos fabricados pelos indígenas no Xingu.
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Kamayurá.

Com relação às etnias de proveniência dos objetos que colecionou, explica que

obteve a maioria deles com os grupos que mantinha maior contato, sendo estes de

origem Kamayurá e Waurá. Entre as outras etnias Xinguanas que também forneceram

peças as coleções de Canó, estão os Kuikuro, Mehinako, Yudjá, Matipu, Kayabi, Suyá e

Ikpeng. Em decorrência da grande quantidade de objetos, do tempo que se passou

após a coleta e provavelmente por não se tratar de um colecionamento com intenções

etnográficas, Canó não possui informações precisas da procedência étnica de todas as

peças da coleção. A maior parte delas está identificada apenas como derivantes do

Alto-Xingu, Terra Indígena do Xingu, ou Baixo-Xingu, sem especificação do grupo que a

produziu. 

Nesse sentido, seria possível, arriscar-se na tentativa de identificação dessas

peças, com base em analises comparativas entre os objetos com dados precisos e

aqueles com referencias mais escassas. Porém, tal exercício demandaria um estudo

bastante aprofundado das concepções estéticas dos grupos que compõem o PIX, visto

que  mesmo que  se  fale  em similaridades  e  compartilhamentos  de  certos  aspectos

culturais principalmente no Alto Xingu, os estilos e modelos acabam variando de acordo

com a etnia, criando características estéticas próprias.

No capítulo seguinte, me ocupo da análise descritiva dos bancos xinguanos

que integram a Coleção Eduardo Canó, no intuito de caracteriza-los a partir de seus

aspectos materiais e físicos.
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CAPÍTULO 2

A coleção de Bancos Xinguanos

2.1 - Composição da coleção

A coleção em questão, ainda não havia sido algo de pesquisas sistemáticas,

entretanto no processo de catalogação e incorporação ao acervo se tem a precaução

de agregar a maior quantidade de informações disponíveis sobre as peças.  Mesmo

tendo  acesso  a  certos  dados  disponibilizados  pelo  coletor,  que  são  de  grande

importância para a compreensão das intenções, motivações e contextos de formação e

origem da coleção, eles não são suficientes para apreender todos os aspectos que

englobam esses objetos. 

Formada  por  um  médico  e  não  sendo  resultado  de  trabalho  de  campo

etnográfico, é possível que por conta dessas circunstâncias algumas características e

especificações,  que para  analise  antropológica  seriam imprescindíveis,  tenham sido

ignoradas ou deixadas de lado, visto que a priori, era uma coleção de cunho particular.

Nesse  sentido,  o  esforço  em  desvendar  e  evidenciar  dimensões  que  talvez  foram

suprimidas durante a coleta é uma necessidade imanente e  pertinente às propostas

atuais de estudos e curadorias de coleções, situadas em museus etnograficos. 

O conjunto de peças que abarca a coleção de Bancos Xinguanos, foi doado

ao  MAE-UFPR em 2012  e  compreende  o  universo  de  35  itens,  dos  quais  32  são

bancos, 2 deles são esculturas talhadas em madeira e um colar de caramujos de uso

infantil, que encontram-se acomodados na reserva técnica do museu, sob a condição

de conservação e acondicionamento ideal das peças. A catalogação e tipologização da

coleção foi a primeira medida tomada na sua chegada, a fim de organiza-la dentro dos

parâmetros que orientam o trabalho de curadoria do acervo do MAE-UFPR.
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2.2 – Descrição das peças

Os bancos  são todos  talhados em um único  bloco de madeira,  a  maioria

possui formas zoomorfas, outros contem moldes arredondados e retangulares. Grande

parte recebeu a aplicação de grafismos e pinturas, alguns foram deixados na madeira

crua; as dimensões variam entre espécimes com mais de um metro de comprimento,

com altura e diâmetro proporcionais e pequenos exemplares tidos como miniaturas dos

bancos maiores. Essa variedade de proporções, formas, pinturas e tamanhos conferem

aos  bancos  uma  rica  gama  de  possibilidades  interpretativas,  que  remetem  às

concepções  nativas  sobre  a  produção  desses  objetos.  Os  atributos  físicos,  muitas

vezes, fazem menção ao arcabouço cosmológico, expressando significados inerentes à

ontologia dessas populações. A discriminação das propriedades físicas dos bancos que

integram a coleção é requisito básico na tentativa de compreensão de outros aspectos

não observáveis em sua materialidade.

Partindo  para  a  identificação  desses  atributos  físicos  e  buscando  uma

organização a partir de um conjunto de características significativas, que compõem o

design geral das peças, é possível analisa-los em grupos partindo das similaridades

estéticas entre eles. Para tanto, iniciarei tal analise partindo dos bancos zoomorfos, que

compreendem a maior parte da coleção, e se convergem por suas formas. Dos animais

talhados estão: aves, tartarugas, escorpião, antas, tamanduás, onças, macacos, arraia,

porcos e rã.
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Figura 2 - Bancos zoomorfos alocados no Acervo da Reserva Técnica do MAE-UFPR (Foto: Naiara

Brizola)

Visando uma descrição atenta às variações estilísticas das representações de

um mesmo bicho, optei por organizar a analise dos bancos zoomorfos em subgrupos de

espécies animais, conforme apresento a seguir.

Aves: As aves são animais recorrentemente entalhados, e entre os bancos da

coleção, quatro deles são em forma de pássaros.
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Figura 3 - Bancos “miniatura” com formas de aves (Foto: Naiara Brizola)

Ambos os bancos podem ser encarados como modelos reduzidos dos bancos

maiores em decorrência das suas proporções, bem como o da imagem a seguir. Como

é possível verificar (Figura 3), possuem grafismos e no caso do banco menor à direita,

este recebeu até a aplicação de plumas representando sua crista. 
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Figura 4 - Banco em forma de ave, com grafismos (Termo de Doação 001/2002. Fonte: Acervo MAE-
UFPR)

Figura 5 - Banco com forma de Urubu-rei bicéfalo com grafismos (Foto: Naiara Brizola) 

Considerada uma ave mitológica, o Urubu-rei esta presente em diversos mitos

xinguanos, em que seria o chefe das aves, dono do fogo/luz e da dimensão celeste.
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Não se tem informação exata das etnias que os fabricaram, sabe-se apenas que os três

modelos procedem do PIX.

Onças: a Onça é o animal mais presente entre os bancos da coleção, somando

sete peças com esse formato.

Figura 6 - Banco com forma de Onça, sem desenhos e grafismos, PIX (Termo de Doação

001/2002. Fonte: Acervo MAE-UFPR)

Figura 7 - Banco com forma de onça, sem grafismo e desenho, PIX (Termo de Doação

001/2002. Fonte: Acervo MAE-UFPR)
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Esses bancos não receberam qualquer aplicação de grafismos ou desenhos. O

banco da primeira fotografia foi mantido na madeira crua, o da segunda é possível notar

uma pigmentação escura, provavelmente por efeito de algum tingimento. A diferença na

coloração da madeira pode ter relação com o tipo de arvore utilizada na fabricação.

Figura 8 - Banco com forma de onça, com desenhos, PIX (Termo de Doação 001/2002. Fonte:

Acervo MAE-UFPR)
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Figura 9 - Banco com forma de onça, com desenhos (Foto: Naiara Brizola)

Figura 10 - Bancos com forma de onça, com desenhos, PIX (Termo de Doação 001/2002. Fonte: Acervo

MAE-UFPR)
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Os desenhos empregados nesses bancos imitam a pelagem do animal. Eles

possuem tamanhos diferentes e estão sem a identificação do grupo xinguano de onde

originam. A onça/jaguar também entra no rol de animais míticos.

Tartarugas: os dois bancos com forma de tartaruga, não possuem grafismos ou

desenhos. 

Figura 11 - Banco com forma de tartaruga, PIX (Termo de Doação 001/2002. Fonte: Acervo

MAE-UFPR)
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Figura 12 - Banco com forma de tartaruga, etnia Matipu (Foto: Naiara Brizola)

É notável a distinção das formas entre dois assentos, ainda que representem o

mesmo  animal,  o  primeiro  tem  sua  superfície  plana  e  proporções  mais  retas,  o

segundo, por sua vez, contem formas arredondadas que, em certa medida, denotam

maior  realismo  a  peça.  O  banco  da  primeira  imagem  não  tem  identificação  da

população que deriva, e o segundo foi fabricado pelos Matipu.

Antas: O banco da esquerda dispõe de grafismos e pinturas,  o crânio mais

achatado e oval com o tronco mais alongado, e foi produzido pelos Kamayurá. 
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Figura 13 - Bancos em forma de anta, PIX (Termo de Doação 001/2002. Fonte: Acervo MAE-

UFPR)

O da direita possui crânio e nariz alongados, com tronco reduzido e não consta

informação sobre a etnia procedente.

