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Este volume nasce de um congresso internacional de estudos, intitulado 
“No Embalo da Rede. Trocas Culturais, História e Geografia do Barroco 
na América Portuguesa”, realizado de 6 a 8 de maio de 2015, no Museu 
de Arte Contemporânea da Universidade de São Paulo (MAC-USP), or-
ganizado por nossa iniciativa com o apoio da Faculdade de Arquitetura 
e Urbanismo da Universidade de São Paulo (FAUUSP), e do Instituto de 
Filosofia e Ciências Humanas da Universidade Estadual de Campinas 
(IFCH UNICAMP).

 No evento, participaram estudiosos convidados provenientes 
de diversas regiões do Brasil bem como de outros países americanos. 
Ao lado do congresso, no mesmo Museu, foi montada a exposição “As 
Missões Jesuíticas da Região Guarani. Uma Experiência Cultural e Social 
Americana”, organizada pelo CEDODAL de Buenos Aires, dirigido pelo 
professor Ramón Gutierrez, com o apoio da Fundação Bunge y Born. 

 Em decorrência da reunião, foi desenvolvido a partir de outubro 
de 2016, junto ao Departamento de História da Arquitetura e Estética do 
Projeto da Faculdade de Arquitetura e Urbanismo da Universidade de 
São Paulo, o projeto de pesquisa intitulado “Barroco Cifrado. Pluralidade 
Cultural na Arte e na Arquitetura das Missões Jesuíticas no Estado de 
São Paulo (1549-1759)”, coordenado pela professora Renata Maria de 
Almeida Martins, e financiado com um auxílio Jovem Pesquisador pela 
Fundação de Amparo à Pesquisa do Estado de São Paulo – FAPESP. 
Durante quase quatro anos, o projeto promoveu numerosas iniciativas, 
entre exposições, seminários, conferências, eventos, como as Sextas 
Barrocas e as Quintas Ameríndias, todas voltadas a conectar os estudos 
nas áreas de história da arte e da arquitetura colonial, da arqueologia da 

Luciano Migliaccio
Renata Maria De Almeida Martins

Apresentação
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arte, da preservação do patrimônio, das artes indígenas. Impulsionou 
também a criação e a revisão de disciplinas de graduação e pós-gra-
duação, e a formação de grupos de estudos, no intuito de renovar as 
perspectivas historiográficas sobre a arte barroca, e formar novos 
pesquisadores reatando os vínculos estreitos entre a história cultural 
brasileira e o inteiro contexto latino-americano e global. 

 O volume, portanto, proporciona um resultado desta trajetória, 
reunindo textos apresentados no seminário de 2015, e outros redigi-
dos sucessivamente. Alguns são de estudiosos já consagrados, que 
foram referências fundamentais para o projeto, outros de autores que 
já deram contribuições destacadas para a história da arte e no campo 
do restauro, outros ainda de pesquisadores mais jovens, que abriram 
perspectivas originais de indagação que poderão ser desenvolvidas 
proficuamente em próximas etapas. 

 Além de um texto de Ramón Gutiérrez, ponto de referimento 
obrigatório de todo este trabalho, e de um depoimento que ele conce-
deu a Alexandre Benoit em Buenos Aires, a coletânea conta com con-
tribuições de Ângela Brandão, Angélica Brito, Alex Bohrer, Aziz Pedrosa, 
Christian Mascarenhas, Claudia Duarte, Carla Garrido, Nelson Porto, 
Danielle Pereira, Denise Massimino, Diogo Borsoi, Fabricio Forganes, 
Flávio Gil, Julio Moraes, Julio Meiron, Maria José Spiteri, Mateus Rosada, 
Mozart Bonazzi, Myriam Salomão, Percival Tirapeli, Rafael Schunk, 
Regina Helena Vieira, Renata Martins, Thaís Montanari.

 Nestas páginas, então, encontra-se um balanço significativo 
dos estudos atualmente desenvolvidos numa parte do universo acadê-
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mico brasileiro sobre o tema do Barroco na arte e na arquitetura colonial 
na América Portuguesa. As mais diversas temáticas e abordagens são 
representadas; contudo, todas tem como pano de fundo a discussão 
sobre os fenômenos e os processos de transculturação e de recepção 
ocorridos na cultura artística do Brasil colonial, no contexto geral da 
América Latina, numa ótica global e local ao mesmo tempo. 

 A transculturação e a miscigenação são entendidas como fenô-
menos constantes e característicos da cultura global, marcadamente 
desde a época dos primeiros contatos entre europeus e outras civili-
zações, em particular da experiência social americana da época colo-
nial, na esteira da reflexão metodológica elaborada por historiadores 
como Serge Gruzinski e Gauvin Bailey. De fato, não seria possível atribuir 
sentido a cada manifestação se não desde o ponto de vista de cada ator 
dependendo da sua localização no contexto global. Cada cultura, ainda 
que de forma e com intensidade diferente, é separada da sua própria 
tradição e entra num processo de transformação em que o significado 
de cada elemento é redefinido em relação ao reflexo de fatores globais 
na situação local.

 A perspectiva historiográfica tradicional, por meio de amplas 
categorias formais, se esforçou de inserir a produção colonial brasileira, 
como uma unidade monolítica, dentro de uma história da arte mun-
dial cujos pressupostos eram determinados pelos grandes centros de 
produção do saber histórico, particularmente da França e dos Estados 
Unidos. Esta tendência foi reforçada nas últimas décadas pelo surgi-
mento e a ação de instituição internacionais, que, dotadas de grandes 
meios financeiros e tecnológicos, tendem a concentrar o universo da 
pesquisa no setor, afirmando suas visões hegemônicas e marginalizan-
do a contribuição de outras visões alternativas. 

 É possível hoje reformular os conceitos de centro e periferia, 
dentro de uma mais complexa geografia artística, na qual a posição 
do centro muda com o variar da localização dos atores; ultrapassar o 
mapa anacrônico das unidades nacionais atuais em direção de novas 
geografias baseadas no estudo da concreta circulação das obras e dos 
artistas à época. É hora também de uma redefinição das periodizações 
e das categorias estilísticas tradicionais para a arte colonial da América 
Portuguesa. Longe de ser apenas um reflexo desbotado de eventos 
ocorridos nos centros dominantes, esta se desenvolve por rupturas 
dramáticas, acompanhando e reagindo de forma autônoma às trans-
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formações históricas e às contradições da cultura e da sociedade na 
Europa, e particularmente nos países ibéricos. 

 É suficiente pensar nas consequências na América, até dentro 
da própria Companhia de Jesus, do conflito entre a tradição educativa 
e religiosa surgida durante a conquista e as novas propostas raciona-
listas da Ilustração Católica e dos monarcas reformistas das dinastias 
de Bourbon e de Bragança. Criar uma nova categoria estilística a partir 
da historiografia europeia e desvendar, dentro do onipresente Barroco 
que tudo digere, arrasa e transforma, a presença da estética sensis-
ta, mais leve e moderada do Rococó e da Arcádia, é importante para 
compreendermos melhor a circulação e a mutação das formas, mas 
não é suficiente para compreender o significado daquelas escolhas 
para as diversas componentes da sociedade colonial. É necessário 
um sismógrafo sensível que possa detectar no âmbito local os efeitos 
produzidos por cada movimento telúrico e reconduzir as causas ao seu 
epicentro específico, em relação a outros elementos com os quais se 
relaciona numa constelação muito variável. A América Latina está inse-
rida dentro da moldura maior dos grandes impérios coloniais ibéricos. O 
que ocorre no Japão, na China, na Índia, possui consequências diretas 
no continente americano. Mesmo assim, estas são produto de agentes 
e de determinantes locais que reagem, cada um conforme sua própria 
lógica, dentro do universo religioso, cultural e político de que faz parte. 

 Os domínios americanos, por sua vez, possuem significado 
político, econômico e ideológico variado nas diversas etapas da história 
do império colonial português. De cabeça de ponte da ocupação do 
território americano, a ser defendida contra invasores católicos e pro-
testantes, de menor relevância em relação à África e à Ásia na estratégia 
global da potência lusitana, aos poucos, o Brasil e a Amazônia passam 
a serem vistos por uma parte importante da elite lusitana como a sede 
futura da monarquia e o reservatório de nova energias num contexto 
internacional cada vez mais difícil, na ótica de uma necessária reforma 
do estado. Ao mesmo tempo, deve ser tomado em conta o desenvolvi-
mento de uma burguesia nascida no Brasil, no quadro das caracterís-
ticas peculiares da sociedade colonial. A urgência progressivamente 
mais forte de criar instituições educativas para os filhos da terra, o 
conflito inevitável com os grupos lusitanos, a presença determinante 
dos escravos de origem africana ou ameríndia, em particular, no setor 
da produção artística e da construção, e, portanto, a resistência de suas 
culturas e tradições materiais. Todos estes elementos da sociedade 
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brasileira devem ser considerados de primária importância para uma 
historiografia, que, deixada de lado, uma ótica puramente formalista, 
possa abordar os fenômenos da cultura artística colonial do ponto de 
vista da história social da arte.

 É muito importante, enfim, agradecermos o apoio do amigo 
professor Fernando Quiles que desde a preparação do seminário de 2015 
promoveu com entusiasmo a iniciativa da publicação de um volume de 
atas. Depois, com os desdobramentos sucessivos, este volume mudou 
de significado e de caráter, e o prof. Quiles com a generosidade que 
lhe é própria, abraçou o novo projeto e estimulou a sua conclusão até 
chegarmos à etapa final. 

