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O MAC tem grande satisfação em acolher em seu recinto esta
magnífica mostra de fotografias e cerâmicas decoradas com motivos
abstrato-geométricos, em colaboração com o Museu Plínio Ayrosa,
do Departamento de Ciências Sociais da USP. Primeira exposição
do ano no MAC, esta exposição assinala o interêsse em se poder
articular esta entidade com suas congêneres dedicadas à pesquisa
na USP e que tangenciam a área das artes visuais.
Variando de suporte, entre o corpo e a cerâmica utilitária ou ritual
- ou ainda mesmo com o fim de comercialização expresso por
seus produtores - estas pinturas revelam uma decoração
aparentemente abstrato-geométrica.
Todavia, a própria pesquisa dos estudiosos da área vem nos
assinalar que esse "abstracionismo"
é mais entre aspas que real
posto que o desenhista parte sempre de referências de seu mundo
real (sobretudo inspirado em animais que o rodeiam na natureza)
em estilizações geometrizantes. Assim, os traços de linhas
frequentemente retas parecem ter, na realidade, uma função
visualmente ordenadora das superfícies da cerâmica ou dos corpos
sobre os quais são aplicados, com uma curiosa prevalência da
ortogonal em sua composição.
Observável, ao mesmo tempo, é a notável variedade dos padrões
nunca repetidos, dando b ern idéia da rica criatividade intuitiva dos
riscadores que elaboram, assim, um maravilhoso universo visual ao
mesmo tempo tão efêmero - no caso da pintura corporal - quanto
rico em simbologia intimamente vinculada à sua cultura.
Longe estão estes produtores visuais das comunidades indígenas
contemporâneas dos artifícios utilizados por artistas urbanos de
nosso tempo que recorrem ao computador para a criação de
padrões inéditos ou para a ampliação de seu repertório. Baseiamse, conforme sabemos, exclusivamente, em sua sensibilidade
aguda e em sua sabedoria intocada, apesar da pobreza dos
materiais e do instrumental utilizado. Daí porque parece-me
profundamente importante, antes que estas culturas desapareçam
de vez sob a onda da deculturação em curso, a documentação dos
desenhos destas decorações simbólicas, tão importantes no
respeito que devemos a estas culturas que realmente integram o
homem harmoniosamente
em seu contexto, a despeito de uma
natureza que lhe pode parecer hostil.
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Aracy Amaral

Aspectos da pintura na cultura

indígena

O Museu de Arte Contemporânea, ao manifestar o desejo de
comemorar a Semana do índio com uma exposição sobre a arte
gráfica indígena, não poderia ter feito uma escolha mais feliz e
oportuna.
Colocando em destaque a grande beleza das peças de cerâmica e
as fotografias sobre pintura corporal e tatuagem, valorizando, desta
maneira, uma das manifestações mais criativas dos índios da
Amazônia, o MAC apresenta também, pela primeira vez, ao grande
público urbano, uma pequena parte da rica e variada produção
artística de uma nação TUPI, cujos remanescentes, umas 53
pessoas, encontram nas suas atividades artísticas e xamanísticas a
sua última razão de sobrevivência. Territorialmente cercados,
demograficamente abalados, a persistência e qualidade de sua arte,
porém, é uma autêntica expressão da identidade étnica e cultural
destes índios que habitam as margens do médio Xingu.
Os Asuriní vivem, como tantos outros povos indígenas no Brasil,
no meio de uma nação onde se continua a ignorar a existência de
inúmeras artes que são o resultado de um longo desenvolvimento,
culminância de uma tradição bem estabelecida. Neste sentido, e de
modo paradoxal, a arte gráfica e as peças expostas nesta mostra
são o dramático testemunho de artistas anônimos de uma nação em
extinção.
Entretanto, enquanto os nossos olhos se detêm na forma e
decoração de cada objeto, apreciando ainda o efeito de conjunto,
não hesitaríamos em usar o nosso vocabulário estético e falar em
harmonia, ritmo, proporções e força de expressão. A faculdade
estética é inata do homem, algo tão natural como falar ou qualquer
outra expressão de atividade cognitiva. Mais uma vez precisamos
reconhecer que a nível das manifestações artísticas não existem
diferenças qualitativas entre a nossa civilização e as sociedades
arcaicas. Nas sociedades pré-industriais, porém, a arte está
intimamente relacionada a outras esferas da cultura como a
organização social e o sobrenatural e as possibilidades e limitações
oferecidas pelo meio ambiente. A arte participa de modo mais
íntimo das outras dimensões humanas e por esta razão se
apresenta como uma atividade coletiva, bastante padronizada e
amplamente difundida entre a população que a pratica.
As peças aqui expostas foram diretamente trazidas da aldeia ao
longo dos anos de pesquisa e convivência com os artistas e as
ceramistas Asuriní. Assim, cada peça é amplamente documentada.

