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RESUMO 

 

ALMEIDA, J. A. M.  A cerâmica marajoara dos sambaquis. Minas Gerais, 2016. 

 

 

 

O objetivo deste estudo é explorar alguns temas que permeavam o universo 

dos povos dos sambaquis, na ilha de Marajó, que foram anteriores a nossa 

colonização. Assim como levantar reflexões acerca das relações que existiam 

entre cerâmica, morte e arte. E como proposta final inferir a cerâmica sua 

relação com a transcendência.  

Palavras chave: cerâmica, urna funerária, indígena, arte, morte.  

  



ABSTRACT 

 

ALMEIDA, J. A. M. Pottery marajoara of middens. Minas Gerais, in 2016. 

 

 

 

 

The objective of this study is to explore some themes that permeated the 

universe of the sambaquis peoples, on the island of Marajó, that predated our 

colonization. As well as raising reflections about the relationships that existed 

between ceramics, death and art. And as final proposal infer the pottery its 

relation with transcendence. 

Keywords: ceramics, funerary urn, indigenous, art, death  
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“Tal como em outras ocorrências das artes verbais marubo, esse canto 

faz intenso uso de classificadores: aqui, o mais importante é “morte” (vei), que 

vincula os elementos presentes no canto/panorama à sua referência precisa, o 

mundo-morte. As três mulheres do caminho, Maya-Morte, Mashe-Morte e 

Peko-Morte, chefas (kakaya) de toda uma coletividade de habitantes da 

desolada região, dão a ordem aos espíritos das árvores e eles iniciam a 

construção. É nesse ponto que o canto começa”. (CESARINO, P. N.,1977; pg. 

305).  

 

Canto 19: vei vai, “O Caminho-Morte”  

           (Armando Cherõpapa) 

Abertura 

1 vevi vai shavovo  mulheres do Caminho-Morte 

 shono yove nawavo  mais povo-espírito da samaúma 

 shai yove nawavo  povo-espírito da envireira 

 tama  yove nawavo  e povo-espírito das árvores 

5 ave atiki   o caminho fizeram 

 Txipo kaniaivo  para que os depois nascidos  

 Anõ teki omisi  por aí passem 

 Iki anõ ána   assim elas ordenaram 
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APRESENTAÇÃO 

Minha trajetória no universo da cerâmica teve seu começo no finaldos 

anos 70, e acredito que não foi muito diferente de muitos outros que naquela 

ocasião buscavam este saber. Não havia muita informação acerca da prática 

da cerâmica, e o pouco que se sabia era repassado por alguns poucos 

mestres, chamados assim na época, que conseguiram decifrar este universo 

ou parte dele. Foi um período em que a literatura sobre o assunto era fraca ou 

inexistente.O pouco conhecimento que se tinha era através de literaturas 

estrangeiras, que bem poucos tinham acesso.Nesse período a cerâmica era 

vista como uma arte menor pelos acadêmicos que desenvolviam conhecimento 

nas “Artes Plásticas” hoje “Artes Visuais”.Penso que em geral, o que 

percebíamos era uma menos valia em relação ao objeto cerâmico e sua 

materialidade.Como se a cerâmica tivesse unicamente como legado, por sua 

materialidade,aprodução artesanal. Pelo menos, era dessa forma que um 

grupo de pessoas, incluindo eu, enxergavam o movimento artístico da época. 

Portanto, eram essas as impressões que permeavam o aprendizado do fazer 

cerâmico na ocasião, e sem qualquer juízo de valor, pois era assim que 

percebíamos.    

Por outro lado, este mistério envolto na atmosfera da reflexão sobre a 

cerâmica nos levava a elementos tão simbólicos do universo como a água, 

fogo, terra e ar que nos mobilizava encantamento. A sensação tátil com barro 

me era algo bem especial, o contato com fogo por meio da queima era 

revelador e o resultado final produzia um sentimento de integralidade. Logo, 

fruto de um processo longo e trabalhoso, mas gratificante. Acredito que até 

mesmo as dificuldades de adquirir os conhecimentos necessários para o 

desenvolvimento faziam parte deste clima. Porquanto, tudo na ocasião era uma 

procura, e hoje vejo em minha decisão arqueológica de garimpar nestas águas, 

algo bem pessoal. No início vivenciei a relação de discípulo e mestre no atelier, 

e foram alguns poucos mestrese, por conseguinte,alguns poucos 

discípulos.Pois, para cada um deles me sentia um novo aluno. Embora, fosse 

essa uma relação hierarquizada existia uma homeostase que fazia com que o 

processo fluísse com perfeição.  Foi mesmo um grande aprendizado, diria 

mesmo pura arqueologia. Descobri em cada fase um “Eu” que não havia ainda 



percebido, mas que ampliava minhas percepções.Penso que havia um 

reconhecimento de que, o conhecimento aplicado aos processos 

cerâmicos,ampliava o meu próprio conhecimento humano. Portanto, aos 

poucos descobri que quando buscava informações a respeito da física, 

química, argilaou o processo da queima, não era para me tornar especialista 

em qualquer uma dessas ciências. E hoje entendo que minha intenção era de 

levar este conhecimento, muitas vezes simbólico, para minha consciência.  

Deste modo, quando buscava na térmica, a partir doaumento da temperatura, 

as variantes do processo de queima, analogamente, eu percebia o fogo como 

um elemento transformador da minha própria vida. Assim,como argumenta 

Rubem Alves no seu texto intitulado “A pipoca”,seja fogo de dentro com as 

dores e angustias pessoais, ou fogo de fora com as perdas e dificuldades 

externas,as transformações são suscetíveis de acontecer. Na disciplina de 

geologia constatei que haviam três classificações para as rochas: ígneas, 

metamórficas e sedimentares.Entretanto, percebi também que no processo 

evolutivo da terra, a partir de um movimento contínuo de se forjar em cada 

estágio ou tempogeológico,este material saia de um estado para outro 

continuamente. É fato que se mantinha as classificações, mas nada é estático 

pois, tudo está em transformação. Se é possível uma rocha se transformar por 

que não eu? Em minhas fantasias, quando estava a mexer nos processos 

alquímicos do elemento barro, me via como um alquimista.Principalmente 

quando imaginava e depois observava os resultados alcançados, por meio dos 

acertos e acasos que tentava interpretar. Acredito que inconscientemente a 

ideia fosse a busca da identidade, dos valores e do porvir.  

De fato, a cerâmica tem um lugar muito especial na minha vida por 

vários motivos, e o principal dele é este caráter transformador. Mas, para além 

da transformação do barro em seu processoartístico, a cerâmica é para mim 

um símbolo de transformação e transcendência. Pois o barro é fruto da 

alquimia da “Mãe Terra” a “Grande Deusa” que se forjou para dar luz a matéria 

que serviu de constructode si própria.Assim sendo, antes mesmo do barro 

passar por algum processo de organização e transformação nas mãos deste 

oleiro primitivo,a partir da experiência demiúrgica, a figura mítica da “avó do 

barro”,que naturalmente é a guardiã das minas,evoca as forças da natureza 



para unir o céu a terra.E onde há criação ou símbolos em forma bruta ou 

refinada há também transcendência. Porquanto, é deste lugar que quero me 

expressar acerca da matéria cerâmica, muito além da materialidade, mas por 

meio dela.Quanto ao tema escolhido para monografia talvez me falte a 

informação precisa que me levoua estaopção, mas alguns indícios podem me 

servir de orientação. É possível que a busca deste tema específico se 

amalgama com processos internos que a princípio não estão na consciência, 

mas que no inconsciente carece de ser compreendido. Portanto, alguns temas 

de minha escolha como a transformação, transcendência, morte e vida não são 

só comuns a todos os seres, mas tem um sentido específicona vida de cada 

um. Acredito que estes temas tenham surgido a partir de um prolongado 

período de angustia, que se estabeleceu por meio de uma perda elaborada 

dentro de um longo processo.  E que somasse a estaexperiência vivida outro 

processo que C. G. Jung denominou de “individuação”. É um conceito central 

da psicologia analítica que notabilizasse pelo encontro do ser consigo próprio. 

Este é um processo que Jung afirma acontecer de forma autônoma e 

intensidade variada, já que sua relevância está relacionada ao grau de 

comprometimento como o processo. Jung argumenta que todos passam por 

ele, embora imperceptível a muitos. É um processo que acontece a partir da 

segunda metade da vida e que permite psiquicamente estabelecer um contato 

integro e profundo com nossa última passagem ou transformação. Penso que à 

priori estes dois acontecimentos são possíveis responsáveis por ter feito esta 

escolha, ou melhor, ter trazido estes temas.  

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

INTRODUÇÃO 

O presente estudo tem por finalidade pesquisar a cerâmica marajoara 

pré-colonial, assim como também, refletir acerca do processo fenomenológico 

da arte. Como a produção da urna cerâmica que, neste contexto, tem como 

finalidade o acondicionamento do corpo em rito de passagem, o estudo da 

morte é imprescindível. Assim como o levantamento de reflexões acerca da 

arte primitiva e contemporânea. Entretanto, levando-se em consideração o 

universo da pesquisa, faz-se necessário definir o objeto de estudo. Portanto, 

trata-se de uma investigação acerca das urnas funerárias produzidas na ilha de 

Marajó, pelos povos dos sambaquis que antecedem a nossa colonização. E 

como o objeto urna funerária é o elemento primeiro do trabalho tenho como 

pergunta: “Seria a urna funerária na cultura Marajoara um objeto de 

transformação e transcendência? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

1. CAPÍTULO: ASPECTOS FENOMENOLÓGICOS DA 

ARTE 

O texto presume um diálogo entre arte, filosofia e estética. Teço aqui, de 

uma maneira geral e sucinta, considerações acerca do pensamento em 

especial de Heidegger, Merleau-Ponty e Mikel Dufrenne, evidenciando a 

importância da experiência estética para o estabelecimento da obra de arte 

como objeto estético e, as relações intrínsecas ao processo criativo, 

remontando ao mundo do observado em sua condição de fenômeno que se 

mostra à nossa percepção. Para dissertar acerca deste tema terei o cuidado de 

não manifestar opiniões conceituais, principalmente por não ser um 

conhecedor do assunto, mas sim um leitor.  E por se tratarem de autores 

complexos. Entretanto, gostaria de forma sucinta de me posicionar a respeito 

do tema, mas tendo em vista minha experiência pessoal. É fato que a arte tem 

acompanhado minha vida, e como observador posso afirmar que 

transformações significantes ocorreram por meio dela, confirmando seus 

aspectos fenomenológicos.  Entretanto, posso afirmar também que estes 

aspectos ainda não estavam na consciência, embora tivesse um olhar para 

eles. Penso que foi a partir da formação em arteterapia que os aspectos 

fenomenológicos da arte passaram a serem estudados e reavaliados por mim 

como outra possibilidade de contatar o universo interno por meio do universo 

externo.  A experiência estética nos reporta a uma experiência pessoal. 

Acredito que quando ampliei meu olhar em relação a arte elucidei incômodos 

internos, como o de não perceber a arte além dela. Portanto, constatar o olhar 

transformante da arte me possibilitou muitas transformações. 

O olhar fenomenológico concebe a experiência estética como um modo 

de relação mediado pela percepção sensível de um objeto estético. Alguns 

aspectos nessa experiência são por exemplo considerados como sua 

corporeidade, sua dimensão sensível e relacional, a questão da 

intencionalidade na estética, a constituição do sujeito e objeto estético ou a 

experiência estética da natureza. 



Os estudos da Estética Fenomenológica ampliam o conceito de arte, 

abordando os diversos fenômenos envolvidos na experiência estética, 

proporcionando aos sujeitos uma nova forma de olhar o mundo, através do 

contato com a alteridade, mediado pela sensibilidade, imaginação e 

criatividade. 

A fruição da arte pelo espectador preserva a verdade que está embutida 

na obra, conforme nos expõe o filósofo brasileiro Rodrigo Duarte (2006), em 

sua palestra sobre Heidegger e o fim da arte na estética contemporânea.  

Trata-se, neste ínterim, de conhecermos onde no campo da arte o objeto 

estético é recebido pela consciência e sua ligação com a criação artística.  

No artigo “Mikel Dufrenne: a fenomenologia da experiência estética”, 

Marco Aurélio Werle nos diz que, na visão fenomenológica, o fenômeno 

estético se realiza plenamente a partir do espectador o qual contribui para a 

realização do objeto estético.  Dessa maneira entende-se que a percepção 

estética não é algo queacontece de fora ou sobre, mas, tem no seu viés a 

possibilidade de fazer a obra de arte se transformar em objeto estético. 

(WERLE, Marco Aurélio (2015); pgs. 456, 457 e 458). 

As descrições que aqui se credenciam ultrapassam a abordagem 

subjetivista sustentando que o fenômeno estético não se dá de 

formaindependente da relação do homem na mundanidade, mas, resulta de 

uma intermediação ou intencionalidade, ou diríamos, daquilo que vivenciamos 

das coisas provenientes do mundo. 

Diremos que o caráter existencial da experiência, nesta concepção 

estética, reveste-se de um sentido ontológico, com o aparecimento das coisas 

na sua inerência com aquilo que é, e que conduz o mundo do objeto estético a 

uma condição de empatia com oser da obra de arte, onde se manifesta uma 

abertura para o diferente, promovendo no sujeito um novo olhar sobre a 

realidade.  

As descrições que aqui se credenciam ultrapassam a abordagem 

subjetivista sustentando que o fenômeno estético não se dá de 

formaindependente da relação do homem na mundanidade, mas, resulta de 



uma intermediação ou intencionalidade, ou diríamos, daquilo que vivenciamos 

das coisas provenientes do mundo. 

Merleau-Ponty defende o retorno ao mundo da percepção, onde sujeito 

e objeto, corpo e espírito estão juntos e há uma coexistência do homem com o 

mundo. Para ele na arte moderna as obras são o resultado de uma experiência 

humana. Não haveria, desse modo, a dicotomia entre consciência e 

representação enquanto categorias divididas, pois o artista moderno argumenta 

com as sensações ao produzir sua obra e, por conseguinte, pensa ao mesmo 

tempo que representa. (ALVES, Fabíola Cristina (2011), in “A reflexão estética 

de Merleau-Ponty: quando a Filosofia dialoga com a História da Arte”). 

No caso do filósofo francês a arte não se reduz ao que aparenta estar, 

como um objeto acabado que traz em si uma verdade absoluta. É uma obra 

que encena o olhar significante ou, parafraseando o próprio Merleau-Ponty, o 

corpo vidente do espectador, ou seja, o corpo que vê a obra. Assim a arte não 

estaria nela e nem tão pouco no espectador, mas sim nas relações que se 

estabelecem a partir de ambos. 

Sobre isso, explicita ALVES (2011), “(...) a obra se torna um fenômeno 

que se revela aos processos de significação, a expressão artística reúne todos 

os envolvidos no acontecimento fenomenológico da obra de arte”, sejam eles o 

artista, o mundo percebido, o espectador e a obra.  

Neste sentido vem à tona o modo de ser da expressão nos dizendo 

sobre a indivisibilidade entre corpo e espírito, sujeito e objeto, homem e mundo, 

quando o artista em sua criação não separa o mundo da ideia, daquele que 

corresponde à sua percepção, enfim, a materialidade dos sentidos. Acontece, 

então, com o eu que vê um eu que se torna visível, que se percebe no mundo. 

Ana Catharina Marques (2012), ao dissertar sobre a questão da obra de 

arte em Martin Heidegger, propõe que um estudo desta natureza passa pelo 

entendimento do sentido da origem do SER e do ENTE, conceitos não 

facilmente inteligíveis, que somados à complexidade do tema implicam numa 

grande dificuldade de significação ao que se apreende e vivencia como obra de 

arte. 



A obra além de agregar uma coisalidade, porque está na natureza e tem 

uma utilidade, se constitui ainda em algo que é artístico. Somos levados a 

pensar noENTE em si mesmo, no seu SER e a reconhecer sua essência. 

Existe assim uma contemporaneidade entre a coisa e seu predicado, uma 

síntese entre matéria e forma. A forma define a matéria e as duas definem a 

finalidade da coisa. 

Nessa interpretação o caráter de coisa da obra (o estar aí da obra) é 

percebido de forma única e se dá na unidade do seu si-mesmo (a própria 

coisa) e da sua alegoria (uma outra coisa). Seria então a coisa em si da obra e 

a obra como coisa, ou como objeto estético para usar um termo caro a 

Dufrenne.  

Em Heidegger não se pode apreender a instrumentalidade da obra ou 

suas utilidades concretas, mas, é preciso aprender o sentido, observando o 

que representam e o que querem revelar os elementos ali expostos na obra. 

Quer dizer assim, perceber o objeto além da sua utilidade, o complexo da obra, 

o que no objeto é matéria, o que é sentido. 

O utensílioé fabricado pela mão do homem para ser utilizado, é meio e 

mais do que a coisa (fabricada pela natureza), meio e menos do que a obra 

(Marques, 2012). Eles se assemelham porque ambos são uma fabricação 

humana, porém o utensílio não tem a autossuficiência da obra de arte. 

Portanto, a solidez surte a serventia do utensílio, será tanto maior quanto mais 

se esquece o si-mesmo do objeto enquanto produto de uso do cotidiano. A 

obra de arte desse modo revela a verdade do utensílio representado, algo do 

vivenciado e apreendido pelo fazer artístico.  

Heidegger desconstrói concepções tradicionais da essência da arte no 

que ela tem de metafísico e distante do fazer artístico, conduzindo a obra a 

partir do ponto de vista da sensibilidade, do perceptível de admiração. 

(RESENDE, Carlos Arthur (2014), in “À procura da origem da obra de arte: 

Heidegger leitor de Aristóteles” - pg.153 e 156) 

O que revela a verdade da obra não é o seu valor de uso, mas, se ela 

possui o elemento criação, assim, a sua qualidade inerente como obra de arte 

de ser em sua essência “elaboradora”. Com ela não nos relacionamos pelo 



gozo estético simplesmente, porque deste modo perdemos o que seria a sua 

condensação ou a mais importante característica do seu ser. 

A denominação da arte [...] de maneira alguma diz que o 

fazer do artista seja experienciado a partir do fazer manual. 

[...] Este fazer está determinado pela e em consonância com 

a essência do criar, e também permanece conservado nela. 

(M. HEIDEGGER, 2010; pg.151) 

Enquanto o utensílio desaparece no seu “ser-utensílio”, ou seja, no 

próprio uso de que é feito, naquilo a que serve, a obra provoca o aparecimento 

da serventia do utensílio, no que nos remete à dimensão do ser em si mesmo, 

é quando se faz a instalação de um mundo. A criação é isso, faz descortinar o 

mundo, de acordo com Duarte (palestra/2006). Mundo nesse paradigma é um 

horizonte de possibilidades de ser ainda por realizar-se. 

A obra que vemos em Heidegger ultrapassa as propriedades ou 

características visíveis da matéria enquanto forma apresentada e,é sob essa 

condição que o fazer artístico nos revela o mundo que existe naquele objeto. 

Mais do que ter uma utilidade o utensílio está em obra, como uma 

construção e descobrimento. Assim, o que o utensílio é vem a luz, aparece. 

Emerge um ENTE do seu SER, que se expõe qualificado como verdade.O em-

si da obra comunica de forma sensível o mundo cuja percepção se prolonga 

num ato de troca que ao mesmo tempo manifesta e revela o percebido em sua 

essência (PINHO, Eunice (1994),in A Estética de Dufrenne ou a procura da 

origem). 

É o modo como Heidegger pensa o núcleo da obra de arte,como um vir 

a ser da verdade do ENTE, não como um produto único e sim enquanto a 

essência geral das coisas (Marques, 2012). 

O que se está inferindo aqui é que a verdade do ENTE se põe em obra e 

nos diz do utensílio algo além do seu valor estético, um processo de 

reconhecimento da obra, inserindo inclusive a relação entre o objeto artístico e 

o artista, tendo este último como veículo até a obra.  

A obra precisa do artista para manifestar-se de novo e, uma vez 

reconhecida, torna-se autônoma. O artista seria então um aglutinante de 



intermediação, mas ele só é artista pela obra que realiza. É a obra que imprime 

a circunscrição dessa interdependência entre obra, artista e a própria 

arte(SEIBT, Cezar Luís (2008), in “Heidegger: a obra de arte como 

acontecimento da verdade” -pg.192) 

Embora a obra somente se torne real no con-sumar do criar 

e, assim, na sua realidade vigente dependa dele, a essência 

do criar é determinada pela essência da obra. [...] o ser-

criado bem como o criar precisam ser determinados a partir 

do ser-obra da obra.(M. HEIDEGGER, 2010; pg.153) 

Marques, sob um outro prisma, compreende também que, para o filósofo 

de “A Origem da Obra de Arte”, percorrer o caminho da existência da arte 

passa necessariamente pelo artista e pela obra de arte, duas coisas reais que 

se mesclam de forma determinante, não havendo primazia de uma sobre a 

outra, pois ambas existem por um interesse comum que é a arte ou o 

aparecimento da verdade da obra de arte, o seu acontecer originário, 

condicionado no tempo e no espaço. 

Mas, a obra de arte transcende ao objeto estético, provoca a experiência 

estética, que é transformadora e fala de um pacto, segundo Dufrenne, entre 

sujeito e objeto. Para ele o objeto estético, tido aqui como fenômeno, ao 

mesmo tempo que se consagra como coisa em si, é coisa para nós, necessita 

ser apreendido e só se realiza na medida em que nos aparece como tal. O eu 

espectador do objeto é o sujeito estetizante disponibilizado ao objeto e, a partir 

da experiência estética, se revela como “testemunha privilegiada” (Pinho, 

1994).  

A experiência estética acessa a origem do pensamento onde a relação 

do homem com o mundo é mais íntima, profunda e a razão ainda não se 

manifestou totalmente. Nessa oportunidade o sentido é sobretudo vivido, há 

uma proximidade do corpo com o objeto estético. Tal relação ainda que 

sublimada no plano da representação e compreensibilidade, não se dá de 

forma dicotômica, onde corpo e espírito se separam. Para Dufrenne o corpo 

fala, vê, escuta e ao mesmo tempo pensa. 

[...] se o objeto estético se oferece aos sentidos, os sentidos 

são soberanamente juízes: é pequeno o que o olho sem 



dificuldade julga pequeno, e esse juízo [...] define a verdade 

sensível do objeto enquanto objeto para uma percepção [...]. 

M. DUFRENNE in Estética e Filosofia. (pg. 67) 

O acesso estético se faz nessa visão por um movimento contínuo de 

ligação entre o corpo e o espírito, cabendo à imaginação intermediar o que é 

experimentado em termos de presença com o que é pensado na forma de 

ideia. O espírito aqui concebido é o poder do sentimento quando este nos 

dispõe de forma imediata a presença sensível das coisas sem a mediação do 

intelecto. 

Na estética de Dufrenne é a percepção que modela a imaginação e esta 

não tem relevância na experiência, além de lhe faltar um estatuto 

independente, participa de modo transitório entre o expectador e o objeto 

estético. Não há uma primazia da imaginação no sentido de intervir junto ao 

objeto estético. 

A arte nessa concepção não se situa na correspondência e conformação 

literal com alguma realidade, não supõe imitação ou a cópia de supostos 

singulares, mas, detém no seu interior sua própria luz. Dirá Dufrenne que o 

objeto estético se exprime sendo “quase-sujeito” (Pinho). 

Mesmo sabendo que o objeto pressupõe em si uma profundidade difícil 

de ser abarcada, o que nos é oferecido já é suficiente, pois ainda que sendo 

uma parte, a apreensão perceptiva se dá de forma imediata e totalmente dada. 

Ou seja, não é tarefa da imaginação interpretar o que estaria por trás das 

aparências. Uma outra passagem se apresenta possibilitando ao expectador 

sair do plano da representação para o da reflexão. 

Se Cézanne coloca a garrafa obliquamente, não temos de a 

endireitar, se Renoir faz “desaparecer” os cabelos de uma 

mulher no fundo do quadro, a ponto de as fronteiras se 

tornarem indiscerníveis, não temos de as traçar, como se 

tivéssemos de pintar o retrato. [...] Toda tarefa da 

imaginação é então de apreender este objeto na aparência, 

mas sem lhe substituir um objeto imaginário mais 

verdadeiro, de que seria o analogon. (E. PINHO cita E. 

CASEY in “L‟ imagination comme intermédiaire, Vers une 



esthétique sans entrave, Mélanges, Mikel Dufrenne - pg. 

371) 

O sentimento consubstanciado pelo encontro de sujeito e objeto é 

considerado o ponto alto da experiência estética nesta escola de pensamento, 

ele é uma relação que se estabelece com aquilo que o sujeito é em resposta ao 

ser do objeto, que ao se manifestar aciona algo em mim correspondente ao 

objeto em si. 

Fazer uma experiência com o que quer que seja, uma coisa, 

um ser humano, um deus, isso quer dizer: o deixar vir até 

nós, deixar que nos atinja, nos sobrevenha, nos derrube e 

nos transforme. [...] fazer quer dizer aqui. [...], passar por, 

sofrer até ao extremo, suportar, acolher o que nos atinge, 

submetendo-nos. (F. PINHO cita M. HEIDEGGER in 

Acheminement vers la parole. Pg. 373 e 374) 

A obra resulta de uma resposta do artista a um pensamento diligente 

que indaga a existência, nesta experiência inclui-se o olhar que diante da obra 

recria o seu sentido (R. WERNECK, in A estética fenomenológica de Merleau-

Ponty -  pg. 82) 

O sentimento não se constitui como um estado subjetivo, envolve uma 

entrega ao que advém do Ser, tem uma essencialidade que não é 

autodeterminada. Nesse sentido se distingue emoção e sentimento, a primeira 

se dá de forma aleatória, contingente e transitória.  

Já o segundo definiríamos como conhecimento, exigindo-nos um 

comprometimento a algo que se nos expõe do mesmo modo que uma 

descoberta, transita, portanto, no que Dufrenne denomina de eu profundo em 

contraponto ao eu superficial da emoção, que é mais reativo e não tão 

disponível para acolher o afetivo quanto o faz o sentimento. 

Se desenha nessa distinção entre emoção e sentimento o rosto afetivo 

da obra de arte, um rosto que o objeto estético nos oferece, com o qual nos 

relacionamos de forma sensível e recriando o sentido. 

Eu já não decifro mais uma aparência, já não reconstituo o 

que foi constituído pelo corpo, não exploro mais um capital. 

Sem dúvida, não posso ler senão na condição de que os 



signos sejam signos para mim, quer dizer, que eles 

despertem algum eco no meu corpo. [...] O que me aparece 

é o sentido mesmo ao qual acedo diretamente por uma 

clarividência natural.(E. PINHO cita M. DUFRENNE in 

Phénoménologie de l‟expérience esthétique - pg. 377) 

O mundo apontado pelo objeto estético nos chega então através de uma 

linguagem mais autêntica, que seria a linguagem poética. Nossa percepção se 

entrega ao que o sentido nos oferece, mas, com uma experiência que ecoa de 

um vivido original. 

Em Dufrenne a estética é impensável na condição de uma experiência 

puramente subjetiva e individual ou objetivista. O sentimento é o que faz 

conhecer a qualidade afetiva de um objeto, o afetivo em mim é uma resposta à 

estrutura afetiva do objeto.  

Através do sentimento se faz a leitura do que está sendo expresso em 

ligação direta ao sentido. É uma reciprocidade individuada em que o sujeito 

que observa e o objeto a ser percebido são alteridades cujo diálogo não é 

literal ao pensamento. 

O sentimento vem quão uma resposta ao que da obra emana e não se 

apresenta na condição de algo iluminado pela razão, não interroga, não se 

reduz ao conhecimento de uma coisa, ele mesmo não é questão, mas, 

revelação. 

A experiência estética nessa visão é concebida numa dimensão 

profunda, onde a subjetividade é silenciada para falar o outro, aquele que por 

vezes constitui o propriamente artístico, o em-si da obra e também do sujeito. 

Entretanto, a ligação que se estabelece não se manifesta de qualquer jeito e 

sim se houver inocência no olhar e no escutar, o recebimento de uma 

interioridade que argumenta conosco sobre uma presença intensa, um 

encontro, uma comunhão. 