 Graças à sua colaboração foi possível alcançar plenamente 
não só a realização de uma publicação que esperamos possa ser útil 
para renovar o interesse nos estudos do campo, mas alcançar também 
outro objetivo não secundário: inserir mais um grupo de pesquisado-
res da arte da América Portuguesa na formação de uma rede interna-
cional de estudiosos no quadro da plataforma “Universo do Barroco 
Ibero-americano”. 

 Nosso agradecimento vai a todos os autores e autoras e, 
em particular, a Christian Mascarenhas, mestrando do programa de 
pós-graduação em História da Arte e da Cultura do Departamento de 
História do IFCH UNICAMP pela valiosa colaboração na revisão dos 
textos, e a Juan Ramón Rodríguez-Mateo, coordenador editorial da 
coleção, pela organização do volume. 

São Paulo, 7 de agosto de 2020
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Práticas de Re-existência e Opção Decolonial nas artes
da Amazônia: indígenas pintoras e redes de circulações
locais/globais de saberes e objetos

Re-existence Practices and Decolonial Option in the arts of the Amazon:
indigenous women painters and local/global circulation network of knowledge and objects

Renata Maria De Almeida Martins
Faculdade de Arquitetura e Urbanismo da Universidade de São Paulo, FAU-USP

Fundação de Amparo à Pesquisa do Estado de São Paulo, FAPESP
renatamartins@usp.br 

Resumo
Este artigo apresenta alguns resultados de pes-
quisa acerca da agência* das mulheres indígenas 
pintoras de cuias e produtoras de vernizes, nas 
artes do período colonial na Amazônia. São re-
flexões reunidas em textos anteriores, já publi-
cados ou não, entre 2009 e 2020, e revisados no 
âmbito do Projeto Jovem Pesquisador FAPESP 
Barroco Cifrado**. As intensas redes de trocas 
culturais na região – ativas desde o tempos 
pré-coloniais entre diferentes povos indígenas 
– ganharam novos atores a partir da primeira 
mundialização no século XVI. Levando em conta 
o “giro” historiográfico em direção à história da 
arte global – sem perder as características locais 
de cada experiência – , assim como os desafios 
da decolonização e a opção por evidenciar as 
práticas de re-existências artísticas e culturais 
em processos de longa duração; procuramos 

Projeto Jovem Pesquisador Barroco Cifrado, Processo FAPESP nº 2015/23222-4
Este trabalho se beneficiou da utilização da Infraestrutura de Colecções Científicas Portuguesas (PRISC.pt). Nossos es-
peciais agradecimentos à Dra. Carla Coimbra e à Dra. Teresa Girão do Museu da Ciência da Universidade de Coimbra. Em 
janeiro de 2020, a Dra. Carla nos proporcionou uma importante visita guiada à coleção Alexandre Rodrigues Ferreira na 
Universidade de Coimbra. 

* WILDE, Guillermo. “La Agencia Indígena y el giro hacia lo global”. In: Historia Critica, n. 69, pp. 99-114, Buenos Aires, 2018.

** Desde outubro de 2006, coordenamos na FAU-USP o Projeto FAPESP Jovem Pesquisador Barroco Cifrado: Pluralidade 
Cultural na Arte e na Arquitetura nas Missões Jesuíticas no Estado de São Paulo (1549-1759). A partir do Projeto JP, em 
março de 2019, foi constituído o grupo de estudos Abya-Yala FAU. Opção Decolonial e Culturas Ameríndias na História 
da Arte e da Arquitetura.

Abstract 
This article presents some research results 
about the agency of indigenous women painters 
of gourds and producers of varnishes, in the arts 
of the colonial period in the Amazon. These are 
reflections gathered in previous texts, already pu-
blished or not, between 2009 and 2020 and revi-
sed in the frame of the Projeto Jovem Pesquisador 
FAPESP Barroco Cifrado. The intense networks 
of cultural exchanges in the region –  active since 
pre-colonial times among different indigenous 
peoples – have gained new players since the 
first globalization in the 16th century. We take 
into account the historiographical “turn” towards 
a global history of art – without losing the local 
characteristics of each experience – as well as 
the challenges of decolonization and the option 
to highlight the practices of artistic and cultural 
re-existences in long-term processes duration. 
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Práticas de Re-existências e Opção Decolonial: 
Amazônia indígena e afro-indígena

... um quarto, o banheiro de folhas de açaizeiro para esconder no banho 

aquela intimidade tão conhecida pela mala aberta, e pelos santos

do oratório de miriti1

A ideia do corpo feminino guardado pelos santos do oratório feito de 
palha de miriti, na Ilha do Marajó, cenário do romance Marajó de 1947 do 
ciclo “Extremo Norte”, de autoria do escritor paraense Dalcídio Jurandir 
(1909-1979), evoca, através deste objeto híbrido, na fronteira entre cul-
turas, uma história contínua de longa duração e de trágicas relações de 
poder entre as populações nativas da Amazônia e aquelas provenientes 
ou herdeiras da Europa colonizadora e cristã. Marajó mostra, ainda 
no século XX, a continuidade de estruturas coloniais, mas também a 
re-existência2 da cultura cabocla3.

1. JURANDIR, Dalcídio. Marajó (1947). Belém do Pará: Edições CEJUP, 1993, p. 75.
2. Durante o texto optamos por utilizar re-existência, ao invés de resistência; de acordo 

com ACHINTE, Adolfo Albán. Prácticas Creativas de Re-existencia: más allá del arte ... 
el mundo de lo sensible. Buenos Aires: Del Signo, 2017. 

3. BOLLE, Willi. “A Escrita da História do Marajó, em Dalcídio Jurandir”. In: Novos Ca-
dernos NAEA. Belém do Pará: NAEA, v. 14, n. 1, pp. 43-78, junho de 2011. 

colaborar para destacar a contribuição, quase 
sempre cifrada e muitas vezes ocultada das 
tradições culturais dos povos da Amazônia e 
das mulheres indígenas no contexto colonial. 
O problema envolve, portanto, um estudo mais 
aprofundado da história local, das circulações, 
trocas e apropriações de modelos e materiais 
europeus e/ou orientais e/ou da terra (em cuias e 
vernizes), das transformações ocorridas a partir 
do conhecimento, da criatividade e do trabalho 
de artistas indígenas, africanos e mestiços, e 
das manifestações mais recentes das culturas 
caboclas e ribeirinhas.

Palavras-chave
Re-existências, decolonialidade, redes locais/
globais, indígenas pintoras, Amazônia Colonial

So, we seek to collaborate to highlight the con-
tribution, almost always encrypted and often 
hidden, from cultural traditions of the peoples of 
the Amazon and indigenous women in the colonial 
context. The problem involves a deeper study of 
local history, circulation, exchange and appro-
priation of European and / or Oriental models 
and materials and /or of the earth (in gourds and 
varnishes), as well as the transformations occu-
rred from knowledge, from creativity and work 
of indigenous, African and mixed-race people, 
and in the modern caboclo and riverside cultures. 

Key Words
Re-existences, decoloniality, local/global net-
works, indigenous painters, Colonial Amazon

Para minha avó 
Marina/Mimi, 

da Baía do Sol, 
amor firme com 
banho de cheiro
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 Desde os primeiros tempos do contato, as coroas portuguesa 
e espanhola mantiveram intensos e violentos dispositivos de controle 
nas Américas, mas mesmo assim, não foram capazes de eliminar por 
completo as antigas crenças, saberes e práticas dos indígenas4, que 
através de processos complexos de transculturação5, re-existiram. 
Retirados de seu contexto, fragmentados e levados aos museus euro-
peus e nacionais, muitos destes objetos de arte re-existentes6, prove-
nientes de poderosas “zonas de contato” – lugares tanto de tradução 
cultural mútua, quanto de choques ideológicos7–, perderam as ligações 
com seus corpos, isso não somente pensando em formas estritamente 
sensoriais, mas, sobretudo, quanto à interação entre as forças mate-
riais e sociais que os produziram8. Quando expostos, analisados ou 
estudados de forma não adequada9, estes mesmos objetos podem 
camuflar e tornar invisível a agência dos povos indígenas, africanos e/ou 
afro-indígenas10, impedindo de considera-los como sujeitos históricos, 
inclusive, de uma história global11.

 Em meados do século XVII, na Aldeia de Gurupatuba, atual 
Monte Alegre, na região do baixo Amazonas, o jesuíta João Felipe 
Bettendorff relata: “Fiz então um retábulo de morutim, pintando ao 
meio Nossa Senhora da Conceição pisando em um globo a cabeça da 
serpente, enroscada ao redor delle, com Santo Ignácio à banda direita 
e S. Francisco Xavier à esquerda”; e acrescenta: “[...] para ella fiz um 
retábulo de muruty, em qual pus Nossa Senhora da Conceição de vulto 
e um crucifixo feito de cera, e porque para o altar faltava algum frontal 
fiz um da mesma matéria, o qual pintadinho, parecia muito melhor do 
que o do Reino [...]”12. A palmeira miriti (Mauritia flexuosa) é árvore co-

4. BAILEY, Gauvin. Art of Colonial Latin America. Londres / New York: Phaidon, 2005. 
5. Ver ORTIZ, Fernando. El Contrapunteo Cubano del Azúcar y del Tabaco. Havana: Jesus 

Montero Editor, 1940; RAMA, Ángel. Tranculturación Narrativa en América Latina 
(1982). Buenos Aires: Ediciones El Andariego, 2008; e GUTIÉRREZ, Ramón. Arqui-
tetura Latino-Americana: Textos para Reflexão e Polêmica. São Paulo: Nobel, 1989. 