A coleção está atualmente depositada nas salas de trabalho do
Museu Plínio Ayrosa da USP para estudo e como parte de um
projeto mais amplo de levantamento e análise da arte gráfica entre
os índios do Brasil. Há mais de 25 anos, Lévi-Strauss, no seu
primeiro manifesto estruturalista sobre a arte, lamentava a
repugnância dos etnólogos contemporâneos com relação aos
estudos de arte primitiva comparada, lacuna que se pretende
preencher atualmente, especialmente através de longos períodos
de pesquisa de campo.
Parte-se da convicção de que o estudo de uma forma de arte deve
ser apreendida no seu contexto geográfico, histórico e sóciocultural, espaço onde ocupa um lugar relevante. Procura-se saber
como, por exemplo, a arte gráfica se relaciona com os outros meios
de comunicação verbais e não verbais existentes em uma
sociedade, quais são suas conexões internas, capazes de lhe
conferir característricas e funções específicas e capazes de dar
conta de sua persistência.
A arte gráfica é um meio de expressão que permite uma
multiplicidade de significados e inúmeras conotações que precisam
ser corretamente analisadas no seu contexto formal e cultural. O
estudo da arte de povos indígenas não pode ser encarado como um
empreendimento esotérico e sobre o qual o homem ocidental impõe
os seus valores e ideais. Com maior proveito, deveria ser uma
experiência através da qual se descobre e aprende a apreciar
outras maneiras de pensar, outros valores e outros modos de vida.
A arte gráfica dos Asuriní é abstrata, essencialmente formada de
desenhos geométricos retangulares. É uma arte simbólica, sendo
que os índios conhecem o significado de cada elemento gráfico. Os
desenhos variam devido às combinações sempre renovadas a partir
de uma estrutura-padrão de motivos elementares que se adaptam a
um suporte plástico que por sua vez é portador de um outro
conjunto de significados, e que permite apreciar a relação íntima
entre grafismo e formas e entre forma e significado.
Do ponto de vista plástico existem, sem dúvida, certas semelhanças
entre o corpo e uma peça de cerâmica. Aplicada no corpo, porém, a
pintura possui uma função essencialmente social e mágicoreligiosa. Em muitas sociedades indígenas, a decoração do corpo
confere ao homem sua dignidade humana, o seu ser social e o seu
significado espiritual. A decoração é concebida para o corpo mas o
corpo só existe através dela. Esta dualidade do corpo (forma
plástica) e grafismo (Comunicação visual) expressa uma dualidade
mais profunda, porém essencial, a do indivíduo e o da personagem
social que deve encarnar. Entendida assim, a decoração é a
projeção gráfica de uma realidade de uma outra ordem da qual o
indivído enquanto indivíduo também participa, projetado no cenário
social através da pintura que o veste.
Por outro lado, aplicado na cerâmica e recoberto de uma fina
camada de resina-verniz que lhe aumenta o brilho, este mesmo
grafismo é essencialmente decorativo, realçando as características

