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A Artindia foi criada em 1970. Anteriormente, uma pequena loja aberta no Mu 

seu do Indio do Rio de Janeiro comercializava as pefªª indigenas que seu 

aoêrvo nao podia conter e que eram trazidas por sertanistas e funcionários 
~ 

do s.P.I. e pelos próprios indios. Mas, foi a partir da criacao da Ftmai que s 
este comércio consolidou-se uma vez que esta era"dotada de maiores recursos 

~ 
humanos e financeiros permitindo a inclusao de desenvolvimento do artesanato 

o.:, 

indígena em sua programacao, visando atender a uma necessidade cultural, so 
> 

~ 
cial, comunicativa, educativa e economica, com reflexos positivos na melhoria 

~ 
do padrao de vida dos indigenas, além ds proporcionar-lhes meios de subsis- 

1' 
tenoia (Atualidade Indigena, 1982:19). 

Atualmente a Artindia conta com 12 lojas - Manaus, Belém, Guiabá, Sao Luis, 
~ ~ 

Eoa Vista, Recife, Sao Paulo, Rio de Janeiro (duas), Porto Alegre, Brasilia 

(duas). ~Ab~ânge~o 80 povos indigenas/estas lojas a~ o terminal de uma rede 

de comercio que se inicia na sede do Posto da Funai1em territ6rio indígena. 
~ . - 

Os artefatos sao transportados para os denominados "Postos de Aquisicão" que 
~ 

V 
em 1980 eram Belém, Manaus, Sao Luis e Cuiabá, funcionando na propria loja da 

Artindia. Estes centros encaminham grande parte do material que recebem para 
~ ~ 

seu núcleo central, a Divisao de Artes Indigenas, em Brasília. Esta divisáo 

com t ~ A .. ~ t '\l dº t Lb · (til suas res seooes - qu1s11ao,con roe e ia ri u11ao s ~ 
e pesquisas de artesanato e Administracao e análise, 

de artesanato; Estu- 

dos compreendem a estru- 

tura org~ioa do Programa de Artesanato - Artindia, seu nome completo~ A pri- 
~ 

meira de suas segoes, mais 

gistra-o em ficha, realiza 

conhecida como 11dep6sito", reaebe o artesanato, re- 
.? ,,, 

prestacoes de conta, controle de estoque de artesa 
J 

nato e de sua distribuicS:O por todas as lojas, de acordo com o pedido de seus 
} 

~ 
gerentes. Neste sistema observa-se que as lojas que sao igualmente postos de ., 
aquisicao vendem quase que exolusivamente pecas oriundas de grupos tribais da 

) . .J 
~ B ~ 

regiao, ao passo que outras, notadamente rasilia, Rio de Janeiro e Sao ~aulo 

possuem estoque de proced;ncia di~ersifioada. A segunda secro objetiva a manu 
J 

tenc~, etiquetagem, decumentacro e exposic~ de pecas consideradas raras e re-i 
,) ,i ,) ) ; 

~ ·- 
tiradas dos carregamentos recebidos dos centros de aquisicao e,muitas vezes s~ 

) 

selecionadas por estas. Em principias de 1980 estas~! • formavam um acervo 
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de cerca de 400 pecas. Segundo a revista Atualidade Indígena t~ 1982:21), ) 
~ I 

seus trabalhos abrangeriam igualmente a 11elaboracao historica dos grupos indi 
J 

genas e das pecas para as lojas, montagem de guias de roteiros para exposicões I I 

de zcaráter cultural e comercial11• A última sec;; administra as lojas 
) 

balanco semestral » 

através 
~ 

de controle mensal e e ainda avalia pepas e atribui preyos. 
~ ~ 

Com referencia a eates)constata-se que nao sao os mesmos para todas as lojas, 

as capitais do sul possuem um acréscimo substancial. u rendimento apurado da 

venda realizada pelas lojas pertencem ao Patrimonio Indígena e deve reverter 

em beneficio dos índios, reservando-se um dizimo para o património da propria 

Funai (Ribeiro;1977:74). Em 1980 o Programa de Artesanato - Artindia faturou 

um total de C~ 12 518 338, 00 sendo que deste total oi$ 2 103 490, 00 eram 

provenientes do Estado do Pará com a venda de vários produtos origingários de 

16 grupos indigena.s (Atualidade Indígena, 1981:45). - Além da comerciali~fªº de artefatos indigenas1a Artindia tem promovido a difu- 
.,,.,, 