Tamanduas: Os  bancos  de  tamanduá  apresentam  variações  de  pinturas,

grafismos, tamanho do crânio, extensão de focinho e rabo, e de dimensões.

Figura 14 - Banco em forma de tamanduá, sem grafismo com pintura, PIX (Foto: Naiara Brizola)
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Figura 15 - Banco em forma de tamanduá, com grafismos e pintura, Kamayurá (Foto: Naiara Brizola)

Figura 16 - Banco “miniatura” em forma de tamanduá com grafismos, Kayabi (Foto: Naiara Brizola
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Figura 17 - Banco em forma de tamanduá com grafismos, Kayabi (Termo de Doação 001/2002.

Fonte: Acervo MAE-UFPR)
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Figura 18 - Banco em forma de tamanduá com grafismo, PIX (Termo de Doação 001/2002.

Fonte: Acervo MAE-UFPR)

Se  compararmos  os  modelos  Kayabi  com  o  Kamayurá,  são  notáveis  as

diferenças de estilos gráficos e de entalhe.  Os bancos de origem Kayabi  possuem

detalhes  do  entalhe  mais  retos  e,  mesmo  que  sejam  de  tamanhos  diferentes,

aparentam certa regularidade de formas, enquanto que o Kamayurá tem formas mais

arredondadas e alongadas.  Cabe a ressalva de que os Kayabi habitam a região do

Baixo-xingu, enquanto que os Kamayurá estão situados no Alto-Xingu.

Macacos: O banco a  esquerda contem grafismos,  superfície  arredondada e

crânio com dimensões maiores. O a direita, por sua vez, não possui grafismos mas foi

tingido, sua superfície é plana, com crânio menor.
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Figura 19 - Bancos em forma de macaco, PIX (Termo de Doação 001/2002. Fonte: Acervo MAE-

UFPR)

Porcos: Se distinguem quanto ao tamanho do crânio, dimensões, grafismos e

pinturas.

Figura 20 - Banco em forma de porco, com grafismo, PIX (Termo de Doação 001/2002. Fonte: Acervo

MAE-UFPR)
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Figura 21 - Banco “miniatura” em forma de porco, com grafismos, PIX (Foto: Naiara Brizola)

Os bancos em formato de escorpião,  rã  e arraia são exemplares únicos da

coleção. São ornamentados com grafismos e pinturas.
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Figura 22 - Bancos em forma de escorpião (esq.) e rã “miniatura” (dir.), com grafismos, PIX (Termo de

Doação 001/2002. Fonte: Acervo MAE-UFPR)

Figura 23 - Banco em forma de arraia com pintura, PIX (Foto: Naiara Brizola)

Bancos não zoomorfos:  Os bancos que não expressão formatos animais são

tidos,  em geral,  como bancos de uso  cotidiano.  Podem ou  não  conter  pinturas  ou

grafismos, apresentando formatos redondos ou retangulares, com bases, tamanhos e

dimensões variantes.
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Figura 24 - Banco circular, com grafismos, PIX (Termo de Doação 001/2002. Fonte: Acervo MAE-UFPR)

Figura 25 - Banco redondo, sem pintura e grafismos, PIX (Termo de Doação 001/2002. Fonte: Acervo

MAE-UFPR)

Figura 26 - Bancos não zoomorfos, sem pintura e grafismos, PIX (Foto: Naiara Brizola)

Dentro da vasta fauna replicada nesses assentos, existem diversos modelos

formais  não  idênticos  de  entalhar  o  mesmo  animal,  que  podem  refletir  não  só

características  étnicas  especificas,  mas  também  a  excelência  na  execução  dos

conhecimentos  tecnológicos de produção do artista  nativo.  A imensa pluralidade de
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motivos gráficos e pinturas empregadas nos bancos pode ser considerada proporcional

a ampla variação de curvas e formatos.

No  caso  dos  bancos  que  não  apresentam  formas  zoomorfas,  com  desing

retangular ou arredondado, percebe-se também variações de estilos e modelos. Dentre

os quatro exemplares da coleção,  nenhum deles apresenta as mesmas proporções

(altura/comprimento/diâmetro), forma da superfície e base, até a tonalidade da madeira

muda.

Como grande parte das peças da coleção não dispõe de informações sobre a

etnia que origina, uma analise comparativa mais profunda dos estilos estéticos ficaria

restrita a mera especulação, visto que são fabricados seguindo uma linguagem e uma

técnica arraigadas na tradição de cada população fabricante de bancos.

Na  tentativa  de  apreender  os  aspectos  não  materiais,  que  se  evidenciam

quando os bancos são relacionados ao seu contexto social de criação, me dedico no

capitulo  a  seguir,  a  pensar  esses  objetos  e  seus  diferentes  usos  e  significados,

revisando a literatura antropológica que trata da produção de bancos na amazonia,

passando rapidamente pela discussão acerca das abordagens dentro da disciplina ao

se pesquisar de coleções etnográficas.
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CAPÍTULO 3

Contextos de uso dos bancos à luz das concepções de seus fabricantes

3.1 Objetos indígenas e suas possibilidades de abordagens

Para  tratar  dos  bancos  indígenas,  especialmente  na  Amazônia,  teço

brevemente algumas considerações que procuram explorar  o  estatuto  antropológico

dos  objetos,  das  coisas  e  das  artes  indígenas,  apontando  algumas  direções  de

abordagens  e  alguns  problemas por  elas  suscitados.  Ao  me dedicar  ao  estudo  da

coleção,  fui  percebendo  que  antes  de  pensa-los  em  conjunto,  era  necessário

desenvolver uma reflexão acerca da maneira como a materialidade vinha sido tratada,

estudada  e  pesquisada  na  antropologia,  a  fim  de  ir  percebendo  quais  eram  as

possibilidades interpretativas e de análise quando se pretende apreende-los para além

de suas formas físicas. 

Busca-se  compreender,  a  partir  de  uma  perspectiva  antropológica,  de  que

maneira  são  exteriorizadas,  veiculadas  e  referidas  as  ideias  através  de  suportes

materiais,  especificamente  os  bancos  xinguanos.  Na  discussão  aqui  proposta  essa

reflexão ganha relevância ao se mostrar que tais suportes – objetos rituais e cotidianos,

os  próprios  bancos  –  e  as  relações  por  eles  mediadas  compreendem  e  elucidam

dimensões da vida social de acordo com os diferentes contextos que lhes abrangem.

A corrente de estudos que se convencionou chamar de 'cultura material',

voltada para os contextos das sociedades ameríndias, mostra como nos grafismos, nas

pinturas, na decoração dos objetos, dentre muitas outras formas, existem expressões

cosmológicas e concepções nativas específicas cujo sentido se dá na interação com

outras coisas, pessoas ou seres.

É preciso, antes de tudo, debruçar-se sobre a reflexão em torno da distinção

entre arte e artefato, isto é, entre objetos para uso e objetos para contemplação. As

discussões a esse respeito foram basilares para muitos trabalhos que analisaram os

objetos em contextos indígenas e também nos espaços museais (Barcelos Neto, 2001,

2008; Lagrou, 2007, 2009; Van Velthem, 2003). Fazendo uso do termo empregado por
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Appadurai em A vida social das coisas (2009), pensar as coisas indígenas demanda um

exercício de redefinição dos princípios a serem empregados na análise, já que muitas

das noções ocidentais não correspondem às ameríndias, que as invertem, transformam

ou que simplesmente não refletem as mesmas condições de constituição.

Exemplos disso são as noções de “estética” e de “beleza”, que estão sujeitas a

outros regimes e critérios de conhecimento e de percepção que não os ocidentais,

como demonstrado por Van Velthem (2003). Realizar uma análise sobre os objetos em

contexto  indígena  sob  estes  termos  ocidentais  é  fazer  uma  espécie  de

(auto)representação  de  um  arcabouço  classificatório  específico  ocidental,  e  não

indígena.  É  preciso  reconhecer  que  a  preocupação  com  o  dualismo  do  uso  x

contemplação pode não refletir a epistemologia indígena que lida com outros sentidos,

realizados através do outras mobilizações e compartilhamentos (Lagrou, 2009).

Na prática do colecionamento e nas classificações dos museus etnográficos, os

objetos foram submetidos aos estatutos respaldados por tal distinção desde o final do

século XIX. Os museus tem a própria origem fundamentada a partir dessa separação:

entre espaços de exposições instrutivas (e por conseguinte, científicas) e espaços de

admiração estética, de contemplação (Azevedo, 2012).