plásticas de uma grande variedade de formas que constituem o
conjunto das panelas e vasilhames da mulher Asuriní. A variedade
dos desenhos é maior e possivelmente a atitude da artista seja mais
livre e lúdica, acentuando-se aqui também um certo estilo mais
pessoal.
Mas há, como se é de esperar, uma contaminação pelo simbolismo
que impregna toda a vida social e neste sentido os objetos
inanimados, como a cerâmica e as cabacinhas se confundem com o
corpo humano e os espíritos da mata. Curiosamente, o que nos
chama a atenção é a representação de um motivo decorativo
aplicado e adaptado à forma de um fundo de panela, diretamente
transposto para certas partes do corpo humano como a parte
superior da coxa ou a forma alongada e a côncava de uma meia
cabaça se adaptando às curvas do ombro humano.
Este aspecto coloca, por sua vez, a questão do grau de autonomia
da arte indígena com relação aos outros aspectos da cultura e em
que medida· o elemento plástico e a arte gráfica são
necessariamente dados em correlação e ligados por uma relação
funcional. E, finalmente, coloca a questão de quanta liberdade
estética possui o artista. Em certas sociedades indígenas a arte
pode chegar a um virtuosismo extremo (como por exemplo a antiga
pintura facial caduveo ou a plumária urubu-kaapor), mas se
apresenta estática por longos períodos de tempo porque
relacionada a uma trama de significados sociais e religiosos que ela
ajuda a preservar. E o próprio isolamento reinforça estes traços. A
arte gráfica rAsuriní, por exemplo, é única, quando comparada às
manifestações artísticas de outros grupos indígenas da região, bem
que o seu estilo lembre ou de outras regiões da América do Sul,
especialmente a região andina.
Com o aumento do contato com a sociedade nacional e a medida
que a cultura vai se descaracterizando, pode acontecer que se
percam muitos dos significados da arte gráfica, mas o estilo
decorativo perdura como manifestação fundamental de
diferenciação e afirmação da própria identidade étnica.
Neste contexto, o prazer estético do artista residiria essencialmente
na sua habilidade de artesão, no seu talento em reproduzir com
perfeição o acervo tradicional, combinando e recombinando os
mesmos elementos, projeção de um mapa cognitivo plenamente
assumido. E quando o seu mundo se amplia, sem porém, destruí-lo,
nada lhe impede de integrar novas formas e novos temas
transformando-os através do barro e da tintura de jenipapo e urucú
em uma obra de arte genuinamente Asuriní.
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Lux VidaJ
Antropóloga da USP
Responsável pelo Museu Plínio Ayrosa
Presidente dá Comissão Pró-índio
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Asurini do Xingu
Arte Gráfica
As peças utilizadas nesta exposição constituem parte de um acervo
da cultura material dos índios Asuriní, grupo pertencente à família
lingüística Tupi-guarani, contatado em 1971, no Estado do Pará.
A exposição destas peças mostra a deccn::!Ç~'J -:"'a cuuura material
Asuriní com desenhos geométricos, cujo conjunto compõe um
sistema de arte gráfica, aplicados também no corpo humano.
A cestaria, os enfeites corporais, a decoração de armas e a
tatuagem do corpo estão a cargo do homem. A confecção da
cerâmica e a pintura do corpo são atividades femininas e a gravura
em cabaças, uma atividade comum a homens e mulheres.
Considero que essa arte gráfica forma um sistema uma vez que
possui uma gramática própria, obedecendo regras estéticas e
morfológicas, observadas nas variações dos diferentes padrões de
desenho.
Os inúmeros desenhos geométricos são aplicados em diferentes
formas e superfícies e em combinações também variáveis, como
pretende mostrar esta exposição. Observe-se que cada peça de
cerâmica é única, variedade essa que atesta a riqueza do sistema
de arte gráfica Asuriní.