A verdadeira expressão brota das profundezas do objeto 

quando essas profundezas ascendem à superfície e se 

expõem [...] no sensível, para despertar no espectador o 

sentimento singular de uma qualidade afetiva que pode ser 



enquadrada numa categoria afetiva. (M.DUFRENNE in 

Estética e Filosofia - pg. 73) 

O sujeito chega historicizado nesta relação, não se apresenta em estado 

de neutralidade e rigor asséptico, pois há nele uma compreensão prévia, que 

não se constitui em obstáculo ao novo, pelo contrário, é condição e 

possibilidade para o mesmo. 

É aqui que o tema da reflexão mais uma vez se apresenta, agora 

imbuída de sentimento, com o novo rosto, no dizer de Pinho. Se antes a 

reflexão fazia o contraste com o irrefletido, nessa fase ela é “dirigida, abrindo 

espaço a uma experiência íntima do objeto estético” (E. PINHO, pg. 378) 

No caminho que agora adentramos com Dufrenne, a experiência estética 

não mais será um objeto descritivo do saber e, passará por compreendermos 

as fronteiras que se instauram entre o homem e a arte, onde o produto estético 

nos remete a um mundo que pode ser sentido concretamente. 

Distinguiremos então num mesmo a priori o aspecto objetivo 

e o aspecto subjetivo. [...] há um acordo do homem e do 

mundo, [...] que se manifesta [...] antes como uma 

familiaridade, consubstancialidade do homem e do mundo 

[...] na condição de que o mundo esteja aberto ao homem e 

o homem aberto ao mundo. Esta abertura recíproca, é o à 

priori que o exprime, é o sentido presente e dado ao mesmo 

tempo no objeto e no sujeito, assegurando a comunicação, 

e mantendo igualmente a diferença. (E. PINHO cita M. 

DUFRENNE in La notion d‟A priori - pg. 379) 

A consciência que interfere na experiência estética não se relaciona com 

as coisas de forma vertical, nem tem o poder do criativo fundante. Estamos 

falando de um à priori acrescentado de afetividade, não nos recuando a uma 

subjetividade categórica, mas, inserindo o que também possa ser constitutivo 

do objeto. Sujeito e objeto, enfim, não são categorias estanques e separadas, 

pois ao nos referirmos a eles subentendemos uma relação de reciprocidade. 

Existir não é somente um destino comum ao homem e às 

coisas, o homem existe com as coisas e tanto mais 

profundamente, quanto mais profundamente ele está junto 

com elas.(M. DUFRENNE in Estética e Filosofia - pg. 76). 



Adjacente, o objeto não termina em si mesmo, pois ele só pode ser 

conhecido se o sujeito se abrir para ele. 

A obra de arte solicita o olhar que a converte em objeto 

estético; olhar que se verifica constituinte ao se dedicar a 

ela para realizá-la. [...] O fato de o espectador, ao realizar o 

objeto estético, ser capaz de compreender sua expressão 

que é, aqui, um sentido afetivo, a revelação de um 

sentimento através de uma forma [...] não permite assegurar 

que haja uma afinidade fundamental entre o sujeito e o 

objeto [...] pelo objeto estético é ainda o homem que se faz 

signo para si mesmo e não o mundo que faz signo para o 

homem.(M. DUFRENNE in Estética e Filosofia - pg. 60 e 

61). 

Existe uma complementaridade constituinte da experiência estética e o 

sujeito que experimenta está aberto ao mundo em decorrência de uma 

singularidade, não tem a titularidade do impessoal, transcendente, idealizado. 

Não haveria uma dicotomia entre consciência e representação como categorias 

estagnantes e independentes entre si. O artista moderno argumenta com as 

sensações ao produzir sua obra e, por conseguinte, pensa ao mesmo tempo 

que representa. 

Se nos instalarmos no pintor para assistir este momento 

decisivo quando o que lhe foi doado por destino corporal, de 

aventuras pessoais ou de eventos históricos cristalizar-se a 

partir de “o motivo”, reconheceremos que sua obra, que não 

é nunca um efeito, é sempre uma resposta a esses dados, e 

que o corpo, a vida, as paisagens, as escolas, as amantes, 

os credores, as polícias, as revoluções que podem asfixiar a 

pintura são também o pão com que opera seu 

sacramento.(M.PONTY citado por ROSA WERNECK in A 

estética fenomenológica de Merleau-Ponty - pg. 83). 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

2. CAPÍTULO: REFLEXÕES ACERCA DA ARTE 

INDÍGENA 

A primeira coisa que falaria para alguém que me perguntasse sobre 

como se estabelece a relação do índio com a arte seria: o índio não separa 

como nós a vida da arte, ou melhor, o índio não separa nada, pois o ato de 

viver é pleno. A relação que o índio tem com a vida é uma relação de prazer, 

que perpassa pelo próprio corpo e caminha em todas as esferas sociais até 

chegar as dimensões transcendentes. A arte na sociedade indígena é mais 

uma atividade como qualquer outra, embora, tenha ela uma forte 

representação simbólica expressa em seus rituais. Em seu universo 

cosmogónico o índio inspira-se na natureza, em sua imagem e semelhança, e 

se tornam tão belos como ela própria. É como comenta em sua 

palestraRoberto Gambini (2013): “eles são assim só porque é bom”. Portanto, 

esse fruir da natureza dos povos indígenas é o ato de aproveitar 

satisfatoriamente e prazerosamente ou estar em plena confluênciacom sua 

própria natureza. É como se houvesse um desejo inconsciente por parte dos 

nativos de uma “fruição estética”, ao mesmo tempo em que há uma 

“comunicação visual” presente na produção artística como argumenta Ribeiro. 

Em seu livro Berta Ribeiro esposa de Darcy Ribeiro relata:  

A arte impregna todas as esferas da vida do indígena 

brasileiro. A casa, a disposição espacial da aldeia, os 

utensílios de provimento da subsistência, os meios de 

transporte, os objetos de uso cotidiano e, principalmente, os 



de cunho ritual estão embebidos de uma vontade de beleza 

e de expressão simbólica. Estas características 

transparecem quando se observa que o índio emprega mais 

esforço e mais tempo na produção de seus artefatos que o 

necessário aos fins utilitários a que se destinam; e quando 

passa horas a fio ocupados na ornamentação e 

simbolização do próprio corpo. (RIBEIRO, 1989; pg. 13) 

A autora discorre sobre a intenção de uma individualidade coletiva a qual 

ela intitula como “autodesignação tribal” caracterizada por uma “insígnia”, um 

sinal distintivo e singular que cartografa as mais diferentes nações indígenas 

no Brasil. Penso, portanto, poder afirmar que a subjetividade se encontra no 

grupo e não no indivíduo, ou seja, estamos diante de uma subjetividade 

coletiva. Berta discorre um pouco acerca das “subjetividades de grupo” se 

reportando a alguns povos indígenas que se apropriaram de uma identidade 

social ou insígnia por meio do coletivo.   

Trata-se de um grupo Kayapó setentrional, da família 

linguística Jê, que habita o norte do Estado de Mato Grosso. 

Utiliza em sua pintura corporal a tinta negro-azulada do 

sumo de jenipapo (Genipa americana), exprimindo através 

de sua autodesignação, essa peculiaridade. Outro exemplo 

é oferecido pelos índios Kuben-Kran-kegn, ou melhor, Me-

Kran-Kegn, que significa “gente, cabeça pelada” grupo da 

mesma família linguística.[...] Os Botocudos, grupos que 

habitavam as matas dos vales do Jequitinhonha e do rio 

Doce, nos Estados da Bahia, Minas e Espírito Santo até sua 

quase extinção na primeira década deste século, receberam 

esse nome devido ao uso de botoque, adorno labial de 

madeira leve, em forma de disco usado no lábio inferior; os 

Coroados, pelo corte de cabelo; os Orejones (Coto) do 

Equador, por seus grandes discos auriculares. (RIBEIRO, 

1989; pg. 13) 

Segundo Ribeiro,houve uma tendência no século passado, em que 

alguns historiadores da arte debruçaram-se sobre um estudo mais aprofundado 

de povos específicos e suas manifestações no campo da arte a exemplo da 

África.  Um desses estudiosos era Gerbrands citado por Berta que tem uma 

visão europeia a respeito de uma arte não europeia, que implica em um 



despertar, ou uma abertura para o outro. A.A. Gerbrands elabora alguns 

comentários interessantes acerca do que observou: 

[...] o ornamento é a característica mais assinalável dessa 

arte”. Compreende por este termo “qualquer ornamento de 

uma superfície plana, sem distinguir seu valor meramente 

decorativo (forma estética) ou também seu sentido e 

significado” (ibidem). Acrescenta que “existia uma 

explanação psicológica (grifo nosso) para a origem da arte 

no desejo humano pela decoração, primeiro do próprio 

corpo. (ApudRIBEIRO, 1989; pg.14) 

Herta Haselberger autora de “Métodos de Estudar Art Etnológica” citada 

por Berta relata seu pesar de haver poucos estudos metódicos e científicos 

acerca do estudo da arte etnográfica principalmente quando a arte traz como 

suporte o corpo humano por meio de tatuagens e pinturas corporais. 

Herta Haselberger discute as várias designações correntes 

para “arte primitiva” e propõe a de Ethnological art para 

“denotar a arte tribal e turística dos povos da África, 

América, Ásia, Austrália e Oceania que são objeto de 

estudo etnológico”. (Apud RIBEIRO,1989; pg. 14) 

Haselberger amplia o leque de possibilidades, e como isso o campo 

visual de seu estudo, quando faz uma ponte entre antropologia e a história da 

arte.  Visto que, este homem antropológico, seria melhor estudado a partir de 

sua cultura, de forma a contextualizar as informações. Ao mesmo tempo em 

que amplia as probabilidades a autora foca em questões objetivas, que 

possibilitam uma maior compreensão dos fenômenos. 

Além de estender uma ponte entre a antropologia e a 

história da arte, Haselberger levanta importantes questões 

relativas ao método, ao objeto e aos objetivos de estudo das 

artes tribais em pesquisas de campo. Em função disso, 

oferece um inventário das tarefas a serem enfrentadas e 

das normas a serem seguidas nas investigações junto a 

grupos que ainda conservam incólume a respectiva cultura. 

(RIBEIRO, 1989; pg. 14) 

Em seus questionamentos Herta raciocina acerca da legitimidade de 

intitular de arte este fenômeno que ocorre na prática social dos povos 



cosmogônicos. Entendo que a acepção que se dá à arte na civilização 

ocidental é fruto do fenômeno cultural desse grupo, não cabendo estende-laa 

um modo operante de se estar no mundo tão diferente do ocidental, como os 

povos indígenas. Entretanto, é importante enfatizar que quando uso com 

terminologia a palavra ocidental, parto da proposição de que estou discorrendo 

sobre alguém que tem uma visão europeia de mundo, ou seja a Herta. Pois 

aqui nos trópicos em terras brasileiras, mesmo sendo uma civilização de 

cultura ocidental dividimos nossos espaços com culturais primitivas. Herta 

Haselberger tem como medida para saber se é ou não artístico a intenção 

estética. O que me reporta a Pièrre Bourdieu que emite um comentário 

interessante a despeito de uma citação de Panofsky.  

Se aceitarmos a afirmação de Panofsky (em Significado nas 

artes visuais) de que a obra de arte é o que exige uma 

apreensão guiada por uma intenção estética e, de outro 

lado, se todo objeto, natural ou artificial, pode ser percebido 

segundo uma intenção estética, de que maneira se pode 

escapar à conclusão de que é a intenção estética que „faz‟ a 

obra de arte? (ApudRIBEIRO, 1989; pg. 21) 

 

Além disto, me ocorre que os povos indígenas, como exemplo, talvez 

não tenham a intenção estética. Mas, me parece que há um sentido estético, 

que no mínimo é muito próximo da intenção. Mas, algo não deixa dúvida, 

vemos o objeto artístico de forma diferente dos povos primitivos, Lévi-Strauss 

em depoimento afirma: 

[...] não creio que, no âmbito tribal a arte ocorra como um 

fenômeno completamente separado como ela costuma ser 

em nossa sociedade. Nessa sociedade tudo tende a 

separar: a ciência se desliga da religião, a religião se 

desliga da história, e a arte se desliga de todo o resto. Nas 

sociedades estudadas pelos etnólogos, evidentemente, tudo 

isso se encontra unificado. (Apud RIBEIRO, 1989; pg. 15) 

 

O outro questionamento da autora é se a estética pode ser usada 

referencialmente no universo dos povos primitivos. Na Grécia, a obra de arte 

era objeto de apreço da poesia e o belo estava ligado à noção do Bem em sua 

forma divina, especialmente na concepção de Platão. Por volta de 1750, surge 



o filósofo Baumgarten que interligou os conceitos de beleza e estética, pela 

primeira vez. A partir desse momento o objeto utilitário passa a ter como 

atributo, isto além da eficiência, aparência, estética ou estilo.Entretanto, a 

princípio o que observo, e é como vejo, a noção de arte ainda se encontra 

predominantemente presa a forma em detrimento da função e da 

representatividade cultural. 

Acredito que este pensamento racional ocidental, fruto de um 

cartesianismo, de ver, sentir e fazer arte a partir da nossa experiência estética 

esteja um pouco distante daquela vivenciada pelos povos primitivos. No 

entanto, como bons Cartesianos, que penso que somos, na impossibilidade de 

abstrair todos estes conceitos e vê-los na integralidade, os fracionamos na 

tentativa de simplifica-los ou torná-los mais específicos. Assim, não resistimos 

a tentação de pensar em “arte popular, negra, indígena ou oriental como artes 

específicas” como discorre Berta Ribeiro (RIBEIRO, 1989). Creio, tratar-se de 

uma sociedade, que incorpora as atividades no cotidiano ou na vida prática 

corriqueira sem subdividi-la, mas sim unificando-as no simples ato de viver a 

vida.   Aliás, não há uma única palavra na língua indígena que possa 

representar nosso conceito de arte ou defina o que isto para eles signifique. 

Embora, não se tenha chegado a uma conclusão hegemônica, entre os 

estudiosos, a respeito do conceito de arte para estas culturais, em todas elas a 

arte está presente de alguma forma.  

 

Nas línguas tupi, a palavra Kwatsiat (em Kayabí), Kwat-

siarapat (em asuriní) Kwanchiana (em tapirapé) significa 

desenho, pintura, tendo sido estendida à escrita depois 

do contato com a sociedade nacional.Kwatsiarapara é 

uma entidade míticaque deu o desenho à humanidade, na 

concepção dos Asuriní é também o nome de um motivo que 

comparece pintura corporal e na ornamentação de inúmeros 

artefatos dessa tribo (Vidal & Müller 1986:41). Holi, em 

tukâno, ou goholi, em desâna, é a palavra que designa 

qualquer grafismo, estendida também para significar a 

escrita (observação pessoal). O mesmo significado tem a 

palavra mirikut para os Wayâna, grupo Karib (Velthem 

1986ms:3). A ornamentação, no pensamento indígena, é 

em essência, parte integrante do objeto a que se aplica, 



seja ele o corpo humano ou um artefato. Do contrário, um e 

outro estarão incompletos e despersonalizados 

culturalmente.(RIBEIRO,  

1989; pg. 15) 

 

Acredito que compreender este ser humano imerso em sua cultura por 

meio dos seus códigos, símbolos, crença, mito, ritos e, além disso, atribuir a ele 

um espaço temporal a partir de uma visão antropológica, nos trará a dimensão 

apropriada para conceituar, se for possível e necessário, arte e estética no 

universo dos povos primitivos. Penso que no caso das manifestações 

“artísticas” dos indígenas seja melhor observá-las além dos nossos conceitos 

formais do estudo da arte. E com isto reformule-senosso olharem relação a 

prática e o resultado dela, como sendo, um sistema de informação reflexivo a 

partir da“cultura material, da antropologia da arte e de uma visão étnica para 

com a estética e a arte” com bem argumenta Berta Ribeiro (RIBEIRO, 1989).  

 

Aqui, creio eu, reside o cerne do assunto, e uma razão 

crucial por que não podemos, legitimamente, igualar as 

artes de povos não-letrados como os das antigas 

civilizações, nas quais a escrita permeou as culturas na 

qualidade de meio comum de comunicação e do registro de 

informações[...] Nas culturas pré ou proto-letradas, o 

símbolo artístico se torna o fato; isto é, ele simultaneamente 

representa, define e manifesta seus referentes. Em tais 

culturas, os objetos de arte e os eventos são os meios de 

armazenar informações, em lugar dos livros. (Apud 

RIBEIRO, 1989; pg. 24) 

 

Penso ser a etnologia, a ciência que pode muito contribuir, junto a 

estética e história da arte para o conhecimento desta concepção “artística” 

produzida, à priori, de forma simbólica.  

Sem ter acesso a testemunhos documentais a respeito das 

artes tribais, historiadores da arte descobriram que trazia 

em seu bojo “uma nova linguagem não-naturalista de 

expressão estética”(Goldwater 1986:35). Outros buscaram 

“resolutamente separar a arte da etnologia para analisar 

apenas aqueles exemplos que tinham interesse estético 

absoluto” (op. Cit.:38). Com o tempo, o ponto de vista 



“etnológico” e o “estético”, devido às mútuas influências, 

tenderam a convergir. O historiador da arte passou a 

alimentar-se de informações fornecidas pelo etnólogo e este 

a dar maior atenção aos aspectos artísticos da produção 

simbólica tribal. (RIBEIRO, 1998; Pag. 20) 

 

Franz Boas que teve uma grande parte de seus estudos voltados para 

antropologia pré-histórica, relata: “De uma forma ou de outra, o prazer estético 

é sentido por todos os membros da humanidade. Não importa quão diversos 

sejam os ideais de beleza, o caráter geral da fruição da beleza é da mesma 

ordem em todos os lugares” [...]. (BOAS, 2014;pag. 13). 

Acredito que este prazer estético nos perpasse a todo momento em 

formas simples ou complexas. Podemos sentir o perfume de uma flor; o voar 

gracioso de um pássaro; o movimento cadenciado de um animal ou a simples 

sensação de banhar-se na chuva. Franz Boas nos aguça mais quando nos 

interroga acerca do que produz um valor estético à sensação?  Acredito que de 

fato estabelecero ponto exato desta linha tênue entre arte artística e pré-

artística, como discorre o autor, é por demais complicado, já que não há 

parâmetros precisos que norteiem o ato estético. Entretanto, Boas admite 

conclusivamente que a técnicaquando atinge excelência, por meio de 

processos contínuos culmina no padrão, na forma e na beleza. E 

consequentemente torna-se um referencial de medidaao mesmo tempo em que 

indica um valor estético à sensação.  

 

O juízo de perfeição da forma técnica é essencialmente um 

juízo estético. [...] Entretanto, parece certo que onde quer 

que se desenvolva um tipo definido de movimento, uma 

sequência definida de tons ou uma forma fixa, eles se 

tornarão um padrão através do qual sua perfeição, ou seja, 

sua beleza, será medida. (BOAS, 2014; pg. 14) 

 

Mas para que seja arte é preciso o fruir estético, que necessariamente 

nos coloca como protagonistas da produção estética. É preciso haver algum 

tipo de atividade humana, mesmo que seja ela puramente mental, envolta pelo 

mundo das ideias. Como discorre Berta na opinião de Franz Boas “[...] o 

impulso estético é inerente à natureza humana [...]”.(RIBEIRO, 1989). Na 



apreciação de Boas as sociedades civilizadas e os povos pré-letrados a 

despeito de sua arte são observadas sob dois aspectos: “É essencial termos 

em mente a fonte dupla do efeito artístico, a primeira baseada apenas na 

forma, a segunda em ideias associadas à forma. Senão a teoria da arte será 

unilateral. ” (Apud, RIBEIRO. 1989; pg. 20).  

Lévi-Strauss em sua celebre entrevista dada a Georges Charbonnier 

relata a distinção entre individual e coletivo na elaboração da obra de arte nas 

sociedades primitivas e civilizadas. É fato que as sociedades primitivas têm 

como característica principal o envolvimento coletivo em todas esferas sociais, 

por conseguinte, a arte é expressa nessa condição também.  

Compreendo que diferente dessa dimensão social as sociedades 

civilizadas primam por uma arte individual, condição essa em que o “eu” fica 

mais estabelecido como um exercício pessoal do que “nós”. Entretanto, é 

interessante observar que não estou afirmando que não exista o coletivo nas 

sociedades civilizadas, mas sim, que como prática social ela não é tão 

marcante como nas sociedades primitivas. Assim como, o individual é colocado 

a serviço do coletivo nas sociedades primitivas, a ponto de não percebermos o 

individual como uma prática social nesta sociedade. É uma sociedade com 

grande capacidade de integrar as partes ao todo. O autor relata que lhe parece 

que a arte perde sua função significativa na estatuária grega e logo após na 

pintura Renascentista. E que possivelmente talvez até antes, com a estatuária 

egípcia e assíria em menor quantidade de perda. De acordo com o ditame do 

autor o aparecimento da escrita exerceu um papel de mudança significativa na 

condução ou direção do exercício de se pensar a arte. O autor afirma 

textualmente que a grande mudança de paradigma na história social da 

humanidade foi a escrita, pois aí neste momento se determinou a passagem da 

sociedade primitiva para civilizada. Portanto, a escrita determina um fenômeno 

social de divisão de classe, ou seja, ela surge como uma fissura ou clivagem 

social como afirma o autor. O que vem em contraposição ao fenômeno social 

produzido nas sociedades primitivas que se esforçam,de toda forma, para que 

não haja esta ruptura. Conforme Levi-Strauss (1989) “a escrita aparece, em 

suas origens, como mecanismo de controle, exploração e subjugação do 

homem pelo homem, possivelmente como possibilidade de estabelecer um 

poder de domínio também, na mesma natureza, a qual se viu na condição 



subserviente desde sua origem”. Mas, o autor foi mais adiante quando examina 

o signo em relação ao figurativo. 

Parece-me que a escrita desempenhou um papel muito 

profundo na evolução da arte em direção de uma forma 

figurativa; a escrita ensinou aos homens que era possível, 

através de signos, não somente significar o mundo exterior 

mas apreendê-lo, tomar posse dele. (CHARBONNIER, 

1989; pg. 58) 

Levi-Strauss(1989), utiliza o termo “possessividade em relação ao 

objeto” para especificar um momento de grande originalidade da arte em nossa 

civilização. É esse o momento em que se captura para si -  autor ou espectador 

– o que há de mágico no objeto, ou seja, não é só um contato ou a 

comunicação com o “ser” mago do objeto, mas também à apropriação dele 

para si próprio.   

É o que eu chamaria de “possessividade em relação ao 

objeto”, o meio de se apoderar de uma riqueza ou de uma 

beleza exterior. É nessa exigência ávida, essa ambição de 

capturar o objeto em benefício do proprietário ou mesmo do 

espectador, que me parece residir uma das grandes 

originalidades da arte de nossa civilização. 

(CHARBONNIER, 1989; pg. 58) 

Levi-Strauss (1989) quando na ocasião desta entrevista utilizou como 

referência a arte moderna e a tribal.É importante frisar que à arte morderna se 

apropriou de aspectos da arte primitiva. Portanto discorre o autor: “De um lado 

temos uma sociedade coletiva que implica uma arte significativa e do outro lado 

uma sociedade individual, que o autor denomina como sendo uma arte 

“possessiva”, e cada vez mais representativa”.  Acredito que temos aqui do 

homem tribal ao homem moderno camadas e mais camadas de estrato que faz 

com que um tenha uma produção individual artística que fecha, ou quase fecha 

sobre si mesma, em contraposição a outra mais sociológica e coletiva.  

Eis aí nossa primeira diferença: o caráter pertinente ou não 

da distinção entre produção individual e coletiva. Uma 

segunda diferença [...], é a oposição entre uma arte que visa 

essencialmente à significação e uma arte que, tendo por fim 

o que chamei de “possessividade”, tomou durante muito 



tempo um caráter cada vez mais representativo, e cada vez 

menos significativo. (CHARBONNIER, 1989; pg. 63) 

 

Não há dúvida que se trata de uma arte que têm de ser contextualizada 

em seu universo cultura ou sua origem. Portanto, a beleza encontra-se nos 

valores culturais, pois é ele que dita o caminho dentro da construção social. As 

sociedades sem escritas fazem de sua arte uma forma de comunicação. Como 

os Astecas que escreviam por meio da pictografia e ideografia – os códices 

astecas - para se comunicarem. Ocorre que os índios, em especial os 

brasileiros, produziamatravés da arte seus significados simbólicos a partir das 

cores, desenhos, estilos e até mesmo tinha significado a parte do corpo 

pintada.A primeira superfície pintada pelo homem foi a sua pele em seguida as 

rochas por meio das pinturas parietais como afirma em palestra Gambini 

(2013).Por conseguinte, justifica-se a grande importância da pintura corporal 

dos indígenas brasileiros, pela riqueza de informação e a beleza plástica. As 

pinturas corporais expressam as mais variadas etnias e identificam os nativos 

em suas sociedades e nações indígenas. Além de trazerem informações como 

sexo, idade e condição social. Portanto, não há dúvidas acerca da importância 

dos estudos sistemáticos em relação a arte e principalmente a arte primitiva. 

Tenho uma profunda admiração por estas sociedades e principalmente 

por sua arte. A arte indígena ou primitiva se processa sensorialmente, 

envolvendo o ser de forma plena, dando a impressão que todos os sentidos 

comungam em reciprocidade. Compreendo que há uma semelhança grande 

entre esta arte e o trabalho desenvolvido em atelier de cerâmica que recorre a 

processo de trabalho mais artesanal e arcaico. A argila é uma matéria tirada da 

natureza, assim como toda matéria utilizada pelos povos primitivos, porquanto 

resguarda uma natureza viva e contínua. A outra questão que me parece 

pertinente é este estado de sacralidade que permeia o processo artesanal 

primitivo e que se encontra também imbuído no desenvolvimento artesanal 

cerâmico. Enfim, creio plenamente que mesmo consciente desta imagem 

mercantilista que envolve a contemporaneidade, que há um caminho de 

observância no que tange a natureza dos meus trabalhos que identifico como 

sendo aspectos numinosos.  Assim como não tenho dúvida que há o numinoso 

em todas as dimensões, mesmo que cotidianas, que envolve a natureza 



primitiva. E que esta forma mais holística de se estar na vidase integralize a 

história cósmica do universo por meio de movimentos de buscas permanentes.   

A seguir exponho algumas imagens do Museu Pré-Histórico e 

Etnográfico Luigi Pigorini colhidas do livro de Berta Ribeiro “A Itália e o Brasil 

Indígena”.  E o que me levou a trazer estas imagens para o trabalho, além de 

sua beleza plástica, foi dar a mim e ao leitor a possibilidade de apreciar peças 

que não estão em Museus brasileiros e que possivelmente poucos 

tiveram/terão a possibilidade de apreciá-las.  

   

 

 

 

BRASIL E ITÁLIA 

COLEÇÕES ETNOGRÁFICAS 

 

 

s coleções etnográficas provenientes do Brasil são 

numerosas na Itália. Por ordem de importância 

destacam-se as conservadas no Museu Pré-

histórico e Etnográfico “Luigi Pigorini” de Roma, no Museu de 

Antropologia de Florença, em alguns museus cívicos ou 

universitários de outras cidades tais como: Turin e Novara no 

Piemonte, Gênova na Liguria, Modena, Reggio Emilia, Rimini, na 

Emilia Romagna. Além desses museus, que pertencem a entidades 

A 



públicas, há numerosos outros, infelizmente pouco acessíveis – e 

portanto pouco conhecidos – fruto e testemunho da obra 

missionária (RIBEIRO, 1983: pg. 47). Nas próximas páginas haverá 

uma exposição de imagens do Museu Pré-histórico e Etnográfico 

“Luigi Pigorini” de Roma, extraídas do livro “A Itália e o Brasil 

Indígena de Berta Ribeiro.  
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Imagem 4 

 

Coleção Museu Luigi Pigorini 

TRIBO KATAWIXÍ 

Nome do objeto Machadomenor 

Designação indígena - 

Uso Agricultura 

Tribo – Tronco ou família linguística Katawixí/Katukína 

Coletor – Data - 

Forma de aquisição do Museu L. Pigorini 
Data 

Adquirido da família de E. H. Giglioli - 
1913 

Localização geográfica Estado do Amazonas 

Descrição do objeto Pequeno machado formado de uma lâmina de pedra, 
com a extremidade polida  e afiada, fixada a um cabo de 
madeira muito fino, por meio de um enrolamento de fios 
de algodão recobertos com cerol. 