aao des.t~montando barracas na lt'esta dos Estados em Brasília e organizando ex- 
v 

posi5oes temporárias e itinerantes, inclusive no exterior. Estas se concretiza- 

"-' ram no Japao, Alemanhaip Franca, Dinamarca e Estados Unidos, contando com o > 
rP 

apoio dos Minist~rios das Rela<?,oes Exteriores e do Trabalho. Este ministério 
v::> 

viabiliza, hoje, a comercializacao de pecas de arte indigenas no exterior a 
:) .> 

partir de seu Programa Nacional de Artesanato. (Atualidade Indígena 198lt.~~-5 e 
~ 

1982: 21). Na atualidade o evento máximo promovido pela Artindia é o Moitará - 

" Mostra de Artesanato Indígena, iniciado em 1980 e ocorrendo anualmente, integraa 

do as comemora~o~s da ~emana do Indio, em Brasília. O Moitará compreende diver 

sas manifestacJ:s - exposicro de pecas de um grupo indigena determinado, conten- > J J . 
.;" 

do mostra fotogr,fica e audio-visual;uma édicao especial da revista Atualidade 
J 

Indigena sobre a exposiy~ e o grupo indígena%~ a,qual se refere e ainda uma 

grande venda de P\~as de artesanato indígena de diversas procedencias. 

A Revista de Atualidade lndigena traz em sua contra-capa a propaganda das lojas 

da Artindia, veiculando a venda de seus produtos e parcela de suas ideias a este 

respeito, claramente mercantilistas, como revelam nao apenas o titulo: "0 ver- 

dadeiro artesanato indígena a seu alcance" mas também alguns textos - uno indio 

diretamente para voce, sem intermediários" e "Voce ganha no preco e tem certeza ~ 

da autenticidade", equiparando os objetos de arte indígenas a qualquer produto 
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granjeiro. ~sta propaganda transmite ainda ideias esteriotipadas pois, ao inv,a 

de apresentar à público a grande diversidade de objetos pertencentes ao reper 

t6rio indigena e peculiares aos diferentes povos, a enumeracào dos artigos à 
I 

venda referem-se aos conhecidos artefatos que o "homem brancot1 compra, por se- 

rem estes os convencionais ''objetos de índio" : cocares,' flechas, arcos, cola- 

res e pulseiras de conchas e penas. Contudo, é atrav~s dos principios básicos 

do ~rograma de Artesanato - Artindia e e11mw••t11J1 enunciados em Atualidade In- 

digena (1982:19) que é possivel detectar-se outras iniciativas conflitantes e 

negativas da atuac:O desteirograma. Assim a Artindia se revela uma engenhosa 
1 / 

mas não menos poderosa máquina aculturativa que se instala entre os índios e 
AÁo Jo,,,,en/e ~ e ~ece..rr?~ n,~ 

que visaria sobretudo fornecer aos indios possibil1 ades de omprar mais e mais 

objetos inàustrializados, objetivando com isto ingressa-lo na sociedade de con- 

sumo, pelo que se depreende de Atualidade Indígena (1981:44) - "com o lucro 

obtido da venda de seus trabalhos de artesanato atrav&s da Artindia, o indio 

brasileiro melhora seu padr~ de vida e parte para a civilisacãõ, adquirindo ~ 

bens de consumo da nossa sociedade como por exemplo: radias de pilha, toca-dis- 

coa, roupas, gravadores etct'• uutrossim mostra-se parcialista coibindo a comer 
/ 

cialisa<;P'"'ô de artesanato levada a efeito de forma individual, entre os indios - / e pessoas da regia:c; onde moram, mas nao impedindo o grande comercio de revenda 

que prolifera e prospera em muitas capitais. Alguns dos objetivos do Programa. - de Artesanato sao contudo louváveis, pois nas palavras de Ribeiro (1977:75) 
/ . 