6. ACHINTE, Adolfo Albán. Prácticas Creativas de Re-existencia..., 2017, op. cit.
7. PRATT, Mary Louise, Imperial Eyes. Travel Writing and Transculturation (1992). Nova 

York: Routledge, 2008; e, mais recentemente, BACKER, Judith (Ed.). European Mis-
sions in Contact Zones: Transformations Through Interaction in a (Post-) Colonial 
World. Gottingen: Vandenhoeck & Ruprecht, 2015.  

8. EDWARDS, Elizabeth; GOSDEN, Chris, PHILLIPS, Ruth. Sensible Objects. Colonial-
ism, Museums and Material Culture. Oxford / Nova York: Berg, 2008. 

9. CLIFFORD, James. “Museums as contact zone”. In: ROUTES: travel and translation 
in the late twentieth century. Cambridge: Harvard University Press, 1997. p. 188-219.

10. PAGE, Carlos. Espacios Sociales Afrojesuitas en la Provincia del Paraguay. Córdoba: 
Báez Ediciones, 2017.

11. WILDE, Guillermo. “La Agencia Indígena...”, 2018, op. cit. 
12. BETTENDORFF, João Felipe. Chronica da missão dos Padres da Companhia de Jesus 
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mum nas áreas inundadas da região amazônica, que também figura em 
“História dos animais e árvores do Maranhão” (1627), de Frei Cristóvão de 
Lisboa, e no “Tesouro descoberto no máximo rio Amazonas” (1757-1776), 
do jesuíta João Daniel. As cascas retiradas desta palmeira, com as quais 
Bettendorff fez um retábulo, e que aparece no oratório do romance 
Marajó de Dalcídio Jurandir, são ainda hoje matéria-prima dos chamados 
“brinquedos de miriti”, produzidos na região das ilhas do Pará, principal-
mente em Abaetetuba, e que através de seus artesãos, enfeitam as ruas 
de Belém na grande festa religiosa e mestiça, do Círio de Nazaré13. Os 
objetos realizados com miriti, desde as grandes máscaras rituais dos 
povos indígenas antes do período do contato até aqueles dos dias atuais, 
relatam uma história de longa duração e de re-existência cultural.

 É fato que ainda que em situação extremamente desigual e de 
escravidão nas colônias, estes povos procuraram reinventar o seu mundo 
e fazer com que sobrevivessem as suas culturas14. Grande parte destes 
objetos, materiais, técnicas, fazem referências às crenças e saberes an-
tigos dos indígenas e da população africana, afro-indígena, mestiça, que 
na maioria das vezes neles re-significaram os seus tradicionais objetos 
sagrados, destruídos pelos missionários, temerosos por seus poderes 
de indução à idolatria15. Em outras situações, os indígenas chegavam 
a retirar peças cristãs das igrejas, por acreditarem que estas também 
tinham poderes, passando a inseri-las em suas práticas, arriscando-se a 
serem presos e excomungados, por “feitiços, profanações, crimes contra 
a igreja e contra El Rey”16. Como é sabido, a maior forma de resistência 
à escravidão (também presente em locais de missões religiosas17) foi a 

no Estado do Maranhão. Belém: SECULT, 1990, p. 169. 
13. MARTINS, Renata Maria de Almeida. “Cuias, Cachimbos, Muiraquitãs: a arqueolo-

gia amazônica e as artes do período colonial ao Modernismo”. In: Boletim do Museu 
Paraense Emilio Goeldi - MPEG, Belém do Pará: Ed. MPEG, 2017, pp. 411-412.

14. LEÃO, Ângela Sánchez. “Servindo ao Rei e a Deus. Escravidão Velada, Liberdade 
Tutelada: A Questão da Liberdade dos Índios no Estado do Grão-Pará e Maranhão – 
segunda metade do século XVIII” (tese de doutorado). São Paulo: PUC-SP, 2015, p. 103.

15. GRUZINSKI, Serge. A Guerra das Imagens. De Cristovão Colombo a Blade Runner 
(1492-2019). São Paulo: Companhia das Letras, 2006. 

16. LEÃO, Ângela Sánchez. “Servindo ao Rei...”, 2015, op. cit., p. 106
17. Quanto à escravidão nas fazendas jesuíticas, chama atenção a relação de escra-

vos em catálogos internos da Companhia de Jesus e nos inventários da expulsão, 
que requerem estudos mais aprofundados sobre gênero, idade, naturalidade, ofícios, 
etc. Cf. MARTINS, Renata Maria de Almeida. “O manuscrito do Catálogo do Colégio 
Jesuítico de Santo   Alexandre em Belém do Grão-Pará (1720) da Coleção Lamego 
do Arquivo do Instituto de Estudos Brasileiros da Universidade de São Paulo (IE-
B-USP)”. In: Revista do Instituto de Estudos Brasileiros da Universidade de São Paulo 
– IEB-USP. São Paulo: IEB-USP, 2009, v. 49, pp. 187-208.
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fuga e a formação de mocambos e quilombos, por indígenas, africanos 
e outros degredados18. 

 No contexto do estudo de caso aqui apresentado, o das in-
dígenas pintoras no final do século XVIII, fica claro que vários ofícios 

18. COSTA, Diogo Gomes da. “Arqueologia dos Africanos Escravos e Livres na Amazô-
nia”. In: Revista Latino-Americana de Arqueologia Histórica. Belo Horizonte: UFMG, 
2016, pp. 71-91. Consultar a obra referencial de GOMES, Flávio dos Santos. 2005.  A 
Hidra e os Pântanos. Mocambos, quilombos e comunidades de fugitivos no Brasil (sé-
culos XVII-XIX). São Paulo: UNESP, 2005; e ainda, SAMPAIO, Patrícia. “Escravidão 
e Liberdade na Amazônia notas de pesquisa sobre o mundo do trabalho indígena e 
africano”. In: III Encontro Escravidão e Liberdade no Brasil Meridional. Florianópolis: 
Oikos Editora, 2007. 

Figura 01. Cuia. Vista 1. Índias 
de Monte Alegre? Pará, Brasil. 
Materiais: fruto (Crescentia 
cujete L.), resina/verniz, 
pigmento. Dimensões: 17,5 cm 
de altura x 19 cm de diâmetro. 
Coleção do Museu da Ciência 
da Universidade de Coimbra. 
Recolhida por Alexandre 
Rodrigues Ferreira (1783-
1792). ANT. Br.193. Fotografia: 
Carlos Barata.
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passaram a ser impostos às índias, que sofriam violências caso des-
cumprissem as jornadas de trabalho na produção daqueles objetos, ori-
ginalmente das culturas indígenas, e no período colonial quase sempre 
modificados de forma complexa, em seus usos e em suas decorações: 
“Se a índia, que bem percebe a desigualdade do partido, se demora mais 
tempo do que o consignado pelo Diretor para concluir a obra, é notada 
de preguiçosa e castigada de palmatoadas”19.

 Optando pela transdisciplinaridade e por uma atitude decolo-
nial20, para os estudos no campo artístico21, será assim apresentado, 
como aprofundamento de trabalhos anteriores22, e em perspectiva 

19. FERREIRA, Alexandre R. Viagem Filosófica pelas Capitanias do Grão Pará, Rio Ne-
gro e Cuiabá. Memórias - Antropologia. Departamento de Imprensa Nacional, 1974, 
p. 47-48 Apud GUIMARÃES, Natally, “Ciência e Dominação: A Imagem do Indígena 
Amazônico pelo Olhar Luso-Brasileiro, à Luz das Ciências Ilustradas na Viagem de 
Alexandre Rodrigues Ferreira”. In: Revista Vernáculo. Curitiba: UFPR, 2009, n. 23 e 
24, p. 141.

20. Consultar alguns dos autores referenciais, MALDONADO TORRES, Nelson. “Trans-
diciplinaridade e Decolonidade”. In: Revista Sociedade e Estado. Brasília: UNB, v. 31, 
n.1, 2016; MIGNOLO, Walter; GÓMEZ, Pedro Paulo (Eds.). Estéticas y Opción Decolo-
nial. Bogotá: Editorial Universidad Distrital Francisco José de Caldas, 2012; WALSH, 
Catherine. “Introducción. (Re)pensamento crítico y (de)colonilidad”. In: Pensamien-
to Crítico y Matríz (De)colonial. Reflexiones Latinoamericanas. Quito: Universidad 
Andina Simón Bolívar / Ediciones Abya Yala, 2005, pp. 13-35; QUIJANO, Aníbal. “Co-
lonialidad del poder, eurocentrismo y América Latina”. In: LANDER, Edgardo. La 
Colonialidad del saber. Eurocentrismo y Ciencias Sociales. Perspectivas Latinoamerica-
nas. La Habana: Editorial de Ciencias Sociales, 2005, pp. 216-275; DUSSEL, Enrique. 
1492, El Encobrimento del Outro: Hacia el Origen del Mito de la Modernidade. La Paz: 
Plural Editoral, UMSA, 1994.

21. Desde março de 2019, coordeno na FAU-USP, juntamente com o Prof. Dr. Luciano 
Migliaccio, o grupo de estudos Abya-Yala FAU. Opção Decolonial e Culturas Amerín-
dias na História da Arte e da Arquitetura.