O paradoxo entre arte e artefato, portanto, tem acompanhado os debates em

torno dos objetos indígenas nos museus e a forma como tratá-los ali. A antropologia

tem  demonstrado  grande  contribuição  ao  tema  (que  faz  parte,  evidentemente,  das

discussões internas às ciências humanas e às artes) ressaltado os diferentes regimes

de conhecimento que podem colocar esse paradoxo sob perspectiva. Apontar que os

povos indígenas no Brasil não partilham necessariamente da mesma noção de “arte” e

“beleza” que os ocidentais foi uma das considerações de Lagrou em A arte indígena no

Brasil:

“(...) não é porque inexistem o conceito de estética e os valores que o campo
das  artes  agrega  na  tradição  ocidental  que  os  outros  povos  não  teriam
formulado seus próprios termos e critérios para distinguir  e  produzir  beleza”
(Lagrou, 2009, p. 11).

Tal distinção não pode ser feita de forma cristalizada e redutível aos parâmetros
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e acepções propriamente ocidentais, uma vez que os povos indígenas não operam na

antinomia arte-artefato.  Nos limites de abordagem impostos ao presente trabalho, a

distinção entre arte e artefato, tal como concebida amplamente nas discussões teóricas

e práticas das instituições museais (interfaces entre a história, a antropologia e arte),

impelem a ponderar e a decompor tal oposição. Os objetos, observa Lagrou, bem como

a pintura gráfica e a ornamentação, enquanto vetores de um sistema de pensamento e

conhecimento,  servem  à  compreensão  dos  estilos,  da  estética  e  da  apreciação

valorativa dos próprios grupos que os produzem.

Atribuir tão somente o predicado de 'artefato' aos objetos ignora as dimensões

estéticas que podem estar agindo em um determinado contexto, como noções outras

de beleza e de valor. É problemático tratar arte e artefato como um par de noções

sempre em oposição, tendo em vista que ambos os tratamentos não se excluem em

diversos contextos indígenas.

No que diz respeito à distinção entre arte e artefato, Alfred Gell, em A rede de

Vogel: armadilhas como obras de arte e obras de arte como armadilhas (2001), defende

que tal oposição não seja empregada para a análise de objetos não-ocidentais. A partir

da  exposição realizada  pela  antropóloga  Suzan  Vogel  intitulada  Arte/Artefato (Nova

Iorque, 1988), em que a curadora expõe uma rede de caça Zande como obra de arte

“conceitual”, Gell tenta demonstrar que um objeto então concebido como artefato por

sua criação não ter sido intencionalmente direcionada à contemplação, ou não inserido

em uma tradição de fazer dito artístico, pode conter intenções que vão além de sua

“trivial”  utilidade,  e  que  seu  uso  não  resume  suas  “funções”  no  mundo.  O  autor

argumenta contra as ideias do filósofo Arthur Danto, para quem o sentido de “meros

artefatos” estaria restrito em seu uso, distinto de um significado, enquanto as obras de

arte possuiriam “(...) papel mais elevado, colocando-nos  em  contato  com  realidades

superiores: elas são definidas por meio da apreensão de significado.” (Danto, 1988, p.

31 apud Gell, 2011, p. 180).

Mesmo retificando que obras de arte também possuem certa instrumentalidade,

Danto reforça que elas teriam “significados independentes de seu uso prático”, o que é

relegado aos artefatos.  A crítica de Gell a Danto questiona justamente o fato de que
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esses significados só são possíveis de serem apreendidos se fizerem jus ao “referencial

histórico implícito na arte ocidental, segundo um modelo hegeliano” (ibid., p. 178). Nas

palavras de Gell,  Danto fora “pego” pela armadilha Zande, e estaria “preso”  a essa

concepção restritiva, ao supor que um “nativo artista” conceberia sempre sua produção

tendo  em mente  a  distinção  entre  arte  e  não-arte  definida  de saída,  determinando

objetos de exclusivo uso instrumental e objetos com certa “intenção artística”. 

Em defesa de uma perspectiva etnográfica da rede de caça Zande, Gell intenta

demonstrar as intenções e relações que nela estão investidas, destacando que:

“Esses  dispositivos  incorporam  ideias,  veiculam  significados,  porque  uma
armadilha, por sua própria natureza, é uma representação transformada de seu
fabricante, o caçador, e da presa animal, sua vítima, e de sua relação mútua
que,  nos  povos  caçadores,  é  fundamentalmente  social  e  complexa.  Isso
significa  que  essas  armadilhas  comunicam  a  noção  de  um  nexo  de
intencionalidades entre os caçadores e as presas animais, mediante formas e
mecanismos materiais.” (ibid., p. 184)

Acerca de tal discussão no contexto amazônico, Bruno Aroni aborda em seu

artigo “Por uma etnologia dos artefatos: arte cosmológica, conceitos mitológicos” (2010)

a reflexão que Joanna Overing faz em um de seus trabalhos sobre os Piaroa (bacia do

Rio  Orinoco,  fronteira  Venezuela-Colômbia),  no  qual  é  problematizado  o  uso  do

conceito  ocidental  de  estética,  apontando a necessidade de sua “contextualização”,

“emolduração”  e  mesmo “ontologização”,  para  a  apreensão  de  realidades  que,  nas

palavras do autor, “escapam” à nossa percepção”. (Aroni, 2010, p. 3)

Como  ressaltado  por  Barcelos  (2010)  em  seu  trabalho  sobre  rituais  de

máscaras dos  Waurá  no  Alto  Xingu,  em  contextos  amazônicos  onde  se  confere

atributos humanos e não humanos a objetos, se torna imprescindível estar a par das

ontologias  nativas,  que  não  são  definidas  pela  oposição  entre  “coisa  inanimada”  e

“pessoa encarnada”. Barcelos reforça que máscaras e flautas, por exemplo, assumem

posições agentivas  em redes de relações locais,  o  que indica  a necessidade de o

estudioso se voltar para a esfera ontológica que envolve tais posições e relações:

“As descrições e análises das artes amazônicas,  quando atentam para essa
dimensão ontológica, apontam-nas como experiências que efetivam processos
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de  transformação,  metamorfose,  manutenção  e  renovação  da  cosmologia.
Quanto mais compararmos esses processos no panorama amazônico, mais nos
damos conta de como eles se constroem a partir de categorias visuais, sonoras,
tatéis  e  olfativas,  revelando que as artes,  muito  mais do que produtos,  são
meios de administrar as relações entre humanos e não humanos (...)” (Barcelos
Neto, 2008, p. 34)

É de suma importância considerar  os contextos  de produção e de uso dos

objetos  indígenas,  bem  como  as  premissas  nativas  em  torno  deles.  Ignorar  seus

contextos  é  perder  o  potencial  analítico  e  reflexivo  que  estes  objetos  suscitam ao

trabalho antropológico, acortinando os seus diversos modos de estar no mundo e seus

efeitos, bem como a capacidade criativa, de pensamento e ação específicos de seus

produtores.

3.2 Bancos na Amazônia

Na Amazônia, a produção de bancos – seja os talhados em madeira, seja os

moldados  de  argila  –  é  uma  prática  observável  entre  diferentes  grupos  indígenas,

desde  tempos  pré-colombianos.   Esses  objetos  aparecem nos  mitos  de  origem de

vários desses povos,  o  que denota  o seu caráter  ancestral  e  cosmológico.  Barreto

(2015) destaca que “os primeiros registros do uso desses objetos entre ameríndios das

terras baixas da América do Sul, do Caribe e da América Central datam de, pelo menos,

4 mil anos.” Para Colin McEwan (2001), trata-se de uma antiga tradição, que em cada

contexto possui usos e significados específicos, veiculando valores e sentidos tangíveis

e intangíveis ligados aos seus modelos, comumente de caráter ritual. 

Ao estudar  a  cerâmica marajoara,  McEwan deparou-se com urnas funerárias

modeladas na forma de indivíduos sentados em assentos ou bancos, cuja distribuição

pela Amazônia configuraria um largo modelo de cerâmicas figurativas abarcando um

complexo  mosaico  de  tradições  arqueológicas  e  etnográficas  regionais  das  terras

médias e baixas da América do Sul, o que também foi destacado como “marcante” por

Vera Guapindaia (2000) das urnas funerárias maracá, da região do Igarapé do Lago, no

rio Maracá, sul do Amapá.
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Figura 27 - Urna funerária antropomorfa  (cerâmica maracá), sul do Amapá (Reprodução/Fonte: O Museu
Nacional, São Paulo: Banco Safra, 2007)

A proeminência  dessas  “figuras”  retratadas  sentadas indicariam,  segundo  o

autor, certos preceitos e crenças essenciais, sendo possível estabelecer paralelos com

os assentos de madeira e bancos ainda hoje utilizados e produzidos – por exemplo, as

formas zoomorfas que figuram tanto nas cerâmicas quanto nos bancos presentes na

região do alto Rio Xingu.