Um dos objetivos da pesquisa que vem sendo realizada sobre o
sistema de arte gráfica Asuriní é contribuir, através da análise
comparativa, para o desenvolvimento dos estudos sobre sistemas
de comunicação visual entre sociedades indígenas do Brasil.
De um modo geral, pode-se observar que entre os Xikrin e Xavante,
grupos Jê, há uma relação predominante da ornamentação corporal
com a ordem social. Entre os Asuriní, entretanto, a arte gráfica está
relacionada a um sistema de significação cujo conteúdo se
encontra, principalmente, no domínio da natureza, de um lado, e na
cosmologia do grupo, de outro. Além destes dois domínios,
relaciona-se também à própria produção cultural do grupo (artefatos
e a atividade de desenhar em si).
Alguns desenhos geométricos (lloak = desenho, pintura) são
estilizações de elementos de natureza como:
Tripas de jaoutt
pena de asa de mutum
carapaça de jabuti
guelra de peixe
osso da bunda do jabuti
peixe
pata de jabuti
galho de árvore chamada d!'agiwa
cangote de onça
flor de milho
tamanduá
feijão
cipó entrelaçado na mata.
Em relação à cosmologia, pode-se dizer que a maioria dos
d~s~nh~s segue um padrão chamado Taingawa, cuja unidade
rrururna e braço/perna de uma representação simbólica da figura
humana, utilizada nos rituais xamanísticos.
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Além de alguns dos desenhos acima citados que representam a
natureza, outras variações de Tainga'ft'a podem ser elaboradas,
geralmente como criação individual.
Ainda no domínio cosmológico, há um motivo-padrão único
chamado Kwatsiarapara, ·entidade mítica que deu o desenho aos
homens. E aplicado no corpo e na cerâmica e constitui o padrão de
trançado que enfeita armas cerimoniais (arco e flecha), cestaria e
ornamento corporal.
Quanto à produção cultural, há desenhos.que levam o nome da
forma onde são aplicados, preferencialmente, como:
desenho da pernJl {tamgkyzoak)
v
borda da peça dza'é (dza'éakynga; dza'é = panela; gakynga/
cabeça)
Outros têm o nome do próprio grafismo:
linhas (pirinlna)
pintas (ipinima)
Interessante notar qu,~ o motivo usado unicamente no corpo
feminino chama-se dioaketé que significa pintura de verdade,
pintura por excelência.
Este motivo-padrão é o único que não pode ser transposto para
outra superficie ou forma, pois é necessária a utilização da forma do
corpo humano para realizá-lo.
O corpo humano pode ser pensado como o suporte por excelência
e mais freqüentemente decorado no cotidiano Asurini. E os corpos
das jovens são, por sua vez, os mais pintados.
Por outro lado, na pintura corporal são mais restritos tanto o
repertório de motivos de desenhos utilizados, quanto a liberdade de
combiná-los.
Não há motivos que distingam categorias de idade ou sexo. A
diferença entre sexos se manifesta na distribuição das estampas
sobre o corpo. Entre as mulheres, o ventre (do púbis à altura dos
seios) é marcado por um desenho {geralmente se usa o motivo
pirinina-linhas verticais) que divide a parte da frente do tronco em
duas partes, verticalmente. Entre os homens, esta divisão se dá no
sentido horizontal: um desenho em cada ombro {dzetl'iwapawa) e
linhas horizontais, de ombro a ombro (murumunakawa) delimitam a
parte de cima do tronco que não é pintada.
Outras divisões do corpo são comuns a ambos os sexos e podem
ser pintadas separadamente: a) rosto; b) metade do rosto, entre o
nariz e o queixo até as orelhas; e) braço; d) mão; e) tronco e coxas
até logo abaixo do joelho; f) perna, do tornozelo até logo abaixo do
joelho; g) pé; h) ombro.
Na utilização dos motivos de pintura corporal, observa-se que a
escolha é mais restrita ainda para os homéns e mesmo os jovens,
são menos freqüentemente pintados. Pintam-se as xamãs e os
auxiliares, por ocasião dos rituais xamanísticos. Nessas ocasiões,
as jovens cantadoras decoram seus corpos com mais esmero.