Medida em cm Comprimento: 50cm  
Largura da lâmina: 4.6cm 

 

 



Coleção Museu Luigi Pigorini 

TRIBO BAKAIRÍ 

Nome do objeto Machadomaior 

Designação indígena Mpé 

Uso Agricultura 

Tribo – Tronco ou família linguística Bakairí/Karib 

Coletor – Data K. von den Steinen – 1887 

Forma de aquisição do Museu L. Pigorini 
Data 

Adquirido da família de E. H. Giglioli – 
1913 

Localização geográfica Estado de Mato Grosso 

Descrição do objeto Lâmina de pedra de secção longintudinal elíptica e com 
a borda afiada, encaixada em um cabo de madeira 
avermelhada de forma cilíndrical 

Medida em cm Comprimento do cabo: 50cm 
Comprimento da lâmina: 19,5cm 
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Coleção Museu Luigi Pigorini 

TRIBO TAPIRAPÉ 



Nome do objeto Punhal 

Designação indígena - 

Uso Arma 

Tribo – Tronco ou família linguística Tapirapé-tupí 

Coletor – Data Vendido a E. H. Giglioli por A. M. d‟ Almeida Leal -1897 

Forma de aquisição do Museu L. Pigorini 
Data 

Adquirido da família de E. H. Giglioli – 
1913 

Localização geográfica Estado de Goiás 

Descrição do objeto Punhal constituído de uma ponta de pedra lancetada, 
com um largo e longo pedúnculo, inserida em um cabo 
cilíndrico de madeira de palmeira, recoberto com um 
enrolamento d cordéis de algodão branco; o objeto é 
decorado com pernas amarelas e vermelhas de tucano 
(Ramphastus sp) e de arara canga (ara macao). 

Medida em cm Comprimento total: 26cm 
Comprimento dos pingentes: 16cm 

 

 

 

 
Imagem 6 

Coleção Museu Luigi Pigorini 

TRIBO KADIWÉU 

Nome do objeto Estatueta 

Designação indígena - 

Uso Uso lúdico? 

Tribo – Tronco ou família linguística Kadiwéu/Mbayá-Guaikurú 

Coletor – Data - 

Forma de aquisição do Museu L. Pigorini 
Data 

Troca com museu Paulista – 1962/1965 

Localização geográfica Estado do Mato Grosso do Sul 

Descrição do objeto Estatueta de cerâmica zoomorfa representando 
provavelmente um tamanduá, decorada com motivos 
curvilíneos vermelhos. 

Medida em cm Altura: 6,8cm 
Comprimento: 16,6cm 
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Coleção Museu Luigi Pigorini 

TRIBO KADIWÉU 

Nome do objeto Pote 

Designação indígena - 

Uso Transposte e armazenamento de água 

Tribo – Tronco ou família linguística Kadiwéu/Mbayá-Guaikurú 

Coletor – Data G. Boggiani – 1892 

Forma de aquisição do Museu L. Pigorini 
Data 

Adquirido de G. Boggiani – 1894 

Localização geográfica Estado de Mato Grosso do Sul 

Descrição do objeto Recipiente de cerâmica de forma globular, com fundo 
plano e gola larga, esta última decorada com impressão 
de cordão com motivos geométricos pretos e vermelhos. 
O ventre apresenta uma pintura vermelha de hematita 
com motivos curvilíneos. 

Medida em cm  
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Coleção Museu Luigi Pigorini 

TRIBO APINAYÉ 

Nome do objeto Par de jarreteiras 

Designação indígena Casis 

Uso Adornos usados sob o joelho 

Tribo – Tronco ou família linguística Apinayé/Jê 

Coletor – Data L. Buscaglioni 

Forma de aquisição do Museu L. Pigorini 
Data 

Doação de L. Buscaglioni -1899 

Localização geográfica Estado de Goiás 

Descrição do objeto Adornos, cada qual constituído de um cordão base 
formado de um fio de algodão, cujas extremidades são 
arrematadas com contas negras e tufos de plumas 
vermelhas de arara. Do cordão pendem fios de contas 
vermelhas e azuis-escuro, arrematados com uma unha 
de veado, na qual é inserida uma pluma amarela e 
multi-cor de arara. 

Medida em cm Comprimento: 35cm 
Altura dos pingentes: 11cm 
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Coleção Museu Luigi Pigorini 

TRIBO KADIWÉU 

Nome do objeto Tigela  

Designação indígena Notrolé 

Uso Uso ritual? 

Tribo – Tronco ou família linguística Kadiwéu/Mbayá-Guaikurú 

Coletor – Data G. Boggiani – 1892 

Forma de aquisição do Museu L. Pigorini 
Data 

Adquirido de G. Boggiani – 1894 

Localização geográfica Estado do Mato Grosso do Sul 

Descrição do objeto Tigela de cerâmica com fundo plano, cuja forma faz 
lembrar uma concha. Extremamente é decorada com 
motivos geométricos nas cores vermelha e preta, 
obtidos mediante impressão com cordão, cujos sulcos 
são preenchidos de branco. Ao longo de sua borda é 
decorada com fios de contas brancas e azuis que 
formam uma série de losangos. 

Medida em cm Altura: 6cm 
Diâmetro máximo: 21,8cm 
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Coleção Museu Luigi Pigorini 

TRIBO KADIWÉU 

Nome do objeto Leque 

Designação indígena - 

Uso Usado para avivar o fogo e espantar insetos 

Tribo – Tronco ou família linguística Kadiwéu/Mbayá-Guaikurú 

Coletor – Data G. Boggiani – 1892 

Forma de aquisição do Museu L. Pigorini 
Data 

Adquirido de G. Boggiani – 1894 

Localização geográfica Estado do Mato Grosso do Sul 

Descrição do objeto Leque trançado com duas folhas de palmeira carandá 
(Copernicia australis), formando um motivo “espinha de 
peixe”. As nervuras das folhas constituem o cabo do 
leque. 

Medida em cm Comprimento: 41cm 
Largura: 30,8cm 

 



 
Imagem 11 
 

Coleção Museu Luigi Pigorini 

TRIBO TUKÚNA 

Nome do objeto Máscara 

Designação indígena - 

Uso Cerimonial 

Tribo – Tronco ou família linguística Tukúna/Língua isolada 

Coletor – Data - 

Forma de aquisição do Museu L. Pigorini 
Data 

Troca com o Museu Paulista de 
Universidade de São Paulo – 1962/65 

Localização geográfica Estado do Amazonas 

Descrição do objeto Máscara de entrecasca de árvore batida, constiuída de 
duas partes costuradas entre si. O rosto, feito de madei, 
ra, é pintado de vermelho e preto, e apresenta a testa 
saliente, um lo. ngo nariz e boca com dentadura 
metálica. A cabeça é obtida com estrias de entrecasca 
de cor avermelhada. 

Medida em cm Altura: 51,7cm 
Largura: 27,5cm 
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Coleção Museu Luigi Pigorini 

TRIBO KADIWÉU 

Nome do objeto Tigela 

Designação indígena - 

Uso Recipiente 

Tribo – Tronco ou família linguística Kadiwéu/Mbayá-Guaikurú 

Coletor – Data G. Boggiani – 1892 

Forma de aquisição do Museu L. Pigorini 
Data 

Adquirido de G. Boggiani – 1905 

Localização geográfica Estado do Mato Grosso do Sul 

Descrição do objeto Tigela de barro cozido com ampla gola côncava, bordas 
pintadas e fundo convexo. Externamente é decorada 
com incisões coloridas de branco que formam 
retângulos nos quais são inseridos motivos escalonados 
em vermelho e marrom. Internamente tem suas paredes 
decoradas com motivos angulares divididos por faixas 
oblíquas, enquanto que o fundo, também pintado, é 
delimitado por dois círculos concêntricos. 

Medida em cm Altura: 13,5cm 
Diâmetro máximo: 25,2cm 
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Coleção Museu Luigi Pigorini 

TRIBO GAVIÕES 

Nome do objeto Maracá 

Designação indígena - 

Uso Instrumento musical 

Tribo – Tronco ou família linguística Gaviões/Jê 

Coletor – Data L. Buscaglioni 

Forma de aquisição do Museu L. Pigorini 
Data 

Doação de L. Buscaglioni -1899 

Localização geográfica Estado do Pará 

Descrição do objeto Maracá constituído de uma cabaça de forma elíptica, 
atravessada longitudinalmente por uma haste de 
madeira. A superfície da cabaça apresenta quatro 
orifícios de cada lado que permitem a saída do som, 
provocado pelas sementes colocadas no seu interior. 

Medida em cm Comprimento: 40cm 
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Coleção Museu Luigi Pigorini 

TRIBO MAKÚ 

Nome do objeto Tigela 

Designação indígena - 

Uso Recipiente alimentar 

Tribo – Tronco ou família linguística Makú/Língua isolada 

Coletor – Data G. Bamonte – 1962 

Forma de aquisição do Museu L. Pigorini 
Data 

Doação de E. Biocca – 1964 

Localização geográfica Estado do Amazonas 

Descrição do objeto Tigela de barro cozido negra, com fundo plano e 
profundo. 

Medida em cm Altura: 7cm 
Diâmetro: 20cm 



 

 

3. CAPÍTULO: A MORTE E SEU SENTIDO 

Mas quando estamos sozinhos e é noite, e a 

escuridão e o silêncio são tão densos que não 

escutamos e não vemos nada a não ser os 

pensamentos que somam e subtraem os anos, e 

a longa série daqueles fatos desagradáveis que 

impiedosamente nos mostram até onde os 

ponteiros do relógio já chegaram, e a 

aproximação lenta e irresistível do muro de trevas 

que finalmente tragarão tudo o que eu amo, 

desejo, possuo, espero e procuro, então toda a 

nossa sabedoria de vida se esgueirará para um 

esconderijo impossível de descobrir, e o medo 

envolverá o insone como um cobertor sufocante. 

- C. G. Jung 

“A alma e a morte”, 1934 

 

 

 

Desculpem, mas se morre 

Morreu o grande Guimarães Rosa, morreu meu 

belo Carlito, filho de meus amigos Lucinda e 

Justino Martins, morreu meu querido cunhado, o 

embaixador do Brasil nos Estados Unidos, Mozart 

Gurgel Valente, morreu o filho do Dr. Neves 

Manta, morreu uma menina de 13 anos do meu 

edifício deixando a mãe tonta, morreu o meu 

tonitruante amigo Marino Besouchet. Desculpem, 

mas se morre. 

Clarice Lispector 

 

 

 

 



 

Este foi para mim o capítulo mais difícil de elaborar e talvez o que mais 

se assemelhou a um parto, algo que como homem me é impossível, deu-me 

uma noção do que se possa ser todo o processo de uma parturiente. Portanto, 

este capítulo me deixou com insônia, ansiedade e reflexivo, tamanha era minha 

inconstância. Alguns anos atrás, e por muito tempo, tive um contato bem 

estreito com a morte. Ao término deste período achei que o desfecho de uma 

grande perda fosse o término deste contato, momentaneamente. Foi quando 

percebi que após aquela experiência não era mais o mesmo e que o contato 

com a morte me fez de alguma forma reavaliar o contato com a vida. 

Gambini(2013), relata que nas sociedades tecnológicas o contato com a morte 

não se encontra na alma. É como um apêndice que quando incomoda se 

procura como recurso extirpar. Portanto, diferente das sociedades primitivas 

que integram a morte nos procedimentos da vida e com issomorte/vidapassam 

a ser elementos de umprocesso contínuo. O que me parece é que a morte se 

tornou um tabu, ou melhor, uma proteção contra a inflação, ao mesmo tempo 

em que nos empurra no sentido da alienação. Suspeito que nos tornamos 

indiferentes, ou talvez apáticos,quando o assunto é morte. Jung argumenta que 

o ser humano em grande parte da vida, antes de entrar na individuação, oscila 

de um estágio de inflação para outro de alienação. E que estes estágios ou 

fases são estados polarizados que nos colocam muito próximosdo Si-mesmo 

quando inflacionamos e,ao contrário, próximos ao Ego quanto alienamos. 

Quando na verdade é necessário para nosso equilíbrio psíquico um diálogo 

entre ambos. 

Uso o termo “inflação” para descrever a atitude e o estado 

que acompanham a identificação do ego ao Si-mesmo. 

Trata-se de um estágio no qual algo pequeno (o ego) atribui 

a si qualidades de algo mais amplo (o Si-mesmo) e, 

portanto, está além das próprias medidas (EDINGER, 2012; 

pag. 27). 

Em sentido contrário se comporta o estado de alienação, quando nos 

coloca em consonância apenas com o Ego. Portanto, é quando nos sentimos 

um ser iluminado em um dado momento e em seguida nos sentimos um ser 

desprezível. Penso que o tabu em relação a morte seja fruto de uma sociedade 



que dessacralizou a morte quando a levou para uma ordem ordinária. Jung 

relata que o processo de individuação se dá quando não mais estamos na 

polarização e,Ego e Si-mesmo estabelecem um diálogo. Byington (2006), relata 

que é sugestionado olhar para polaridade morte/vida como dualidade ou dual, 

algo que se mistura e se renova a todo momento. E não por dicotomia, caindo 

na total polaridade e impedindo sua renovação.  

Uso a palavra “dicotomia” para caracterizar a separação 

radical do pólos de uma polaridade que, por isso, fica 

impossibilitada de renovar-se na unidade simbólica. Quando 

a morte e a vida são dicotomizadas, a vivência psicológica 

da morte como transformação da vida torna-se 

impossível.(BYINGTON, 2006; pag. 248) 

 

Portanto, não quero falar acerca da morte de forma mórbida ou em 

estado depressivo, mas sim a partir da altivez do assunto.Pretendo 

compartilhar sobre ela como sendo um fenômeno da alma. Não desejo me 

expressar com distância ou desprezo, mas como um fiel depositário que por 

muitas noites elaborou junto a ela diálogos profícuos. Nem tão pouco quero 

falar da perda de um ente querido ou enlutar-me diante dos lamentos de quem 

fica. Quero falar da morte da minha alma e do meu profundo despreparo para 

estar diante dela. Ao mesmo tempo quero me expressar a partir do 

renascimento da mesma e de minha conciliação com esta divindade.Penso que 

o homem contemporâneo na sua maioria é preparado para as mais variadas 

condições de se estar no mundo, exceto para aquela que é nossa única 

certeza, ou seja, a condição de não mais estar no mundo. A morte que 

pronuncio não é aquela que ceifa, mas semeia, nutre, acolhe e cuida. Logo, me 

referendo a todo tipo de morte desde da simbólica até a passagem de estado. 

É preciso que morra a criança para que nasça o adolescente confuso e 

inseguro diante do mundo. Assim como é necessário que a adolescência se vá 

para que nasça o jovem altivo querendo dominar os processos da vida. Mais 

adiante este jovem se sucumbe diante do adulto que nasce seguro de seu 

lugar no mundo. E por último chega a velhice em sua total plenitude. Penso 

que a morte nos ensina mais sobre o viver do que a vida. 



 

 

O Deus indizível, pois não havia um grego que o pronunciasse. 

 

 
Imagem 15 

Toda sociedade da mais simples a mais complexa tem seus mitos, seus 

heróis e suas lendas, que surgiram com a necessidade de o homem enxergar 

além de si mesmo. Os mitos e heróis de nossos tempos, ou da 

contemporaneidade, são fugazes.Portanto, breves celebridades midiáticas que 

piscam como um vagalume, antes de apagar definitivamente. O que nos sobra 

são intenções ou promessas de um mundo melhor, de um mundo sem fome, o 

fim da desigualdade e de uma maior presteza com a natureza como nos relata 

Reis (2005). O mito contemporâneo se encontra no porvir, sendo sempre 

projetado em um amanhã que possivelmente possa acontecer – um factoide. 

Mas, o que vou descrever é um mito, porque é a história antes da história e o 

tempo antes do temporevelado por nossos antepassados comofonte 

organizadora da própria vida. Porquanto, na história antes da história as 

vicissitudes dos Deuses e Semideuses eram tão humanas quanto as nossas. 



Hades foi um Deus impronunciável, seu nome estava no imaginário assim 

como seu lugar, sua forma e seu poder. Não havia para ele festivais e 

homenagens, atividades naturaispara os gregos que adoravam seu panteão. 

Hades o Deus da morte, do tártaro e das profundezas era temido e respeitado 

e a ninguém era dado o direito de pronunciá-lo.Quando tinham que se referir a 

ele usavam de outros artifícios como “Zeus Ctônico”, “Notório” ou “Aquele-que-

recebe-muitos”. Havia outra forma de chama-lo bem peculiar, como nas 

profundezas há riquezas estimadas em pedras preciosas, é justo apelidá-lo de 

Plutão (Rico). Portanto, acreditava-se que proferir seu nome poderia despertar 

sua cólera, diz a historiadora Renata Cardoso Beleboni, professora da 

Faculdade de Ciências e Letras de Bragança Paulista (Coleção Divindades 

Gregas, pg. 30).Porquanto havia um grande respeito, mesmo porque, mais 

cedo ou mais tarde, todos sabiam que encontrariam com ele, o senhor do 

subterrâneo. E quando digo todos, não deixo ninguém de fora, pois, a acolhida 

no mundo dos mortos não era um castigo e sim uma condição. Antes mesmo 

do diabo cristão[criado na polaridade dos opostos para mostrar quão boa e 

generosa é a igreja] cozinhar vivas as pessoas ditas malfeitoras,Hades já 

reinava em seu trono.Ele, portanto, está muito mais ligado a justeza do que a 

malignidade. O relato do mito confirma que Hades foi devorado por seu pai ao 

nascer. Seu pai Cronos vivia atormentado por uma predição que seus filhos o 

destronassem.Assim, logo que sua esposa Réa dava à luz, ele os comia. 

Entretanto, com Zeus não ocorreu desta forma. Réa já sabendo que 

aconteceria o mesmo entregou à Cronos uma pedra embrulhada em uma 

manta como se fosse a criança. Cronos/saturno não se apercebendo da trama, 

engole a pedra entendendo ser a criança. Zeus cresce e atinge a maturidade, 

se tornando um Deus tão poderoso quanto seu pai.  Não tardou para que Zeus 

confrontasse seu pai fazendo-lhe vomitar seus irmãos. Com os irmãos juntos, 

agora ficaram fortes o suficiente para colocar o pai para fora do reino, e dividir 

seu espólio. Assim, para Hades ou Plutão entre os romanos coube o reino 

subterrâneo com seus fiéis ajudantes: o sanguinário Cérbero o cão de três 

cabeças e Caronte.Este último é o barqueiro que atravessava aqueles que 

saiam de um mundo para outro,pelo preço de uma moeda. Hades, entretanto, 

embora conhecido como o Deus da morte, na verdade é do pós-morte. Esta 

referência significa que Hades não mata ninguém, mas recebe os que morrem. 



Os gregos recorriam a ele em tempo de guerra e peste.Por meio de um 

cerimonial com animais de cor negra, sacrifício e sangue,transcorria o ritual 

com intenção depedir algo ou apaziguá-lo.  Mas como falar de Hades sem citar 

sua mulher Perséfone ou Kore? Esta é uma história dentro da história, porque 

retrata um momento específico do mito. Perséfone estava na floresta colhendo 

flores quando é raptada pelo “senhor dos mortos”, que a levou para o 

subterrâneo. Deméter sua mãe deusa da agricultura fica muito desolada, 

principalmente por sersua única filha. Entretanto, seu abatimento se manifestou 

na terra quando passou não mais cuidar do tempo e do solo, fazendo com que 

tudo esmorecesse com ela. Algum tempo depois Deméter descobriu que foi 

Hades que raptou sua filha e apela para que Hermes à ajude. Deméter conta 

agora com auxílio deHermes, que vai ao encalço da moça no subterrâneo. 

Hades consente a volta da moça, mas quando descobre que ela comeu a fruta 

do reino dos mortos, ou seja, semente de Romã à leva de volta. Foi então que 

Zeus intervém na disputa, que teve a seguinte solução: oito meses ela fica com 

a mãe e quatro com o marido. E tudo volta à normalidade.Trata-se de uma 

síntese que produzi a partir do texto da “REVISTA DAS RELIGIÕES. Coleção 

Divindades Gregas.”“A curiosidade dos mitos, contudo, é sua retórica 

edificante, cujo impacto no imaginário ocidental dispensa comentários” (Reis, 

2005; pag 52). 

 

 

 

 

 

 



 

 

A morte eseu sentido  

O que será ilustrado a seguir tem como finalidade levar um pouco de luz 

a está questão tão enraizada na consciência humana que nos coloca diante de 

dilemas existenciais. Dissertar acerca da morte é algo extremamente difícil por 

vários motivos: pela abrangência e profundidade, pelos mistérios que 

perpassamo assunto e por ser uma questão crucial na vida de cada um de nós, 

pois é algo que vamos enfrentar. Não pretendo de forma alguma levantar 

qualquer juízo de valor a respeito do tema ou concluí-lo, como se estivesse 

fechando alguma questão relacionada com o assunto. E nem pretendo esgotar 

o assunto em tese, pois sou ciente de sua extensão e complexidade. Portanto, 

minha intenção é discorrer sobre o assunto sem qualquer pretensão, exceto de 

contribuir reflexivamente acerca do tema morte/vida. Mas, gostaria de efetuar 

este capítulo da monografia a partir de duas pressuposições, que não é minha 

intenção afunilar o tema, mas sim amplia-lo em vários conhecimentos.  

Contudo, não se trata de dar mais ou menos erudição ao conjunto da obra, 

mas sim acreditar que a riqueza se encontra na diversidade, variedade e 

multiplicidade dos fatos. A segunda é terem mente que a ação da morte é um 

ato da vida e não o contrário. Portanto, partindo da premissa que a morte 

encontrasse na vida, utilizarei este binário de forma adjacente para que um 

coopere com o outro. E quando utilizar como abordagem a perspectiva 

morte/vida para aludir-mesobre ambas, faço por entender que não há nessa 

implicação oposição ou polaridade, embora entenda ser um fato. Mas, por 

compreender que são estes complementares, já que cada um existe em função 

do outro impreterivelmente. Para dissertar acerca do assunto utilizarei alguns 

autores, que não entendo como melhores do que outros no assunto, embora 

possam ser, mas com aqueles com quem tenho uma afinidade reflexiva, 

portanto, uma escolha pessoal.   E como a ação da morte se dá de forma 

transcendente abordarei também seu sentido nos ritos de passagem. 



 É inexorável que quando nascemos já estamos morrendo - contagem 

regressiva - o nosso caminho intermediário entre nascer e morrer está 

supostamente sob controle, mas fica a sensação que nos extremos – 

nascer\morrer - nem supostamente há domínio. “Ao nascer começamos a 

morrer e o fim começa na origem” (ARIÈS, 2013; pag.125).  Não há com 

certeza, até o momento, como impedir a morte, entretanto, vivemos tentando 

evitá-la ou persuadi-la a nos propiciar mais algum tempo de existência neste 

plano ou na essência que nos condicionamos no momento. É pertinente 

interpelar nossa condição de sermos livres em nossas escolhas e, criativos o 

bastante para nos inventarmos quando necessário, fato este que nos dá à 

primazia de sermos os únicos no planeta.Mas, por conseguinte, não nos exime 

da frágil condição humana. Portanto, diante da certeza de nossa condição 

física/orgânica e no lugarde indivíduos singulares propensos a dissolução, 

utilizamos a ciência também como contrapartida para nos distanciar da morte.  

Com isto evitamos este encontro ou o simples olhar que levante esta questão, 

empurrando, se possível, para bem longe a possibilidade deste embate. É fato 

que a presença da morte como condição de vida causa desconforto e conflito, 

assim como o seu afastamento distensiona. Entretanto, este conflito agravou-

se em um período da história quando outro elemento foi adicionado a questão 

da morte, produzindo uma à proximidade de um quadro patológicono nível 

social. Ariès (2013) intitula este fenômeno como “O morto-vivo” ou a morte 

aparente. Na metade do século XVIII os médicos apontavam para um 

acontecimento que não só trouxe mudanças sociais como também um medo 

disseminado de ser enterrado vivo.  

A inquietude se manifesta pela primeira vez nos 

testamentos, por volta de meados do século XVII. Uma 

anedota permite localizar aproximadamente seu 

aparecimento: em meados do século XVI, um estudante 

frísio fora enterrado no cemitério de Saint-Sulpice. Seu 

jazente, sem dúvida um jazente apoiado no cotovelo, 

perdera um braço. No século XVII, esquecendo que esse 

braço se quebrara, acreditaram que a mutilação reproduzia, 

sobre o túmulo “elevado”, um drama subterrâneo. Sauval 

conta que o mestre do jovem, ausente no momento de sua 

morte, o fez exumar quando voltou, e viu-se então que o 



cadáver tinha devorado seu próprio braço. O caso é clássico 

na literatura médica, mas na época de Sauval foi atribuído 

ao enterro de pessoa viva.(ARIÈS, 2013; pg. 528) 

Porquanto, já existia no imaginário coletivo um medo que se somava ao 

próprio desconhecimento e implicações que o advento da morte causava. Na 

sabedoria antiga toda prudência era necessária, já que o temor se instalavae 

estalava no meio social.  A religião por meio de seus ritos de sepultamento se 

encarregou de cercar-se de precauções para evitar a precipitação dos 

enterramentos como afirma Àries (2013).  

A religião dos mortos e os ritos da sepultura não eram, em 

realidade, senão precauções para evitar os enterros 

precipitados: não apenas a conclamatio – a chamada por 

três vezes, em voz alta, do nome do presumido defunto -, 

mas os costumes da toalete, da exposição do corpo, do luto, 

cujo rumor podia também despertar o morto-vivo, o hábito 

de deixar o rosto descoberto, o prazo de vários dias antes 

da incineração etc. (ARIÈS, 2013; pg. 528) 

Segundo Àries (2013), não só a igreja tomou atitudes preventivas, a 

própria sociedade, pelo menos os abastados, passaram a manifestar seus 

desejos por meio de documentos. Entre os vários pedidos deixados,através de 

testamentos, os mais comuns eram de: prazo maior para o enterramento, 

exposição do corpo, que o corpo não fosse tocado e ficasse no lugar da 

possível morte durante um tempo determinado. Já entre os pedidos incomuns o 

mais representativo, a título de curiosidade, era escarificação do corpo após 

um tempo determinado para que não haja dúvida do fato da morte. Porém, o 

mais inusitado de tudo isto é que não era o médico que atestava a morte, entre 

o século XVI à XVIII, o que deixava esta função para qualquer outra pessoa ou 

profissional como argumenta Àries (2013).O que me leva a crer que o médico, 

desde data longínqua,tem dificuldade de estabelecer o contato com a morte em 

vida. Ao final do século XIX, a obsessão e fascinação por este estado “O morto 

vivo” ou a “morte aparente” perde credibilidade passando a ser um noticiário 

vazio sem conteúdo e apreciação científica. Para os médicos do século XIX “o 

conceito da morte-estado os revoltava” (ARIÈS, 2013; pg. 538). Para Philippe 



Ariès este fenômeno social foi a primeira ampla manifestação coletiva que 

evidencia o grande medo da morte. 

Raramente, os médicos são chamados para constatar a 

morte; esse cuidado importante é deixado aos mercenários 

ou a indivíduos completamente estranhos ao conhecimento 

do homem físico. Um médico que não pode salvar um 

doente evita estar na casa após o doente 

expirar(grifomeu), e todos os clínicos parecem penetrados 

deste axioma de um grande filósofo: não é atitude de 

civilidade do médico visitar um morto(grifo meu). 