22. MARTINS, Renata. “Misiones Jesuíticas en el Amazonas Brasileño: Arte, Arqueo-
logia y Adaptaciones”. In: LÓPEZ, Carmé; VALLE, María de los Ángeles; MOYA, Ma-
ría Inmaculada (Org.); Barroco Iberoamericano. Identidades Culturales de un Império. 
Santiago de Compostela: Ed. Andavira, 2014, pp. 21-35; MARTINS, Renata. “Rutas 
Amazónicas del Barroco: Arte, Arqueología y Transferencias Culturales en las Misio-
nes Jesuíticas del Grão-Pará”. In: CAMPOS VERA, Norma (Ed.). Migraciones y Rutas 
del Barroco. La Paz, Bolívia: Fundación Visión Cultural, 2014, pp. 20-26; MARTINS, 
Renata. “Além do Olhar: as fontes sobre a apropriação das técnicas e dos materiais 
das culturas indígenas nas artes da Amazônia colonial”. In: KNAUSS, Paulo; MALTA, 
Marize (Org.). Objetos do Olhar: História e Arte. São Paulo: Rafael Copetti Editor, 2015, 
pp. 139-154; MARTINS, Renata Maria de Almeida. “Uma cartela multicolor: objetos, 
práticas artísticas dos indígenas e intercâmbios culturais nas Missões jesuíticas da 
Amazônia colonial”. In Revista Caiana, Buenos Aires, n. 8, 1 sem. 2016; MARTINS, Re-
nata. “Cuias, Cachimbos, Muiraquitãs: a arqueologia amazônica e as artes do período 
colonial ao Modernismo”. In: Boletim do Museu Paraense Emilio Goeldi - MPEG, Belém 
do Pará: Ed. MPEG, 2017, pp. 403-426; MARTINS, Renata. “Artistas Indígenas e Jesuí-
tas. A Talha e a Imaginária produzida nas Oficinas dos Colégios do Estado do Mara-
nhão e Grão-Pará”. In: BONAZZI, Mozart; SPITERI, Maria José (Org.). Revista Imagem 
Brasileira, n. 8, 2015. Belo Horizonte: CEIB, 2018, pp. 139-148; MARTINS, Renata. 
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global/conectada, este caso exemplar de re-existência artística, atra-
vés da produção de cuias e vernizes pelas indígenas de Gurupatuba, 
no contexto das missões jesuíticas no Grão-Pará23. Nossas pesqui-
sas consideraram, sobretudo, as crônicas, cartas anuas, catálogos 
e inventários conservados em arquivos brasileiros e estrangeiros, as 
cuias recolhidas24 por Alexandre Rodrigues Ferreira em sua Viagem 
Philosóphica (1783-1792)25, hoje guardadas no Museu da Ciência da 

“Jesuítas de Habla Alemana y indígenas artistas em Amazonía”. In: IHS. Antiguos 
Jesuítas en Iberoamérica. Buenos Aires, 2019, v. 7, n. 1, pp. 47-61; e MARTINS, Renata. 
“La Floresta Cifrada: La Pluralidad Cultural en el arte de las Misiones Jesuíticas en 
Amazonía”. In: ZUGASTI, Miguel (ed.). Trece Ensayos sobre el Patrimonio Cultural An-
dino Amazónico (ss. XVI-XVIII),. Navarra: Eunsa, 2020, pp.87-100.

23. MARTINS, Renata Maria. Tintas da Terra, Tintas do Reino: Arquitetura e Arte nas 
missões jesuíticas do Grão-Pará, 1653–1759, São Paulo, FAU-USP, out. 2009 (tese de 
doutorado).

24. Ver PATACA, Ermelinda. “Coletar, preparar, remeter, transportar – práticas de His-
tória Natural nas Viagens Filosóficas portuguesas (1777-1808)”. In: Revista Brasileira 
de História da Ciência, Rio de Janeiro, v. 4, n. 2, pp. 125-138, jul. / dez. 2011.

25. Ver o catálogo dos objetos, organizado por Thekla Hartmann, por exemplo, em ME-
MORY OF AMAZONIA. Alexandre Rodrigues Ferreira and the Viagem Philosophica in 
the Captaincies of Grão-Pará, Rio Negro, Mato Grosso and Cuyabá (1783-1792) (versão 
em língua inglesa de Memória da Amázonia). Coimbra: Museu e Laboratório Antro-

Figura 02. Cuia. Vista 1. Índias 
de Monte Alegre? Pará, Brasil. 
Materiais: fruto (Crescentia 
cujete L.), resina/verniz, 
pigmento. Dimensões: 19 cm 
de altura x 18 cm de diâmetro. 
Coleção do Museu da Ciência 
da Universidade de Coimbra. 
Recolhida por Alexandre 
Rodrigues Ferreira (1783-
1792). ANT. Br.194. Fotografia: 
José Meneses.
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Universidade de Coimbra [Figuras 01 e 02]26 e na Academia de Ciências 
de Lisboa27 [Figuras 03 e 04]; e ainda, remanescentes destes saberes 
em períodos posteriores e na contemporaneidade. 

As indígenas pintoras de Gurupatuba,
suas cuias e seus vernizes

Em se falando de gênero e re-existência na história da arte, um capí-
tulo ainda a ser aprofundado é o papel das mulheres índias no período 
colonial e sua produção artística. Vítimas de abuso e exploração de 
todos os tipos, a presença das mulheres indígenas no âmbito artístico 
nas colônias, em seus diversos períodos e contextos, é um tema a ser 
contemplado por meio de estudos aprofundados e transdisciplinares, 
baseados na história social/cultural, na antropologia e na arqueologia 
das artes. Consideramos uma importante contribuição os variados 
relatos dos séculos XVI ao XVIII, de que na região de Gurupatuba (atual 
Monte Alegre) no Baixo Amazonas, havia uma importante produção 
de cuias e de tintas – mais tarde, já num contexto colonialista, como 
vimos, transformada em trabalho forçado – realizado por mulheres 
indígenas pintoras. 

 O “modo de fazer cuias do baixo Amazonas”, tradição anterior 
ao período colonial, é ainda praticado, com algumas adaptações, pelas 
mulheres ribeirinhas, e recebeu o título de “Patrimônio Cultural Imaterial 
Brasileiro”, inscrito no “Livro de Registro dos Saberes” de 2015, pelo 
Instituto do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional (IPHAN). 

 Em se falar de biografia dos objetos, um caso muito relevante é 
aquele das antigas cuias decoradas da coleção etnográfica reunida por 
Alexandre Rodrigues Ferreira, no curso da “Viagem Philosophica” (1783-

pológico da Universidade de Coimbra, 1994. Agradecemos à Dra. Carla Coimbra por 
nos presentear com esta obra fundamental em visita à coleção em janeiro de 2020. 

26. Ver imagens de algumas cuias em MARTINS, Renata Maria de Almeida. “Cuias, Ca-
chimbos, Muiraquitãs...”, em http://www.scielo.br/pdf/bgoeldi/v12n2/1981-8122-
bgoeldi-12-2-0403.pdf , op. cit.

27. Agradecemos à Profa. Dra. Sandra Leandro pelo interesse em facilitar nosso contato 
com a Academia de Ciências de Lisboa em janeiro de 2020; à Dra. Maria Salomé 
Pais pela gentileza em nos receber e compartilhar informações sobre a coleção de 
Alexandre Rodrigues Ferreira; e à Marta Santos, que nos orientou na visita ao Museu 
Maynense, e posteriormente, também nos forneceu diversos dados quanto às peças 
de interesse. Um agradecimento muito especial à Giovanna Angeloni (FFLCH-USP / 
Abya-Yala FAU), por intermediar a aquisição das imagens em Lisboa junto ao Museu 
da Academia de Ciências. 
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1792) e tema da “A Memoria sobre as cuyas” – escrita em 1786 por Ferreira 
na cidade de Barcelos, no antigo estado do Amazonas, para acompanhar 
a remessa de exemplares de cuias para Lisboa –. As mesmas estão con-
servadas, ao que temos notícias, principalmente na Academia de Ciências 
de Lisboa (Museu Maynense)28 e no Museu de Ciências da Universidade de 
Coimbra. Há também cuias do período colonial na coleção Johann Natterer 
do Museum fur Volkerkunde de Viena29. Sabemos, por exemplo, que naquele 
ano de 1786 teriam sido produzidas pelas indígenas entre cinco e seis mil 
cuias para comercialização30.

 Conforme relata o bispo João de São José em 1763: “[...] em 
Portugal se estimam principalmente em conventos onde há senhoras 

28. CARVALHO, Rómulo de. O Material Etnográfico do Museu Maynense da Academia das 
Ciências de Lisboa. Lisboa: Academia de Ciências de Lisboa, 2000. 

29. Agradecemos à Dra. Cristiana Barreto pela informação. 
30. FERREIRA, Alexandre Rodrigues. “Memoria sobre as cuyas” (1786). In: Revista Na-

cional de Educação, Rio de Janeiro, n. 6, p. 58-63, mar. 1933.