(dtenipawa) e carvão
vegetal (tataywa). O fruto do jenipapo é ralado em um pedaço da
raiz da palmeira chamada Paxiubinha cuja superfície é espinhosa.
Esse ralador chama-se PatSl'iwa, nome também dado a essa
palmeira. Espreme-se a massa ralada com os dedos e o líquido
obtido é colocado numa pequena panela semiquebrada. Raspa-se o
carvão vegetal no fundo da panela, o qual deverá tornar o desenho
visível durante sua execução. Após o banho, horas mais tarde, o
desenho desaparece, mas, em seguida, a tinta de jenipapo se torna
forte na superfície da pele, permanecendo vários dias. A pintura do
corpo pode ser executada com os dedos ou com um pincel
(dzufuiwa), no caso de motivos com linhas finas. Trata-se da haste
de uma planta (família Leguminosae), cuja superfície é aveludada.
Um pedaço de talo da folha de palmeira seca, um pequeno pedaço
de madeira encapado de algodão também podem servir de pincel
para outros tipos de traço.
A pintura do corpo é feita com jenipapo

.
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CONFECÇÃO DA CERAMICA
Na confecção da cerâmica, atividade feminina, é utilizada a técnica
de superposição de rolos, em espiral, feitos de argila (dza'éõ) e
cozimento em fogo piramidal.
Na modelagem da peça e no alisamento da superfície são utilizados
espátulas (pedaços de cabaça recortada), coco de palmeira inalá e
um parasita que cresce no caule das árvores. Este parasita
(uruperna), espécie de uma esponja, é passado na borda dos potes
para que a espessura da mesma se torne fina e uniforme.
A decoração é feita com pigmentos provenientes de concentração
de óxido de ferro (itawá = pedra amarela; ltawaondl = pedra preta;
itawaplrlngl = pedra vermelha). As pedrinhas são esfregadas com
um pouco de água sobre uma pedra maior, obtendo-se a tinta com a
qual se pinta a superfície externa das peças. Os pincéis usados são
pequenos talos de folha de palmeira, pena de mutum, pauzinhos
flexíveis encapados de algodão. Para envernizar as peças, usa-se a
resina da árvore do jatobá (dzotaika).
Na parte interna das peças, passa-se a entrecasca de uma árvore
chamada tsitsi'iwa, a qual é macerada e esfregada vigorosamente
nas paredes.
CATALOGO DAS PEÇAS
Ql

A ordenação das peças seguiu critérios de forma e utilidade e
dentre as peças expostas destacaram-se, no catálogo, padrões e
motivos de desenho para ilustrar o conteúdo do sistema de
significação a que está relacionada a arte gráfica Asuriní.
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Regina Aparecida Polo Müller
São Paulo, 7 de março de 1983
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Relação das peças expostas

1.

nome da peça: dza'endlwa ou dzapepaf (dza'endlwá,
com significado relativo ao
aspecto estético e dzapepai, relacionado ao aspecto utilitário: as
panelas usadas para cozinhar têm essa forma e nome)
uso: no ritual do Kawlrahó, parte de um complexo cerimonial que compreende a
celebração dos mortos e a cerimônia das flautas Turé; neste ritual, os jovens
devem pular sobre uma grande panela colocada no centro da casa comunal, onde
são enterrados os mortos; após pularem a grande panela, os jovens tomam
mingau ritual (kawi), feito de milho fermentado, servido nesta peça
nome do desenho: cabeça de dza'é
2a29
nome da peça: dza'endlwá ou dzapepaf
uso: fabricada para comercialização com o branco; as de tamanho menor são usadas
para guardar pequenos objetos
nome do desenho: 23. galho da árvore dzaglwa (corpo da peça)
30a34
nome da peça: yhawa (yh = água; awa = relacionado a)
uso: para carregar e depositar água
nome do desenho: padrão talngawa - representação simbólica - (corpo e pescoço da
peça)
35a45
nome da peça: yhawa ou yhawl (diminutivo de yhawa)
uso: fabricada para comercialização com o branco
nome do desenho: 41. pintas (corpo da peça), padrão tatngawa (pescoço da peça)
43. feijão (corpo da peça)
44. pintura de perna (corpo da peça)
45. Kwatstarapara - sobrenatural - (corpo da peça)
46
nome da peça· yhawi
uso: peça decorativa
nome do desenho. kulapel (usado na decoração das cabaças - · secção convexa
inferior); feijão (secção convexa superior)
47e48
nome da peça: yhawl
uso: miniatura fabricada para crianças
nome do desenho: kulapei
49a51
nome da peça: dzafú
uso: para depositar água, mingau e mel
nome do desenho: 50. asa de mutum (pescoço da peça)
kutapel (corpo da peça)
52a56
nome da peça: dzafú ou dzaful (diminutivo de dzafú)
uso: fabricada para comercialização com o branco
nome do desenho: 52. favo de mel (corpo da peça)
.57 e 58
nome da peça: dzafui
uso: fabricada para crianças
nome do desenho: 57. osso da parte traseira do jabuti ou pata do jabuti, ambos padrão
talngawa (corpo da peça)