"incentivam o artesanato indígena como parte integrante do patrimonio cultural 
r-.J 

da na~ã'o" e permitem aos 11artesoes indigenas exprimir-se através de sua arte 

e auferir de uma renda tornada indispensável a sua sobrevivência". 
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Os Wayana-Aparai são um dos povos indigenas cujo com~rcio não tradicional está~: 

na atualidade, unicamente dirigido para a venda de manufaturas à Funai. Hâ ou 

tros grupos indigenas na mesma situação e autros ainda que conjugam esta com 

diferen,tes atividades comerciais, pois a atuação da Artindia não ~ uniforme, 

variando de acordo com o "potencial de produção de artesanato11 (At. Indígena 

1982:21). Em decorrência de uma atuação aparentemente sem limites entre os 

Wayana-Aparai, os objetos de arte destes indios como que inundaram o mercado~ 

tornando-se hoje ~onhecidos e pod~er encontrados não apenas nas lojas da 

Artindia mas tamb~m em outras de artesanato tegiQnal em Bel~m, de artesanato , 
em geral, elegantes lojas de decoração, grandes magazines e aparecendo ainda 

em revistas, compondoºambientes naturais". 

A Funai instalou-se entre os Wayana-Aparai em 1973 e a partir desta data ini- 

ciou-se o comércio de seus objetos de arte, genericamente denominados de artes~· 

nato. Este termo~ empregado pelos Wayana-Aparai para designar exclusivamente o~ 

objetos destinados à venda a Artindia. Em 1975 estas transações eram discretas 

e abrangiam apenas os moradores de Aldeia Bona,local das instalações da Funai. 

Sua principal ca.racter1stica era a não intervenção do chefe de posto em rela 

ção aos objetos transacionados,pois limitava-se a aceitar o que os indiAs que 

riam vender. Em 1977 o processo continua basicamente o mesmo1com duas importan- 
/ 

tes modificações. Desenvolve-se, paralelo à Funai, um outro comercio de artesa- 

nato por iniciativa do indio aparai Jak~, e inicia-se a intervenção da Funai 

na produção de objetos para venda. Assim 
1h& crescente encorajamento para a: con 

feccção de objetos de forma mais sistemática, influência direta na modificação 
esk 

das dimensões de um tipo de cesta ~jeto de venda por excelência·; amplia- 

ção e seleção do repertório adquirido. Estas intervenções acarretam ainda o su~ 

gimento de objetos completamente in~ditos - cestos e tecidos de miçangas - numa 

preocupação de executarem objetos vendáveis. 

Em 1978 a situação havia cambiado. As transações efetuadas pelo indio Jak~ 

tinham suplantado às da Funai ao ponto d~rnar uma esp~cie de intermediâ 

rio entre os Wayana-Aparai e a Artindia e ser nomeado 11capi tão" pela :F\ln~~-'-~ 
detrimento do chefe tradicional. A interferência se acentua, uma vez que passa 

'\./ 

·--,~ 
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a ser exercida por outros funcionários da Funai além do chefe de posto, provo 

cando mudanças a diversos n1veis. A mais evidente era no sent-ido de uma cada 

vez maior produçio, resultante agora da crescente dependência de variados pro 

dutos industrializados, adquiridos com a venda de artesanàto. Este afã de pro- 
~;kc,o~ 

duzir sempre mais vai em sentido contrário ao modo dos Wayana-Apara J i li .. ' 

do dia como em à8s- objetos de artet orientado para determinados momentos tanto 

~ílr• épocas do ano. Neste compass°ta confeccção de um cesto pode levar 

treze dias. mm ritmo-Funai, confeccionam-se objetos em qualquer ~poca do ano, 

a qualquer hora do dia, inclusive à noite, a luz de lamparina, "secando os olhos! 

como dizem e dois cestos, do mesmo tipo do anterior, são confeccionados no 
1 

tempo rãeord de cinco dias. Uma maior variedade de artefatos são comerciados 

nesta ~poca, com preços igualmente variados de li$ 20,00 a~ 400,00 por peça. Ho- 

' mens e mulheres realizavam trocas, os primei~os confecionando objetos de cesta- 