(ARIÈS, 2013; pg. 535) 

Entretanto, o que mais chamou-me a atenção em relação a morte 

aparente não foi a histeria,superstição ou o misticismoque se sucederam em 

relaçãoao assunto. Mas, o fato de que havia vida na morte denominada “morte 

aparente” ou o “morto vivo”. Philippe argumenta que houve três gerações de 

médicos interessados pela morte aparente – a dos séculos XVI e XVII, a do 

século XVIII e no final do século XIX. Este último, praticamente bem próximo ao 

médico contemporâneo, rejeitou firmemente a natureza da morte aparente 

como sendo uma aberração. Para o médico do fim do século XIX morte e vida 

não se misturavam como água e óleo, sendo assim,a morte aparentenão 

passava de um termo ou linguagem equivocada,e não se prestava 

comociência. Já para os médicos das duas outras gerações morte e vida se 

acumulavam em um dado momento, perpetuando ambas por meio de uma 

intercessão. O tempo da vida se estendia a decomposição do corpo que 

passava ser a medida exata de um tempo indefinido. É como afirma Philippe: 

“o tempo da morte era, muito pelo contrário, um estado que participava, ao 

mesmo tempo, da vida e da morte”(ARIÈS, Philippe. 2013; pg 538). E quando 

se prolongava a vida em morte se retardava a morte em vida. O autor 

argumenta que a diferença entre estas duas gerações está no olhar que cada 

uma tem da morte/vida.  

A diferença entre essas duas gerações reside na 

anterioridade da vida ou da morte no interior da morte-

estado: para o médico dos séculos XVI e XVII, o tempo da 

morte-vida começava no momento da morte aparente e 

continuava no cadáver ou na múmia. Quase não havia 



(salvo acaso, simulação, absorção de beberagem soporífica 

ou sono mágico) superposição de morte e vida, mas, ao 

contrário, da vida sobre a morte. Assim, vê-se cadáveres 

que sangram, mordem e transpiram, e nos quais continuam 

a crescer barba, cabelos, unhas e dentes. (ARIÈS, 2013; pg 

538) 

O autor afirma que até o presente momento, da morte aparente, o medo 

da morte não passava de um pálido sentimento de angústia que não justificava 

maldizer a morte. Entretanto, existia um temor em relação a ela, mas que não 

era traduzido por uma recusa a ponto de afastá-la ou negá-la. Era um 

sentimento moderado traduzido por uma tranquilidade manifesta, de quem 

percebia sua presença como futura aliada. Segundo Ariès: “Não há dúvida de 

que a temiam, sentiam certa angústia diante dela e o diziam com tranquilidade. 

Mas, justamente essa angústia nunca ultrapassava o limiar do indizível, do 

inexprimível” (ARIÈS, 2013; pg. 540). Além do mais, este foi um medo cevado 

pelos homens da igreja que exploraram este fenômeno até transforma-lo em 

pavor.  Mas, a sociedade da época conseguiu reagir, com certa equanimidade, 

a insensatez conspiratória do clero,como relata o autor.  De certa maneira o 

imaginário coletivo foi o fiel da balança quando integrou uma parte da história 

e, rejeitou a outra, tomando para si o que correspondia à sua visão coletiva e 

secreta da morte como afirma o autor. 

Não há dúvida também que toda espécie biológica no planeta, 

dosunicelulares passando pelos vegetais, animais e humanos são factíveis de 

morte. A medicina por sua vez ocupa um lugar limite. Os médicos trabalham 

em favor da vida, mas como humanos que são encontram dificuldade também 

em reconhecer o lugar da morte na própria vida. 

A medicina, que tem como função a luta contra a morte, 

parece não suportar a possibilidade de perder esse embate, 

criando dissociações, negações, prolongando a vida de 

maneira desnecessária e artificial nos centros de terapia 

intensiva, de modo frio, longe do convívio caloroso da 

família. (CALLIA, 2005; pg. 12) 

 Mas, a notícia boa é que somos os únicos que temos condições de nos 

ver a partir de nossa finitude, enquanto seres orgânicos ou matéria, e 



engendrarmos um diálogo profícuo com a morte, enquanto presença eminente 

em nossas vidas. Entretanto, ao invés disso nos posicionamos, em maioria, de 

forma unilateral reagindo a despeito do nosso incomodo frequentando 

academias de ginásticas, cirurgia plástica e muitos outros recursos que nos 

empurram para longe do olhar cáustico da morte.Mas que nos tira da vida já 

que morrer é parte do seu processo, que começa quando se nasce. As nossas 

profundas argumentações filosóficas acerca da frágil condição humana estão 

mais próximas das clínicas geriátricas e consultórios psicológicos do que dos 

questionamentos pós-existencialistas, como sugere Maria Cecília (2005). 

Fhilippe Ariès (2013) resgata uma narrativa Russa de Issac Babel, do pós-

revolução,que fala de uma personagem denominada de viúva Gaza. É uma 

mulher que durante o carnaval em que se celebra seis casamentos ao mesmo 

tempo ela bebe, come e dança na festa. Aparentemente vista como uma 

prostituta a personagem dança freneticamente com o corpo e a alma, batendo 

com um bastão nos muros enquanto sussurra: “Todos nós somos mortais”. 

Mais à frente Gaza adentra o prédio do comitê executivo central, onde se vê 

diante do sisudo secretário geral, a quem tenta perverterinfrutiferamente. Mas 

antes de sair da sala indaga o secretário acerca de sua seriedade com a 

seguinte pergunta: “Por que tens medo da morte...Alguém jamais viu um 

mujique recusar-se a morrer?”Ariès (2013), argumenta que no código da judia 

selvagem “todo nós morremos” tanto pode ser a saudação da embriaguez do 

ato da vida como a total indiferença pelo cotidiano ao qual se faz parte. Mas 

acrescenta que no mesmo código da viúva selvagem há o espírito da previsão, 

da organização e um preceito ajuizado e voluntarioso que leva a modernidade.  

Esta se torna [a morte] uma imagem familiar por meio de uma linguagem 

popular que se caracteriza no “símbolo da vida elementar e ingênua”(ARIÈS, 

2013; pag. 28). A frente Àries (2013), nos relata por meio de Pascal os 

diferentes estados da morte. 

A morte, escreve Pascal, é mais fácil de suportar sem nela 

pensar do que o pensamento da morte sem perigo. ” Existe 

duas maneiras de não pensar na morte: a nossa, a da 

nossa civilização tecnicista que recusa a morte e a interdita; 

e a das civilizações tradicionais, que não é uma recusa, mas 

a impossibilidade de pensar intensamente na morte, porque 



ela está muito próxima e faz parte, indiscutivelmente, da 

vida cotidiana. (ARIÈS, 2013; pag. 28) 

É imperativo que a ciência é valorosa e nos trouxe muitos benefícios, 

haja vista, os inúmeros esclarecimentos que nos tiraram da escuridão do 

medievalismo e nos colocaram diante de uma eloquente realidade. Entretanto, 

em se tratando dos questionamentos básicos de nossa existência morte/vida, a 

ciência gerou respostas que se amplificaram em mais perguntas nos deixando 

cada vez mais confusos e longe de uma possível compreensão. Portanto, se a 

ciência não dá conta de responder a todas as perguntas, até este momento, e 

se cada resposta gera muitas outras perguntas a respeito dos nossos 

questionamentos existenciais, a quem recorrer? Algo me faz crer, e aí é 

pessoal, que teremos de recorrer a nós mesmos, pois não existe consenso do 

que seja a morte.“Pensar na morte é pôr-se diante da primeira certeza” (apud 

BAYARD, 1996; pg. 32). Maria Cecília (2005) argumenta: no que concerne o 

indivíduo a morte é a dissolução, mas quando no coletivo suas implicações se 

encontram na procura de seu significado a partir da visão de Thomas Nagel. 

Para alguns é o fim da matéria, já outros sobreviverão sem ela em outro tempo 

e espaço, entre poucos ou muitos o fim é um estado apocalítico.Há aqueles 

que se abstém de se posicionar e os que pensam em um fim incondicional em 

si mesmo. No final o que conta são as singularidades e a vida que se teve, 

como discorre Maria Cecília (2005). 

Pois como saber antes se o fim do existir será bom ou ruim? 

Isso dependerá até mesmo de circunstâncias singulares. Se 

a morte representar o alívio de dores físicas e aflições 

psíquicas insuportáveis, ou de outros dissabores quaisquer 

– subtração de algo negativo -, diz-se que a morte é um 

bem negativo: por tirar o ruim, melhora. Se a morte, 

contudo, for apenas o término de uma vida repleta de 

satisfações e alegrias – subtração de algo positivo -, a morte 

é um mal negativo – o fim do bem bom. (Apud CECÍLIA. 

Thomas Nagel, 2004; pg. 21) 

Porquanto, tudo nos faz crer que as implicações entre morte/vida são 

correlatas, pois as circunstâncias as quais vivemos incidem no olhar que temos 

para com ambas. Quem ama a vida e tem apreço e alegria por ela 

provavelmente tentará adiar o encontro com a morte, já aqueles que estão 



enfadonhos com a vida pensam ou cogitam a partida. “De maneira que, 

novamente, pensar sobre o que é a morte sugere que se estabeleça de alguma 

forma o valor da vida” (CECÍLIA, 2005; pg. 21). Somos os únicos seres, no 

planeta, que pensamos acerca da existência, como não pensar a não 

existência! Logo, à medida que nos aprofundamos nessa dialética do sentido 

da vida, observamos que a analogia que permeia o pensamento do que está 

dentro ou fora da caixa, é pertinente no caso específico. Cecília (2005), 

observa que a partir da nossa subjetividade - dentro da caixa - a vida é tudo de 

mais valoroso. Mas, quando buscamos esta mesma referência - fora da caixa – 

assumindo o ponto de vista externo, tudo parece ficar sem significado.  O fato 

da autora recorrer a Nietzsche para sua argumentação me foi bem 

sugestivo.Pois me reportou a uma palestra de Gambini em que afirma que foi a 

partir do desenvolvimento da filosofia romântica e especialmente de Nietzsche 

que o europeu teve que assumir a existência do outro interno, instaurando-se o 

inconsciente. Este outro selvagem e terrível que foi preciso ser reconhecido no 

inconsciente para que mais tarde nascesse a psicologia. Esta por sua vez, é 

uma ciência que muito pode contribuir, assim como a filosofia, nos 

questionamentos existencialistas da humanidade.    

[...] a grande maioria dos homens suporta a vida sem muito 

resmungar, e acredita então no valor da existência, mais 

precisamente porque cada um quer e afirma somente a si 

mesmo e não sai de si mesmo [...]: tudo extrapessoal, para 

eles, ou não é perceptível ou o é, no máximo como uma 

frágil sombra. Portanto, para o homem comum, cotidiano, o 

valor da vida baseia-se apenas no fato de ele se tornar mais 

importante que o mundo. (Apud, CECÍLIA, Nietzsche. 1878; 

pg.23) 

No campo da Interpessoalidade de alguma maneira acredito ser 

possível, por meio da subjetividade, produzir um maior valor à vida individual. É 

razoável se ter um olhar diferenciado para com o outro. E, portanto, exercer 

uma alteridade que saia das relações de contraste, distinção ou diferença e nos 

coloquemos, a partir de tudo, no lugar do outro. Isto equivaleria a sair do “EU” 

para exercer “NÓS”, como possibilidade de contribuir em uma esfera mais 

ampla a valorização de nossas vidas singulares por meio do coletivo. A busca 



de uma felicidade que não passe por apelos externos ou o ato do imaginar sem 

perder o vínculo da memória afetiva, pode contribuir em muito com o olhar que 

se institui a morte.  

A imaginação tem de nos apresentar, e a memória manter, 

os elementos que permite dar sentido a nossa vida e 

acreditar neles. Dito de outro modo: imaginar e lembrar 

talvez sejam atos essenciais de algo crucial para a nossa 

felicidade: atribuir significado à vida. (CECÍLIA, 2005; pg. 

22) 

Maria Cecília (2005) volta a citar Nietzsche observando que mesmo que 

se consiga uma maior valorização da vida individual, o que Nietzsche chama 

de “extrapessoal”, o ser humano pouco mudaria em relação a totalidade. 

A grande falta de imaginação de que sofre [o homem 

comum] faz com que não possa colocar-se na pele de 

outros seres, e em virtude disso participa o menos possível 

de seus destinos e dissabores. Mas quem pudesse 

realmente deles participar teria que desesperar do valor da 

vida; se conseguisse aprender e sentir a consciência total 

da humanidade, sucumbiria, amaldiçoando a existência – 

pois no conjunto a humanidade não tem objetivo nenhum, e 

por isso, considerado todo o seu percurso, o homem não 

pode nela encontrar consolo e apoio, mas sim desespero. 

(Apud CECÍLIA. Nietzsche, 2000; pg. 24) 

É fato que o olhar que temos para com a morte está relacionado com 

época, lugar e cultura, que se misturam entre si, e não somente com questões 

subjetivas ou particularidades da própria vida. Como exemplo Ariès (2013) 

argumenta que até a ocasião do progresso científico admitia-se uma vida pós-

morte ou uma vida na morte. O ceticismo científico nos colocou diante da 

oposição morte/vida quando ruiu a ponte que ligava um a outro.  

Até a era do progresso científico, os homens admitiram uma 

continuação depois da morte. Pode ser constatada desde as 

primeiras sepulturas com oferendas do período musteriano 

(período pré-histórico do paleolítico médio) e, ainda hoje, 

em pleno período de ceticismo científico, aparecem modos 

enfraquecidos de continuidade ou de recusas teimosas de 

aniquilamento imediato. As ideias de continuação 



constituem um fundo comum a todas as religiões antigas e 

ao cristianismo. (ARIÈS, 2013; pag.125) 

O outro ocorrido que exemplifica,segundo Àries (2013), estendeu-seaté 

o fim do século XIX, mais ainda pegou um pouco do início do século XX. Que 

constava como condição, ou atributo necessário para o desfecho final,a 

simplicidade familiar e a publicidade da morte. Portanto, o doente era 

acompanhado em seu processo, ainda no lar, por todos da família e também 

pelos criados ou serviçais se houvessem.  Assim, a morte se dava ainda em 

vida, diante da presença de todos, de forma pública e com bastante 

publicidade. Philippe Ariès (2013), comenta uma situação que especifica este 

momento por meio de uma citação. A morte da mãe de Fritz, uma lady da era 

vitoriana. Que como toda dama da época, incapaz de fazer qualquer coisa 

sozinha, pois era cercada de paparicos, teve que enfrentar um câncer que veio 

ser causa morte.  

No dia do septuagésimo aniversário, sofreu um ataque e 

ficou algumas horas inconsciente. Quando voltou a si, pediu 

que a pusessem sentada no leito, e então, com o mais 

amável dos sorrisos, olhos brilhantes, pediu para ver todas 

as pessoas da casa. Disse adeus a cada um, 

individualmente, como se estivesse de partida para uma 

longa viagem, deixou mensagens de agradecimentos para 

os amigos, parentes, para todos que dela se tinham 

ocupado. Teve uma lembrança especial para as crianças 

que a tinham divertido. Depois dessa recepção, que durou 

perto de uma hora, Fritz e eu ficamos sozinhos ao lado dela, 

até que nos disse também adeus com muita afeição e 

murmurou: agora deixem-me dormir. (ApudARIÈS; pag.25) 

De certa forma a questão da morte como condição de passagem, assim 

como o nascimento,éuma mudança de estado, que nos faz conjeturar acerca 

de fenômenos psíquicos e físicos, e nos coloca diante de algo mais complexo 

ou talvez metafísico. Convém lembrar ainda, como afirma E. J. Lowe, que a 

metafísica desempenha, se necessário, um papel interdisciplinar já que a física 

é a ciência dos estados e processos – energéticos e dinâmicos à exemplo - 

comuns a todas as coisas que existem no espaço e no tempo. Dentre estes 

acontecimentos, que perpassam por toda trajetória da vida, destacaria a 



relação entre corpo\alma, mente\cérebro. Em menor ou maiorintensidade estes 

eventos estão ligados entre si, ao mesmo tempo em que nos faz crer que uma 

“ordem transcendente” fosse oportuna para evolução do assunto.  

A mais de um século os filósofos buscam a relação da mente com o 

cérebro e da mente com o corpo, de forma empírica ou intelectual como 

proposta de elucidar a mente humana. E quando menciono a filosofia incluo os 

grandes pensadores do cristianismo em particular os filósofos estoicos por 

terem contribuído com odesenvolvimento de estudos relacionados com este 

tema. Acredito que outras ciências, além da filosofia, poderiam ajudar, a 

exemplo daneurologia como conhecedora do cérebro, os primatólogos na área 

da biologia, a antropologia ou a psicologia evolutiva. Ou quem sabe alguns 

gênios que são fenômenos em suas áreas específicas de trabalho como 

artistas, xadrezistas, atletas de alta performance ou cientistas da computação 

poderiam discorrer sobre o universo da mente/corpo ou mente humana. Penso 

que de fato a lista de propensas ciências e especialidades são numerosas 

como exemplo de colaboradores que poderiam contribuir com a compreensão 

da mente humana. Portanto, diante de tantas possibilidades, e aí é pessoal, 

busquei na arqueologia, psicologia evolutiva e a psicologia analítica os 

pressupostos teóricos para dar continuidade ao meu arrazoado. Aliás, como 

bem argumenta Steven Mithen (1998) compreendemos melhor o presente 

quando conhecemos o passado. Assim, partindo dessa premissa voltar ao 

início talvez possa nos fazer entender melhor a mente humanae, por 

conseguinte sua relação como o universo visível e invisível.  

Entender a mente nos leva a uma apreciação do que 

significa sermos humanos. Espero, portanto, que A pré-

história da mente seja do interesse não apenas de 

arqueólogos e psicólogos, mas também de todo leitor 

razoavelmente curioso e reflexivo. (MITHEN, 1998; pg. 13) 

A mente humana é estudada por mais de duzentos anos, e até então 

pouco se sabe sobre ela, exceto como argumenta Steven (1998): “[...] ela foge 

a definições e descrições adequadas, e mais ainda a explicações”. A 

aproximadamente seis milhões de anos atrás houve uma ruptura na linhagem 

dos primatas que deu a possibilidade do aparecimento da nossa espécie. A 



partir desse exato momento, ou melhor,a seis milhões de anos atrás 

encontrasse o ancestral primata mais próximo do homem moderno. E como 

podemos concluir por meio de uma simples comparação entre o Homo sapiens 

sapiens - homem moderno - e os Símios - gorilase chipanzés -nossa evolução 

como espécie foi surpreendente. E para conhecer esse antepassado foi preciso 

que cientistas tivessem se debruçado no estudo de fósseis e materiais diversos 

como: utensílios de pedra, ossos humanos e de animais, dentes, pequenos 

utensílios de adornos, restos de fogueiras, ferramentas, pinturas e todo meio 

ambiente em torno do sítio arqueológico. Portanto, se trata de uma grande 

colcha de retalhos, em que pequenos detalhes são decisivos para fechar o 

quebra-cabeça. Quando nos reportamos a capacidade do aprendizado na 

nossa espécie é bem possível que venha à mente Piaget. Foi ele um estudioso 

que muito contribuiu para o desenvolvimento das teorias sobre a mente 

humana e principalmente do aprendizado. Uma de suas premissas era que a 

mente humana se assemelha a uma esponja ou a um computador que foi 

denominada de inteligência generalizada. Ocorre que a junção de várias 

ciências de forma interdisciplinar nos levou a ter uma nova visão acerca do 

processo mental e consequentemente de nossa inteligência. Mithen (1998), 

argumenta que foi Jerry Alan Fodor filósofo e cientista cognitivo americano que 

1983 lançou no meio científico a perspectiva de uma mente modular, dos 

nossos ancestrais, com aspecto de um “canivete suíço” diferente do 

computador de Piaget. Como se cada lamina do canivete tivesse objetivos 

específicos e analogamente nossa inteligência fosse especializada para 

funções também específicas. O fato é que foi uma teoria bem aceita no meio 

científico e com o tempo ganhou força, adeptos e recursos para seu 

aprofundamento. E entre os adeptos dessa teoria encontramos Steven Mithen 

que é um arqueólogo evolutivo que nos apresenta uma obra do “estudo da pré-

história à teoria da cognição”. Como exemplo,para argumentar e persuadir a 

compreensão da teoria da modularidade,Steven Mithen (1998) nos apresenta a 

especificidade dos autistas.  

Os autistas são o maior exemplo empírico dessas 

inteligências especializadas. Apesar de apresentarem 

grande capacidade cognitiva em várias dimensões do 

conhecimento e da vida cotidiana, exibem grande 



dificuldade de socialização e de comunicação com os 

outros, sugerindo graves deficiências no módulo que 

poderíamos chamar de “inteligência social”. As grandes 

intervenções neurocirúrgicas também nos brindam com farto 

material empírico quanto a se legitimizar o modelo da 

modularidade da mente humana.(MITHEN, 1998; pg. 10) 

Mithen(1998), questiona junto a outros arqueólogos, que este é um 

tempo em que o estudo dos nossos ancestrais devem ir além das questões de 

aparência e comportamento. Como sugestão ele indica a possibilidade de 

amalgamar algumas ciências coma “arqueologia cognitiva”, “arqueologia social” 

e a “psicologia evolutiva”. E tendo como intenção,caminhar em direção, a 

descoberta do que se passava na mente dos nossos ancestrais. Segundo 

Gambini (2013),por meio de evidências fósseis foi descoberto que nosso 

cérebro é igual aos dos nossos ancestrais de 500 mil anos. Mas, no decorrer 

deste período este cérebro produziu uma coisa que foi chamada de 

Inteligência, pela arqueologia. Portanto, para explorar este percurso vou me 

deter ao período em que Mithen (1998) denomina como “O big bang da cultura 

humana” que só foi visto mais tarde na Renascença, onde tudo aconteceu ao 

mesmo tempo, e tão rápido que se transformou em uma explosão cultural de 

grande proporção como argumenta Gambini (2013). Os arqueólogos entendem 

que o momento decisivo da nossa pré-história surge na “transição do 

Paleolítico Médio ao Superior”. Sendo que no fim do Paleolítico Superior, pôde-

seaté acreditar que,o Homo sapiens sapiens já teria algo próximo do que os 

psicólogos poderiam chamar de consciência e os arqueólogos de uma 

inteligência refinada. Para arqueologia o termo consciência é difícil de ser 

postulado, assim eles preferem utilizar o termo inteligência.A nossa inteligência 

moderna, essa do homem contemporâneo não é diferente da inteligência dos 

nossos ancestrais de 60 mil anos atrás. Steven (1998), argumenta que nossa 

mente foi formada a partir de 4 (quatro) módulos intitulados pelo o autor de 

capelas, mas que à priori estas capelas não tinham contato entre si. Entretanto, 

não houve uma única explosão cultural, que o autorcaracteriza por “big bang”, 

o que ocorreu foi várias faíscas culturais no decorrer de milhares de ano. 

Portanto, a evolução da mente humana se deu de forma gradual. Entre as 

explosões culturais três são citadas porMithen (1998): a colonização da 



Austrália, a tecnologia Levallois foi substituída pela dos núcleos e lâminas e o 

surgimento da arte. Ocorre, que entre estas citadas pelo autor outras 

aconteceramcorrelatamente, acelerando transformações culturais e abrindo 

portas e janelas entre os módulos intitulados pelo autor de capelas. Cada 

indivíduo tinha quatro inteligências que no início ficavam separadas, não 

haviam pontes entre elas ou acessos que fizessem com que articulassem o 

conhecimento em seu conjunto. Uma foi a inteligência que percebia pegadas 

de animais, à proximidade de água, a possibilidade de perigo ou a migração de 

animais e aves que indicavam a falta de alimento ou o frio chegando.Portanto, 

era uma capacidade de entender a natureza em suas minúcias. E essa 

inteligência naturalista foi muito propícia a um ser que vivia em um mundo 

muito hostil, ao qual estava totalmente integrado, pois fazia parte da paisagem. 

Portanto, está inteligência é a base da nossa ciência e tecnologia. A outra 

modalidade é a inteligência ligada ao social, que faz com que se perceba o 

outro e preveja seu comportamento.  Não há como afirmar que existia uma 

relação de alteridade na integra, mas já se estabelecia uma comunicação que 

permitia um contato de proximidade entre os pares, que é a base da vida 

social. Convém lembrar ainda que entre as quatro últimas mutações de nossa 

espécie – bipedestação, complexificação do cérebro, capacidade de trabalhar 

em grupo e a postura ereta - a inteligência social foi de grande relevância. A 

terceira inteligência permite o reconhecimento do som, e dessa forma o som 

passa a ter significado. Portanto, é a base da nossa linguagem. A quarta e 

última modalidade é a capacidade de o homem imaginar, simbolizar, criar 

religião, mito e arte. O mais interessante é que no fim do Paleolítico que seria 

entre 90 a 150 mil anos para cá estas modalidades de inteligência se uniram 

criando a inteligência do homem contemporâneo, quando se conclui as 

ligações das capelas em surpercapela como afirmaMithen (1998) .  

Na minha opinião, o big bang da cultura humana é o 

momento em que a grande reformulação do projeto da 

mente aconteceu, quando portas e janelas foram colocadas 

nas paredes das capelas, ou talvez quando a “supercapela” 

foi construída.[...]Com essas novas características 

arquitetônicas, as inteligências especializadas da mente do 

humano arcaico não precisavam mais funcionar 

isoladamente. (MITHEN, 1998; pg. 249) 



Esta foi a ponte para o futuro de nossa espécie quando passamos de 

uma inteligência modular, como modelo um canivete suíço, para uma 

inteligência generalizada com fluidez cognitiva. Mithen (1998), argumenta que 

esta mudança se deu entre cem e trinta mil anos e que o advento da agricultura 

é o epílogo cultural da evolução da mente. Entretanto, o autor nos esclarece 

que o conceito de mente esponja ou computador são boas analogias. Mas, que 

partindo de uma observação simples constatamos que a mente esponja é 

seletiva, portanto, subjetiva. É fato que uma inteligência esponja acumularia 

informações, mas não combinaria e compararia os fragmentos de 

conhecimento ou informações.  Neste caso talvez uma Inteligência 

computadorizada fosse mais propícia. No entanto, uma mente computador 

processa como umamente humana, respeitando as devidas proporções, mas 

não cria a partir do que processou.  

Um dos argumentos da nova psicologia evolutiva é que a 

noção da mente como mecanismo de aprendizado geral, 

como se fosse um tipo de computador poderoso, é 

incorreta. [...] Segundo os psicólogos evolutivos, essa noção 

deveria ser substituída por outra que define a mente como 

uma série de “domínios cognitivos”, ou “inteligências”, ou 

“módulos” especializados, cada qual dedicado a algum tipo 

específico de comportamento. Como os módulos para a 

aquisição da linguagem, ou das habilidades de utilizar 

ferramentas, ou de interagir socialmente. (MITHEN, 1998; 

pg. 23) 

No quadro abaixo demonstra os modelos da mente:Ciências sociais 

convencionais e psicologia evolutiva. 

 



 
Imagem16 

 

No quadro abaixo encontra-se a imagem de como a mente humana 

moderna poderia ser esquematizada.  



 
Imagem 17 

Esta pequena explanação acerca da evolução da mente humana vem ao 

encontro do que Roberto Gambinidiscorre em uma palestra: “a evolução criou 

na nossa espécie um cérebro que tem capacidade de simbolizar e imaginar”.  E 

esta imaginação fica comprovada com a descoberta do sítio de Tautavel, na 

Europa, com cerca de 450.000 anos a.C.. Ocorre que neste sítio foi achado um 

grande número de ferramentas, de seixos de quartzo e ossos de animais. 