Figura 03. Cuia. Nº Inventário: 
ACL-ETN-0224. Dimensões: 
A x C x L x D: a 8 x 20.5 d 
(max) cm. Descrição técnica 
da ACL: Metade de fruto de 
Crescentia cujete de forma 
oval escurecida por dentro 
e por fora; Ornamentos 
florais incisivos e pintados a 
vermelho, branco e amarelo; 
tem um coração desenhado 
com a inscrição “AMOR FIRME” 
no interior. Produção-local: 
Amazônia (Brasil). Produção-
data:  Século XVIII. Coleção 
Etnográfica do Museu da 
Academia de Ciências de 
Lisboa, ACL. Subcolecção: 
Brasil (BR). Fotografia: Paulo 
Bastos.  
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do Brasil, e também as fidalgas que ocupam o tempo em fazer meia, 
costumam trazer nas cuias o fio, servindo de fundo a sacos peque-
nos de seda”31. Em outro momento, o bispo pretendeu comprá-las em 
Monte Alegre, mas não as teria encontrado: “uma porção de quarenta 
cuias para fazer presente d’ellas a quem as estima e mandou pedir de 
Portugal”32. Em visita ao Museu Maynense da Academia de Ciências de 
Lisboa em julho de 2017, e recentemente, em janeiro de 2020, confirma-
mos que algumas cuias conservadas na coleção Alexandre Rodrigues 
Ferreira trazem inscrições em língua portuguesa. Numa delas, pintada 
com motivos florais e vegetais em boa parte de sua superfície, e com 
borda contendo também pequenos corações flechados e alados (que 
portam cabeças de pássaro desenhados de perfil), destaca-se a inscri-
ção “FABRICA DA CIDADE DE STA. MARIA DE BELÉM DO GRAM PARÁ”33; 
em outra, cortada ao meio, de decorações incisas tendo o vermelho 
como tom sobressalente, há ao centro um coração alado, e dentro dele 
a inscrição “AMOR FIRME” [Figura 03]. Deste mesmo coração, como num 
vaso, também despontam lindas e variadas formas de flores.

 Uma outra interessantíssima peça também conservada no 
Museu Maynense, marcada no exterior de um dos lados da superfície da 
cuia, pelas letras, espaçadas, P / A / R / A (Pará) [Figura 04], possui uma 
pintura no interior da tampa (transpassada por fitas de algodão natural, 
amarradas por quatro pequenos furos circundados por tinta vermelha), 
de fundo branco com fina borda vermelha circundante, tendo ao centro 
uma figura humana masculina vestida com uma espécie de túnica, que 
poderia ser um quimono/kimono, ou quimão/timão/queimão/banyan 
(roupão longo, surgido na Europa do século XVII, geralmente usado 
aberto na frente, e derivado do quimono japonês)34 de cor branca com 
pequenos pontilhados vermelhos (que poderiam sugerir um tecido de 
padrão floral ou adamascado). Essa figura, em primeiro plano, veste 
uma espécie de gorro e sapatos abertos no calcanhar, e parece levar 
um guarda-chuvas na mão direita, e outro objeto identificado como um 

31. SÃO JOSÉ, João de. “Viagem e visita do sertão em o Bispado do Gram-Pará em 1762 
e 1763”. In: Revista do IHGB, Rio de Janeiro, t. IX, 1869 apud HARTMANN, Thekla. 
“Evidência interna em cultura material: o caso das cuias pintadas no Século XVIII”. 
In: Revista do Museu Paulista, São Paulo, v. 33, 1988, p. 295.

32. SÃO JOSÉ, João de. “Viagem e visita do sertão...”, op. cit., p. 295.
33. Ver imagem em MARTINS, Renata Maria de Almeida. “Tintas da Terra, Tintas do 

Reino...”, op. cit., v.1, p. 269 [Figura 24], disponível em https://teses.usp.br/teses/dis-
poniveis/16/16133/tde-28042010-115311/pt-br.php [acesso em 8 de março de 2020].

34. Cf. KISNER, Pauline. Quimão, Timão ou Banyan: o uso de quimonos no Brasil do 
século 18. In: Traje Brasilis. Disponível em http://trajebrasilis.com/glossario-
-quimao-banyan/. Acesso em 7 de fevereiro de 2020.
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compasso, na mão esquerda. À direita dela, há um edifício com telhado 
vermelho em duas águas. Na sua fachada vê-se um frontão triangular, 
um óculo, duas janelas e uma porta. No lado, uma sequência de portas 
no primeiro andar e de janelas no segundo, sugerindo a disposição 
usual dos prédios comerciais da época colonial. À esquerda, uma ár-
vore de pequeno porte, que poderia ser uma cuieira pelo desenho das 
folhas e das pequenas formas em cor branca delineadas de verde na 
copa. Também poderia tratar-se de uma espécie ligada à produção da 
laca, ou ainda, da seda. Estaria este desenho sugerindo que orientais 
frequentaram a fábrica de cuias e a cidade do Pará no século XVIII? Ou 
em outra hipótese, de que realmente havia um gosto oriental ao imitar 
o “charão da China” nas cuias, como veremos a seguir? Poderíamos 
identificar esta figuração presente nas cuias como uma chinoiserie? 

 Não menos curiosa, exposta em uma vitrine na chamada Sala 
Brasil da Academia de Ciências de Lisboa, é a cuia oval decorada de flo-
res, folhagens, pequenos espirais e animais, pintada de amarelo, verde, 
azul e vermelho, e que no interior possui o desenho de um grande dragão 
de pele verde tingida com bolas de variados tamanhos e de cores azuis, 

Figura 04. Cuia. Nº Inventário: 
ACL-ETN-0235 Dimensões: 
A x C x L x D: a 17 x 20 d 
(max) cm. Partes medidas: 
12 cm: d da boca / 11,5 cm 
d (máx.): tampa. Descrição 
técnica da ACL: Fruto de 
Crescentia cujete arredondado 
serrado perto de um topo de 
tal modo que o segmento 
cortado forma uma tampa 
solta amarrada ao bojo por 
um tecido amarelecido; 
escurecido com verniz preto 
no exterior e pintado com 
motivos florais a amarelo, 
vermelho e branco; junto à 
boca tem escrito “PARA”; no 
interior da tampa, em fundo 
branco, está desenhado uma 
casa e uma figura humana 
com um compasso numa mão. 
Autor: Provavelmente Índias 
de Monte Alegre. Produção-
local: Amazônia (Brasil). 
Produção data: Século XVIII. 
Coleção Etnográfica do Museu 
da Academia de Ciências de 
Lisboa, ACL. Subcolecção: 
Brasil (BR). Fotografia: Marta 
Santos.
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brancas e amarelas35. Na parte superior da composição, vemos grandes 
flores de talos espinhosos e folhagens estilizadas contendo pequenos 
espirais, que parecem inspiradas no repertório decorativo oriental ou 
novo-hispânico. Pousado na flor situada à direita, um pequeno pássaro, 
semelhante a um papagaio, carrega uma pequena flor no seu bico. A 
cena central é dominada por três figuras masculinas que lutam contra 
um dragão. A primeira, de perfil, vestida de calça e camisa e portando 
um chapéu, segura o dragão entre as pernas e o transpassa com uma 
espada. A segunda, que se assemelha a um asiático, de face muito 
branca e longa barba de cor amarronzada, porta uma túnica vermelha e 
um chapéu negro, e insere uma outra espada na boca do dragão. Abaixo 
do dragão, uma terceira figura masculina – de cabelos longos ondulados 
e brancos, rosto e mãos negras, vestindo camisa e calça – com a mão 
esquerda perfura o dragão com uma espada, e com a mão direita crava 
uma flecha no corpo do dragão, sugerindo que o mesmo esteja sendo 
abatido. Na parte inferior, separada da cena do dragão por uma faixa, 
um mamífero quadrúpede parece correr, acrescentando ainda mais 
movimento à cena. 

 Em relação a este processo de transferência de repertórios 
decorativos não ameríndios (florões, pássaros, corações, edifícios, 
figuras humanas, dragões, etc.), especificamente para as cuias, po-
demos realmente verificar que os modelos de inspiração não teriam 
sido exclusivamente europeus, mas também orientais, vindos princi-
palmente das missões dos jesuítas na Ásia, e assimilados na Europa36, 
como colocaremos mais adiante. 

 Sobre a matéria-prima das cuias, Ferreira diz: “A matéria, de que 
as índias fazem as cuyas, he o fructo da árvore, que ellas chamão Cuya-
inha, e os Portugueses [...] Cuyeira [...]”, complementando, “he arvore 
esta, já a muito conhecida dos naturalistas com o nome de Crescentia 
cuyete”37, e segue com descrições detalhadas sobre a árvore e o fruto, 
desde a plantação até a colheita, bem como sobre o longo processo para 
preparação das cuias pelas índias, desde a escolha dos melhores frutos 

35. Descrição técnica proveniente da base de inventário do Museu de Ciências: “Metade 
de fruto de Crescentia cujete, de forma oval escurecida por dentro e por fora. Possui 
ornamentos humanos, vegetais e animais pintados, de amarelo, verde, azul e ver-
melho. O interior está ilustrado com uma serpente ou possível dragão a ser atacado 
por três homens com espadas. Ainda no interior, temos a presença de um mamífero 
e uma ave”. Agradecemos à Marta Santos (Academia de Ciências de Lisboa) pelas 
informações. 