McEwan pergunta-se sobre a importância desses bancos retratados, se o

indivíduo  sentado denota  poder  xamânico  ou  político,  em que contexto  ritual  estão

inseridos e, finalmente, como podemos apreender os significados neles investidos por

seus “fabricantes”. O autor ainda salienta que inevitavelmente devemos nos voltar para

a etnografia a fim obter os insights necessários sobre a 'cosmologia da floresta tropical'

e dos contextos sociais em que os bancos estão empregados. 
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Em diversos grupos indígenas, certas regras sociais internas da comunidade

são materializadas no uso dos bancos. Observa-se de maneira recorrente que sentar

em bancos é um ato restrito  aos homens;  as mulheres sentam-se em esteiras,  em

contato direto com o chão, onde as pernas possam ficar estendidas. Ao sentar sobre

bancos  as  pernas  ficam  flexionadas  e  colocam-se  os  pés  diretamente  no  solo

apontando os joelhos para o céu. Essa posição estabeleceria um contato entre a terra e

o céu, entre o mundo natural dos humanos e o mundo sobrenatural dos espíritos, e

seria  consentida apenas aos homens mais importantes da aldeia.  Em cerimônias e

rituais, principalmente, os bancos distinguem os indivíduos da comunidade, separando

os homens das mulheres, os jovens dos velhos, os guerreiros e xamas do restante da

comunidade. Verifica-se que entre muitos grupos o tamanho do banco está diretamente

relacionado a idade e ao prestígio do usuário (Barreto, 2015).

Os  bancos  indígenas  transportam  em  si  valores,  significados  e  sentidos

tangíveis e intangíveis ligados aos seus modelos e contextos de usos. Pertencendo ao

universo dos objetos rituais na maioria das situações, a “magia” dos bancos estaria na

sua capacidade de expressar aspectos das cosmologias indígenas, mediando relações

entre  pessoas e  entre  mundos,  destacando  que suas funções  não  são meramente

utilitárias, possuindo funções simbólicas mais complexas e instigantes.

As  análises  comparativas  sobre  bancos  amazônicos  fornecem  algumas

possibilidades interpretativas e evidenciam a diversidade de usos destes bancos e a

diversidade ontológica dos povos que os realizam. Neste intento, debruço-me sobre

certa literatura etnográfica que aborda a presença e os significados dos bancos, a fim

de apontar algumas de suas possíveis relações com diferentes aspectos da vida social:

Braiada (2012) sobre os Mehinako e Agostinho (1974) sobre os Kamayurá, ambos do

Alto Xingu; Lagrou (2007) sobre os Huni Kuin (pano) do alto Rio Purus; Ribeiro (1995) e

Foirn & ISA (2003) sobre os Tukano (tukano oriental) do alto Rio Negro.

3.2.1 - Apìkap, o banco Kamayurá; Xepi, o banco Mehinako (alto Xingu)

O Parque Indígena do Xingu (PIX) está situado na região nordeste do Estado

do Mato Grosso, na parte sul da Amazônia brasileira, habitada por diversos povos que
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que mantém as mais diversas relações – sociais, políticas, linguísticas, econômicas etc.

A área  hoje  compreendida  pelo  PIX  foi  reconhecida  e  oficialmente  demarcada  por

decreto  presidencial  em 1961,  enquanto  Parque  Nacional,  categoria  híbrida  com o

duplo objetivo de proteção ambiental e das populações indígenas, passando a chamar-

se Parque Indígena em 1967, com a criação da Funai na ditadura civil-militar. Hoje é

reconhecida  como  Terra  Indígena  (TI)  tradicionalmente  ocupada,  sendo  atualmente

habitada  por  grupos  das  etnias  Wauja,  Trumái,  Yawalapití,  Mehináku,  Aweti,  Yudjá,

Kisêdjê,  Ikpeng,  Matipú,  Kuikuro, Nahukuá, Tapayuna, Kayabi,  Kamayrurá,  Kalapalo,

Kayapó e Panará, totalizando população de 4.840 pessoas, até 2010 (cf. IBGE, 2012;

ISA, 2002).

Considerando os povos que nele vivem, pode-se dividi-lo em três áreas: o Baixo

Xingu localizado mais ao norte, o Médio Xingu na região central e o Alto Xingu situado

ao sul do Parque. No Alto Xingu, região de onde procede a maior parte dos Bancos da

coleção,  habitam  os  povos  Aweti,  Kalapalo,  Kamayura,  Kuikuro,  Matipu,  Mehinako,

Nahukuá, Naravotu, Trumai, Wauja e Yawalapiti. De maneira geral, verifica-se a arte de

talhar  banquinhos  de  madeira  entre  os  Kuikuro,  Kamayura,  Yawalapiti,  Kayabi,

Kalapalo, Matipu, Mehinako, Waujá, Yudjá e Suyá, e é possível que sejam produzidos

também por outros povos do parque não aqui citados.

A região alto-xinguana é considerada em certa medida uma área de grandes

similaridades entre as culturas dos povos que nela habitam. Conforme a Enciclopédia

Povos Indígenas no Brasil, do Instituto Socioambiental,

“Há itens  produzidos em todas as aldeias do  Alto  Xingu,  tais  como bancos
zoomórficos esculpidos em uma só peça de madeira; o propulsor de dardos
para uso no rito do Jawari;  o uso do uluri,  peça feminina constituída de um
pequenino triângulo de líber colocado sobre o púbis e amarrado à cintura com
fio de buriti; o corte de cabelo curto e ovalado para os homens e longo com
franja  para  as  mulheres;  os  mesmos  adereços  e  pinturas  corporais;  a
constituição de aldeias circulares, com grandes malocas ovais, tendo a gaiola
do gavião-real  e  casa das  flautas sagradas (proibida às mulheres)  no pátio
central.”2

Contudo, mesmo existindo essa uniformidade em alguns aspectos, as línguas,

2 Cf. Verbete “Xingu”, Enciclopédia Povos Indígenas no Brasil [online], ISA 
(s/d). Disponível em <https://pib.socioambiental.org/pt/povo/xingu/>.
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característica  fundamental  de  distinção  identitária,  são  diferentes.  Isto  é,  tantas

semelhanças culturais  não implicam necessariamente  numa cultura  homogênea.  Ao

contrário,  as  culturas  alto-xinguanas  diferenciam-se  umas  das  outras  em  muitos

aspectos materiais, sociais e ideológicos. (Franchetto; Heckenberger, 2001, p. 65).

Nota-se que a fabricação de bancos é uma atividade comum entre grupos alto-

xinguanos, mas também está presente entre povos de outras áreas do PIX.  Um dos

únicos trabalhos voltados exclusivamente para os Bancos Indígenas desenvolvido por

Cristina  Barreto  (2015)  traz  a  tona  algumas  características  e  informações  sobre  a

produção desses objetos em diversos contextos. No que tange a região do Xingu, a

autora aponta: 

“Atualmente,  os  bancos  mais  conhecidos,  por  sua  comercialização,  são  os
feitos pelos índios que habitam o alto Xingu, no Mato Grosso. Seus diferentes
estilos refletem a diversidade de origens, línguas e histórias de cada um dos
dezesseis povos que o Parque Indígena do Xingu abriga.” (ibid., p. 18).

Os bancos podem possuir formatos dos mais variados, de animais como aves,

tamanduás, onças, arraia, anta, macacos, porcos, entre outros bichos da fauna e da

cosmologia nativa, a modelos mais simples retangulares ou circulares não zoomorfos. A

presença de pinturas representando a pele do animal ou grafismos é frequente, porém

existem  itens  que  permanecem  na  madeira  crua,  sem  a  aplicação  de  qualquer

tingimento. No que diz respeito aos motivos gráficos empregados nos bancos, esses

podem seguir  estilos  e  regras  plásticas  especificas  ao  grupo  étnico  que  o  produz.