ria (abanos, cestos, cestos-cargueiros), bancos, ar~os, flechas e as mulheres 

produzindm sobretudo panelas de cerâmica, tipoias de algodão e tecidos de miçan 

gas (colares, pulseiras). As transações eram reali~adas na sede do Posto da Fu- 

nai e sobretudo na loja de ~ak~, como visto. Na primeira buscava-se a organiza 

ção. Para cada remessa e para cada artesão uma ficha era preenchida com seu no- 

me, referências de origem (posto ind1gena, tribo) e outros dados,corno o numero 

de peças de artesanato, especificações àobre este, preços unitários,• o total e 

cada peça era marcaàa com o nome de seu artesão. Deve ser salientado que todo 

e qual objeto provindo desta retião ~ classificado pela Artindia como de origem 

Apalai, constituindo-se em grave êrro uma vez que nio corr/ponde a realidade so- 

cial da área. O pagamento era feito a dinheiro ou em mercadorias encomendadas\ 

mas unicamente ap~s as vendas efetuadas pela loja da Artindia. Na loja de Jak~ 

diversos arranjos eram poss1veis,a partir de um pequeno estoque de mercadorias. 

As vendas podiam ser diretas trocando os índios obj~tos artesanais por algumas 

destas mercadorias; à fiado, levando coisas e pagando posteriormente com artesa- 

nato; por encomenda entregando este e solicitando determinados produtos de Bel,m 
) 

vendas a dinheiro e vendas mistas com pagamento dividido ea.tre artesanato e pre~ 

tação de serviços. Por diversos fatores1este § desde o inicio o modo favorito 

de venda de artesanato para os Wayana-Aparai, muito embora Jak~ pagasse um pouco 

, ..... ~ 
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menos do que a Funai. As peças de artesanato assim reunidas eram transportadas 

em avião da Força A~rea Brasileira para Bel~m e Jak~ acompanhava este carrega 

mento que, de uma feita,em 1978,çontinha 380 cestos1sem contar outros objetos. 

Posteriormente, o .. ;avião da FUnai passou a realizar voos às1,-õt~tcos à atual Al 

deia Apalai com o intuito de recolher o artesanato. Em Bel~rn Jak~ encarregava-sei 

de executar as transações com a Artindia, transportando os objetos para a loja, 

recebendo instruções para o bom andamento dos neg5cios e incumbindo-se das en 

mendas. A titulo de exemplo, em 1978, um cesto m~dio do tipo urut6/poraxi era 

adquirido ao artesão por t$ 150,00, vendido na loja Artindia de Belém por~ 

250,00, encontrado numa outra loja de artesanato desta cidade por f$ 300,00, 

na Artindia de são Paulo por E! 500,00 e em diversas lojas de decoração por cer- 

ca de 01! 1000,00. 

Deste periodo em diante, a comercialização do artesanato entre os Wayana-Apa.rai 

@umentou a todos os n1veis e ganho~ em complexidade. Muito embora essas transa 

ções tivessem o mesmo sistema, d O t· passaram a ser executadas predominantemente; ! 

por Jaké que1entremente~ tornara-se um verdadeiro agente da Artindia realizando 

compras em outras aldeias que não Aldeia Apalai, solicitando a confecção deste 

ou daquele artefato, orientando a produção de;sses objetos. Acrescente-se a esta,: 
i 

uma ativa interferência do chefe de posto e pode-se avaliar as profu~das mudan- 

ças ocorridas e que se relacionam com a quantidade e qualidade dos artefatos prQ 

duzidos, aspectos morfol~gicos destes e sobretudo em termos da variedade de 

repertôrio orizinados. t sobretudo nesta modalidade que a atuação do chefe de 

posto se faz mais presente, na incessante procura de "peças in~ditas", segundo 

Oliveira (1982:13). Esta procura é enfim a busca ao ex6tico, curioso, vendâvel, 
( a,um-en~ 

uma vez que não~ a mesma coisa de que permitir ao artesão Wayana-Aparai q~ 

a gama de objetos executados para a vendar de acordo com seu interesse) 

criatividade e at~ mesmo com a disponibilidade de matéria-prima. Contudo, a Ar- 

tindia não está intereasada em peças singelas, porque estas não se vendem, mas 

apenas em outras,elaboradas, o que nao deixa de ser uma esp~cie de elitização/ 

que nos remete há tres s~culos atrâs, quando se procurava entre os indios as 

famosas "curiosidades". A justificativa para este tipo de atuação entre os 



-· 
7 

Wayana-Aparai ~ade que existem1'peças do artesanto local que jl não são confec- 
. i 

cionadas nem suas técnica$ de elaboração são transmitidas aos mais jovens, haven~ 