36. Cf. MARTINS, Renata. “Cuias, Cachimbos, Muiraquitãs...”, op. cit., p. 414.
37. FERREIRA, Alexandre Rodrigues. “Memoria sobre as cuyas”, op. cit., p. 58.
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até a pintura38, que, aliás, podemos, em parte, acompanhar em dese-
nhos realizados pelos desenhadores José Joaquim Freire e Joaquim 
José Codina  durante a Viagem Philosophica39. Todos os materiais e as 
técnicas eram aqueles utilizados tradicionalmente pelos indígenas e 
oriundos da floresta amazônica: lixa de escama do peixe pirarucu, sabão 
de raiz gipyoca, coador de algodão descaroçado, verniz cumaty, tintas 
cury, tabatinga, tauhá, anil, urucu, desmanchadas com água e raiz do 
algodoeiro, tabatinga, tauhá, cumaty; as tigelas das tintas em que mo-
lham os pincéis, eram as coxas e as pernas, ou as folhas de mamona. Os 
pincéis elaborados de pluma de siracura, de jacamy e de acará branco. 
Os estiletes, “para pontearem o ornato da renda, que fingem”, feitos de 
espinhos de jaramacaru (espécie de cactos) e da palmeira patauá40. 

 Thekla Hartmann recorda que, bem anteriormente ao relato de 
Ferreira no ano de 1786, as cuias decoradas pintadas pelas indígenas 
“Pintoras de cuyas”, ofício reconhecido nos censos do final do XVIII, já 
eram mencionadas também como produtos de comércio intertribal, 
em escritos, como aqueles do dominicano Gaspar de Carvajal, de 1543 
(Carvajal, 1941), dos jesuítas José de Moraes, Samuel Fritz e João Daniel, 
e do bispo João de São José, redigidas entre 1762 e 1763 (Memórias, 
1868)41. Ferreira, porém, não descreve além das características (“asseio 
no trabalho”) e indústria (“cuias e chapéus de palha”), dados sobre os cos-
tumes, a religião, ou as relações de parentesco das índias de Santarém 
e Monte Alegre42.

 Quanto às relações com as tradições decorativas anteriores, 
Hartmann visualiza nas cuias e nas cabaças – recolhidas por Ferreira, 
em Monte Alegre, nos finais do ano de 1784, pela expedição de Spix 

38. Ibidem, p. 58.
39. Sobre a produção gráfica da Viagem Filosófica de Alexandre Rodrigues Ferreira ao 

Brasil, ver FARIA, Miguel Ferreira de. A Imagem Útil. José Joaquim Freire (1760-1847) 
desenhador topográfico e de história natural: arte, ciência e razão de estado no final do 
antigo regime. Lisboa: EDUAL, 2001. A viagem serviu de inspiração para uma outra, 
realizada entre 26 de dezembro de 2009 a 9 de janeiro de 2010, na qual um gru-
po formado por especialistas de diferentes formações (Grupo do Risco) tinha como 
objetivo principal o desenho de registro. Ver EXPEDIÇÃO AMAZÓNIA EXPOSIÇÃO. 
Registro da Floresta e da Água. Lisboa: Guimarães Editores, 2010. Especialíssimos 
agradecimentos ao Prof. Miguel e à Margarida pela recepção em Lisboa em janeiro 
de 2020 e pelas lindas e fundamentais obras presenteadas. 

40. Ibidem, p. 59.
41. HARTMANN, Thekla. “Evidência interna em cultura material...”, op. cit., p. 295.
42. GUIMARÃES, Natally. “Ciência e Dominação: A Imagem do Indígena Amazônico 

pelo Olhar Luso-Brasileiro, à Luz das Ciências Ilustradas na Viagem de Alexandre 
Rodrigues Ferreira”. In: Revista Vernáculo. Curitiba: UFPR, 2009, n. 23 e 24, p. 139. 
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e Martius, realizada em 1819-1820, e por Silva Castro, em meados do 
século XIX – a mesma questão presente nos cachimbos encontrados 
em Monte Alegre e Santarém, ou seja: “Exceto alguns exemplares em 
que se poderiam imaginar reminiscências (ou imitações) de um estilo 
geométrico do tipo Santarém ou Marajó pré-cabralinos, os demais os-
tentam uma pintura de inspiração barroca”43.

 Hartmann recorre ao relato de Carvajal, ainda no século XVI, 
acerca da região onde apenas mais tarde surgiriam as aldeias jesuíticas 
dos Tapajós e de Gurupatuba: “É coisa muito de ver as pinturas que 
todos os índios deste rio fazem nas louças que têm para seu serviço, 
tanto de barro quanto de madeira, e nas calabaças que bebem, assim 
de estremadas e lindas folhagens e figuras bem compassadas [...]”44. 
Conclui ressaltando que uma arte de gosto europeu, praticada por índios 
nos primórdios da “conquista”, no Amazonas, não parece ter sido fenô-
meno isolado ou fortuito. Sabemos que os copos de madeira cerimo-
niais tradicionais da cultura andina, os keros ou queros, assim como os 
têxteis (por exemplo, as vestes masculinas unkus e as femininas llijlla), 
também passaram por este processo, ganhando decorações inspiradas, 
sobretudo, nas chamadas “grotescas” de repertório europeu45.

 Retornando às questões ligadas à inspiração oriental nas de-
corações das cuias, João Daniel ao admirar a durabilidade dos vernizes 
e das tintas produzidos pelas índias da antiga aldeia de Gurupatuba 
para pintar os frutos da cuieira, iguala a qualidade daqueles vernizes 
da floresta com o “melhor charão da China”46; como também Anselmo 
Eckart (Mainz, 1721), jesuíta que trabalhou nas missões do Maranhão 
e do Grão-Pará entre 1753 e 1757, informa que as tintas de cor preta – 
misturadas com gomas –, com que em Gurupatuba revestiam as cuias, 
deixavam “como envernizada ou recoberta com charão” 47, além de con-
ter incrustações de prata e ouro. O jesuíta José de Moraes, em sua 

43. HARTMANN, Thekla. “Evidência interna em cultura material ...”, op. cit., p. 293.
44. “Es cosa mucho de ver las pinturas que todos los indios deste río hacen en las 

vasijas que tienen para su servicio, así de barro como de palo, y en los calabazos 
con que beben, así de estremados e lindos follages e figuras bien compasadas [...]”. 
CARVAJAL apud HARTMANN, “Evidência interna...”, op. cit., p. 297 (tradução nossa).

45. MARTINS, Renata Maria de Almeida. “Cuias, Cachimbos, Muiraquitãs...”, op. cit., 
p. 414.

46. DANIEL, João. Tesouro Descoberto no Máximo Rio Amazonas. Rio de Janeiro: Contra-
ponto; Belém: Prefeitura Municipal de Belém, 2004, v. 1, p. 396.

47. ECKART, Anselm apud PORRO, Antonio. “Uma crônica ignorada: Anselmo Eckart 
e a Amazônia setecentista”. In: Boletim do Museu Paraense Emilio Goeldi. Ciências 
Humanas, Belém, v. 6, n. 3, set.- dez. 2011, p. 588. 
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História, finalizada no Colégio do Pará em 1759, conta, “He esta aldeia 
célebre pela pintura de humas cuias, que nellas se pintão com huma 
tinta chamada cumaté, tão fina e de tão bom gosto, que compete com 
o melhor xarão da China”48. 

 A partir deste paralelo dos vernizes produzidos em Gurupatuba 
com os tradicionais charões chineses (laca, lacre ou charão)49, tanto 
por meio de considerações de Daniel quanto de Eckart, já́ podemos, de 
certa forma, descortinar uma alusão a um gosto oriental na decoração 
destes objetos de tradição indígena50. Nas cuias hoje conservadas, a su-
perfície envernizada de negro, como o verniz da laca preparada, e a de-
coração em vermelho, dourado, entre outras cores, os finos desenhos 
de flores, frutos, aves, animais e, às vezes, até delicadas incrustações 
e inserções de séries de madrepérola dos rios, evidenciam influências 
formais vindas do Oriente. As índias pintoras produziram cuias que pa-
recem realmente inspiradas em objetos orientais, como por exemplo, 
as caixinhas, copos e potes de laca vegetal (Rhus vernicifura, na China, 
Coréia e Japão) produzidos na Ásia e destinados ao mercado ocidental. 
Há exemplares de cuias pintadas com corações flechados e alados, 
realizadas para serem presenteadas como demonstração de afeto, 
repetindo o modelo das pequenas caixas japonesas para exportação. 
Na tampa de uma delas, conservada no Museu de Ciências de Coimbra 
[Figura 02], há cajus e flores. Nativo do Brasil, o caju foi levado pelos 
portugueses à Ásia. Assim, há ainda outros elementos decorativos nas 
cuias derivados do mobiliário japonês, “indo-português” ou português 
para exportação, como das porcelanas e dos têxteis chineses51. 

48. MORAES, José de SJ. História da Companhia de Jesus na Extincta Província do Ma-
ranhão e Pará. Rio de Janeiro: Typographia do Commercio, de Brito & Braga, 1860, 
p. 508.  

49. Larissa Antonellini Grandino (FAU-USP / PIBIC CNPq) está desenvolvendo, sob mi-
nha orientação, pesquisa de Iniciação Científica intitulada “A Arte da Pintura de 
Laca. Fontes de estudo sobre os encontros artísticos na corte do Imperador Kangxi 
(1662-1722)”.  Larissa também tem se dedicado, como pesquisa final de graduação, 
ao estudo do tratado das tintas do jesuíta João Daniel. Ver GRANDINO, Larissa. “Co-
res da Amazônia: Materiais e Técnicas Artísticas Ameríndias no tratado das tintas 
do jesuíta João Daniel (século XVIII)”. In: MARTINS, Renata; MIGLIACCIO, Luciano 
(org.). Actas do I Seminário Histórias da Arte Cifradas. Desafios da Decolonização. São 
Paulo: FAU-USP, 2020, no prelo. 