Acerca da iconografia  xinguana,  Barcelos Neto (2001)  aponta a existência de certo

padrão gráfico básico entre os alto-xinguanos, entretanto alerta que:

“(...)  trabalhar  com  o  viés  da  homogeneidade  comprometeria  estudos
concernentes  ao  reconhecimento  da  diversidade  de  padrões  estéticos
operantes  e  dos  códigos  de  identificação  dos  traços  mais  sofisticados  que
conferem singularidade étnica e individual aos artefatos e pinturas xinguanas.”
(Barcelos Neto, ibid., p. 196)

   Os tamanhos transitam entre miniaturas de pequenas dimensões a  protótipos

de grandes proporções. As variações nos modelos de bancos fabricados por alguns

povos  do  Xingu  foi  detalhada  por  Barreto  (ibid.),  entre  os  Kawaiweté  (também
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conhecidos  por  Kayabi),  os  Kisẽdjẽ  (também  conhecidos  por  Suyá),  por  exemplo,

afirmando que

“Os bancos kaiabi são os que apresentam as linhas mais retas, com formas
retangulares tanto nos assentos como na base dupla, prolongada por hastes
paralelas ao assento, ao longo do chão, que dão maior estabilidade ao banco.
Nos bancos suyas, igualmente retangulares, as bases são simples retângulos
perpendiculares ao assento. Nos bancos xinguanos, mesmo que os assentos
tomem as formas de animais, existe uma imensa variação na forma das bases,
que podem ser triangulares, trapezoidais, retas ou com hastes prolongadas.”
(Barreto, ibid., p. 23-4)

Pedro  Agostinho  (1974)  em  seu  trabalho  sobre  o  ritual  xinguano  intertribal

Kwaríp,  observa  que  entre  os  Kamayurá  os  bancos  zoomorfos,  por  definição,

pertencem exclusivamente aos “capitães”,  distinguindo-se os líderes tríbais nos ritos

cerimoniais justamente por permanecerem sentados em bancos (zoomorfos ou não),

uma  vez  que  nessas  ocasiões  os  demais  homens  não  se  sentam  e  as  mulheres

sentam-se diretamente no chão, a que se deve-lhes o seu título de apíkawayat, “dono

do banco”.
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Figura 28 - Chefia
kuikuro sentada em banco zoomorfo

(Reprodução/Foto: Acervo do Museu do Índio, s/d. Fonte: Franchetto/ISA, 2004

<https://pib.socioambiental.org/pt/povo/kuikuro/716>)

Entre  os  Kamayura,  os  banquinhos  aparecem  constantemente  em  mitos

relacionados aos gêmeos Sol e Lua, retratados enquanto objetos utilizados por eles em

momentos  específicos,  como  na  execução  do  ritual  do  Kwarip.  Nesse  contexto  os

banquinhos  aparecem  como  símbolo  do  status  de  chefia,  e  segundo  Agostinho  o

“capitão”, o  apíkawayat  (dono do banco) seria aquele que “fica sentado, mandando”.

Assim sendo, o “destacamento” que o ato de assentar-se em um banco carrega, estaria

relacionado nesse contexto com a posição social de determinado indivíduo dentro da

comunidade.

Pensando a hierarquia social no contexto Xinguano, ela parece ter menos a ver

com a “autoridade” que se detém em termos de “dominação”, e estaria mais próxima de

um  lugar  que  se  assume  em  determinadas  situações  rituais  e  cotidianas.  Os

banquinhos  atuando  enquanto  diferenciador  de  indivíduos,  separando  homens  de

mulheres e chefes do restante dos membros da comunidade, atuam nesses momentos

como marcadores de status e posições sociais. Dessa maneira, o banco amazônico

pode ser considerado “vetor de comunicação visual” (cf. Ribeiro e Van Velthem, 1998)

que comporta em si a capacidade de “materializar” esferas “abstratas” da vida social.
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Roberta  Braiada  (2012)  acompanhou  entre  os  Mehinako  a  circulação  e

consequentes alterações de valores dos objetos no âmbito do mercado consumidor de

objetos indígenas. Neste “canal  de troca”,  entram em cena, além dos Mehinako, as

lojas  especializadas  em  objetos  indígenas  e  o  público  consumidor,  localizado  em

centros urbanos nas regiões Norte, Sudeste e Sul do país. 

Entre  os  objetos  produzidos  para  a  venda  estão  esteiras  coloridas  ( tuapi),

cerâmicas de argila produzidas pelas mulheres e os bancos de madeira (xepi). Objetos

comercializáveis são objetos muito específicos. Existem diversas outras maneiras de se

lidar  com  os  objetos  que  não  são  de  uso  cotidiano.  Existem  aqueles  que  são

considerados  extensivos  às  pessoas,  e  que,  possuindo  maior  valor,  só  podem  ser

trocados  por  valor  equivalente3;  aqueles  que  em  hipótese  alguma  podem  ser

comercializados,  como  os  feitos  para  agradar  os  [espíritos]  apapayêi;  ou  então  as

máscaras  cujo  proprietário,  quando  morre,  só  podem  ser  queimadas.  Além  disso,

apresentam  formas,  tamanhos  e  qualidades  diferentes  daqueles  de  uso  cotidiano

(doméstico,  ritual,  trocas  entre  os  mehinako  e  com  outros  grupos  xinguanos  do

entorno).

A “intervenção dos espíritos” (p. 18) nos objetos e em sua produção (que lhes

materializam e lhes servem de meio para agirem) e o desejo de adquirir  dinheiro e

mercadorias industrializadas remetem à eficácia pretendida com os objetos, isto é, nas

palavras de Lagrou (2007, p. 43), “há uma produção de resultados práticos em vez de

contemplação”. Tanto as cerâmicas quanto os  xepi são produzidos pelas crianças em

formato miniatura como método de aprendizado e preparação para a produção dos

maiores.  A  ênfase  na  produção  comercial  dos  bancos  em  miniatura  deve-se  à

percepção  dos  Mehinako  de  que  estes  eram mais  vendidos  do  que  os  grandes  e

comuns (ibid., p. 119).

Refletindo sobre a “mercadorização” desses objetos, Grünewald (1999) aponta

que as alterações formais que os objetos recebem nos mercados locais ou globais não

3 A autora apresenta tabela com as recorrências dos objetos-valores de troca: por 
exemplo, uma esteira simples valendo duas cuias ou 8 voltas de miçanga; um banco de
pajé por um colar de caramujo; bola de massa de pequi por bola de massa de 
mandioca, etc. (Braiada, ibid., p. 104).
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implicam  necessariamente  em  destruição  do  “significado”  desses  produtos  na

sociabilidade em que são feitos,  eles  permanecem salientes  internamente,  mas um

significado outro também lhe é agregado e pode inclusive tornar-se “marca diacrítica”

de “identidade étnica e cultural” daqueles que os produzem.

De modo geral, os bancos mehinako são talhados em bloco único de madeira

mawayakuma (comprimento aproximado de 25 cm, largura de cerca de 12 cm, altura

aproximada de 10 cm)  e tem formas de alguns dos animais que vivem nas matas no

entornos das aldeias – anta, ariranha, capivara, jacaré, onça, macaco, paca, peixes,

porco, sapo, tamanduá, tracajá, tatu, urubu bicéfalo. São pintados com grande variação

de motivos gráficos, alguns deles associados a partes de animais ou plantas e a alguns

apapayêi.  Os troncos cortados por  facão ou motosserra,  em que são esculpidos e

polidas por lixas, de modo que tomam forma de um “h deitado”; sua pintura e grafismos

são feitos com corantes (ingá e carvão) e fixadores vegetais; olhos e unhas lhes são

aplicados com lascas de caramujo sobre cera de abelha (ibid, p. 121).

Figura 29 – Desenho mehinako retratando casa, ave (arara) e banco zoomorfo (Reprodução/ Casa
comunal típica do Alto Xingu, com banco zoomorfo na frente. Desenho: Makaulaka Mehinako, 2002.

Fonte: ISA, 2002b)

O animal mais esculpido em forma de banco é o urubu-rei bicéfalo, o “dono” da
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dimensão celeste, onde os apapayêi habitam. Braiada reproduz resumidamente o mito

desse  pássaro  de  duas  cabeças  contado  por  Ontxã  e  Makaulala,  assinalando  sua

relação direta com a chefia:

“Quando nasceram os gêmeos, Sol e Lua, vivia-se um tempo de desordem e
devastação dominado pela escuridão e o cheiro de podre. Naquela época as
aves jogavam seus dejetos em todos os lugares,  principalmente,  sobre as
pessoas não havia fogo ou mandioca. Os gêmeos conseguiram então capturar
o dia do dono do céu, o urubu invisível de duas cabeças, atraindo-o através de
uma isca de carne podre. Este urubu é o líder dos pássaros, o responsável
por ter fornecido a luz aos homens sob a forma de adornos feitos com penas
de arara vermelha, pois o sol demiurgo veste-se com enfeites feitos das penas
dessa ave” (ibid., p. 123).

Os  bancos  de  uso  ritual  são  aqueles  confeccionados  para  uso  dos  pajés,

característicos por terem um assento côncavo e a superfície pintada com desenhos

geométricos, e cujo tamanho varia de acordo com o prestígio do pajé. Juntos, tabaco e

banco ganham importância no ritual, remontando ao uso mítico: para curar o Sol, os

pajés-abelha sentaram-se em bancos dados pelo seu irmão Lua, e fumaram tabaco. Os

xamãs têm bancos côncavos exclusivos, e em alguns casos são transmitidos de pai

para filho.

McEwan (op. cit.) observou a raiz comum das palavras que designam meios de

transporte – canoa, moto, bicicleta, avião etc. – e daquelas que designam os bancos,

evidenciando o aspecto de transporte ao qual os bancos remetem. Isso fica evidente no

seu uso pelos xamãs, que se valem deles enquanto realizam os seus deslocamentos

entre  as  outras  dimensões  do  universo.  A fumaça  do  tabaco e  o  banco,  dizem os

Mehinako,  produzem  “uma  estrada  contínua  que  liga  os  homens  aos  apapayêi”

(Braiada, ibid., p. 125).