' ' do o risco de se perde-las em definitivo~(Oliveira, idem). Contra este argumen- : 

to h! muitos outros em contr~rio e que podem ser explicados pelo sistema de x~x21 

aprendizado e pelo proprio processo aculturativo, mas bastaria lembrar que um 

objeto feito para venda não está na mesma categoria de um outro, feito para uso.: 
i 

Outrossim1uma série de objetos, que são mais elaborados e porsisso requerem maiox 

especialização artesanal e mat;rias primas raras1são destinados 
! 

a. um desempenhei 

igualmente especializado, geralmente rituais e confeccionados neste per1odo e 

para este fim especifico. Com a aculturação muitos rituais não são mais repro 

duzidos e da mesma forma estes objetos não são mais produzidos pois perderãm. sua 

razão de ser. Pessoalmente1não creio que a Artindia possa manter intacto o reper· 

t5rio de objetos da cultura material dos Wayana-Aparai e nem de quaisquer outros. 

povos ind1genas. Algumas vezes, inclusive, ela trabalha em sentido contrário, 
\qu~ 

opbndo-se francamente a seus principies, como'('"Ignorando completamente que para 

a execução de um novo artefato, os Wayana-Aparai necessitam de outro, antigo , 

À 1 1 como modelo, arrebata a estes um especial ssim~ tipo de cesto, unico naquela 

aldeia.cf'tenta comprar a todo custo o mais completo adorno plum!rio existente, 

não o conseguindo graças as negativas de seu possuidor. 

De acordo com Oliveira (idem:12/13) são transacionados na atualidade a seguinte 

lista de objetos: a) peças de ornamento di~rio (pulseiras) b) artefatos de uso 

cerimonial (diversos tipos), e) utens1lios dom~sticos, utilitârios (cestos dive~ 

sos), d) cerâmicas (diversos tipos), d) instrumentos musicais de sopro e de per 

cussão, f) ind~stria textil (rede, tipoia, cintos). &s precçs variam de€$ 150,00. 

a f$ 4 000,00, e que segundo e;...mesmol!evam em consideração a ºqualidade do traba 

lho, dimensões, material empregado, valor utilitário e/ou ornamental". No segun 

do semestre de 1980 a ·comercialização dos objetos de arte~_Wayana-Aparai represen 

tava cerca de 60% do movimento da loja da Artindia em .bel~m (lldem1 ~-..,. · 1 -!. -1(;,~) · 
L~hl e.d~ 

~ evidente que estes fat5res produziram profundas modificaçÔes;l( •... diversqsJ:tz ia 

na produção artesanal Wayana-Aparai ~ destinada à venda à Artindia, como reconhe• 

ce Oliveira (idem) "houve, nos últimos anos um aumento da produção de seus traba- 

• 
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lhos, em detrimento da qualidade e esmero de uma parte dos mesmos". Estas modi 

ficações podem ser resumidas da seguinte forma: a) objetos produzidos com mate 

riais subsistitutos1tanto de origem local como outros, industrializados b) uso 

de ferramentas de carpintaria, e) peças incompletas, notadamente no que se refer~ 
i 

a bordas, pinturas, arremates, d) peças com acr~scimo de elementos, não encontra~ 
1 
1 
1 
1 dos em sua forma original, e) objetos sem serventia na cultura Wayana-Aparai, 

t) gigantismo e min~aturização, estas mod.%ficaçÕes podem ser detectadas em todos J 

1 
de f~ os tipos de objetos, .. g) os motivos decorativos nos trançados são dispostos 

·~d~ 
forma irregular, disproporcional ou são inacabados, ~unção, 

tam sem· significado, h) se comparadas com outras, ma1s antigas ou de uso 
e~~~~ ... 

v.erifica-seY'peçasyconiecc1onadas sem esmêro, i) criaçao de objetos 

1 

resu.J. / 
l 

I 1 
proprio~ 

1 

não :pertencen~ 
1 

tes ao repert6rio tradicional e confectionados exclusivamente para venda. 

1 

'' ,,,. '' ./ 
,e ~· ·,/'.>; ;i 

- 1 
\ 

:~ ,..-' .. -.- 
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