Sabemos também que “as sepulturas de Las  Chapelle-aux-Saints (Corrèze) e 

da Ferrassie testemunham ritos funerários dos homens do Neandertal, há 

cerca de 450.000 anos”. (BAYARD, 1996; pg. 56).Em Arlete Leroi-Gourhan 

achados levam a conclusão que o corpo fora depositado sobre um leito de 



folhas de pinheiro e coberto de flores(BAYARD, 1996; pg. 56). Não há dúvida 

por estudos científicos que o aperfeiçoamento lítico se faz a partir de uma 

inteligência que já tem um domínio espacial e, consequentemente a 

imaginação vem antes da produção propriamente dita. É preciso primeiro 

imaginar a demanda e em seguida imaginar a solução.No entanto,pode ser que 

o processo tenha acontecido também a partir de erros e acertos, mas isso até 

hoje em dia. É assim em menor ou maior intensidade em todas as culturas 

porque acertar ou errar faz parte do processo. O fato é que estes primitivos 

confeccionaram ferramentas para o abate do animal, o corte da carne e a 

separação do couro.Sendo que, para cada uma atividade havia uma tecnologia 

própria. Segundo Gambini, por achados de fósseis de dentes, arqueólogos 

chegaram à conclusão que nossos ancestrais não foram carnívoros desde o 

início. O consumo da carne surge primeiro quando eles passaram a capturar 

carcaças que haviam sido abatidas por outros animais. Porque a caça 

dependia do fabrico de ferramentas e o fabrico de ferramentas dependia de 

uma mente imaginativa que se formava. 

A achados de esqueletos em posição fetal e outros com fragmentos de 

adornos, potes, e ossos de animais em seu redor e até mesmo restos de pele 

humana fossilizada coberta por uma tinta ocre. Entre alguns arqueólogos o tom 

ocre poderia representar o sangue, que simbolicamente admitiria a persistência 

da vida em morte. “Pelo que sabemos, o enterro sistemático dos corpos parece 

remontar a 100.000 anos a.C., quando no musteriano, o culto dos 

antepassados parece firmar-se” (BAYARD, 1996; pg. 57).Roberto Gambini 

argumenta a partir da visão de alguns evolucionistas que “o nascimento da 

cultura foi a partir da procura do significado da morte, não do controle do fogo e 

nem da proibição do incesto”. Ocorre que agora nós estamos falando de 

transcendência, de algo que está além de nós e também de nossos ancestrais.  

Acredito que nossos ancestrais já intuíam a existência de uma ordem 

transcendente, entretanto,não sabiam o seu sentido e significado.Mas,já tinham 

noção queera algo que regia tudo inclusive eles. Portanto, havia alguma coisa 

que fazia a planta germinar, crescer, dar fruto e morrer.Assim acontecia com 

tudo ao redor. Era algo que se firmava nos primórdios,no início de tudo, mas 

que se sustentava por meio de umasacralidade. E que simbolicamente era 



constelado em ritos fúnebres onde início e fim se fundiam, quando o homem é 

devolvido a não existência como chegou nela, em posição fetal. Ou quando 

Sabrina Spielrein reconhece na vida-morte a totalidade: “a união de células de 

um homem e uma mulher ocorre na fecundação. Neste momento, a unidade de 

cada célula é destruída, e uma vida nova surge desta destruição” (apud 

BYINGTON, 2002; pg.3).Portanto, são forças opostas – morte/vida - que vão se 

amalgamando e produzem um novo elemento,masa partir da morte.Mas, no 

entanto, se constela em vida.  

Como exposto acima, em vários sítios arqueológicos foram achados 

objetos pessoais como contas e dentes de colares, ossos de animais, vestígio 

de flores, e fósseis de pele humana tingida de ocre.  Ocorre que não são estes 

simples objetos decorativos para umcerimonial de sepultamento. Eles têm um 

valor, só que é um valor simbólico que nos faz crer que já existia neste homem 

primitivo uma intuitiva noção da existência de um nível transcendente. Que 

existia uma coisa ou algo que não pertencia ao mundo visível, mas que se 

expressava de forma intuitiva nele, como relata Gambini. C. G. Jung alega que 

o símbolo pertence ao reino do inconsciente, é algo que não passa por logos e 

também não está na consciência com afirma Gambini.  Porque o símbolo 

quando vai para consciência não é mais símbolo, passa a ser qualquer outra 

coisa. Portanto, todo e qualquer símbolo quando chega na consciência, entra 

para o dicionário dos símbolos mortos como afirma Gambini em palestra. 

Entretanto, o símbolo enquanto vivo tem a energia de uma libido que produz 

mudanças incalculáveisnaquele que experimenta. E é fato que nossos 

ancestrais estavam banhados por um mar de inconsciência, pois eram seres 

totalmente entregues as forças da natureza. O homem primitivo quando abatia 

um animal era tomado por uma dor, porque ele via naquele animal um ente. E 

está dor era resolvida por meio de ritos e sacrifícios, que abrandava sua dor ao 

buscar a transcendência como argumenta Gambini em palestra.  

Foi a busca do que é o pós-morte que gerou as primeiras 

fantasias míticas e os primeiros símbolos. O enterramento 

ocorre em um momento em que o ser humano não aguenta 

mais deixar os membros do seu clã expostos aos abutres ou 

hienas. E resolve enterrar porque já há uma fantasia que o 

que acabou ali continua em outro lugar. E nesse lugar é 



preciso ter comida e alguns objetos de peso simbólico 

(Vídeo palestra de Roberto Gambini – XXI Congresso da 

Associação Junguiana do Brasil). 

Karen Armstrong (2005) argumenta que o homem de Neandertal tinha 

consciência da morte. “Arqueólogos escavaram túmulos do homem de 

Neandertal que continham armas, ferramentas e a ossada de um animal 

sacrificado; tudo isso sugere uma crença qualquer num mundo futuro similar 

àquele em que viviam”(ARMSTRONG, 2005; pg.7).Para autora fica evidente a 

partir das variedades de sepulturas encontrada nos sítios arqueológicos em 

que ele, o homem de Neandertal,organizou seus cerimoniais. As acomodações 

dos corpos nas covaseram variadase o arranjo das sepulturas modifica-se 

variavelmente. Existia um cuidado tão laborioso nas sepulturas neandertalense 

que nos faz crer que havia algo que não era proferido apenas por palavras, 

mas sim experienciado.  Entretanto, esta realidade transcendente que mais 

tarde vai ser denominada de realidade dos deuses, sagrada e arquetípica está 

acima desta realidade que eu experimento. É uma experiência que não passa 

por logos, ou pela razão e muito menos pela consciência.  Roberto Gambini 

argumenta o porquê do mito e rito:  

Para organizar a difícil travessia de uma vida que não se 

compreende, para mobilizar emoções profundas e para 

transformar ideias e sentimentos. O mito é verdadeiro 

porque ele é eficaz, porque ele faz isto. Mas, não 

porqueliteralmente é verdadeiro, porque ele nunca é 

verdadeiro. Mas, ele é verdadeiro porque psiquicamente ele 

é verdadeiro.(Vídeo palestra de Roberto Gambini – XXI 

Congresso da Associação Junguiana do Brasil). 

A psicologia analítica também formulou uma visão da psique dos nossos 

ancestrais por meio dos arquétipos constelados na pré-história. Carlos 

Byington argumenta que o homem até a agricultura era regido pelo arquétipo 

matriarcal – aquela que nutre – pois antes da agricultura o alimento era motivo 

de grande preocupação para manutenção da espécie. O autor esclarece que 

durante estes 150 mil anos para cá, ou desde a última mutação da espécie 

homo, o arquétipo presente era da sensualidade que o autor chama de 

matriarcal. O arquétipo da sensualidade se caracteriza por correr atrás da 



comida e da reprodução. A finalidade desta fase era a caça ou a procura de 

alimento, o abrigo, a cobertura do corpo como sobrevivência em regiões 

inóspitas, a reprodução e o descanso. De 10 mil anos para cá houve o 

assentamento de grandes grupos a partir do advento agropastoril. Porquanto, 

houve o domínio do alimento por meio da agricultura e a domesticação de 

animais, uma nova fase se instala. Com a comida garantida,nossos ancestrais 

se agrupam desde pequenos grupos até o aparecimento de impérios. Neste 

exato momento Byington (palestra) evidencia a ativação do arquétipo patriarcal, 

pois é ele que ordena e organiza.   

Por conseguinte, este capítulo, como foi marcado acima, não tem como 

finalidade concluir, mas expor reflexões. Entretanto, tenho como compreensão 

que tudo que foi exposto acerca da morte pode ser utilizado para um melhor 

entendimento dos nossos ancestrais mais próximos.  Os nativos desta terra, do 

período pré-colonial, também eram povos que viviam fortemente integrados a 

natureza. Portanto, eram povos dotados de grande riqueza cultural com seus 

mitos e ritos, suas crenças e saberes. Com sua nudez, com a riqueza de sua 

arquitetura, suas várias línguas e dialetos e sua alegria em mostrar o corpo 

adornando de belos objetos da natureza. Em 1500 quando aqui os europeus 

chegaram existia aproximadamente uma população nativa de 8 a 10 milhões 

de habitantes. Ocorre que naquela época existia aproximadamente 1000 

grupos indígenas com sua arte, religião, mitos, crenças e subjetividade. Em 

verdade, viviam em um estado paradisíaco, e como consequência no reino 

doinconsciente. De fato, eram regidos pelas forças da natureza que os 

inspiravam e organizavam para serem parte dela. Portanto, tudo que 

precisavam tiravam de si próprios, porque a natureza não estava fora, mas sim 

dentro deles. Esta sensibilidade cultural, no sentido de quem vive integralmente 

a anima, provavelmente tenha começado no Brasil a uns 30 mil anos, como 

argumenta Gambinipor evidências de pinturas rupestres e incisões em rochas 

na Serra da Capivara. As primeiras teorias acerca do povoamento das 

Américas foram formuladas na Europa, e é bem possível que algumas delas, 

inconscientemente, tivessem algum resíduo ideológico ou nacionalista. É fato 

que algumas caíram em desuso, por não mais se sustentarem. Para a teoria 

europeia é como se o povoamento das américas, que se registrou a partir do 



Estreito de Bering, geograficamente estabelecesse como fim de linha a 

América do Sul, como argumenta Roberto Gambini em sua palestra. Acontece 

que a arqueóloga brasileira Niède Guidon, que também é francesa, a mais de 

trinta anos vem tentando provar que além do Estreito de Bering, o povoamento 

das Américas se deu por outras vias. Niède chega mesmo a confirmar vestígio 

de fogueira datado de 48 mil anos,que denuncia um contrassenso, já que a 

datação do povoamento das Américas pela teoria vigente do Estreito de Bering 

é de 13 mil anos. Quanto ao achado do vestígio de fogueira, no meio científico 

ficou como sendo uma combustão espontânea. Em verdade acredito,e aí é 

pessoal, que algumas coisas são bem demoradas e difíceis de serem 

modificadas, pois mexem com interesses e melindres de comunidades 

científicas e governos.  Niède argumenta que um achado importante foi a 

descoberta de uma pintura que tinha uma camada de calcita cobrindo-a, este 

material foi tirado e datado em 35 mil anos. Portanto, está pintura é mais antiga 

do que as pinturas de Lascaux na França e Altamira na Espanha que tem 12 a 

13 mil anos.E bem poucos brasileiros sabem disto. Niède Guidon deixa claro o 

quão é difícil se manter um trabalho desta natureza em nosso país, porque 

todo o esforço de registrar estes estudos em revistas especializadas é custoso 

e oneroso. O que é importante mesmo, é entender que antes dos nossos 

colonizadores chegarem no Brasil havia, e ainda há, nesta terra povos de uma 

riqueza imaginativa e criadora que não deixava a desejar para nenhum outro 

povo. Ocorre que isso fica evidente quando me reporto aos povos dos 

Sambaquis. A despeito do que é dito nas bases escolares – que os sambaquis 

são restos de alimento - e do conhecido pelo cidadão comum acerca destes 

povos.Ademais, estafoi uma cultura de uma riqueza incalculável,e os 

sambaquis são construções funerárias artificiais ao nível das grandes 

pirâmides do Egito. Aliás, dito por um dos maiores estudiosos, no meu 

entendimento, da historicidade dos povos indígenas a partir da psicologia 

analítica Roberto Gambini. Creio que bem diferente do povo egípcio, em sua 

construção não houve escravização, porque estes eram povos pacíficos, tanto 

que não há achados de armas de guerra entre eles.No maranhão, sendo que 

especificamente em Marajó, encontra-se sítios arqueológicos muito bem 

preservados e consequentemente riquíssimo em informações. Entretanto, 

estes povos desapareceram bem antes dos Europeus chegarem, 



provavelmente foram vítimas de outros povos, não se sabe ainda, mas 

deixaram um legado que é preciso preservar. Os povos dos Sambaquis que 

são também conhecidos por (pescadores-caçadores-coletores) de Marajó além 

da construção funerária, os corpos eram acomodados em urnas mortuárias, 

que eram recipientes de barro ou cerâmica. De fato, é um povo que sabia lidar 

muito bem com a morte e ficou perceptível na riqueza dos seus ritos de 

passagem. Na forma como simbolizavam este acontecimento e no cuidado do 

preparo do ente em sua nova jornada. Talvez morte/vida pertença a dois 

mundos ao mesmo tempo, e estes povos intuíssem esta relação na harmonia 

perene da natureza. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

4.1 A CERÂMICA AMAZONENSE 
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Gomes (2002), discorre quealgumas décadas atrásBetty Meggers e 

Clifford Evans lançaram no meio científicos uma proposição que havia na 

Amazônia pré-colonial sociedades que eles entendiam como sendo complexas 

do ponto de vista sócio/cultural.  Esta constatação foi possível por meio de 

estudos realizados nas cerâmicas marajoaras que demostravam uma notável 

técnica-estilística. Por conta da entusiástica discussão a respeito do 



apresentado, por estes dois estudiosos, muito se têm aprofundado esse 

conhecimento. Dentre muitas teorias discutidas, a questão dos cacicados é de 

grande relevância para o entendimento dessas sociedades. Há uma diferença, 

principalmente no período pré-colonial tardio, entre os resultados finais, 

vestígios de assentamento, que demonstram uma relação direta com o nível de 

complexidade dos cacicados. A conceituação do termo cacicado ainda é motivo 

de teses no meio científico, que vai de uma sociedade num nível intermediário 

entre tribos e estados até variações de grupos sedentários sem estado como 

afirma Gomes (2002). Compreender estas sociedades ou tribos através dos 

cacicados, é mais uma possibilidade de esmiuçar esta evolução social por meio 

de categorias.  E estes dados podem servir como comparação, dependendo de 

onde se quer chegar ou como resposta a uma demanda. Ocorre que este meio 

analítico, embora interessante, direciona-se muito mais paraas diferenças do 

que propriamente ascausas, motivo pelo qual perde força. Entretanto, ainda 

existem divergências em relação aos cacicados, relacionada a sua posição 

tipológica entre tribos, sociedades e estados.   

No que se refere ao cacicado, visto como um tipo evolutivo, 

as opiniões são divergentes. Alguns autores, a exemplo de 

Carneiro (1981) e Earle (1987), consideram o conceito 

válido para designar sociedades num nível situado entre as 

tribos e estados. Em um outro extremo, Feinman e Neitzel 

(1984) preferem utilizar o termo “sociedades de nível 

intermediário” (middle range societies) para abarcar as 

enormes variações existentes entre os grupos sedentários 

sem estado. (Apud GOMES, 2002; pg. 141) 

 

Segundo Gomes (2002), na sequência o modelo analítico que entra em 

uso tem como base a arqueologia. Em tese houve um redirecionamento do 

olhar, em vez do olhar ser etnológico passa a ser arqueológico. “[...] desde os 

anos 1970 o modelo tipológico vem sendo criticado, dando lugar a alternativas 

teóricas que focalizam a variabilidade arqueológica e buscam explicações 

sobre as causas das diferenças observadas” (GOMES, 2002; pg. 141).Denise 

M. Gomes (2002), discorre que os cacicados tinham traços de uma 

organização regida por um chefe com muitos poderes, inclusive de vida e 



morte. E que o termo cacicado surge com Kalervo Oberg em 1955. Mas, que 

outros estudiosos ante de Oberg haviam observado esta mesma organização 

sem usar este termo. “[...] Oberg descreveu os cacicados como unidades tribais 

territoriais com componentes de múltiplas aldeias, governadas por um chefe 

supremo, que controlava distritos subordinados a uma hierarquia de chefes” 

(Apud GOMES, 2002; pg. 142). Em determinado momento o “conceito de 

redistribuição” surge a partir de Service (GOMES, 2002), que na prática 

envolve o acumulo de alimentos e sua circulação no meio social. O poder 

político do chefe dentro do grupo se dava por “a proximidade genealógica de 

ancestrais míticos ou reais”(GOMES, 2002), como afirma a autora. Embora se 

tenha vastas teorias elaboradas a partir dos cacicados e, que vários autores 

discursem a partir dele, não há evidências conclusivas sobre cacicados na 

Amazônia.  O que há são indícios fortes calcados em fontes “etno-históricas, 

crônicas de época” e achados arqueológicos como: artefatos cerâmicos muito 

elaborados. Entretanto, Carneiro, como argumenta Denise (2002), observa 

evidências de cacicado nos enterramentos, na condição de saúde e na divisão 

de alguns bens que denotam seletividades ou diferenciações sociais.  

[...]Oberg (1955), concebe o cacicado como uma unidade 

política autônoma que compreende um número de aldeias 

ou comunidades sob controle permanente de um chefe 

supremo, enfatizando, portanto, o aspecto da hierarquia 

política. Em termos evolucionistas, o cacicado é visto por 

Carneiro (1970 e 1981) como precursor do estado. (Apud 

GOMES, 2002; pg. 143) 

O fato é que inúmeras pesquisas foram e são feitas na região 

levantando polemicas entre os cientistas. Evidentemente cada pesquisador 

defende a partir de seu referencial teórico, suas preposições no meio científico. 

Cristina Barreto (2008), argumenta que por meio de pesquisas arqueológicas 

foram levantados dois cenários distintos para a Amazônia pré-colonial. Que 

levanta uma variabilidade, de grau de complexidade social e tamanho 

populacional. O primeiro e o segundo cenário levantado por Barreto (2008), 

tem base em vários estudos de pesquisadores. Sendo que, o primeiro aponta 

para um sistema de cacicados fortes e rivais entre si, mas com coalisões 

pontuais. E o outro, é um sistema menor que se equilibra e adapta-se com 



base nas sociedades tribais, como os povos da floresta até hoje. Entretanto, 

um novo cenário foi proposto por Neves como afirma Barreto (2008). Este 

cenário parte de um movimento cíclico que se alterna em “centralização e 

descentralização política” (BARRETO, 2008). Por conseguinte, explica o fato 

de se ter regiões com grandes assentamentos, quase urbano, e outras sem 

vestígio de urbanização. Santarém e o alto Xingu, possivelmente tiveram 

centralização política por meio dos cacicados como afirma a autora. Em 

especial Santarém, na região Amazônica, tem uma posição extremamente 

importante na configuração sócio/econômica da planície baixa amazônica. 

Santarém tinha uma economia de grande escala por meio: agricultura, pesca, 

caça e a produção vasta de belas peças cerâmica.   

Segundo Roosevelt, as crônicas dos séculos XVI ao XVIII 

apontam os assentamentos do Tapajó como permanentes, 

com grandes territórios, cuja chefia estava a cargo de um 

chefe principal, supostamente de origem divina, com mais 

de sessenta mil guerreiros a sua disposição. (Apud 

GOMES, 2002; pg. 65) 
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 É relevante se levar em conta também a questão sócia cultural como 

possibilidade também de agregação social como articula Barreto (2008). 

Sobretudo, no baixo amazonas a cultura se desenvolveu extremamente a partir 

da atividade cerâmica e dos enterramentos. Estas por sua vez são 

reconhecidas internacionalmente pelo mundo científicos pelos belos estilos 

cerâmicos e pelos sítios funerários, ao mesmo tempo em que se compõe como 

objetos de estudo. Principalmente a produção da cerâmica com seus estilos e 

variedades como: tigelas, pratos, vasos, estatuetas e objetos decorativos. 

Estes, por sua vez, muito tem servido para classificações de sítios 

arqueológicos. Entretanto, a cerâmica mortuária ou urnas funerárias tem sido 

crucial para classificação dos sítios funerários. Mas, foi a partir dos objetos 

líticos, principalmente o muiraquitã,rocha que não tem origem na Amazôniae 

tida como símbolo de prestígio que os arqueólogos perceberam a 

complexidade social e a possível migração de outros povos para esta área 

como afirma Barreto (2008). Na região de Santarém berço da cultura tapajônica 

encontra-se o que há de mais refinado na cerâmica do baixo amazonas. 

A identificação étnica da cerâmica Santarém com os Tapajó 

foi feita inicialmente por Barbosa Rodrigues (1875) e Hartt 

(1885), que associaram os vestígios materiais por eles 

encontrados a este grupo que habitava a região na época 

da chegada dos europeus. Em seguida, na década de 1920, 

Nimuendaju (Rowe, ed. 1952) foi o primeiro a elaborar uma 

caracterização cultural dos Tapajó – como base em fontes 

etno-históricas -, ao mesmo tempo em que relatava suas 

descobertas arqueológicas. Este mesmo referencial cultural 

foi utilizado por vários autores ao tratarem da cerâmica 

Santarém. (Palmatary 1939 e 1960; Meggers 1987 e 1996; 

Collier 1989; Guapindaia 1993) (Apud GOMES, 2002; pg. 

146) 

Os Tapajós se afirmam no universo indígena pré-colonial de forma 

diferenciada. “Produziam uma fina cerâmica, guerreiros por natureza, apesar 

da influência Tupi na região tinha uma língua que não era do tronco Tupi, 

tinham uma hierarquia de chefia, praticavam endocanibalismoe tomavam 

bebidas com ossos de mortos triturado”como afirma Gomes (2002). De fato, 

são estes alguns aspectos dessa sociedade.Embora,não sejam suficientes 



para compreende-la totalmente, permite evidenciar uma complexidade social 

ou cacicadoscomo discorre a autora.  

Ocorre que em dado momento os pesquisadores se deparam com uma 

rica produção de objetos de estilos diversificados. Fato este que acaba gerando 

variadas reflexão acerca do fenômeno. Pensou-se na possibilidade de 

ceramistas de outras regiões terem migrado, os ciclos de centralização e 

descentralização e formação de redes de trocas.  Porém é um assunto ainda 

aberto a novos estudos, haja vista que as pesquisas são mais inclinadas para 

questões econômicas e sociais. Portanto, a teoria que dá a possibilidade de a 

cerâmica ter função relacional com o nível de complexidade social ainda não foi 

confirmada. Logo, também fica em aberto o motivo do surgimento, e da origem, 

das cerâmicas mais elaboradas à exemplo da Tradição Policroma. Mas, há um 

consenso entre os pesquisadores que existia, nessas sociedades, uma vasta 

rede de troca e comercialização que pode justificar a variedade e ciclos 

estilísticos.  É interessante ponderar que o baixo Amazonas geograficamente 

encontrava-se em condição muito favorável para propagação destas redes. 

Havia um manancial hidrográfico para transporte e subsistência, rico em 

alimento, e a formação de terra preta a partir dos ciclos d‟água. Portanto, diante 

de tantas preposições acerca dos cacicados, fica como certo que 

desapareceram há aproximadamente 1000 anos antes de nossa colonização. 

Entre estes cacicados destaca-se os marajoaras que não tiveram contato com 

os europeus, desparecendo bem antes. Os Tapajós em Santarém com o tempo 

perderam contato com sua cultura ancestral. Em verdade, é preciso fazer uma 

ressalva, embora tenha havido uma perda substancial dessa cultura, a 

produção simbólica não se alterou. 

Se os estudos da cultura material indígena para os períodos 

durante e pós-contato refletem sempre uma história de 

perda e abandono de determinadas práticas, de substituição 

de técnicas e materiais tradicionais por outros modernos, 

eles também deixam claro que, apesar das transformações 

ocorridas, as sociedades indígenas continuam a conceber 

seus objetos dentro de padrões estéticos carregados de 

significados simbólicos, inclusive daqueles referentes às  

tensões e contradições trazidas pela própria experiência de 

contato. (Apud BARRETO, 2008; pg. 14) 



Por conseguinte, os arqueólogos entendem ser necessário um trabalho 

mais aprofundado em relação as mudanças que ocorreram iconograficamente 

nestes dois milênios de grandes transformações sociais.Aliás, historicamente 

foram mudanças significativas que começam com um povo pré-colonial com 

variantes de centralização e descentralização, entre tribos e cacicados, em 

seguida a colonização com todo processo de aculturamento social, 

marginalização e poder. E por último a integração social a partir da 

contemporaneidade. Barreto (2008) nos informa que a simbologia indígena 

está diretamente associada ao grau de hierarquização e, que os mitos são 

formas estruturantes no universo dos povos indígenas.   

Roe (1982), por exemplo, propõe que na América do Sul, a 

tendência a antropomorfização do mundo é mais forte entre 

sociedades hierarquizadas e etnocêntricas de Estados (em 

oposição à sociedades tribais ou cacicados), citando como 

exemplo a cosmologia Aymara-Quetchua, onde as 

montanhas tem cabeças, ombro, peito e pernas. Esta visão 

antropocêntrica do mundo é aparentemente mais sutil em 

cacicados complexos (como as culturas Kogi e Warao). 

Entre os povos menos estratificados da floresta tropical, os 

símbolos naturais utilizados seriam mais generalizados, 

onde humanos se misturam às criaturas míticas, animais, e 

espíritos em uma forma mais igualitária. (BARRETO, 2008) 

É fato que todos os achados arqueológicos nas pesquisas de campo têm 

valor histórico. Além do mais, como história também possibilita o 

desenvolvimento de uma narrativa social. A tentativa da arqueologia é de 

levantar um documento histórico a partir destes objetos, mesmo por 

fragmentos, da forma mais fidedigna possível. A cerâmica dentre estes 

achados se encontra em posição superior, principalmente por ser produzida de 

uma matéria que não perece com o tempo. Como se sabe amaior parte dos 

artefatos/objetos indígenas são confeccionados a partir de matérias primas 

obtidasna própria floresta que, por conseguinte tem alta perecibilidade. A outra 

questão relevante é que os indígenas, em especial os brasileiros, utilizam o 

próprio corpo com suporte para sua arte. Logo, impossibilita os pesquisadores 

de um levantamento pormenorizado deste grafismo, exceto os mais recentes 

que já passaram por grandes transformações.E como se trata de uma região 



de imensa floresta, não se tem tanta disponibilidade de matéria para confecção 

de artefatos líticos. Portanto, a cerâmica tem grande valia para arqueologia, 

principalmente por resistir ao tempo,além de fornecer elementos suficientes 

para condução desta narrativa histórica social. É fato que os estilos decorativos 

por meio de incisões, ornamentações, pinturas, grafismos, formas e 

principalmente a técnica chamama atenção dos pesquisadores. Barreto (2008), 

ratifica a afirmativa anterior argumentandoque os estilos cerâmicos sempre 

chamaram a atenção dos pesquisadores, mas que em contrapartida as 

pesquisas ficaram restritas “[...] a estudos descritivos, classificatórios e 

tentativas casuais de interpretação de símbolos (do grafismo e formas de 

representação na cerâmica) ” (BARRETO, 2008; pg. 16). Entretanto, a tentativa 

de interpretar símbolos se torna mera conjetura, pura especulação, pois o 

símbolo é vivido, e não interpretado. “A ausência de teorias que permitissem 

relacionar manifestações artísticas a processos históricos e sociais também 

contribuiu para o caráter especulativo das interpretações propostas (Barreto, 

2008; pg. 16).Com o tempo, após muitos estudos, essa apreciação 

interpretativa (visando aspectos ideológicos e simbólicos) perde espaço. E 

como afirma Barreto (2008) a classificação tipológica de Meggers e Evans se 

torna a mais aceitável entre os pesquisadores. Esta por sua vez é uma 

classificação que tem por prerrogativas as técnicas de fabrico e usos utilitários 

da cerâmica. O termo Tapajônico, que dá nome a civilização, passa a dar nome 

também ao estilo cerâmico desta sociedade. 

Para especificar critérios de análises das cerâmicas amazonenses usei 

como fonte de informação o livro da Denise Gomes “Cerâmica Arqueológica da 

Amazônia", que se apresenta no texto abaixo.As cerâmicas Tapajônicas foram 

divididas em duas técnicas: acromáticas, sem cor e cromáticas, que envolvem 

pinturas variadas.  