59
nome da peça: dzafuf
uso: para guardar pequenos objetos
nome do desenho: padrão talngawa (corpo da peça)
80e61
nome da peça: dza'é
uso: em ocasiões cerimoniais e no cotidiano para servir alimentos como mingau, em
especial o mingau de milho e aves como o mutum
nome do desenho: 60. parte traseira do jabuti, padrão talngawa (corpo da peça)
62a65
nome da peça: dza'é ou dza'el (diminutivo de dza'é)
uso: fabricada para comercialização com o branco
nome do desenho: 62. osso da parte traseira do jabuti, padrão talngawa (corpo da peça)
65. cipó entrelaçado na mata (borda da peça)
66a68
nome da peça: dza'é
uso: nos rituais xamanísticos
69
nome da peça: dza'é
uso: na cerimônia das flautas para servir o mingau ritual
nome do desenho: asa de mutum (corpo da peça)
cabeça de dza'é (borda da peça)
71 a73
nome da peça: dza'ékula
uso: para servir e guardar pequenas quantidades de comida, semelhante ao uso das
cabaças (kula)
nome do desenho: 71. kulapel (corpo da peça)
74
nome da peça: puplanekanawá
uso: forma antiga, não fabricada atualmente
nome do desenho: kulapel (corpo da peça)
pintas (pescoço da peça)

75
nome da peça: puplanekanawá
uso: forma antiga, fabricada a pedido do colecionador
nome do desenho: feijão (corpo e pescoço da peça)
76
nome da peça: garatsl
uso: forma antiga, fabricada a pedido do colecionador; tradicionalmente, era fabricada
sem decoração, usada para esquentar pequenas quantidades de mingau
nome do desenho: linhas (peça inteira)
77.
sem nome. imitação de uma lata de sorvete Klbon
uso: fabricada para comercialização com o branco
nome do desenho: cabeça de dza'é (corpo da peça)
kulapel (fundo da peça)

78

sem nome. mutação do pau cavador, instrumento agrícola
uso: confeccionada para trocar por seu similar industrializado
nome do desenho: kulapel

79a90
nome da peça: kula
uso: para servir alimento
nome do desenho: 79. padrão talngawa (representação simbólica)
80. linhas
81. linhas
82. cipó entrelaçado na mata

Regina Aparecida Polo MOller

91
nome da peça: ywyrapakwatslara
uso: arco cerimonial usado no ritual Kawara, dedicado à celebração dos mortos, com a
qual termina o complexo cerimonial das flautas Turé
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Regina Aparecida Polo Müller, 33 anos, antropóloga, iniciou suas pesquisas entre
grupos indígenas brasileiros em 1972, estudando aspectos da arte visual nestas
sociedades.
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Entre os Xavantes do Mato Grosso, estudou a ornamentação corporal, tendo
elaborado sua tese de mestrado sobre "A Pintura do Corpo e ornamentos Xavante:
arte visual e comunicação social", apresentada no Programa de Pós-Graduação em
Antropologia Social da Universidade Estadual de Campinas, em 1976.