50. Ver MARTINS, Renata. “Diálogos culturales en el arte de la América Portuguesa...”, 
op. cit.; MARTINS, Renata. “Uma cartela multicolor...”, op. cit.; MARTINS, Renata. 
“Cuias, Cachimbos, Muiraquitãs...”, op. cit.

51. MARTINS, Renata Maria de Almeida. “Cuias, Cachimbos, Muiraquitãs...”, op. cit., 
p. 515.
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 A partir da dinastia chinesa Ming (1368-1644), o trabalho em laca 
teve grande desenvolvimento nas oficinas da corte, sendo utilizado para 
elaborar tanto objetos do uso cotidiano, quanto do sagrado. O comér-
cio destes objetos de laca chinesa para a Europa, sobretudo entre os 
séculos XVII e XVIII, durante a dinastia Qing (1644-1912)52, fez com que 
estas peças também ganhassem decorações com motivos europeus, 
como ocorreu mais tarde com as cuias amazônicas. 

 Vale dizer que o jesuíta Martino Martini, mostraria sua admiração 
pelas lacas em Atlante Cinese de 165553, que Athanasius Kircher em China 
Illustrata de 1667, trataria dos procedimentos para obtenção da laca, as-
sim como o jesuíta Filippo Bonanni (1638-1723) publicaria em 1720 o seu 
Trattato sopra la vernice detta comunemente cinese, editado em francês 
em 1723: “Chiaram: [...] com tale parola portoghese intende la vernice 
[...]”54. Mais tarde, em 1760, o jesuíta francês Pierre Nicolas d`Incarville, 
que viveu na China de 1740 até a sua morte em 1757, escreve Mémoire 
sur le vernis de la Chine. Em L`Art du Peintre, Doreur, vernisseur, de 1773, o 
pintor Jean-Félix Watin, oferece notícias também sobre a preparação e 
aplicação da laca55. Os cronistas portugueses passaram a usar a palavra 
charão (acharoados), cuja terminologia estaria na origem da palavra 
chi-liau ou chi-yau (laca mais tinta ou óleo) usada pelos chineses56.

 Um capítulo importante sobre a laca é aquele da chamada arte 
Namban, cujo termo é derivado justamente do nome como eram conhe-
cidos os portugueses no Japão, Namban-ji57. A partir da chegada dos 
portugueses (e dos jesuítas) em Nagasaki, no ano de 1570, um intenso 
comércio de objetos de laca começa a ser desenvolvido entre os dois 

52. Carolina Akemi Koketu (FAU-USP / Processo FAPESP nº 2019/14113-8) desenvolve 
pesquisa de Iniciação Científica, sob minha orientação, intitulada “A Corte Celeste 
e o Rei Sol. Fontes de estudo sobre os encontros artísticos na corte do Imperador 
Kangxi (1662-1722)”. 

53. SOUSA, Maria da Conceição Borges de. “No Segredo da Laca”. In: LUXO ASIÁTICO. 
Porcelana, Laca e Seda – do consumo à apropriação. Lisboa: MNAA, setembro de 2019 
- janeiro de 2020, p. 62. 

54. BONANNI, 1731, pp. 36-37 apud PÁSSARO, Cátia Maria Granero da Silva. “A Chi-
noiserie no mobiliário português do século XVIII: história, arte e mercado” Lisboa: 
Instituto Universitário de Lisboa, 2015, p. 57 (dissertação de mestrado). 

55. SOUSA, Maria da Conceição Borges de. “No Segredo da Laca”. In: LUXO ASIÁTI-
CO..., op. cit., p. 62. 

56. PÁSSARO, Cátia Maria Granero da Silva. “A Chinoiserie no mobiliário português 
do século XVIII: história, arte e mercado” Lisboa: Instituto Universitário de Lisboa, 
2015, p. 57 (dissertação de mestrado).

57. CARITA, Rui. “O mobiliário: da vida quotidiana à troca de experiências artísticas”. 
In: Portugal e Ásia: cinco séculos de cultura. Lisboa: Instituto Camões, 2011, pp. 1-9. 
Catálogo de Exposição.
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países, e perdurará por quase um século58. São peças de grande sofisti-
cação técnica, como biombos, arcas, baús, escritórios, cofres, caixas, 
oratórios, as quais seriam depois exportadas para toda a Europa. Estes 
objetos de laca (uruxi) recebiam muitas vezes decoração dourada (ouro 
polvilhado), prateada (prata maquiné) e colorida (maquié), ou ainda in-
crustações em madrepérola (raden), à maneira chinesa ou coreana59. 
Sabemos, através do estudo dos “inventários da expulsão da Companhia 
na Amazônia”60 que também no Grão-Pará circularam inúmeros objetos 
vindos da Ásia, como porcelanas, frontais de altar de seda, casulas e 
vestimentas bordadas chinesas; louças, jarras e toalhas de algodão da 
Índia; crucifixos em marfim61 e até presas de elefantes62. 

 O jesuíta Eckart, anteriormente citado, elenca peças de osso 
e de presas de animais confeccionadas por um entalhador nascido no 
Grão-Pará, de ascendência portuguesa, e por um mestiço, descen-
dente de negros e índios63; o que igualmente sugere a presença deste 
gosto nas Oficinas, possível pelas habilidades dos escultores da terra. 
Sabemos que Francisco, entalhador indígena natural do Maranhão, 
trabalhou nas obras de embutido de casca de tartaruga da sacristia do 
Colégio de Salvador da Bahia, descrita pela primeira vez em Catálogo de 
1694; e que as incrustações realizadas na madeira, com madrepérolas 
dos rios ou com os chamados “marfins vegetais” (amêndoa da palmeira 
jarina, Phytelepas macrocarpa), eram especialidades praticadas por 
diversas culturas indígenas da Amazônia64.

58. MARTINS, Renata Maria de Almeida. “Cuias, Cachimbos, Muiraquitãs...”, op. cit., 
p. 415.

59. CARITA, Rui. “O mobiliário: da vida quotidiana à troca de experiências artísticas”. 
In: Portugal e Ásia: cinco séculos de cultura. Lisboa: Instituto Camões, 2011, p. 7. 
Catálogo de Exposição.

60. MARTINS, Renata Maria de Almeida. “Tintas da Terra, Tintas do Reino...”, op. cit., 
v. 2, pp. 201-276.

61. Sobre peças em marfim, ver nota 67, em MARTINS, Renata Maria. “Uma cartela 
multicolor...”, op. cit., 2016. São fundamentais para compreender o contexto da pre-
sença do marfim na América Portuguesa e na Amazônia, os trabalhos publicados em 
SANTOS, Vanicleia; PAIVA, Eduardo; GOMES, René (Org.). O Comércio de Marfim no 
Mundo Atlântico. Circulação e Produção (séculos XV ao XIX). Belo Horizonte: UFMG / 
Clio / CEA, 2018, v. 2. Em relação ao Inventário, ver, no mesmo volume, ANTUNES, 
Isis Molinari. “Imaginária Sacra em marfim presente no Inventário da expulsão dos 
jesuítas (1760)”. In: SANTOS, Vanicleia; PAIVA, Eduardo; GOMES, René (Org.). O 
Comércio de Marfim..., 2018, op. cit., v. 2, pp. 176-200.

62. Cf. MARTINS, Renata Maria. “Diálogos culturales...”, op. cit., 2015; MARTINS, Rena-
ta Maria. “Uma cartela multicolor...”, op. cit., 2016; MARTINS, Renata Maria. “Cuias, 
Cachimbos, Muiraquitãs...”, op. cit., 2017.

63. Cf. MARTINS, Renata Maria. “Uma cartela multicolor...”, op. cit., 2016, p. 80.
64. MARTINS, Renata Maria. “Uma cartela multicolor...”, op. cit., 2016, pp. 74-75; MAR-

TINS, Renata. “Jesuítas de Habla Alemana y indígenas artistas em Amazonía”, op. 
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 Quanto aos objetos com tratamento em laca presentes nos 
inventários, identificamos recipientes e uma “caixa nova” de charão da 
Índia, além de um “relógio com a caixa pintada de charão”65. Há ainda 
caixões e crucifixos feitos de “pao preto”, talvez uma menção à laca. 

 Em regiões entre os atuais Peru, Equador e Colômbia, o chama-
do barniz de pasto, de origem pré-hispânica (com o que os incas pinta-
vam, por exemplo, os copos rituais queros, já mencionados), extraído da 
planta Elaeagia pastoensis, da família das Rubiaceas, conhecida como 
mopa-mopa, foi aplicado depois à superfície de objetos de madeira no 
período colonial, sendo muito apreciado especialmente por sua simi-
laridade com o acabamento de laca66.