Como técnica decorativa a acromática foi dividida em 8 técnicas: 

Aplicação – agregação de massa cerâmica como técnica de construção, 

para dar sequência a peça. 

Entalhe – pequenos recortes em partes da peça. 



Excisão –remoção por instrumento de parte da superfície da peça antes 

ou depois de queimar. 

 Incisão – é o resultado de produzir, com auxílio instrumentos, baixo-

relevo na peça ainda em estado plástico. São linhas em baixo-relevo de 

profundida e espessura variada. 

Modelagem – construção por meio de mão livre, que pode servir também 

para aplicação de detalhes ou decoração adicional em outras técnicas. 

Repuxado –limita-se em produzir variações de forma na superfície da 

peça a partir da execução de pressões com as mãos na superfície de um lado 

da peça. A intenção é dar uma tridimensionalidade no objeto. 

Ponteado – é a aplicação por meio de pressão perpendicular ou obliquar 

de um instrumento (como um palito) na peça, ainda plástica, e produzir pontos 

com formatos variados. 

Polimento – aplicação de uma ação de esfregar a peça, em fase de 

couro, com intenção de diminuir a porosidade. A porosidade se encontra 

diretamente relacionada com a proporção de luminosidade refletida. Quanto 

mais poros menos incidência de reflexo, assim como o inverso é verdadeiro.  

Como técnica de decoração cromática é atribuída a cerâmica duas 

possibilidades: 

Engobo – que é uma fina camada de argila ou substância vegetal 

aplicadas várias vezes com ou sem pigmento.  

Pintura – que consiste na aplicação de pigmentos minerais ou vegetais 

na superfície da peça. Assim como também sobre o engobo e na parte interna 

da peça.  

Para finalizar temos as técnicas de manufatura: 

Acordelamento– que consiste na superposição de roletes de massa 

cerâmica. 

Modelagem – que consiste na construção da peça usando somente as 

mãos para dar forma. 



Repuxado – que consiste em transformar a superfície da peça por meio 

de pressão produzida pelas mãos.  

  



Abaixo imagens de cerâmicas Tapajônicas retiradas dos livros 

“Cerâmica Arqueológica da Amazônia” e “Museu Paraense Emílio Goeldi”. 

 
Imagem 20 

Nome do objeto Vaso de „gargalo‟ da cultura Santarém (restaurado) 

Procedência Rua 24 de outubro, cidade de Santarém – PA 

Coletor e data Coletado por Frederico Barata, adquirido pelo CNPq e depositado no 

Museu Goeldi em 1959 

Dimensão  18,9cm 

MPEG Nº 375 
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Nome do objeto Vaso de „gargalo‟, zoomorfo, da cultura Santarém (restaurado) 

Procedência Aldeia, cidade de Santarém – PA 

Coletor e data Coletado por Frederico Barata, adquirido pelo CNPq e depositado no 

Museu Goeldi em 1959 

Dimensão  13cm 

MPEG Nº 388 

 



 
 Imagem 22 

Nome do objeto Vaso de „cariátides‟, da cultura Santarém (restaurado) 

Procedência Aldeia, cidade de Santarém – PA 

Coletor e data Coletado por Frederico Barata, adquirido pelo CNPq e depositado no 

Museu Goeldi em 1959 

Dimensão  11,1cm 

MPEG Nº 363 
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Nome do objeto Vaso de „gargalo‟ 

Número do tombo 71/7.162 

Técnica de fabricação Acordelamento e repuxado 

Dimensão  Altura: 16cm – largura: 11,5cm 

Descrição  Vaso de contorno complexo, composto por quatro partes 

estruturais. A primeira delas é um gargalo cilíndrico. Logo abaixo 

do gargalo está uma flange sem decoração. [...] 



 
Imagem 24 

 
Nome do objeto Vaso de „gargalo‟ 

Número do tombo 71/7.159 

Técnica de fabricação Acordelamento e repuxado 

Dimensão  Altura: 17,5cm – largura: 10,2cm 

Descrição  Vaso cuja forma e o padrão decorativo são iguais ao da peça 

71/7.162 (figura acima). Abaixo do gargalo estão três flanges. No 

corpo do vaso estão localizados restos de duas rãs em posição de 

salto e ao lado delas aparece uma face antropomorfa modelada. 

[...] 
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Nome do objeto Vasilha 

Número do tombo 71/7.167 

Técnica de fabricação Acordelamento 

Dimensão  Altura: 22,5cm – largura: 21,6cm 

Descrição  Vasilha de contorno composto, com um colo, boca circular, borda 

direta vertical, corpo esférico achatado e sustentada por uma base 

anelar. No corpo da vasilha estão simetricamente colocados dois 



apêndices modelados. [...] 
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Nome do objeto Vasilha de „gargalo‟ 

Número do tombo 71/11.157 

Técnica de fabricação Acordelamento e repuxado 

Dimensão  Altura: 15,0 cm – largura: 18,4cm 

Descrição  Vaso de contorno composto, constituído por três partes estruturais. 

A primeira é um gargalo tronco-cônico. A segunda parte é o corpo, 

esférico achatado, com seis protuberâncias hemisféricas, a meia 

altura do corpo. A terceira parte é uma base de formato 

hiperbolóide.[...] 

 
Imagem 27 
 

Nome do objeto Vasoglobular 

Número do tombo 71/7.155 

Técnica de fabricação Acordelamento 

Dimensão  Altura: 29,5cm – largura: 26,0cm 

Descrição  Vaso de contorno composto, constituído por três partes. A primeira 

delas é uma gargalo tronco-cônico. A segunda parte é o corpo do 

vaso, de formato ovalóide. A terceira parte é uma base anelar. 



 

 
                                                           Imagem 28 
 

Nome do objeto Vaso globular 

Número do tombo 71/11.156 

Técnica de fabricação Acordelamento 

Dimensão  Altura: 16,1cm – largura: 13,4cm 

Descrição  Vaso de contorno composto, constituído por três partes estruturais. 

A primeira é um gargalo tronco-cônico. A segunda parte é o corpo 

do vaso, de formato esférico. E a terceira, uma base anelar. [...] 

 

 
Imagem 29 

Nome do objeto Tigela com base anelar 

Número do tombo 71/7.239 

Técnica de fabricação Acordelamento 

Dimensão  Altura: 11,4cm – diâmetro: 28,0cm 

Descrição  Vasilha de contorno simples, borda direta inclinada interna, corpo 

tronco-cônico invertido e uma base anelar. A decoração está 

distribuída na parte interna do recipiente e na borda. 



 

4.2 ASURNAS MARAJOARAS: CULTURA E 

SOCIEDADE 

 
Imagem 30 
 

 

O povo da cobra grande  

Esta história em versão reduzida (que eu sintetizei) foi tirada do livro 

“Marajó” de Denise Schaan (2009; pags. 19/20), com a finalidade de 

sensibilizara mim e ao leitor sobre o quanto é representativo o mito nas culturas 

primitivas. Esta afirmação se faz presente quando se observa que entre todos 

os motivos decorativos, nas urnas funerárias e em quase toda a cerâmica 

marajoara, a imagem da cobra grande é a mais recorrente. 

“Reza a lenda que depois de construído o primeiro teso vieram alguns 

parentes e se instalaram no local. Com o tempo mais pessoas chegaram e o 

local ficou pequeno, mas havia o receio que com a chuva chegando o espaço 



ficasse menor.  Pensaram então em erguer outro teso. Mas, as enchentes 

daquele e de anos anteriores havia trazido muito lodo para o rio que começava 

a ficar raso. O homem que havia comandado os primeiros trabalhos chamou 

todos os chefes de famílias para conversar na oca grande. Puxou seu banco de 

cerâmica, adornado com a cobra grande, feito pela esposa, e o restante sentou 

à sua volta. Enquanto conversavam, a mulher mais velha chegou dizendo que 

sonhara com a cobra grande na noite anterior, e que ela mandava que 

construíssem um teso do outro lado do igarapé. No sonho a cobra grande 

afirmava que o feito limparia o igarapé, caso contrário, iria embora e levaria os 

peixes com ela.  

Todos entenderam o recado do sonho e puseram-se a trabalhar 

incessantemente fazendo o melhor de si. No final do verão tudo havia sido 

concluído e mais um pouco. Para comemorar fizeram uma grande festa. As 

mulheres fizeram pratos de barro e decoraram com o desenho da pele da 

cobra grande e o encheram de farinha de mandioca e peixe. Naquela noite 

comeram peixe e farinha, tomaram caxiri e dançaram até o amanhecer.  

No dia seguinte, a mulher mais velha comenta que a cobra grande 

apareceu em seu sonho outra vez. E que dessa vez afirma estar contente, 

porque tinham limpado o igarapé para ela e que por isso iria sempre protegê-

los e dar-lhes muito peixe. Agora ela pedia que eles pintassem seus corpos de 

urucum e jenipapo. Que fizessem neles os mesmos desenhos coloridos da sua 

pele, porque eles eram o povo da cobra grande”. 

E eles assim fizeram... 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Inicialmente é fundamental esclarecer que a cerâmica produzida na ilha 

de Marajó – especificamente a urna funerária – tem uma importância 

historiográfica, como descrição destes nativos que antecede nossa 

colonização, por meio da etnografia como estudo descritivo de uma etnia, 

mediante suas características antropológicas e sociais. E, arqueológica a partir 

da cultura material produzida por este grupo. Segundo Barreto, as urnas 

funerárias tinham em seu desígnio elementos etnográficos dos rituais de morte 

que somados a contextos funerários evidenciados pela arqueologia davam 

margem para um possível entendimento desta complexa organização social e 

política como afirma Schaan (2009) abaixo: 

Ao explorarmos o universo etnográfico dos rituais funerários 

das sociedades indígenas amazônicas e dos contextos 

funerários documentados pela arqueologia, percebemos 

que, em ambos os lados, o vasto e rico material já levantado 

apontava para questões de relevância fundamental para se 

entender formas e graus de complexidade social e 

organização política destas sociedades, uma vez que 

muitas destas formas e relações de hierarquia e poder estão 

relacionadas às concepções de ancestralidade, de vida e 

morte, e de corpo e alma (BARRETO, 2008 – pag.3). 

Apesar das sucessivas fases de ocupação por várias etnias indígenas, 

na ilha de Marajó, este fato não culminou em sucessivas mudanças estilísticas 

que implicassem em uma total diferenciação entre uma fase e outra. Segundo 

pesquisa de Rovigatti (2010), as urnas encontradas na conhecida Amazônia 

pré-colonial exibem um grau de semelhança entre si. Este fato parece apontar 

para constituição de uma linguagem comum entre os povos dessa região. A 

cerâmica marajoara data de 400 a 1400 d.C. já a fase anatuba, que foi a 

primeira ocupar a ilha, se deu em torno de 700 a.C. e assim sucessivamente. 

Portanto, as cinco fases por ordem cronológica de ocupação se deu na 

seguinte ordem: anatuba, Mangueiras, formigas, marajoara e aruá. Em 

pesquisa proferida por Meggers e Dannan, 1988; Roosevelt 1991; Schaan, 

2004 (apud BARRETO, 2008 – p. 73) as mais antigas urnas com sepultamento 



secundário até agora conhecidas, parecem ser justamente as da fase 

marajoara que teve o maior período de permanência, aproximadamente mil 

anos, sem deixar vestígio de seu desaparecimento. Entretanto, Schaan (2009) 

expõe que os enterramentos mais antigos são os primários, enquanto que os 

mais recentes são os secundários ou cremações. Além das fases de ocupação, 

o acervo acumulado de todas as fases, foi dividido em urnas que se 

diferenciavam em forma e estilo gráfico que são: marajoara, aruá, caviana, 

maracá, Mazagão, aristé e guarita. 

É importante para aquele que analisa, estes artefatos, saber que para 

melhor perceber a grandeza deste trabalho é necessário enxergá-lo a partir do 

olhar de quem o fez. Nas sociedades primitivas a individualidade se dá no 

coletivo, o ser era uno dentro de seu conjunto. Especificamente as urnas 

funerárias eram objetos de uso sagrado, usadas em cerimoniais e rituais 

coletivos. Portanto, nas sociedades indígenas não existe a noção de 

propriedade particular, já que tudo é coletivo, e isso se aplicava também a arte. 

Esta sociedade que tinha como especificidade a construção dos sambaquis, 

margeavam nosso litoral de norte a sul em uma convivência harmoniosa entre 

seus pares, já que não há achados de armas, há umagrande profusão de água 

doce e salgada, um sol majestoso e uma rica floresta tropical.  Acredito que 

bem diferente do que se é percebido, como amontoados de conchas ou 

depósitos de rejeitos, os sambaquis são construções mortuárias ao nível das 

pirâmides do Egito que tem como elemento construtivo as conchas, já que 

alguns enterramentos eram executados verticalmente como argumento 

Roberto Gambini (2013). Sendo que outros materiais serviram também no 

processo construtivo dos tesos,dando margem para a evidênciade serem 

construções artificiais com finalidade de servir, também, aos enterramentos. 

Além dos já conhecidos rejeitoscomo conchas, ossos, carapaças decrustáceos, 

entre outros, achados demonstram que houve o uso de areia e fragmentos de 

argila como relata Schaan (2009) abaixo: 

A estratigrafia mostrou que os tesos foram construídos 

através da adição de areia trazida de áreas adjacentes, 

indicando que a escavação de lagos e construção de 

barragens eram atividades ligadas à construção das 

plataformas de terra para moradia. Algumas estruturas 



identificadas no processo de construção mostram que a 

areia era eventualmente encapsulada por camadas 

compostas por fragmentos de cerâmica e argila, que eram 

queimadas no local para adquirir resistência e prevenir 

contra erosão. Camadas espessas de areia depositadas em 

períodos curtos de tempo foram interpretadas como um 

esforço maior relacionado às escavações de lagos para 

retenção de recursos aquáticos, enquanto que camadas 

finas representam manutenção anual do sistema. 

(SCHAAN, 2009 – pags. 58/59). 

Os tesos em especial se fizeram presentes entre os povos dos 

sambaquis, por meio domanejo do sistema hidráulico, na Ilha de Marajó. 

Schaan (2009), relata a existência de partes “baixas” associadas aos tesos que 

serviam de recursos aquáticos, como mini reservatórios de captura depeixes 

em contrapartida da escassez de alimento na seca.  Portanto, ocorria que ao 

mesmo tempo em que solucionavam a sobrevivência escapavam da 

sazonalidade das cheias. Além disso, os tesos serviam também como terra 

firme para construções de templos, casas e a cultura do cerimonial de 

enterramentos.  Abaixo um modelo simples da construção dos tesos a partir do 

manejo hidráulico. 
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Como sociedade à Marajoara está ao nível das sociedades Incas, Maias 

e Astecas como bem atesta estas duas afirmaçõesanteriores em palestra 

Roberto Gambini (2013). Investigações arqueológicas referendada pela OEA 

(1974) atesta a excepcionalidade dos povos dos sambaquis (Schaan, 2009), 

mais à frente a autora relata: 

A cerâmica recolhida nestes locais, decorada com desenhos 

pintados, incisos e gravados na argila, de uma beleza 

singular e acabamento cuidadoso, atestava sem dúvida 

sobre a existência de uma sociedade que havia alcançado 

um estágio de desenvolvimento sociocultural que diferia das 

sociedades ameríndias conhecidas e registradas pelos 

etnógrafos da época. Esse desenvolvimento teria permitido 

a existência de artesãos especializados, assim como uma 

organização social complexa. Ao mesmo tempo, relatos a 

respeito da monumentalidade dos tesos e as diferenças 

observadas no tratamento dado aos mortos, levaram os 

estudiosos a acreditarem que aquela seria uma sociedade 



estratificada socialmente, cujas origens deveriam ser 

buscadas em relação às grandes civilizações do mundo 

antigo. (Apud, SCHAAN (2009); PALMATARY, 1950 – pag. 

70) 

Os povos dos sambaquis se estendiam pela costa do Rio Grande do Sul 

até Bahia e depois no Maranhão e Piauí. Pesquisadores do Museu 

Arqueológico de Sambaqui afirmam existirem sambaquis de 25m de 

comprimento e menos de 1m de altura a 400m de comprimento e 30m de 

altura. O motivo que propiciamestas margens tão grandes entre um e outro, vai 

do tempo de permanência de cada grupo a suas atividades e funções. Alguns 

estudiosos do Museu dos Sambaqui (SOUZA, 2011) relatam a extensão da 

ocupação destes nativos pré-colombianos nos primórdios em terras brasileiras: 

No Brasil, a ocupação humana do litoral ocorreu durante o 

Holoceno recente por populações de pescadores-

caçadores-coletores que deixaram os sambaquis como 

testemunhos desta interação ser humano\ambiente. A 

palavra “sambaquis" é derivada de tamba (concha) e Ki 

(amontoamento) em tupi. Trata-se de construções 

artificiais, formadas basicamente de restos alimentares 

(conchas, ossos, carapaças de crustáceos etc.) e 

sedimentos, além de vestígios culturais (grifo meu). [...] 

Os locais escolhidos para a construção dos sambaquis 

geralmente eram ambientes estuarinos (enseadas, lagoas e 

manguezais) áreas com grande produtividade biótica que 

apresentam uma alta densidade e diversidade de formas de 

vida.(SOUZA, R. C. C. Conchas, 2011- pag.19) 

Marajó é a maior ilha do planeta cercada por água doce, só este 

referencial é o bastante para fazer dela um lugar especial. De certo, o fato de 

ser uma ilha diferenciada, e ter uma beleza naturalmente exótica, e ter uma 

grande extensão hidrográfica e se compor por praias fluviais e outras banhadas 

pelo Oceano Atlântico faz dela um lugar ainda mais especial.  É natural que um 

lugar tão paradisíaco como este tenha servido de morada para formação de 

uma sociedade primitiva tão complexa e exuberante como a Marajoara. Com o 

tempo estas sociedades que passaram a usar a ilha como morada começaram 

a dominar a natureza a partir dos ciclos d‟águas, que não permitiam uma 

fixação definitiva em lugares com maior quantidade de alimento. Portanto, o 



emprego de barragens e de reservatórios artificiais que na cheia apinhavam de 

peixes e na seca se tornavam reservatórios ou viveiros de alimento contribuiu 

para o desenvolvimento desta sociedade com afirma Schaan (2009). E todo 

este movimento tem a intenção de dominar a natureza,e como resultado o 

aumento populacional desta sociedade e consequentemente sua 

complexidade.  O que me parece interessante, também, é que existia 

otimização no planejamento do trabalho, em que ao construírem reservatórios 

se criavam condições para erguerem suas moradias e templos suspensos a 

partir da terra retirada como afirma Schaan (2009). 

Ao limparem canais e construírem obras de terra, os 

marajoaras também aproveitaram o solo retirado para erigir 

imensas colinas de terra onde estariam a salvo das 

enchentes, e sobre as quais podiam construir suas casas e 

templos, realizar suas festas e rituais, assim como sepultar 

seus mortos. (SCHAAN, D. P.,2009 – pag. 8) 

O cacicado é fruto desta complexidade que surgiu a partir da fixação 

destes povos em áreas estratégicas, do ponto de vista estrutural, pois 

corroborou para o desenvolvimento cultural. A cerâmica surgida desta explosão 

cultural é extremamente rica de linguagens visuais, que tem como partida uma 

historiografia mitológica de um povo que sabia perfeitamente constelar as 

imagens simbólicas de sua etnia. Schaan (2009), expõe a relação estreita entre 

cultura social e a cultura material, onde ambas se amalgamam em um único 

processo de construção social. 

A chamada cultura Marajoara, que florescia nos diversos 

cacicados que competiam por poder e prestígio, atingiu um 

dos mais notáveis desenvolvimentos culturais das Américas. 

A bela cerâmica produzida, de formas exóticas, e com 

técnicas elaboradas de pintura, modelagem, incisão e 

baixos-relevos, era utilizada em rituais funerários, 

cerimônias de iniciação, assim como em grandes festas. Os 

motivos decorativos na cerâmica mostram uma rica história 

mitológica, que se constituía em uma linguagem visual cujos 

significados eram compartilhados por toda a sociedade. Tais 

objetos até hoje inspiram o artesanato regional, devido ao 

seu alto apelo estético e simbólico.(SCHAAN, 2009 – pag.8) 



Quando aqui os europeus chegaram, embora o evento oficializasse o 

início da nossa história, já existia vida, história e cultura, e algumas complexas, 

anteriormente a eles. Além disso,os europeus pensavam na ocasião da 

“descoberta” que os humanos que aqui encontraram eram selvagens, era um 

povo sem alma, cultura, religião ou história como afirma Gambini (2013). Mas, 

hoje sabemos que se tratavade um povo com alma e que viviam em total 

harmonia com sua cultura, mitos e crenças diante de uma natureza intocável. 

Schaan (2009), esclarece que Marajó foi o cenário para o surgimento de uma 

grande civilização, e que na ocasião a ilha era bem povoada em comparação 

ao que existe hoje em termos populacional.  A autora argumenta que os 

europeus encontraram aqui quando chegaram “...inúmerasnações indígenas, 

pertencentes a grupos étnicos e linguísticos diversos. Essas populações 

encontravam-se organizadas desde em pequenos grupos [...] até em 

sociedades de alguns milhares [...] que possuíam chefes cujos domínios 

estendiam...” (SCHAAN, 2009),demonstrando claramente que já havia 

civilidade, portanto, bem diferente da impressão dos forasteiros que aqui 

chegaram. Schaan (2009),relatatambém que estes grupos tinham, por hábito, 

uma rede de troca e comunicação de grande proporção que se tornava viável a 

partir da extensa malha hidrográfica da região. Consequentemente esta prática 

foi extremamente interessante para o forasteiro que aqui chegava de olho nas 

especiarias.  E este foi, entre muitos, uns dois primeiros contatos que se deu 

entre o europeu e a américa indígena em terra brasileira. Entretanto, esta não 

foi uma parceria pautada apenas por trocas e interesses variados de ambos, 

teve também muito conflito e grande perda humana como afirma Schann 

(2009). 

Nesse cenário, Marajó foi palco de uma acirrada disputa 

entre as nações europeias, que viam o domínio sobre o 

arquipélago como fundamental para obter o controle do rio 

Amazonas e garantir acesso às riquezas que esperavam 

encontrar na nova terra [...] Conta-se que o navegador 

espanhol Francisco Yañez Pinzón teria sido o primeiro a 

chegar à costa nordeste da Ilha de Marajó e fazer contato 

com os índios que lá viviam, no ano de 1499. Entretanto, 

considerando que, ao final do século XVI, o comércio 

holandês nas Guianas assumia grandes proporções, é 



provável que tenham sido os holandeses os primeiros a 

estabelecer contatos efetivos com os índios aruás, que 

então viviam nas Guianas, na costa amapaense, e nas Ilhas 

Mexicana, Caviana e costa norte do Marajó. (SCHAAN, 

2009 – pag. 32) 

Schaan (2009),descreve que ao final do século XVI, surgiu uma 

preocupação dos portugueses em relação a presença holandesa, inglesa e 

francesa em território brasileiro no extremo norte. Portugal lança-se contra os 

rivais e funda Belém, um ponto bem estratégico para região, com a ajuda dos 

tupinambás e inicia a conquista Amazônica.  Mas, não foi uma conquista 

pacífica e sim conturbada que se deu com a escravização indígena, 

catequização e perda de muitas vidas humanas.A autora afirma também que a 

mediação jesuítica culminou com a rendição de quase todas as tribos, exceto a 

Aruá, está vivenciou um conflito sangrento com os portugueses até a total 

rendição. Mas, somente no século XIX que o Brasil tomou conhecimento, de 

forma pública, da história deste pequeno território da nação. Este território do 

norte brasileiro passou a ser alvo de subsequentes estudos científicos que 

puderam não só levantar parte de uma história esquecida e desconhecida de 

um Brasil pré-colonial e colonial como também revelou ao mundo uma arte 

cerâmica inigualável. Entretanto, esta exposição midiática e científica 

ocasionou uma caça aos tesouros arqueológicos da ilha que culminou na 

invasão de saqueadores como relata Schaan (2009). 

Desde então, dezenas de tesos, contendo preciosa 

informação sobre a vida dos antigos donos da ilha foram 

saqueados e destruídos na busca pela bela cerâmica 

marajoara. Sabe-se que as coleções de cerâmica hoje em 

museus na Europa, Estados Unidos e Brasil são apenas 

uma pequena amostra do que foi retirado e que se encontra 

em coleções particulares, longe do alcance dos estudiosos 

e do público. (SCHAAN, 2009 - pag. 33).  

O que sobrou para os cientistas mediante argumentação de Schaan 

(2009) foram fragmentos de diversos tamanhos, que por meio de um quebra 

cabeça foram se aglutinando a partir de checagens e suposições. O fato foi que 

a partir de intempéries, saques e o envolvimento de pessoais não habilitadas e 

curiosasvasculhando áreas arqueológicasforneceu a condição para dilaceração 



de grande parte deste acervo. Enquanto que peças intactas foramlevadas para 

produção de uma coleção particular, perdendo totalmente seu valor 

arqueológico em consequência de sua retirada do local de exposição. Além da 

cerâmica estes nativos devem ter desenvolvido outras técnicaspara produção 

de artefatos a partir de váriosmateriais como afirma Schaan (2009).Mas, 

infelizmente pela perecibilidade da maioria destes materiais muito pouco 

sobrou para estudo.  

Schaan (2009), relata que “...há cerca de 1500 anos antes de Cristo, 

pequenas vilas com não mais do que 100 ou 150 pessoas, que viviam da 

horticultura, caça, pesca e coleta, estabeleceram-se ao norte, sudeste e centro 

da Ilha de Marajó”.Foi um povo que caminhou por toda ilha, mas o local em que 

se estabeleceram de início não foi aquele em que firmaram os pés quando 

ascenderam com civilização. Embora, fosse este o começo da sociedade 

marajoara, pesquisadores afirmam que mesmo sendo pequenos e médios 

grupos com fortes ligações de parentesco e independência em relação aos 

demais grupos, já existia uma similaridade em suas produções cerâmicas.  

De fato, havia uma à proximidade entre as várias cerâmicas produzidas, 

por estes povos, que possibilita pelo menos um mínimo grau de contato, ao 

mesmo tempo em que existia uma relativa independência entre eles.  Estes 

pequenos grupos foram se estabelecendo e aumentando populacionalmente e 

culturalmente, enquanto que novos grupos ao mesmo tempo instalavam-se na 

ilha.  

Ainda que essas populações tenham diferido cultural e 

linguisticamente, certamente possuíam várias coisas em 

comum. Estariam organizadas em grupos de parentesco, e 

talvez até considerassem um chefe ou uma família mais 

importante, mas cuja autoridade não excedia os limites do 

grupo familiar e do assentamento. Percebe-se que a 

tecnologia cerâmica é essencialmente a mesma, uma vez 

que a variabilidade observada em termos de preferências 

decorativas e maneira de queimar a cerâmica é normal 

entre populações que vivem relativamente isoladas. 

Entretanto, devido à proximidade entre as aldeias, presume-

se que esses povos viviam em constante contato, seja de 

maneira amigável ou guerreira, influenciando, portanto, uns 



aos outros em termos de modo de vida e produção de 

utensílios e objetos diversos. (SCHAAN, 2009 – pag. 35). 

Entretanto, estes que eram pequenos grupos aos poucos foram 

descaracterizando-se, muito por conta de uma população que cresceu o 

bastante para que surgisse a necessidade de se ter um maior planejamento 

dos assentamentos. Foi preciso alimento, moradia, organização e uma série de 

outras questões, assim como um nível macro de planejamento,para dar conta 

de uma nova demanda que havia surgido.Uma vida simples foi ficando para 

trás, enquanto que, um controle centralizado cresce paulatinamente. Schaan 

(2009), argumenta que “a economia baseada no trabalho doméstico e familiar 

passou a dar lugar à organização comunal com divisão do trabalho”, que com o 

tempo ganhou grande complexidade. Este foi um período que se denominou de 

fase marajoara, com fortes evidenciais da ascensão de uma comunidade, e 

principalmente de uma parte dela que gozava de privilégios mais do que 

outros, e que lhe eram outorgados“por direito de nascença” como afirma 

Schaan (2009). 