94

Orientada por Lux Vida! em sua primeira tese e atualmente, nas pesquisas para a
elaboração da tese de doutorado, iniciadas em 1976, Regina continuou se dedicando
à área de Etna-estética, enfocando desta vez o sistema de arte gráfica Asuriní.

nome da peça: uywa
uso:
flecha confeccionada para a troca ritual realizada durante o complexo cerimonial
das flautas Turé
nome da peça: arawy
uso: enfeite usado nas principais cerimônias e rituais

nome da peça: mblakwatslá
uso: no preparo da farinha de mandioca, para depositar o algodão durante sua fiação
etc.

·/
Relação das Fotos
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.
28.
29.
30.
31.
32.
33.
34.
35.

Desenho de rosto - Towákwatslá
A volta do banho
Matuia pinta Apeona
Desenho de peixe
Desenho de peixe
Ritual Taowa
Desenho das cabaças - Kwlapel
Pintura de boca
Padrão Talngawa
Padrão Talngawa
Bepewi pinta Murukai- motivo Dzoaketé
Mburi pinta Matuia - motivo Kwatslarapara
Pintura de boca
Mirabo pinta Murumanak
Padrão talngawa (tronco e coxas) e pintura própria da perna - tamakyzoak
Matuia e Apeona fazendo mingau
Pintura e tatuagem
Desenho do cipó entrelaçado
Tutem faz tatuagem em Pinatsiré
Ritual Taowã - tatuagem
Tatuagem de boca
Tatuagem masculina
Decorando cerâmica
Pintura de boca e tatuagem feminina
Tutem na cerimônia das flautas Turé
Pintura corporal feminina - motivo Dzoaketé
Desenho das linhas
Pintura corporal feminina - motivo Dzoaketé
Desenho favo de mel
Tatuagem feminina
Ritual Taowa
Ritual Xamanístico
Ritual Xamanístico
Ritual Taowa
Tatuagem masculina

Entre 78 e 79 organizou duas coleções de peças etnográficas Asuriní para venda a
Museus. Este trabalho é parte do "Projeto de Recuperação dos Asurini do
Koatinemo", do qual foi coordenadora. O projeto, desenvolvido através da FUNAI em
78/79 teve como um de seus objetivos, além da assistência à saúde e demarcação da
área indígena, orientar a comercialização do artesanato Asuriní. Esta orientação
pretende valorizá-la adequadamente, entendendo-o como arte e comercializando-se
coleções registradas etnograficamente.
São Paulo, 7 de março de 1983.

Renato Delarole
Renato Delarole, 26 anos, fotógrafo, realiza trabalho na Amazônia desde 1977, quando
esteve pela primeira vez entre os Asuriní do Xingu. Desde então até 1982, viveu
quase três anos entre esse grupo indígena, tendo documentado vários aspectos da
vida social e cultural Asuriní.
Nesta região fotografou também os Arara, Araweté e Kayapó.
No Acre, documentou o trabalho de exploração da borracha e outros aspectos da
vida social e cultural dos índios Kaxinawá (lotos e filme), e fotografou os índios
Campa, Machineri, Jaminawa. Trabalhou ainda no Projeto "Saber Comum" da
Fundação Cultural do Acre, na região de Brasiléia-Assis Brasil e nos jornais
"Varadouro", "Gazeta do Acre" e "Folha do Acre".
Viajou por outras áreas da Amazônia, fotografando as cidades e as regiões cortadas
pelas estradas BR 364 (Rio Branco - Porto Velho), rodovia BR 316 (Porto Velho Manaus) e a rodovia Transamazônica.
Além dos grupos indígenas já citados, fotografou também os Karajá, Txukahamãe e
Krahó.
E colaborador do Centro Ecumênico de Documentação e lnformaçao - CEDI, na
parte de documentação fotográfica dos povos indígenas.
Seus trabalhos foram publicados em revistas, jornais e calendários, de 77 a 82.
São Paulo, 8 de março de 1983.