Kumurõ, o banco Tukano (alto rio Negro, noroeste amazônico)

Os Tukano são o grupo mais populoso da família linguistica Tukano Oriental e
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situam-se  predominantemente  às  margens  dos  rio  Tiquié,  Papuri  e  Uaupés,  que

compõem a chamada área cultural do alto rio Negro, no noroeste amazônico.

Compreendida  enquanto  uma região  que  contempla  multiplicidade  étnica,  a

área cultural  do  alto  rio  Negro,  analogamente  à  do alto  rio  Xingu e da região  das

Guianas,  configura-se  em  certa  medida  em  um  complexo  conjunto  sociocultural,

marcado por relações de troca, matrimoniais, comerciais e rituais, através das quais

circulam  pessoas  (por  meio  de  casamentos,  por  exemplo),  prestações  de  serviço

(derrubada ou limpeza de roçados), recursos naturais, objetos etc., entre os povos que

habitam a região.

Fazem  parte  da  área  cultural  compreendida  na  região  do  alto  rio  Negro,

noroeste amazônico, grupos falantes de línguas pertencentes às famílias linguísticas

Aruak (Baré e Warekena no rio Xié), Maku (Hupda, Yuhupde, Dow e Nadöb) e Tukano

(Arapaso,  Bará,  Desana,  Karapanã,  Kotiria,  Kubeo,  Makuna,  Mirity-Tapuya,  Pira-

Tapuya, Siriano, Tariana, Tukano, Tuyuka no rio Uaupés e Baniwa e Koripako, no rio

Içana) (cf. ISA, 2002a).

Embora haja entre os grupos nessa região um sistema institucionalizado de

trocas  –  nado  po’ao pelos  Wanâno,  po’oli pelos  Desâna,  po’ose pelos  Tukano  e

dabucuri em língua geral –, a similitude não implica necessariamente homogeneização

cultural visto que a prevalência de um multilinguismo é tida enquanto elemento cultural

diferenciador  dos  diferentes  grupos  que  a  integram  (cf.  Ribeiro,  ibid.,  p.  17-29;

Charnela, 1993 apud Ribeiro, ibid., p. 55).

No que diz respeito a certos objetos, sua produção e circulação articulam-se a

uma  lógica  mítica,  que  organiza  uma  estrutura  hierárquica  que  define  a  produção

artesanal a ser desenvolvida por cada etnia. J. Charnela cita alguns desses objetos: a

peneira  wahpanio para  o  processamento  de  mandioca  produzida  apenas  pelos

Wanano; o ralo obtido dos Hohodene (grupo Baniwa do rio Aiari); o banco manufaturado

pelos  tukano  usados  nas  curas  xamânicas;  o  cesto/balaio  (provavelmente  cumatá)

produzidos  pelo  Desana;  as  canoas  feitas  pelos  Tuyuka  e,  finalmente,  os  cestos-

cargueiros feitos pelos Maku.
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Esta “especialização artesanal”, como designa Ribeiro (ibid., pp. 63-71), remete

à divisão da humanidade em várias “tribos” realizada pelo herói cultural, conforme a

ordem de saída de cada qual da cobra-canoa, dentro da qual a humanidade foi gerada,

e sua disposição ao longo das margens dos rios, tendo-lhes sido distribuídos certos

objetos ou bens materiais, os quais foram atribuídos privativamente. Na versão deste

mito colhida por Reichel-Dolmatoff (apud Ribeiro, ibid, p. 65), os ancestrais das atuais

etnias foram conduzidos ao rio Uaupés no ventre de uma cobra-canoa:  “Mas antes

deles  irem  embora,  Paumarí-mahsë  deu  a  cada  um  deles  os  objetos  que  eles

trouxeram de  Ahpikondiá, os quais, a partir de então, passariam a indicar as futuras

atividades de cada tribo”.

Não obstante, a especialização artesanal, alguns artefatos, confeccionados em madeira

e de uso doméstico, tais como os bancos comuns esculpidos em madeira de imbaúba

(cujas  folhas  calcinadas  servem  também  como  tempero  do  ipadu),  são  produzidos

pelos grupos indistintamente. No entanto, neste contexto, embora as pessoas de uma

etnia possam confeccionar os artefatos privativos de outras, abstêm-se de fazê-lo, de

modo  que  é  mantida,  e  estreitada,  sua  interdependência;  a  permanência  da

especialização  artesanal  intertribal  indica  a  importância  da  troca  entre  os  povos

rionegrinos.  Graciliano  Soares,  índio  tukano  de  Santa  Luzia,  rio  Papuri,  definiu  a

especialização como segue:

“Kumonó é o banco, propriedade dos Tukan, não deixa ninguém
fazer. Assim também o ralo (sokonó) é propriedade dos Baniwa.
Tukano  é  proibido  de  fazer  mascara,  que  é  propriedade  dos
Kubewa. Tukano nem conhece a embira de que fazem o tururi.
Propriedade de Maku é sarabatana e aturá. Wanano é proprietário
do caraiuru, só ele que faz” (Ribeiro, ibid., p. 67-8).

É justamente o atrelamento de objetos a grupos e pessoas o que permite a

Ribeiro  os caracterizar  “objetos-insígnia”,  enquanto índices simbólicos da hierarquia,

denotando distinções de status, de indivíduos em um sib ou de sibs entre si – e, num

outro  nível,  distinções  entre  grupos  em termos  étnicos.  É  o  que  se  depreende  do

próprio  mito,  aliás,  que,  ao  narrar  a  doação  de  “riquezas”  aos  Tukano  pelo  seu

ancestral, Doé tiró (ou Waúro, como é mais conhecido), ressalva que ele “mas não as

distribuiu a todos os Tukano, só a alguns”, denotando a hierarquia entre os diversos
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clãs tukano (Idem, p. 63-4).

O regime da hierarquia implicado nas trocas de objetos é apontado por Andrello

(2010) a partir do fenômeno (recente, nota o autor) de produção de livros de “mitologia”

e “história de clãs específicos”; obras de autoria compartilhada e viabilizados em parte,

pela Federação das Organizações Indígenas do Rio Negro (Foirn).  No artigo  Falas,

objetos  e  corpos –  autores  indígenas no alto  rio  Negro, Andrello  propõe-se a  uma

análise  sobre  o  “valor”  dos  objetos-livros  e  das  relações  entre  objetos  e  corpos,

observando, também, que em dadas ocasiões de troca, reforça-se a posição do doador

perante  o  receptor,   demarcando  que  os  objetos  alvos  de  permuta  sustentam

qualidades  inalienáveis  de  determinado  grupo,  indicando sua  posição  hierárquica  e

prestígio político (Andrello, ibid., p. 9-10).

Os bancos, no alto rio Negro, tem sua confecção atribuída aos tukano, sendo

praticada exclusivamente pelos homens, e depende de uma rede de trocas com outros

grupos, tais como os Wanano, Kubewa e Bará, que lhes fornecem tintas vermelhas à

base de caraiuru. O seu uso está associado aos rituais de cura dos  kumu (xamãs) e

pajés, simbolizando proteção, segurança, estabilidade e instrospecção.

O banco kumonó Tukano é talhado num só bloco de madeira sorva que, após

ser lixada com folhas, recebe pigmentos vermelhos caraiuru em pó e é laqueado com

verniz de uma árvore na superfície do assento. O mesmo verniz usado no preparo

cerâmico,  que,  misturado  com barro,  adquire  coloração  negro-azulado  com que  se

pincelam os  desenhos  característicos  do  banco.  Os  desenhos  (pahmelin  gohri,  em

desana, “transformação, desenho”), por sua vez, aparecem nas visões dos homens sob

efeitos do alucinógeno caapi.
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Figura 30 – Artesão tukano (reprodução/Artesão finalizando processo de confecção do
banco tukano. Foto: Rosa Gauditano/StudioR. Fonte: FOIRN, s/d

<http://www.foirn.org.brq/povos-indigenas-rio-negro/nosso-artesanato>). 

Conforme expresso pelo interlocutor de Ribeiro (ibid., p. 84), Graciliano Soares,

a forma do banco corresponde a “alma durável dos Tukano”. As pernas que sustentam

o assento representam a saída de kumu da cachoeira Ipanoré. A curvatura representa o

orgulho do tukano em ser tukano. As pinturas representam o  acangatar (diadema de

penas, em língua nheengatu) que ele possuía. A parte externa da pintura representa o

limite que separa o tukano dos outros grupos e da população local, não havendo igual.