Durante um período que vai aproximadamente do século VI 

ao século XIII, portanto, a população congregou-se em torno 

de chefias regionais – os chamados cacicados – que se 

espalharam pela ilha, e caracterizaram-se por possuir 

centros cerimoniais construídos sobre montes elevados que 

se levantavam imponentes sobrea planície. Como não há 

rochas na ilha que possam ser trabalhadas, materiais 

perecíveis eram empregados nas construções de templos e 

casas, como o fazem os índios amazônicos atuais [...] os 

tesos que encontramos hoje na ilha de Marajó são 

verdadeiras obras de engenharia. Camadas de argila 

queimada eram utilizadas para segurar a areia adicionada 

anualmente ao teso, criando plataformas para cerimônias e 

calçadas que provavelmente levavam à casa dos chefes e 

aos templos. (SCHAAN, 2009 – pag. 36) 

Portanto, os tesos maiores eram destinados aos templos e moradia dos 

abastados, enquanto, os tesos menores serviam ao cidadão comum. As 

cerâmicas finas eram utilizadas em festas e rituais. Enquanto que,as grandes 

cerâmicas denominadas por igaçabas, de decoração muito elaborada, eram 

usadas em cerimoniais de sepultamento dos ilustres. Schaan 



(2009),descrevesobre a possibilidade de sacrifício humano, a partir de achados 

de urnas nobres junto a urnas simples ou o condicionamento de corpos 

diretamente no solo próximo as grandes urnas elaboradas. A autoraexpõe que 

“o padrão básico de ritual funerário consistia na separação da carne dos ossos, 

provavelmente deixando que o corpo se decompusesse sob o solo ou dentro 

de um cesto suspenso...”, ao final os ossos eram limpos e pintados de 

vermelho.  Havia uma crença entre os indígenas que a alma habitava os ossos 

e a escolha da cor vermelha, como tingimento, possivelmente tinha alguma 

referência com a coloração do sangue além de padrões culturais e do fácil 

acesso a este pigmento. Porquanto, os ossos eram colocados dentro das urnas 

junto a oferendas como objetos pessoais e alimentos. Sendo que os objetos 

pessoais dos ilustres, em sua maioria, eram objetos que não se encontravam 

na região, como exemplo temos os adornos líticos, mas que levantava a 

possibilidade do contato com tribos de regiões bem afastadas. Portanto, havia 

uma organização cerimonial laboriosa e complexa que passava pela putrefação 

da carne, limpeza dos ossos, elaboração da urna além de outros 

procedimentos relatados por Schaan (2009). 

A igaçaba assim preparada era parcialmente enterrada 

dentro de um templo, ou casa, com o cuidado de que sua 

abertura permanecesse à superfície, coberta por um prato 

invertido. Ao redor da igaçaba colocavam-se pratos e tigelas 

com alimentos. (SCHAAN, 2009 – pag. 37) 

Os cacicados marajoaras apesar das alianças que mantinham e de certa 

similaridade entre si utilizavam a competição como característica coletiva no 

social, possivelmente, como forma de diferenciação. Portanto, a demonstração 

de riqueza por meio de objetos de luxo, da importação de objetos de prestígio, 

da construção de tesos de grande dimensão, dentre outros, era provavelmente 

um sinal de busca de uma singularidade comunitária. Como eram sociedades 

que tinham na pesca sua base econômica de sustentação, desenvolveram um 

manejo hidráulico que equacionava a sazonalidade da atividade da pesca 

como relata Schaan (2009). Acredita-se que ao se dominar os ciclos d‟água, e 

consequentemente uma parte da natureza, este fato tenha contribuído para 

baixa expansão agrícola que era bem substituída pela fartura dos recursos 

fluviais e marinhos. Mas, foi uma sociedade que por motivos ainda não 



conhecidos desapareceram antes da chegada dos europeus como afirma 

Schaan (2009).  

A unidade regional em torno dos centros de poder, que 

caracterizou as sociedades marajoaras por pelo menos 

setecentos anos, começou a entrar em declínio a partir do 

século XIII, por razões ainda desconhecidas. Durante os 

trezentos anos que antecederam a chegada dos europeus, 

os chefes marajoaras parecem ter perdido seu controle 

sobre a vida cerimonial e seu poder de mobilização de 

trabalho social, pois se percebe que os assentamentos 

voltam ao padrão disperso e mais autônomo que havia 

caracterizado a vida na ilha antes do domínio marajoara. 

Isso em parte explica o fato de que os primeiros 

exploradores e as autoridades coloniais não tiveram notícia 

do modo de vida que caracterizava os habitantes dos 

tesos.(SCHAAN, 2009 – pag. 37) 

A cerâmica marajoara tornou-se um símbolo de uma região, de um 

estado e até mesmo de um país a partir do regionalismo cultural dentro de uma 

construção nacional. É uma cerâmica que caracteriza uma “forma de 

expressão social e cultural” (Schaan, 2009)de um povo que deixou como 

legado um patrimônio histórico e cultural que está arraigado a uma prática que 

até hoje tem fortes influências regionais principalmente no estado do Pará. 

Schaan (2009), argumenta que durante o século XIX e XX este patrimônio 

sofreu sumárias intervenções,como saques e dilapidação do acervo nos sítios 

arqueológicos, que interferiram no estudo mais aprofundado destes nativos. 

“Infelizmente, a história dos objetos se perde quando estes são retirados de 

seu contexto, no sítio arqueológico” (Schaan, 2009). Portanto, temos hoje 

museus e colecionadores com belíssimas peças de cerâmica da cultura 

marajoara, mas por terem saído do local de origem não podem mais contribuir 

com a formação da história daquele que a construiu. Schaan (2009),descreve 

que “a cerâmica pode ser estudada sob dois aspectos principais: como utilitário 

e artístico, e como veículo de comunicação social e cultural”. Como objeto de 

arte não há dúvidas acerca do seu valor, pois se trata de uma cerâmica com o 

refinamento e apuro de um grande design. A técnica utilizada para a 

construção tinha um script que não foge em muito do exercido pelos indígenas 



e muitos ateliers hoje em dia. Schaan (2009), faz um relato bem sucinto dos 

processos de construção que ilustra muito bem. 

O ceramista construía a peça realizando a superposição de 

roletes de argila em torno de uma base chata de formato 

arredondado. Os roletes eram pressionados uns contra os 

outros e posteriormente alisados, dando origem às paredes 

da vasilha. Após secar um pouco, a peça era novamente 

trabalhada, dando-se polimento e um ou mais banhos de 

argila muito fina, que, ao ser queimada, resultava em 

coloração branca ou vermelha. Incisões e excisões 

realizadas posteriormente retiravam parte da camada 

superior, revelando seja a pasta cerâmica, seja a coloração 

branca obtida com o banho, também chamado engobo. 

Desta maneira, os desenhos produzidos no objeto eram 

ressaltados pelo contraste de cores resultado da revelação 

de camadas subjacentes, de colorações diferentes. A 

técnica da pintura também era bastante utilizada, 

geralmente por meio de motivos decorativos em preto e 

vermelho sobre uma peça que recebia previamente um 

banho (engobo) branco. A escolha de cores não era apenas 

resultado dos recursos disponíveis, mas conformava 

padrões culturais quanto à representação de 

acontecimentos míticos ou fatos da vida social. (SHAAN, 

2009 – pag. 39) 

A história mostra que o homem utiliza da força e beleza dos símbolos 

desde suas origens. É importante compreender a diferença entre símbolo e 

sinal. Este último é o elemento que nos conduz ao objeto de referência ou a 

insígnia à exemplo de imagens que nos levam a uma determinada instituição 

ou empresa. Jung (2008) argumenta que o símbolo é um termo, nome ou 

imagem que “[...]nos pode ser familiar na vida cotidiana, embora possua 

conotações especiais além do seu significado evidente e convenciona. Implica 

alguma coisa vaga, desconhecida ou oculta para nós”.Mas, o autor vai além 

quando fala que o símbolo é a única forma de abstração que a consciência tem 

de perceber algo inconsciente, que ainda não foi revelado a própria 

consciência. Entretanto, quando constelado toma significados múltiplos e 

simbolicamente admite várias formas de representação dependendo do 

contexto cultural em que se interpõem. É possível até mesmo que o símbolo 



depois de ser constelado se apropriede uma nova representação em outro 

período ou era. Portanto, tudo que há no universo historicamente é ou já foi um 

símbolo. O primeiro símbolo que surgiu na história da humanidade é bem 

provável ter sido o céu e os fenômenos oriundos dele, pois este representava 

de certa forma o inatingível e o inexplicável, ou seja, o transcendente. 

Fatalmente tudo indica que mais a frente outros símbolos tenham surgidos, 

sequencialmente, e o céu deixa de ser um símbolo para dar lugar 

imediatamentea outros como: as árvores, a água, o planeta terra no início do 

advento da agricultura, a pedra, os animais e muitos outros.  

A história do simbolismo mostra que tudo pode assumir uma 

significação simbólica: objetos naturais (pedras, plantas, 

animais, homens, vales e montanhas, lua e sol, vento, água 

e fogo) ou fabricados pelo homem (casa, barcos ou carros) 

e até mesmo formas abstratas (os números, o triângulo, o 

quadrado, o círculo). De fato, todo o cosmos é um símbolo 

em potencial. (JUNG, Carl G., 2008 – pag. 312) 

Portanto, o meio cultural de um povo incide em suas representações 

gráficas e pictóricas. A religião, hábitos, crenças e mitos atuam como 

referencial para o imaginário coletivo e favorece leituras diferenciadas dos 

símbolos a partir das diversas culturas. Schaan (2009),em seu livro “Cultura 

Marajoara” interpela, com certa surpresa, as coincidências ou semelhanças dos 

estilos gráficos e pictóricos entre povos primitivos que geograficamente tinham 

como dificuldade,na comunicação entre as partes, a enorme distância que os 

separavam. Entretanto, a autora conclui que há algo anterior, como “uma 

unidade biológica e mental da humanidade” que determina os símbolos, mas, 

não determina sua representação. Portanto, as representações dos pontos, 

triângulos, os mais variados animais, cruzes, pontilhados, círculos e outros 

mais, é consequência da subjetividade de cada grupo.   

Muitas vezes tais semelhanças não podem ser explicadas 

por empréstimo, difusão ou migração. Antes disso, a 

unidade biológica e mental da humanidade faz com que os 

seres humanos utilizem símbolos similares para expressar 

suas emoções estéticas particulares, mesmo vivendo em 

locais distantes no espaço e no tempo. Afinal, o número de 

símbolos gráficos e pictóricos, assim como as formas de 



expressão artísticas, são finitas. Portanto, os seres 

humanos selecionam entre as limitadas possibilidades ao 

seu dispor. Espirais podem representar equações 

matemáticas, podem demonstrar o movimento das galáxias, 

ou simbolizar a energia vital, entre tantas outras 

possibilidades. Na cultura marajoara, as espirais eram 

desenhadas para representar uma cobra ancestral. 

(SCHAAN, Cultura Marajoara; 2009 – pag. 236) 

Entretanto, é importante também ressaltar que são sociedades de forte 

tradição oral, somado ao fato denão terem a escrita como meio de 

comunicação e perpetuação cultural. Este acontecimentopotencializa o objeto e 

seu sentido cultural por meio das formas,iconografias e técnicas entre os mais 

diversos recursos construtivos que evidenciam ser a própria identidade do 

grupo. Barreto (2008), relata que “os princípios estilísticos que regem a 

cerâmica funerária marajoara, devem de alguma forma, refletir os princípios 

organizadores da sociedade”. A autora vai além quando caracteriza a 

cerâmicas funeráriascomo objetos de poder que transcendem sua 

materialidade quando se colocam como “mediadores entre os vivos e o mundo 

ancestral, e enquanto legitimadores de poder e status herdados”. Barreto 

(2008), discorre também em relação a grande dificuldade que se tem em 

caracterizartipologicamente a cerâmica funerária marajoara por sua 

complexidade, embora afirme a autora ser esta uma cerâmica diferenciada das 

restantes da tradição Policroma. Para autora algumas variantes dificultam ou 

impossibilitam o reconhecimento das variações estilísticas na cerâmica 

funerária. E que além das dificuldades comuns que implicamem grandes 

pesquisas e embates científicos como o fato de se tratar de um processo de 

grupo e não individual e, das várias fases e da pessoalidade inerente a cada 

artesão na confecção das urnas, outras demostram maior dificuldade.  

A isto acrescemos outro fator que dificultaria o 

reconhecimento de variações estilísticas na cerâmica 

funerária ao longo do tempo: o fato de que se está lidando 

com um sistema de combinação de técnicas, formas 

plásticas e grafismos que são em si associados a valores de 

ancestralidade e que, portanto, é de se esperar que estilos 

particulares mais antigos fossem recuperados, replicados ou 

transformados intencionalmente. Assim, tais atributos não 



constituiriam bons “guias” cronológicos, a menos que se 

reconheça a gramática destes processos de emulação 

estilística. ( BARRETO, Meios místicos de reprodução 

social; 2008 – pag. 126/127) 

Entretanto, um pequeno acervo da coleção ICBS-MAE [doado pelo 

Banco Santos] e adquirido de fazendeiros da Ilha de Marajó com peças 

variadas em forma e grafismo, e sobretudo intactas,possibilitou a Roosevelt 

separar cerâmica funerária de utilitária com afirma Barreto (2008). Este é um 

gargalo, pois nos sítios arqueológicos funerários todas as cerâmicas tendiam a 

pertencer ao quadro de cerâmica funerária, sem especificação de sua função. 

Isto se deve ao fato de ser confuso a identificação, na maior parte das vezes, 

quando se considera o fato de reutilização ou utilização de uma cerâmica as 

vezes simples e sem decoração para o enterramento. E com base nos atributos 

de Roosevelt para o estudo do acervo do ICBS-MAE para separar as urnas 

funerárias Barreto observa: (o texto abaixo foi retirado do trabalho original) 

Os atributos observados nos vasilhames foram: 

Dimensões 

Forma/contorno do vasilhame 

Acabamento da superfície 

Motivos decorativos e representação figurativa: 

-técnicas empregadas (pintura, incisão, excisão, incisão e excisão, modelagem, 

modelagem e pintura); 

-localização na peça: bojo, pescoço, borda externa, borda interna, alça; 

-ocorrência em pares simétricos 

Tipo de motivo decorativo: linhas duplas, reticulado, ondas, espirais, espirais 

duplas, ziguezagues, círculos, retângulos, losangos, escalonados, cruzes, 

outro; 

Tipo de representações figurativas: (assim denominados a título de 

identificação) 



- coruja/mulher, cobra, lagarto, morcego, escorpião, macaco, figura 

antropomorfa genérica, rosto sorridente, olho, boca, tridígito, outro ( BARRETO, 

Meios místicos de reprodução social; 2008 – pag. 131). 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Abaixo imagens de cerâmicas das fasesMarajoara, Maracá, Aristé e 

Guarita retiradas do livro “Museu Paraense Emílio Goeldi”. 



 
Imagem 32 
 

Nome do objeto Urna da fase Marajoara do tipo Arari Vermelho (Exciso/restaurado) 

Procedência Camutins: J – 15 (aterro 1 – 145 I A I, Ilha de Marajó – PA. 

Coletor e data Meggers e Evans. 1949 

Dimensão  37cm 

MPEG Nº 856 

 

 
 Imagem 33 

Nome do objeto Fragmento de estatueta antropomorfa, da fase Marajoara do tipo Arari 

duplo engobo Exciso 



Procedência Ilha de Marajó - PA 

Coletor e data Coletor ignorado (oferta de Manoel Barata) 

Dimensão  14 cm 

MPEG Nº 209 

 

 
 Imagem 34 
 

Nome do objeto Urna da fase Marajoara do tipo Arari Vermelho/Exciso 

Procedência Fazenda Conceição, Cachoeira do Arari, Ilha de Marajó - PA 

Coletor e data Coletor ignorado  

Dimensão  31,5 cm 

MPEG Nº 9 

 

 
 Imagem 35 

Nome do objeto Vaso globular, médio, da fase Marajoara do tipo Joanes Pintado 

Procedência Ilha de Marajó - PA 



Coletor e data Coletor ignorado  

Dimensão  18,8 cm 

MPEG Nº 97 

 

 
                                          Imagem 36 
 

Nome do objeto Estatueta antropomorfa, do sexo feminino, da fase Marajoara do tipo 

Joanes Pintado 

Procedência Ilha de Marajó - PA 

Coletor e data Coletor ignorado  

Dimensão  21 cm 

MPEG Nº 220 

 
 

 
                                                             Imagem 37 

Nome do objeto Tanga de cerâmica, da fase Marajoara do tipo Joanes Pintado 

Procedência Ilha de Marajó - PA 



Coletor e data Coletor ignorado  

Dimensão  11 cm 

MPEG Nº 190 

 
 

 
                                                    Imagem 38 
 

Nome do objeto Urna da fase Marajoara do tipo Joanes Pintado (restaurado) 

Procedência Sítio PA –JO – 14: Monte Carmelho at. 1: rio Anajás, Ilha de Marajó - 

PA 

Coletor e data Meggers e Evans, 1949 

Dimensão  83 cm 

MPEG Nº 1561 

 
 

 
 Imagem 39 

Nome do objeto Urna antropomorfa, da fase Marajoara do tipo Joanes Pintado 

(restaurado) 



Procedência Sítio PA –JO – 15: Monte Carmelho at. 1, gr. 2  rio Camutins, Ilha de 

Marajó - PA 

Coletor e data Meggers e Evans, 1949 

Dimensão  38 cm 

MPEG Nº 1598 

 
 

 
                                                Imagem 40 
 

Nome do objeto Urna antropomorfa, da fase Marajoara do tipo Anajás duplo engobo 

Inciso (restaurado) 

Procedência Ilha de Marajó - PA 

Coletor e data Ignorado (oferta do Dr. Paes de Carvalho) 

Dimensão  36 cm 

MPEG Nº 7 

 
 

 
  Imagem 41 

Nome do objeto Banco pequeno, da fase Marajoara do tipo Anajás Simples Inciso 

Procedência Ilha de Marajó - PA 



Coletor e data Ignorado  

Dimensão  13cm 

MPEG Nº 135 

 
 

 
                                                     Imagem 42 
 

Nome do objeto Objeto de cerâmica, da fase Marajoara, de forma globular, com furo na 

parte superior 

Procedência Ilha de Marajó - PA 

Uso Uso desconhecido, supondo-se terem sido rodelas de fuso 

Dimensão  Variando entre 1,8 cm e 2,5 cm 

MPEG Nº 156, 158, 159 e 160 

 
 

 
                                   Imagem 43 

Nome do objeto Urna antropomorfa, policroma, da subtradição Guarita (restaurado) 

Procedência Baixo rio Urubu, Lago de Silves - AM 



Coletor e data INPA, 1969 

Dimensão  73 cm 

MPEG Nº 1501 e 1505 

 
 

 
                                                              Imagem 44 
 

Nome do objeto Tampa de urna antropomorfa, policroma, da subtradição Guarita 

Procedência Nova Olinda, margem direita do Madeira - AM 

Coletor e data Ignorado (oferta da Petrobrás em dezembro de 1961) 

Dimensão  16 cm 

MPEG Nº 884 

 
 
 

 
                                                           Imagem 45 

Nome do objeto Urna pequena, policroma, da Subtradição Guarita (com tampa 

atropomorfa) 



Procedência Baixo rio Urubu, Lago de Silves - AM 

Coletor e data INPA, 1969 

Dimensão  27 cm 

MPEG Nº 1500 

 

 
Imagem 46 
 

Nome do objeto Urna antropomorfa, policroma, da Subtradição Guarita - com tampa 

(restaurada) 

Procedência Baixo rio Urubu, Lago de Silves - AM 

Coletor e data INPA, 1969 

Dimensão  48 cm 

MPEG Nº 1498 

 
 

 
                                             Imagem 47 

Nome do objeto Vaso (urna) antropomorfo, carenado, com base perfurada, da fase 

Aristé do tipo Serra Pintado 



Procedência Monte Curu, rio Cunani – Território do Amapá 

Coletor e data Emílio Goeldi e Lima Guedes, 1895 

Dimensão  45,5 cm 

MPEG Nº 243 

 
 

 
  Imagem 48 
 

Nome do objeto Vaso (urna) de contorno horizontal oval, com base anelar, da fase 

Aristé do tipo Serra Pintado 

Procedência Monte Curu, rio Cunani – Território do Amapá 

Coletor e data Emílio Goeldi e Lima Guedes, 1895 

Dimensão  33cm 

MPEG Nº 235 

 
 

 
                                                                                                             Imagem 49 

Nome do objeto Urna zoomorfa da fase Maracá (restaurado) 

Procedência Igarapé do Lago, rio Maracá – território do Amapá 



Coletor e data Aureliano Lima Guedes, 1896 

Dimensão  27 cm 

MPEG Nº 258 

 
 

 
                                             Imagem 50 
 

Nome do objeto Urna antropomorfa, do sexo masculino, fase Maracá 

Procedência Igarapé do Lago, rio Maracá – território do Amapá 

Coletor e data Aureliano Lima Guedes, 1896 

Dimensão  21 cm 

MPEG Nº 253 

 
 

 
                                Imagem 51 

Nome do objeto Urna antropomorfa, do sexo feminino, fase Maracá (restaurado) 

Procedência Igarapé do Lago, rio Maracá – território do Amapá 



Coletor e data Aureliano Lima Guedes, 1896 

Dimensão  52 cm 

MPEG Nº 249 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Conclusões finais 
 



Compreendo que alguns temas que abordei me são imprescindíveis, 

pois que basilares para a produção, coesão do texto e, evidentemente, para 

sua compreensão. Entre eles poderia destacar a fenomenologia, a arte, a 

morte, urna funerária e a bomba atômica como elementos que, entre outros, 

me foram mais representativos. Embora, não tenha feito uma pesquisa, 

específica acerca do processo fenomenológico da arte nas culturas indígenas, 

e desconhecer uma literatura que aborde este tema, inclino-me àideia que de 

alguma forma a arte é fenomenológica nessas culturas. Isto porque, a arte 

nestas culturas, diferente da contemporânea, não se fecha em si ou se 

apresenta como uma representação pessoal em relação as questões 

socioculturais em que o artista se vê envolvido. A arte na cultura indígena é 

experienciada e vivida como parte integrante da própria vida, portanto, seria 

estauma condição que possibilitaria sugestionar o seu aspecto fenomenológico. 

A outra questão que abordei com mais profundidade, a morte, me parece 

também de extrema representatividade nestas culturas. Acredito que por não 

racionalizarem a morte e seus aspectos fenomenológicos a partir de princípios 

científicos, além de outros próprios da cultura moderna, propicia que 

estabeleçam um diálogo entre morte/vida. Em contrapartida,este diálogo se 

traduz nos mitos, rituais e cerimoniais para expressar algo que não foi 

racionalizado, portanto, não está na consciência. Aliás, é preciso ser 

elaborado,por intermédio dos símbolos, como meio de acessar algo ainda na 

inconsciência. A urna funerária se encontra entre os símbolos usados nestes 

cerimoniais, mas que busca na propiciação, por meio do ritual, primeiro a 

transformação e consequentemente a transcendência que vêm com o 

enterramento dos ossos. Portanto, a pergunta que faço em relação a urna 

funerária se apresenta positivamente no que concerne a sua condição de 

objeto que transpõe a própria morte. Por último, e não menos importante, 

temos em nossa presença a imagem da bomba atômica ou nuclear. Se é como 

objeto esteticamente apreciável, como instrumento se torna desprezível.  Além 

disso, inclino-me a percebe-la como um símbolo ou mito, que está em 

construção, pois é ainda algo muito recente, logo, carece ainda de ser 

elaborada no coletivo. Portanto, à priori, o que me é perceptível é que diferente 

da urna funerária indígena a bomba atômica é uma urna que tem um fim em si 

mesma,enquanto que a urna funerária se abre para a transformação e a 



transcendência. E como ela é fruto da contemporaneidade faço dela nossa 

urna funerária. 

Para montar este caleidoscópio, uma verdadeira colcha de retalhos, me 

utilizei de muitos saberes, e o fiz intencionalmente na compreensão de que 

neste caso específico, adverso do que se diz, o mais é menos. Porquanto, do 

entendimento que tenho que, quanto mais integrarmos mais próximos estamos 

da unicidade.  

É importante frisar que não houve da minha parte intenção de fechar ou 

finalizar qualquer uma das questões levantadas neste trabalho. Fazem-se 

necessárias outras pesquisas que possibilitem aprofundar estes temas, de 

modo a complementá-los e melhor qualificá-los. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

ANEXO I 
 

Utilizarei este espaço para dissertar acerca do trabalho plástico 

produzido para esta monografia e consequentemente a conclusão do 

curso.Este é um trabalho que tem fortes relações não só com a parte 

dissertativae seu tema como também com toda minha experiência pessoal de 

vida. Contudo, quero afirmar que a vivência e o conhecimento adquirido em 

minha formação no curso de Artes Aplicada com Ênfase em Cerâmica me foi 

determinante na construção não só do trabalho escrito como também do 

prático.  Para melhor compreensão do meu trabalho plástico esclareço que há 

uma relação simbiótica na tríade:mito da Caixa de Pandora, urna funerária e a 

bomba atômica.Os três enredos têm como elemento de aproximação a morte, 

mas se distanciam nas finalidades alcançadas. Contudo, gostaria de fazer está 

reflexão utilizando os mitos como fundo de plano para minhas análises. 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 

O MITO DA CAIXA DE PANDORA 
 

 
 
Sob as ordens de Júpiter, todos os deuses 
colaboraram para o nascimento de Pandora, a 
primeira mulher. Eu farei presente aos homens, 
diz Júpiter, de um mal com o qual todos, do fundo 
do coração, terão prazer ao envolver com amor, 
sua própria desgraça. 
 
 

(Laffont, 1969:578) 
 

 
 

Conta o mito que o Titã Prometeu (aquele que vê antes) e o irmão 

Epimeteu (aquele que vê depois) criaram a espécie animal na terra incluindo o 

homem. Entre os animais espalharam os mais variados poderes como voar, 

caçar, coragem, dentes afiados, 

garras, agilidade, ouvidos apurados 

entre outros. Entretanto, o homem, 

criado a partir do barro por 

Prometeu, ficou sem nenhum poder. 

Em ter sido ele o último a ganhar 

atributos, e consequentemente 

Prometeu já ter havido espalhado 

os poderes entre os outros animais, 

nada restou para o homem. 

Prometeu ressentiu a falta que 

tomou conta do homem e ensinou-

lhe diversas habilidades como: 

domesticar animais, elaborar 

remédios caseiros, construções 

diversas, escrever, cantar entre 

outras. Mas, como amava os 

humanos, e na tentativa de 



possibilitar sua autonomia, transgrediu uma ordem imposta por Zeus de não 

levar o fogo para os humanos, por medo que se tornassem deuses como ele, e 

assim pleiteassem seu lugar. Com o fogo os humanos conquistaram seu 

espaço por meio das técnicas e das artes. Em consequência desse 

processo,em seguida,vem a ciência, a cultura, a liberdade, a civilização, as 

armas de destruição e poder e o desejo intrínseco de dominar a natureza como 

o criador. O fogo é o elemento transformador de todas as coisas e Prometeu 

serviu a esse desejo ou ambição humana. O homem passou a subjugar e 

dominar seu semelhante com as armas e embelezar e encantar as civilizações 

com sua arte. Prometeu foi o grande mentor da humanidade, aquele se 

abdicou do conforto em que repousava para se tornar o alicerce de uma 

civilização em detrimento de si próprio.  Acredito que Prometeu não foi um 

mero ladrão da centelha divina, mas aquele que se sacrificou para dar ao 

homem a consciência, pois este é o verdadeiro fogo que faltava aos humanos 

para se distanciar dos outros animais. Entretanto, as convergências 

impulsionaram a humanidade na direção de uma sociedade de recursos que 

possibilita a cultura material e, por conseguinte, a cultura tecnológica. Por sua 

vez, esta cultura nos coloca em posição de estrema fragilidade quando a 

cultura de armas de destruição maciça, como a bomba atômica, se torna fonte 

de controle e poder. Penso talvez que a centelha divina nos reportou para uma 

condição de ambivalência.   