Os trações em forma de retângulos com linhas paralelas dentro representam a origem

do  grupo,  que  é  usada  também  na  pintura  corporal.  O  risco  central  (duas  linhas

paralelas) representa a valentia tukano, sendo o traço mais importante da decoração.

Nas narrativas  sobre a origem da humanidade entre os grupos do Uaupés,

ressalta Andrello, os objetos evocados, acompanhados do cigarro e do bastão ritual,

http://www.foirn.org.brq/povos-indigenas-rio-negro/nosso-artesanato
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conferem existência aos corpos dos ancestrais: “o banco é o quadril, o suporte de cuia

é o tórax, a cuia é o coração e a respiração (...)” (Andrello, ibid., p. 16; 22). Numa das

dessas  narrativas,  o  banco  se  apresenta  como  um dos  elementos  do  conjunto  de

objetos com os quais  Yebá belo,  a avó do mundo e ancestral desana, constrói a si

mesma: sekali (bancos),  salipu (suportes de panela),  kuasulu pu (cuias),  kuasulu cerá

(cuias, ipadu), dehke iukhu verá pogá kuá (pés de maniva, ipadu, tapioca, cuia), muhlun

iuhku (cigarros). Enfatizam-se, a partir do caso de (auto)criação de Yebá belo,  que o

corpo ancestral dissolveria a dicotomia entre pessoas e coisas, umas vez que as coisas

são partes desse corpo, que em conjunto criam outros corpos.

Figura 30 - Desenho da Avó do Universo, feito pelo pajé tukano Gabriel Gentil (Reprodução/Fonte: Gentil,
2007).

Kenan, o banco Huni Kuin (Acre)

Os  Huni  Kuin,  também  conhecidos  por  Kaxinawá,  pertencem  à  família

lingüística Pano que habita a floresta tropical no leste peruano, do pé dos Andes até a
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fronteira  com  o  Brasil,  no  estado  do  Acre  e  sul  do  Amazonas,  que  abarca

respectivamente a área do Alto Juruá e Purus e o Vale do Javari.  Os grupos Pano

designados como nawa formam um subgrupo desta família por terem línguas e culturas

muito próximas e por terem sido vizinhos durante um longo tempo. Cada um deles se

autodenomina huni kuin, homens verdadeiros, ou gente com costumes conhecidos (cf.

Lagrou/ISA, 2004).

Os kenan, banco feito pelos Huni Kuin apresenta forma circular, esculpido das

raízes tubulares da samaúma (ceima pentadra) e pintado com desenhos geométricos.

Possuem, em geral, cerca de 40 cm de diâmetro e 10 cm de altura e duas pernas entre

uma cavidade central.

Figura 32 - Bancos Huni Kuin pintados com o motivo da samaúma, xunu kene. (Reprodução

adaptada/Foto: Els Lagrou. Fonte: Arte Indigena no Brasil: agência, alteridade e relação (Lagrou, 2009, p.

46)

Elsje Lagrou (2007) aborda o kenan, banco huni kuin de uso ritual, no contexto

do  nixpupima, rito de iniciação (“batismo”) de crianças que, segundo a autora, é um

momento privilegiado de cristalização da reflexão nativa sobre a produção de novas

pessoas  (p.  424)  mediante  uma  “encenação  matafórica  da  concepção,  gestação  e
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primeiros cuidados dados ao recém-nascido” (ibid., p. 444).

Marcado pelos cantos rituais  pakadin e pela presença do  kenan,  o  nixpupima

ritualiza a passagem da infância indiferenciada, em que ambos meninos e meninas são

chamados  bakebu (crianças),  à  adolescência  sexualizada,  em  que  meninas  são

diferencialmente chamadas de txipax e meninos de bedunan, e são considerados aptos

para terem seus próprios pensamentos e ingressarem em novas relações sociais e

produtivas. Trata-se, portanto, da “remodelagem ritual do iniciante” (ibid., p. 423; 442),

realizada por banhos, reclusão, pintura corporal e, finalmente, tingimento dos dentes

com nixpu, uma planta do mato de coloração preta, e considerado crucial para a saúde

dos dentes pelos huni kuin.

Os cantos  pakadin,  ressalta  Lagrou,  não se  restringem à comunicação entre

humanos, senão também para invocar, ou melhor, “alegrar”, como os huni kuin dizem,

os “donos” não-humanos (yuxin) das substâncias que serão usadas no ritual – como

água, milho, caça, madeira etc. – para incidirão sobre o corpo do iniciante. No ritual

huni kuin, nas palavras de Lagrou, a eficácia ritual reside num “fazer cantando” (p. 464)

que presentifica os yuxin que irão intervir no ritual.

Já o kenan, cuja fabricação se inicia cerca de 11 dias após o início do nixpupima,

é utilizado pelas crianças iniciandas para descansarem entre certas fases da sequência

ritual (p. 489), endurecer seus ossos e fazê-los crescer mais rapidamente.

Após os cantos de abertura, os homens partem reúnem-se à frente da casa do

líder de canto e, em linha, com os braços sobre os ombros uns dos outros e portando

machados,  à  floresta  em  busca  da  samaúma  (p.  489).  Tendo  sido  cortadas  as

sapopemas, os “donos” dos bancos são invocados nos cantos pakadin pelo nome das

árvores  –  “árvore  de  Yube”,  “árvore  do  japim”,  “árvore  do  desenho”,  “árvore  do

trabalho”,  “grande  samaúma”.  O  que  volta  a  ocorrer  quando  os  bancos  são

apresentados  a  público  no  tirual,  já  enquanto  peças  esculpidas,  e  são  invocados

através dos nomes de árvores vivas. Lagrou explora isso, apontando para o fato de os

bancos  serem  esculpidos  de  samaúmas  vivas,  e  que,  mesmo  após  cortadas

permanecem firmes (p. 489; 500; 504).



53

Representando a base do corpo humano, os blocos esculpidos das sapopemas

(raízes)  das  samaúmas  apresentam  “duas  pernas  com  uma  cavidade  no  meio”,

complementarmente,  esculpidos  pelos  homens  e  pintado  pelas  mulheres.  Entre  a

lavagem e a pintura, os bancos ficam suspensos em travessões de casas. Apenas após

a pintura é que os bancos podem ser utilizados no ritual.

A samaúma, matéria-prima do banco e apreciada pela qualidade da lenha que

produz (queima lentamente),  condensa qualidades que se pretendem transmitir  aos

filhos:

“A árvore possui o conhecimento do tempo apropriado da vida: vive o mesmo
tempo que um ser humano. A samaúma é chamada de árvore do conhecimento.
Seu conhecimento social consiste em criar fortes raízes e passar toda sua vida
no mesmo local que se criou. A árvore também possui o conhecimento da forma
perfeita, por esta razão é chamada de árvore do desenho. O desenho de sua
copa é perfeitamente redondo e seu tronco é forte. Estas são as características
que tornam esta árvore a 'árvore da vida'” (Lagrou, ibid., p. 490)

Lagrou  observa  que  haveria  certa  “partilha  de  'essência  vital'  entre  seres

humanos e árvores” através das relações lógicas entre o mito de Huan kadu e o uso do

banco de samaúma no nixpupima.

Em tal  mito,  o protagonista,  Huan kadu,  nasce de uma fecundação feita pelo

yuxibu (“dono”)  de uma samaúma oca e uma mulher  virgem. Já grávida,  a  mulher

decide mudar-se da casa de sua cunhada com quem morava após entristecer-se com

ela. Guiada pelos conselhos do filho, a mulher seguiu viagem até onde imaginou se

encontrassem parentes, mas acabou seguindo pelo caminho que levava à aldeia dos

Inka  (figura de alteridade entre os huni kuin), onde uma outra cunhada (tia de  Huan

kadu yuxiku) avisou-lhe do costume local de os anfitriões oferecerem seus piolhos para

os  recém-chegados  comerem.  Não  tendo  conseguido  comer  um deles,  cuspindo-o,

ofendeu-se e irou-se os Inka (entidade canibal reinante sobre no mundo dos mortos, e

que no ritual são transformados em hóspedes e parentes, cf. ibid., p. 465), matando-a e

comendo-lhe o corpo cru. Mais tarde, a criança decidiu vingar a mãe, matando o Inka,

catapultando-o e transformando-o em vento, mas depois trazendo-os de volta à vida,

vendo sua tia chorar por eles.4 Huan kadu  encontra os ossos de sua mãe sob uma

4 Os diferentes yuxin pertencem a diferentes seções e “povos”, e habitam diferentes 
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samaúma e, pingando gotas sobre eles, a faz reviver, e ambos partem da aldeia dos

Inka.

Esta é a relação que a samaúma estabelece, no mito e no ritual, com os temas da

morte e da vida, e ainda da ressurreição, tendo sido esta árvore que permitiu que os

yuxin e yuxibu que habitavam sua copa descessem e reincporassem na mãe de Huan

kadu.

É desse modo que no ritual se expressa uma “intervenção de árvores e yuxibu

das árvores”  através dos bancos, em que seus processos de produção, decoração e

maturação dos bancos formam um paralelo  com a modelação do corpo da criança

inicianda,  com  o  qual  o  banco  estabelece  uma  relação  metonímica  e  metafórica,

enquanto  um  “modelo  reduzido”  (ibid.,  p.  50;  495).  De  um  lado,  a  atividade  de

modelação,  inscrita  na  esfera  das  atividades  masculinas  (damiwa,  que  significa

transformar  e  dar  forma),  refletidas  na  fertilização  mítica  da  virgem  pelo  yuxin da

samaúma e no corte de madeira e modelação do banco pelos homens, pais; de outro,

as  mulheres,  mães  e  avós,  encarregam-se  dos  mesmos  cuidados  despendidos  às

crianças e aos bancos, sua pintura com jenipapo antes do ritual (ibid., p. 490).

Em sua “exegese” das imagens, mitos e ação ritual, Lagrou explora conexões

entre os sentidos atribuídos a formas, no caso, objetos rituais (e não-rituais), e valores

morais que entende por “cruciais para o modo de vida dos Kaxinawá” relacionados à

socialidade e pessoalidade ou subjetividade (ibid., p. 413-24; 444). E, da análise dos

objetos rituais, e dos bancos em especial, conclui que “[se] o corpo é um artefato, pode-

se dizer do artefato que é um modelo, uma miniatura do corpo, ou uma extensão deste”

(ibid., p. 502).

CONSIDERAÇÕES FINAIS

Durante  todo  o  processo  de  construção  do  presente  trabalho,  em diversos

momentos, ao voltar meu olhar para a coleção, percebi estar presa a ideia de contexto

árvores, numa divisão cuja lógica repousa nos diferentes tamanhos das árvores: os 
yuxin que pertencem à seção do povo da anta (awabu), metade dos inu, vivem na 
samaúma; os do povo da queixada (yawabu), metade dos dua, vivem em Senendia, 
aldeia situada na copaíba (buxex) e no cumaru (Kumanewan) (p. 497).



55

de origem, uma vez que é de suma importância considerar os contextos de produção e

de uso dos objetos indígenas, bem como as premissas nativas em torno deles. Ignorar

essa conjuntura, seria um equivoco e, negaria o potencial analítico e reflexivo que estes

objetos suscitam ao trabalho antropológico, acortinando os seus diversos modos de

estar no mundo e seus efeitos, bem como a capacidade criativa, de pensamento e ação

específicos de seus produtores.

Entretanto, foi preciso estar atenta também aos outros contextos que a coleção

encerra em sua trajetoria até a chegada ao museu. Seu contexto de formação esta

diretamente relacionado as intenções do colecionador, que irão definir os parâmetros da

constituição  de  tal  conjunto  de  objetos.  Ao  ser  incorporada  no  acervo  do  MAE,  a

Coleção Eduardo Canó estabelece interação com um novo contexto relacional que diz

respeito  ao  universo  da  museologia,  adquirindo  status  de  coleção  etnográfica  e

suscitando, assim, novos sentidos. 

Neste intento, o esforço em contextualizar uma coleção etnográfica necessita

estar centrado na caracterização e identificação dos diversos contextos que por ela

perpassam, a fim de ir desvendando as relações que vão sendo estabelecidas durante

esses percursos, para uma completa apreensão da gama de significados atrelados aos

objetos em momentos e lugares diferentes, como sugerem Silva e Gordon, amparados

nas proposições de Thomas (1991):

“... antropologia talvez devesse prestar menos atenção ao problema do contexto
em  si,  e  mais  às  dinâmicas  e  relações  sociais,  produtoras  de  diversos
contextos. Mais do que o contexto, os contextos: a história da circulação, dos
movimentos e das ressignificações por que passam os objetos, as pessoas e os
valores.” (Silva e Gordon, 2005 a, p. 106)

Seguindo essa lógica, busquei construir minha análise visando não suprimir as

possibilidades  de  se  olhar  para  a  coleção  enquanto  potenciais  meios  de  se

compreender âmbitos da realidade social, em interface com as relações fomentadas a

partir  da  sua  circulação  e  trajetória  e  interação  com  os  novos  contextos  que  se

desvelam. 

Da perspectiva de seu colecionador, os bancos xinguanos eram fabricados, em

geral, para troca, venda ou uso cotidiano, no caso dos menos adornados.  A fala de
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Canó não revela muitos detalhes sobre os usos dos bancos entre os grupos que teve

contato, nem traz informações precisas referente as etnias que os  produziram. Porém,

carrega em sí  os anseios particulares em se colecionar  tais  itens,  que surgiram da

apreciação estética, mas se fundamentaram no estabelecimento de relações sociais e

politicas que trocar coisas media. Proporciona também o mapeamento das regiões do

PIX  por  onde Canó circulou  e  as  populações com as quais  se  relacionou,  abrindo

possibilidades de futuras investigações. 

Ao  analisar  a  coleção,  descrevendo  seus  aspectos  visuais  e  materiais,

evidenciam-se elementos que aludem ao arcabouço de conhecimentos tecnológicos e

cosmológicos especificos a cada sociedade xinguana produtora de bancos. Os animais

entalhados,  os  grafismos,  as  formas,  e  até  mesmo  os  tamanhos  condensam

significados que podem ser acessados quando associados aos usos dos bancos em

determinadas circunstancias. Evidentemente que um trabalho de campo renderia uma

análise mais apurada acerca dessas relações e, de certa forma, preencheria algumas

lacunas ainda presentes não só nos dados informados por Canó, mas tanto quanto da

própria bibliografia dedicada ao tema.

Dentro dos limites da pesquisa, a tentativa de acesso a essas significações foi

por meio de bibliografias que versam sobre as produções de bancos não apenas no

Xingu,  mas  também  em  outros  contextos  amazônicos,  a  fim  de  desenvolver  uma

compreensão  mais  abrangente  sobre  o  universo  dos  bancos  das  populações

ameríndias. Em dois dos contextos apresentados, o ato de sentar em bancos aparece

como pressuposto  masculino:  no Xingu,  enquanto  lugar  conferido as  chefias  ou ao

xamã e entre os Tukano, associado aos rituais de cura sendo de uso exclusivo do pajé.

No caso Huni  Kuin,  os  bancos são tidos como partes  dos corpos de crianças que

participam do rito de passagem. 

Os  bancos  indígenas  transportam  em  si  valores,  significados  e  sentidos

tangíveis e intangíveis ligados aos seus modelos e contextos de usos. Pertencendo ao

universo dos objetos rituais na maioria das situações, a “magia” dos bancos estaria na

sua capacidade de expressar aspectos das cosmologias indígenas, mediando relações

entre  pessoas e  entre  mundos,  destacando  que suas funções  não  são meramente
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utilitárias, possuindo funções simbólicas mais complexas e instigantes.

Contudo, para além de remeterem significados, usos e mediar relações rituais,

formas de produção e redes de trocas de seus contextos de origem, os bancos também

assumem novos sentidos quando ingressam às coleções etnográficas dos museus. Ao

serem coletados,  acervados,  classificados e  exibidos,  o  que se  pode inferir  é  para

outras relações, conceitualizações e interpretações nas quais os objetos podem ser

apreendidos,  o  que  os  torna  um lócus  privilegiado para  os  estudos antropológicos.

Pode-se  objetivar  a  partir  deles  informações  relativas  à  própria  instituição  que  os

acerva, ao tipo de colecionamento pelo qual passou e as aspirações etnomuseológicas,

por  exemplo.  Deste  modo,  tais  objetos  não  são  meramente  passivos  às

intencionalidades  dos  agentes  que  os  manipulam.  Da  mesma  forma  em  que  são

transformados pelas circunstâncias nas quais se inserem, eles também as configuram.

De  um  objeto  de  uso  ritual,  ele  passa  a  ser  objeto  de  permuta  e  venda,  objeto

etnográfico, entre outras possibilidades de existências, dentre as quais foram descritas

no presente trabalho.

À guisa  de conclusão,  este  trabalho não pretende esgotar  os  diversificados

enredos e significações entorno dos bancos amazônicos, mas ao contrário, iniciar um

levantamento de informações que sejam pertinentes para sua apreensão desde uma

perspectiva antropológica, conjugando aos dados incipientes e lacunares dos acervos

museológicos uma visada nos aspectos formais, estéticos e relacionais dos bancos, a

partir  de  compilação  bibliográfica  etnográfica,  além  do  contexto  de  coleta  e

conformação da coleção, enfatizando, assim, o caráter ativo e a potência das coleções

etnográficas para ampliar os horizontes possíveis de produção de conhecimento.
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