Zeus quando soube do ocorrido irritou-se com Prometeu e com os 

humanos, e jurou vingança. Prometeu teve como castigo ser acorrentado ao 

penhasco de uma montanha e ter seu fígado devorado durante o dia, por uma 

ave de rapina muito feroz, e a noite o órgão ser regenerado para que o castigo 

fosse recorrente por toda uma vida. Quanto aos humanos Zeus tinha um plano 

ardiloso. Hefesto o deus da arte a mando de Zeus cria uma mulher a 

semelhança de uma deusa. O nobre Deus da arte inebriou o olhar de Zeus com 

a apresentação de uma bela escultura de mulher. Em seguida Atena lhe deu 

vida por meio de um sopro, enquanto que Afrodite adornou-a com muita 

beleza. Já Apolo lhe deu voz suave, enquanto que Hermes persuasão. Ficou 

conhecida como Pandora (aquela que tem todos os dons).A mulherfoi 

conduzida a terra por Hermes para casar-se com Epimeteu irmão de Prometeu. 



Mas, levava em seu enxoval uma oferenda de Zeus como presente de 

casamento. No mito o objeto é atribuído como sendo uma caixa, mas no livro 

de Erwin Panofskyintitulado “A Caixa de Pandora: As transformações de um 

símbolo mítico” ele atribui como sendo um vaso de barro usado para guarda de 

provimentos como vinho, azeite e outros. Sendo grande o suficiente para servir 

de sepultura ou abrigo. Foi denominado por píthos e em latim dolium (que não 

é um vaso portátil) como afirma o autor. É um receptáculo que o autor relata 

que não é, à princípio,dado como sendo de Pandora.Mas que é trazido por ela 

em seu enxoval como presente de casamento. Epimeteu (aquele que vê 

depois) já havia sido avisado por seu irmão para não aceitar qualquer presente 

dos Deuses. Contudo, algum tempo mais tarde, tomada pela curiosidade de 

saber o que há no interior do vaso, Pandora retira a tampa do receptáculo. Sua 

atitude provoca um mal terrível, pois quando o vaso foi aberto todo mal contido 

nele é espalhado no mundo. Quando percebe o feito tentou fechar o 

receptáculo, mas infelizmente restou somente dentro dele a esperança. 

Friedrich Nietzsche argumenta que Zeus nos deixou, dentre todos, o pior mal, 

pois a esperança estimula a perpetuação do sofrimento. Erwin relata que para 

quase a totalidade dos autores a urna tinha todos os males do mundo e, outros 

em menor número acreditavam que o vaso tinha todos os bens. Mas, que 

nenhum acreditava ter dentro dela um equilíbrio entre o bem e o mal. Portanto, 

há uma ambivalência em Pandora e, por conseguinte na humanidade.Ela é 

dotada pelos deuses com os mais oportunos dons, que beneficiou ser aceita 

pelos humanos. Entretanto,sua curiosidade produz o mal que se perpetuará no 

tempo como o castigo imposto a Prometeu. Panofsky (2009), argumenta que 

Pandora é o “belo mal” reiterando sua ambivalência. A partir do vaso de 

Pandora a guerra, doença, vícios, trabalho e outras vicissitudes se estalaram 

na terra. Em verdade se o fogo transformador é a consciência, Pandora 

adiciona a ele a relação entre os opostos (bem/mal). Portanto, o que a 

humanidade concebeu foi a consciência dos opostos, porque sem a relação 

dos opostos não há consciência. 

É importante ressaltar que mesmo que não sejamos nada, no sentido 

religioso, que não tenhamos nenhuma religião, e nem tão pouco participemos 

de qualquer seita filosófica somos perpassados pela cultura judaico cristã, pelo 



menos no ocidente. Portanto, os mitos desta cultura de certa forma foram 

constelados em nós com menos ou mais intensidade. E fatalmente ninguém 

dele ficou imune. Porquanto, que nossa concepção de religião está muito 

vinculada a valores socioculturais. Por analogia o Mito de Pandora e o Mito da 

Queda se amálgama como afirma Edward Edinger (2009). São dois mitos que 

tem como pressuposto o surgimento da consciência dos opostos. Mas, nos 

dois mitos a consciência surgiu como um crime contra a humanidade. E este 

fato me parece importantíssimo além de perceptível quando Adão e Eva 

comeram a maça e Prometeu roubou o fogo. Nos dois casos houve uma 

infração (o pecado original)e um castigo que veio associada a uma mudança 

de paradigma, e a humanidade é atingida. Portanto, o surgimento da 

consciência surge como um crime contra o coletivo como argumenta Edinger 

(2012).Enquanto, Jung argumenta que há na “Queda” o pressentimento da 

emancipação da consciência como uma ação “Luciferina” para Edinger 

(2012)“[...] de acordo com esse mito e nas doutrinas teológicas que o têm por 

base, a consciência é o pecado original, a hybris original e causa básica de 

todo mal da natureza humana”.  

Penso que se trata de um mito que tem,em seu enredo, morte e 

transformação,associadoao surgimento da consciência, um estágio que 

possibilita o ser humano estar diante de si. A caixa de Pandora é o receptáculo 

que abre para ascensão e o autoconhecimento a partirdo surgimento da 

consciência. Ela nos traz a possibilidade de sair da “inconsciência” para a 

“consciência”, nos atribuindo um bem maior, desde que, se tenha como bem 

maior nossa condição de sermos conscientes. Portanto, a caixa de Pandora é o 

vaso alquímico que nos tira “de um estado de não existência” para um “estado 

de existência”. Mesmo porque aqui é o nascimento do ego, e para garantir seu 

estado de autonomiaele polariza imediatamente em relação aoSi-mesmo, de 

quem se originou.A caixa contém o bem/mal e o fogo surge como o símbolo da 

transformação. 

 

 

 



 

 

 

 

As urnas funerárias 

 

 
Imagem 53 

 

O enterro da igaçaba 

Esta história em versão reduzida (que eu sintetizei) foi tirada do livro 

“Marajó” de Denise Schaan (2009 – pag. 25/27), com a finalidade de sensibiliza 

a mim e ao leitordo quanto é representativo o mito nas culturas primitivas. 

Conta a lenda que o filho do chefe ficou muito doente. Sua cabeça fervia 

e ao delirar emitia sons incompreensíveis. Para trata-lo chamaram a mulher 

mais velha do grupo que trouxe junto algumas ervas que associavam a vários 

cantos. A curandeira ordenou que reunissem estatuetas de cerâmica as mais 



variadas e trouxessem para ela. Algumas pendurou no menino e outras 

contornou seu corpo. Foi então que pediu aos espíritos que ocupassem o 

interior das estátuas, e as chacoalhou-as sobre o corpo do menino, enquanto, 

cantava em voz triste. Por fim quebrou a cabeça de algumas estatuetas e as 

jogou para fora da casa. No dia seguinte, ao observar que o menino não teve 

melhora, chamou o pai e a mãe e disse: o menino foi enfeitiçado por um 

espírito ruim da mata e nada posso fazer. O pai sai em seguida muito pensativo 

e mãe continuou com a conversa com velha. Em seguida a curandeira ordenou 

que a mãe apanhasse muita argila, pois teria que confeccionar uma igaçaba 

muito grande. Embora, a mãe não quisesse sair de perto do filho acabou se 

rendendo ao pedido da velha. Ao conseguir a argila necessária pediu a todas 

as mulheres do teso que se juntassem a ela para produzir a maior igaçaba de 

todas. Sob a orientação da curandeira o grupo começou a produzir o enorme 

vaso que teria um formato de um globo, um pescoço comprido e largo e com as 

bordas bem aberta. Fizeram também um bonito prato que deveria cobri-la. 

Pintaram a igaçaba com a mesma argila das tangas vermelhas e poliram tudo 

muito bem. No pescoço da igaçaba desenharam a cobra grande. Enquanto, a 

igaçaba secava o menino piorava na mesma proporção. A mãe não entendia o 

que a mulher velha estava fazendo, mas se mostrava solicita a todo pedido da 

curandeira. De madrugada, após a secagem do vaso, a mulher velha acordou a 

mãe para que juntas queimassem a peça. Após, várias horas direta de queima 

as duas foram dormir. No dia seguinte ao resfriamento da peça elas a limparam 

e colocaram a igaçaba no meio da praça. Neste momento a mãe ao ver o filho 

constatou sua morte. A velha pediu que o trouxessem e o colocassem dentro 

do vaso, em seguida colocaram o prato emborcado para baixo como se fosse 

uma tampa. Imediatamente a velha pediu que todos sentassem em volta e 

cantou por muito tempo. No final do dia pediu que todos se recolhessem e ficou 

sozinha próximo ao vaso durante toda a noite. Ao amanhecer bem no nascer 

do sol a mulher velha abriu a igaçaba e de dentro dela ouviu-se o canto de um 

pássaro. E todos saíram de suas casas para ver o estava acontecendo. Foi 

quando o primeiro raio de sol toca a igaçaba, e um belo pássaro com 

plumagem preta e vermelha sai de dentro dela e pousa na borda da igaçaba. E 

sob os olhares de todos o belo pássaro sobrevoou   a praça três vezes e 

pousou na casa do chefe. Em seguida a mulher velha pediu para que 



fechassem a urna e enterrassem. Ela disse que o menino havia se tornado um 

japiim, um pássaro que estaria sempre cantando para que esquecessem suas 

tristezas. A partir daquele dia a família do menino adotou o pássaro. 

Depois desse acontecimento, cada vez que alguém importante morria 

era sepultado em uma igaçaba. Junto do vaso colocavam pratos com comidas 

e acendiam um fogo para espantar maus espíritos. 

As urnas funerárias 

Schaan (2009), expõe que “o uso de urnas aparece combinado com a 

prática do enterro secundário, ou seja, o enterro apenas dos ossos após um 

processo de retirada da partes moles e limpeza”. A autora argumenta que 

primeiro o corpo era colocado em uma rede suspensa - esta fase o corpo não 

tem contato com o chão -para sua decomposição.Na fase seguinte acontecia a 

retirada da carne e limpeza dos ossos. E por último os ossos eram 

depositadosna urna,que erasemienterrada, para que se pudesse fazer quantas 

exumações fossem necessárias no processo ritualístico que configurava a 

partida definitiva do morto.  Portanto, o enterramento a partir dos grandes 

vasos foi no início, mas depois o procedimento passou a ser o enterramento 

secundário como afirma Schaan (2009). 

Byington (2006), a partir do trabalho de pesquisa com os 

Bororo,proferido pela antropóloga Sylvia Novaes, faz relatos bem interessantes 

sobre a vivencia dos símbolos da morte na sociedade indígena. Portanto, 

utilizarei um pouco desta pesquisa, por ela ter sido feita a partir de uma 

experiência em loco da antropóloga. É importante assinalar que embora estes 

relatos sejam acerca de uma comunidade indígena, não quer dizer que 

propriamente eles sejam fidedigno para as outras etnias. Byington (2006), 

relata que há uma riqueza extraordinária da vivencia dos símbolos da morte 

nos rituais indígenas. 

“O ritual deles desenvolve um “setting” para a vivência de 

imagens arquetípicas ligadas aos símbolos da Morte para 

elaborar, no âmbito individual e tribal, a perda da pessoa 

querida e, no nível arquetípico, o próprio encontro como a 

morte e a transformação existencial que insere a alma na 

continuidade da natureza”. (Byinton, 2006; pag. 263) 



A duração de um ritual de enterramento dura aproximadamente 30 dias 

a partir de cânticos e cerimoniais, como afirma Byington (2006). O autor relata 

que fica evidente a continuidade da alma marcada claramente entre este e o 

outro mundo (no caso o dos mortos). Existe uma crença que o morto continua 

seu processo de vida em morte, em outra aldeia, que seria uma continuidade 

por meio de uma comunidade daqueles que se foram. A experiência da morte é 

vivida socialmente com muita intensidade, fazendo com que os símbolos sejam 

elaborados na psiqueao mesmo tempo em quecorrobora com a reorganização 

do ego. Byington (2006) relata que “durante todo o ritual, em momento algum a 

morte é vista como o fim da vida da alma”. Fato este que fica exposto na 

limpeza e enterramento dos ossos, pois, há uma crença que a alma reside 

nele, talvez por ser imperecível ou eterno.  O autor expõe que o corpo é 

enterrado em cova bem rasa e que o odor da putrefação passa a fazer parte do 

cotidiano da tribo. Enquanto que a tribo dança e canta durante dias em volta do 

cadáver. Quando a putrefação é consumada há o descarne do corpo 

separando os ossos do tecido mole, seguido da limpeza do mesmo (os ossos 

passam pela areação para seu branqueamento e depois são adornados com 

plumas). O crânio é levado a família que se escarifica diante dele revivendo a 

dor da morte como relata o autor. Byington (2006), conclui que o processo 

ritualístico é de tal forma vivenciado pelo grupo que a passagem se formaliza 

em meio a um psicodrama social, e não há como serem os mesmos após a 

vivência. 

Durante todo o ritual funerário há uma dialética entre o 

circunstancial e o permanente, o que o caracteriza 

exuberantemente como um rito de passagem, no qual a 

alma acompanha a destruição de parte do corpo na morte e 

a sua continuidade no além [...] os ossos são recolhidos [...] 

tornam-se imaculadamente brancos, demonstrando que 

parte da transformação é efêmera, mas parte, 

permanente[...] os ossos passam a ser símbolos da vida 

que continua após a morte, e as plumas que os enfeitam 

podem ser percebidas como as características voláteis do 

espírito. (BYINGTON, 2006; pag. 265) 

Percebo que analogamente as urnas funerárias dos sambaquis, 

tinhamem sua forma, volume, contorno, pintura e motivos ornamentais o desejo 



de elaborar, na consciência, os símbolos ligados a morte. Assim como, os 

símbolos presentes nelas surgiram como proposta de transformação da vida 

em morte.  Aliás, a forma arredondada e oca aludi ao útero. Como sugestão me 

inclino a pensar que havia um sentido ou sentimento, de retorno às origens. O 

retorno, possivelmente,seria ao útero da mãe terra como um processo de 

transformaçãoe continuidade de algo que está muito além do humano. Acredito 

que dentro da cultura material a urna funerária, se encontra no imaginário 

coletivo como um vaso mágico que tem como função a transformação. Me 

inclino a entender que é um vaso alquímico que lida com os processos da 

morte por meio da energia da vida e tendo como função o renascimento. A 

vaso contém, desse modo, morte/vida, e os ossos surgem como símbolo da 

transcendência. Como também fico inclinado a compreender que a morte ou o 

fim do ego é a transformação necessária para se chegar a totalidade. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

A Bomba Atômica 

“Não agiremos prematuramente ou assumiremos desnecessariamente 

os riscos de uma guerra nuclear mundial, na qual mesmo os frutos da vitória 

seriam cinzas em nossa boca. Mas tampouco no furtaremos a esse risco 

sempre que tenha de ser enfrentado. ” 

John F. Kennedy 

 
Imagem 54 

Pensem nas criancas 

Mudas, Telepáticas 

Pensem nas meninas 

Cegas, inexatas 

Pensem nas mulheres 

Rotas, Alteradas 

Pensem nas feridas 

Como rosas cálidas 

Mas oh! Nao se esquecam 



Da rosa, da rosa 

Da rosa de Hiroshima 

A rosa hereditária 

Compositor: Vinícius de Moraes 

 

“Nenhum país sem uma bomba atômica pode se considerar 

devidamente independente” 

Charles de Gaulle 

Pablo Nogueira começa seu artigo escrito para a Revista Galileu com a 

seguinte citação: “Agora eu me tornei a morte, a destruidora de mundos”. Esta 

frase foi retirada do livro de Bhagavad Gita e proferida por Robert Oppenheimer 

como fonte para o primeiro teste nuclear no Novo México em 1945. 

Oppenheimer foi um físico muito talentoso que esteve à frente dos projetos“Los 

Alamos”e “Manhattan”, como foram conhecidos, que tinha perto de 300 

cientistase ao final tornou-se pai da primeira “bomba atômica”. Este mesmo 

ano, no mês de agosto no dia 6 e 9, dois protótipos construídos, sendo o 

primeiro de urânio U-235 caiu sobre Hiroshima e o segundo produzido a partir 

do plutônio desabou sobre Nagasaki. Na mesma revista Takashi Morita,um 

militar quando no ocorrido e sobrevivente deste drama da história humana, 

relata sua profunda indignação acerca do uso das duas bombas. Mas sua 

lamentação fica mais enfática, principalmente, pela segunda, pois entende que 

não era necessário. Segundo ele poderia ser menos, bem menos. Em seu 

entendimento o Japão já estava sucumbido e desolado e o uso da segunda 

bomba foi mais uma demonstração de força, para alertar a Rússia, e uma 

forma de testar as duas possibilidades. Nogueira relata, “O número de vítimas 

chegou perto dos 140 mil, o governo japonês foi forçado a solicitar um 

armistício e a segunda guerra mundial realmente chegou ao fim”. Naquele 

momento a “caixa de Pandora” tinha sido aberta, e hoje soma-se 

aproximadamente 30 mil artefatos nucleares [estimativa feita em 2005 quando 

o artigo foi editado] onde 97% estão entre americanos e russos. Soma-se a 

este número alarmante de artefatos nucleares a certeza que essas 30 mil são 

extremamente superiores, no que tange o poder destrutivo, que suas 

ancestrais. Pablo relata tambéma frase que possivelmente denunciava um 



sentimento ambíguo a todos, “[...] a frase sinistra, pinçada do livro religioso 

hindu “Bhagavad Gîta”, denunciava a mistura de sentimentos entre os 

participantes do projeto Manhattan, [...]”. Acredito ter havido uma ambivalência 

entre a maioria daqueles que estiveram a serviço da produção do primeiro 

artefato nuclear de destruição. Em especial para Albert Einstein, um dos 

celebres cientista da época, esta dicotomia ficou bem perceptível. Embora não 

tenha tido qualquer envolvimento com estes projetos, foi a partir de sua 

equação que converte massa em energia (E=MC2) que despertou no universo 

científico a possibilidade da construção da bomba. Alexandre Quaresma, 

escritor e pesquisador de tecnologias argumenta, em especial, acerca desde 

momento brutal da história humana, que deixou profundas marcas nas 

gerações seguintes.Além, dedemonstrar a fragilidade que permeia o universo 

tecnológico. 

“Um exemplo dramático de descontrole tecnológico foi o 

genocídio causticante das bombas atômicas deflagradas em 

Hiroshima e Nagasaki durante a Segunda Guerra Mundial. 

Foi ali, naquele ato brutal e totalmente desumano, que, 

finalmente, pudemos perceber com clareza – talvez pela 

primeira vez na história humana – a dimensão e o tamanho 

da potência, o poder que as técnicas e tecnologias podiam 

nos oferecer, e, de igual modo, os desarranjos monumentais 

e até mesmo catastróficos que poderiam ser 

desencadeados a partir delas (tecnologias) ”. (QUARESMA, 

Alexandre. Revista filosofia, pag. 16) 

O autor também relata esta infeliz combinação que deixou Einstein 

profundamente sentido. Penso que toda ou qualquer criação ou invenção, após 

sua descoberta passa ter um desdobramento que nem sempre está ao alcance 

do domínio de que a criou. É como se passasse a ter vida própria a ponto, 

talvez, daquele que a criou, não há reconhecer no que se transformou. É bem 

possível que Santos Dumont ao tirar do solo o 14 bis, não pensasse que um 

dia sua criação iria virar também uma máquina de guerra ou que poderia servi 

ao inferno de Dante, quando libertou no aro artefato mais destruidor até aquele 

momento criado.  

Isso tudo – frise-se – sem que, teoricamente, o próprio 

técnico, cientista ou mesmo pesquisador, o criador da 



determinada tecnologia utilizada estivesse diretamente 

envolvido ou presente nos desdobramentos de sua criação, 

ou seja, no bombardeio das cidades japonesas. 

(QUARESMA, Alexandre. Revista filosofia, pag. 16) 

Quaresma argumenta que as normais de proteção em relação ao criador 

e a criatura estão frouxais ou insuficientes. Penso que tenhamos que encontrar 

recursos que nos proteja de nós mesmos e consequentemente de nossas 

criações. Para Quaresma, Edgar Morin tem um discurso muito apropriado para 

o momento. 

Edgar Morin, pressupõe fundamentalmente maior controle 

social, inclusive com relação às tecnologias e tecnociências 

(ciência/tecnologia) que as próprias sociedades 

democráticas produzem, pois, esses setores técnicos não 

podem nem devem ser impermeáveis ao controle social, 

estando pretensamente acima da lei e da ordem dos países 

por onde trafegam.(QUARESMA, Alexandre. Revista 

filosofia, pag. 17) 

Poderia este homem que cria exercer o controle sobre si próprio ou dos 

interesses de organizações gigantescas ávidas por retorno ou poder? Não há 

como negar que toda esta tecnologia surgiu, também, como controle e que 

cada caixa aberta, consequentemente fecha outra. Não há só ganhos ou 

perdas, vivemos esta ambiguidade extrema, onde aquele que não tem acesso 

ou recursos para usufruir da tecnologia paga também o preço por ela como 

argumenta o autor.  

Pois, se as tecnologias abriram portas, facilitando a nossa 

vida, também fecharam outras, dificultando-a em diversos 

setores importantes do cotidiano, como é o caso das 

degradações ecológicas oriundas da poluição e as 

desigualdades sociais, provocadas pela concentração de 

poder e riquezas [...] E também porque deter uma 

determinada tecnologia, seja ela qual for, significa explorá-

la, obter controle e vantagens por meio dela, para alcançar 

lucro, e esse (controle) e lucro vai, inevitavelmente, se 

concentrar mais e mais nas mãos daqueles que sempre 

detiveram e exploraram o controle tecnológico no planeta 

(nações e povos mais desenvolvidos), o que demonstra que 



desenvolvimento material só é ( ou significa) realmente 

desenvolvimento humano para aqueles que têm acesso a 

ele, ou que podem pagar para adquiri-lo”. (QUARESMA, 

Alexandre. Revista filosofia, pag. 20) 

O autor termina seu artigo argumentando que há grande possibilidade 

das tecnociências serem um fim em si mesmas e menos um instrumento de 

controle e exploração. Mas, que existe um grupo que controla alguns deste 

setor com “mãos de ferro” e que para estes a sociedade deve ficar alerta. Ao 

final o autor conclui com uma citação: “Somente um público cientificamente 

informado pode debater a múltiplas ramificações da Ciência e da tecnologia na 

vida cotidiana, sem ceder a um otimismo superficial ou à hostilidade frenética” 

(Apud, Quaresma (2013); Kneller, 1980 – pag.23).  

Portanto, me parece que a partir da cultura material o vaso que 

representa a bomba atômica nos leva da vida para morte sem qualquer 

sacralização ou qualquer outro elemento que nos coloque diante de um 

reconhecimento ontológico, e verdadeiro de nossa existência.Ele é um vaso 

tecnológico ou um recipiente que contém o vazio, o nada, a fórmula e a 

destruição. É apenas o vaso que ceifa as vidas a partir da total insanidade 

humana. É o vaso que sai das mentes mais brilhante para ser portador da 

nossa mais profunda alienação existencial. Byington (2006) relata que “O 

intelecto descobre coisas extraordinárias, mas só o Ser global pode assumi-las 

existencialmente”.O sociólogo Jacques Ellul, sugere que temos em nossa 

sociedade um conjunto de tabus tecnológicos que atende apenas, os criadores 

e disseminadores da tecnologia. Em seguida o sociólogo relata “O que temos 

são tabus que indiretamente, satisfazem as necessidades psíquicas da 

população com suas promessas de “boa vida”, excitação e “progresso” 

(ZWEIG,1991). A bomba atômica me parece o recipiente do “ter”, como se nele 

adentrasse somente o conhecimento, mas que não coubesse o “ser” em sua 

completude. Byington (2006) argumenta que, “O avanço da tecnologia dá ao 

ser humano um poder cada vez mais extraordinário, o que contribui 

enormemente para sua Consciência sucumbir à ilusão de independência e 

autossuficiência”.Portanto, tenho como sugestão que o artefato nuclear, a 

bomba atômica, constitui simbolicamente a urna funerária contemporânea, me 

permitindo pensar na inanidade ou vacuidade. Ou seja, ficam as perguntas: 



Para que veio o mito da bomba atômica que após 72 anos ainda é uma 

eminência parda no imaginário coletivo? Em que momento esse mito nos 

servirá para transformar ou transmutar a morte? Houve uma mudança de 

consciência a partir desse mito ou realmente continuamos na vacuidade? Não 

tenho estas respostas, fica como possibilidade de uma nova pesquisa, assim 

sendo,permaneço com elas. O receptáculo bomba atômica é o único que não 

têm em seu conteúdo a transformação, diferente dos outros dois. Embora os 

mitos tenham em seu conteúdo a relação dos opostos(mito de Pandora 

bem/mal, mito da Igaçaba morte/vida e o mito da bomba atômica a tecnologia 

pode ser boa/ruim) no mito da bomba atômico, seu recipiente não contempla a 

transformação. Portanto, percebo que o mito da bomba atômica nos trouxe a 

inanidade, ou melhor, o mito não conduz à transformação, ou seja, cai em si 

mesmo. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

METODOLOGIA DO TRABALHO PLÁSTICO 

O projeto tem como objetivo a confecção de vários “objetos” que são 

inspirados no formato da bomba atômica. E tenho como intenção que o 

observador faça um link, a partir da imagem do objeto bomba, com a bomba 

atômica real.   Foram produzidas 13 peças sendo que uma peça (46cm de 

altura sendo que o diâmetro maior com 86cm), cinco peças (30cm de altura 

sendo que o diâmetro maior com 48cm) e sete peças (14cm de altura sendo 

que o diâmetro maior com 27cm). A peça maior foi produzida por 

acordelamento e as outras por meio de um molde de gesso, e a duplicação por 

placas de argila. A argila usada para peça maior (que é única) foi adicionado 

vermiculita como chamote (proporção em volume de 10%), além de ser uma 

argila de alta temperatura. Entretanto, nas demais peças usei somente a argila 

de alta temperatura. A queima de biscoito foi de 14 horas com temperatura 

máxima de 1000ºC, mas houve um esquenta de 200ºC um dia antes. Quanto a 

queima do esmalte foi de 10 horas com temperatura máxima de 980ºC.  As 

peças ficaram com todas as interferências do processo construtivo, incluindo 

também defeitos ocasionados pela tensão da queima. Com isso tive a intenção 

de passar para o observador a falta de controle, o ocasional e as implicações 

do processo construtivo. Além disso, como se trata de artefatos de destruição, 

intendi que seria mais coerente. Entretanto, o esmalte utilizado é um esmalte 

de baixa temperatura nas cores azul, verde e amarela. A escolha do tipo de 

esmalte como também das cores foi fundamentadona mensagem subliminar 

que eugostaria que chegasse ao observadorquando estivessem diantedo 

trabalho. O esmalte utilizado tem grande semelhança com os esmaltes usados 



em peças decorativas e utilitárias, que atinge um público numeroso e de gosto 

simples, e bem próximo de um “bibelô”.  A minha intenção é provocar uma 

estranheza ou incomodo, com a contradição de uma bomba poder ter um papel 

decorativo em um ambiente doméstico. Além de ser um objeto decorativo, 

representando uma bomba, masfacilmente se misturando aos demais objetos 

sem lançar um incomodo discrepante.Portanto, a intenção é que ele exerça 

sutileza suficiente para que o incomodo fique na inconsciência. O observador 

tem o incomodo, sem saber que o tem.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

ANEXO II 

Após a confecção do protótipo das peças menores, comecei a produzir a 

forma de gesso. 
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Confecção da urna grande por acordelamento 
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Confecção das quilhas da bomba 
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Fixando a quilha no corpo 
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Molde do corpo da peça reproduzido por placa 
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Esmaltação das peças (nas peças pequenas por meio de um palito retirei o 

esmalte para que ficasse no tom da argila a formula de Albert Einstein. 
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As peças arrumadas no forno para queima 
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As peças após a queima 
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Montado a árvore no vaso bomba 
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