 Em se falando de histórias conectadas e circulação de objetos 
e saberes, Maria Ángeles Albert67 mostra como o gosto pela laca na 
arte decorativa no Virreinato de Nueva España, foi desenvolvido nos 
centros artísticos de Michoacán, Guerrero e Chiapas, onde também 
observou influências orientais e ocidentais, na chamada “laca novohis-
pana” ou maque (em português, maquié – verniz dourado ou prateado –; 
do japonês maki-e) produzida pelos ameríndios, através da mescla de 
componentes naturais, aplicados em madeira, cerâmica e cascas de 
frutos, como as calabazas (espécies de abóboras). Estas calabazas, as-
sim como as cuias, foram elogiadas por sua técnica, decoração e cores 
por diversos cronistas, como por exemplo, por Juan Suárez de Peralta, 
no Tratado del Descubrimiento de las Indias y su conquista, y los ritos y 
sacrifícios y costumbres de los índios, de 1589: “São uns copos feitos 
de calabazas, que dão naquelas terras, que não se comem, e nelas se 
lavram com fogo e se dão cores que as fazem muito lindas”68. Algumas 
das mais belas lacas mexicanas do século XVIII foram assinadas: por 
exemplo, uma conservada no Museo de América em Madri e outra de 
uma coleção particular no México, pintadas pelo indígena José Manuel 

cit., 2019, pp. 53-54.
65. MARTINS, Renata Maria de Almeida. “Tintas da Terra, Tintas do Reino...”, op. cit., 

v. 2, pp. 201-276.
66. PÉREZ, Maria del Pilar. “Quito, entre lo Prehispánico y lo Colonial. El arte del Barniz 

de Pasto”. In: CRESPO, Affonso; BUSTILLOS, Adriana (Ed.). Arte Quiteño más allá de 
Quito: memorias del Seminario Internacional. Quito: FONSAL, 2010, pp. 44-63.

67. ALBERT, María Ángeles. “Artes Decorativas en el Virreinato de Nueva España”. In: 
Pintura, Escultura y Artes Útiles em Iberoamérica, 1500-1825. Madri: Manuales Cáte-
dra, 1995, pp. 315-334.

68. “Son unos vasos hechos de calabazas, que se dan em aquella tierra, que no se co-
men, y en ellas se labra com fuego y se dan colores, que las paran muy lindas”. Cf. 
PERALTA, Juán Suárez, Madri, 1878 apud ALBERT, María Ángeles. “Artes Decorativas 
en el Virreinato de Nueva España”, op. cit., p. 323, tradução nossa. 
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de la Cerda, elogiado pelo Frei Francisco Ajoforín: “Hoje floresce um 
célebre pintor, índio nobre, chamado don José Manuel de la Cerda, que 
aperfeiçoou muito esta faculdade, de sorte que excede em primor e 
lustre aos maques da China”69. No entanto, não há informações no texto 
sobre pintoras índias.

 Sobre a recepção de manuais de vernizes e tintas na América, 
René Lommez chama atenção sobre a obra “Arte de Brilhantes Vernizes”, 
de autoria do flamengo João Stooter, que estaria presente no catálogo 
da livraria da Casa-Colégio da Madre de Deus da Companhia de Jesus 
em Nossa Senhora de Nazaré da Vigia no Grão-Pará70. Publicado na 
Antuérpia em 172971, e em outras três edições em Lisboa (1786, 1790, 
1825), teria sido, de acordo com Lommez, um dos primeiros, senão o 
primeiro, manual prático para o fabrico de vernizes, em língua portu-
guesa. Nele também se encontrariam “a transmissão de ‘segredos’ – ou 
técnicas artísticas – usados para obrar coisas novas e ‘curiosas’, como 
as lacas chinesas”72.

 Os vernizes e as cuias produzidos pelas índias de Monte Alegre 
e Santarém, portanto, fizeram parte de uma circulação mundial de 
técnicas e de gostos decorativos de origem asiático, que alcançou 
as Américas. As cuias do Baixo Amazonas e suas biografias dão uma 
contribuição relevante ao tema da história da arte global e conectada, 
e como constatado, colocam as pintoras indígenas da Amazônia em 
diálogo com outros artistas ameríndios do período colonial, ao menos na 
Colômbia, no Equador e no México. Muitas cuias, como vimos, parecem 
comprovar e fortalecer esta hipótese da utilização e da preferência por 

69. “Hoy florece un célebre pintor, índio noble, llamado don José Manuel de la Cerda, 
que há perfeccionado mucho esta facultad, de suerte que excede em primor y lustre 
a los maques de la China”. Cf. PERALTA, Juán Suárez, Madri, 1878 apud ALBERT, 
María Ángeles. “Artes Decorativas en el Virreinato de Nueva España”, op. cit., p. 325, 
tradução nossa.

70. LOMMEZ, René Gomes. “O Manual de tintas e vernizes de João Stooter, ‘com ano-
tações dele aumentado’: estudo das notas interneliares e marginalias manuscritas 
sobre um livro impresso”. In: GRAMMONT, Guiomar de; MENESES, José; ALMADA, 
Márcia (Org.). Anais do Seminário Internacional Cultura Escrita no Mundo Moder-
no (Belo Horizonte / Ouro Preto, 2 a 6 de setembro de 2019). Belo Horizonte: Ed. 
UFMG, 2019, p. 114. No Catálogo da Livraria de Vigia, aparece a obra intitulada “Arte 
de fazer vernizes”, identificada por René Lommez com aquela de João Stooter. Ver 
transcrição do Catálogo da Livraria de Vigia [Brasiliae 28, ff. 18v-33r], em MARTINS, 
Renata. “Tintas da Terra, Tintas do Reino...”, op. cit., v. 2, pp. 280-284. 

71. Edição mencionada por Lommez (2009, p. 117), STOOTER, João. Arte de Brilhantes 
Vernizes, e das Tinturas, fazelas, e o como obrar com ellas. Anveres: Viúva de Henrico 
Verdussen, 1729.   

72. LOMMEZ, René Gomes. “O Manual de tintas e vernizes...”, op. cit., p, 112. 
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um gosto asiático, que junto com outros aportes formais e pela própria 
natureza do objeto, além da originalidade e talento das artistas indíge-
nas, seus materiais e suas técnicas, deixariam nas cuias da Amazônia do 
século XVIII, uma marca ao mesmo tempo ameríndia/asiática/europeia.  
A adequação de um repertório decorativo – vindo da Europa e/ou da 
Ásia –, e as novas formas relacionadas ao ambiente europeu serão 
fundamentais para identificarmos, em objetos de tradição indígena, 
as trocas – ou embates – artísticos inaugurados nos primeiros séculos 
da colonização em zonas de contato. Este fato ocorreu também nos 
cachimbos de Santarém no Pará, e em outras regiões do país, como 
por exemplo, no litoral de São Paulo ou no Paraná, onde há ocorrência 
de cerâmicas elaboradas com técnicas locais com decorações carac-
terísticas de um repertório europeu73.

 As cuias produzidas pelas índias de Gurupatuba (Monte Alegre) 
tinham seus próprios usos, ligados também aos seus ritos ancestrais. 
Os novos repertórios ornamentais e formais, alheios aos indígenas e 
trazidos pelos missionários, representam, portanto, inevitavelmente, 
uma dramática interrupção e/ou interferência nas práticas xamânicas, 
cerimoniais e culturais dos povos indígenas no período colonial. 

Re-existências
Leonardina abriu o baú, apanhou o rabo de ararauara e espanou o corpo 
de Orminda. Acendeu o taquari, soprou a fumaça nos claros seios da 
mulher, aos poucos envolveu-a toda no fumo. Orminda tossiu, balan-
çou a cabeça, meio sufocada, sacudiu os cabelos, os braços cruza-
ram-se sobre o ventre na sombra, os seios boiavam, oleosos e puros. 
Compreendeu que aquilo devia ser assim mesmo, o caruana lhe fechava 
o corpo contra a desgraça. O fumo a sufocava. A pajé abanou-a com o 
rabo de ararauara74. 

 A pajelança, reprimida desde o período colonial, re-existe na 
Amazônia, em formas diversas e com grande complexidade, nas ma-
nifestações das culturas caboclas75. Da mesma maneira, os objetos 

73. Cf. MARTINS, Renata Maria de Almeida. “Além do Olhar...”, op. cit., pp. 139-154
74. JURANDIR, Dalcídio. Marajó (1947). Belém do Pará: Edições CEJUP, 1993, p. 221.
75. Não pretendemos com isso trazer uma visão generalista e simplista considerando 

a alta complexidade do tema. Para discussões aprofundadas, ver por exemplo, AL-
BUQUERQUE, Betânia; FARO, Mayra. “Saberes de Cura:  um estudo sobre pajelança 
cabocla e mulheres pajés na Amazônia”. In: RBHR - Revista Brasileira de História das 
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indígenas também foram se transformando em suas decorações, em 
suas formas e funções graças à criatividade e ao talento dos artistas 
indígenas, africanos e mestiços, documentando de maneira exemplar 
algumas faces da transculturação em zonas de contato. Forçados(das) a 
atender às demandas dos colonos e missionários, os/as artistas locais, 
mesmo reprimidos(das), reinventaram e adaptaram motivos decorati-
vos e objetos da Amazônia, da Ásia e da Europa, deixando em inume-
ráveis e originais peças as marcas de sua dolorosa história. Teimaram 
em re-existir.

 Na atualidade, frente ao desenvolvimento da indústria cultu-
ral, que envolve o interesse de turistas e colecionadores brasileiros 
e estrangeiros, a produção e a comercialização em museus, feiras, 
lojas especializadas, mercado informal, os objetos de antigas culturas 
indígenas transformados (cuias, cerâmicas, trançados, redes, tecidos, 
etc.), escancaram, quase sempre, as perdas formais e rituais, e expõem, 
ao mesmo tempo, os complexos processos de longa duração e re-exis-
tência destas culturas. O caso da Amazônia colonial é exemplar para a 
compreensão de circulações e apropriações globais/locais ocorridas ao 
longo da história, a partir da chamada primeira mundialização no século 
XVI, devendo, por muitos motivos e aspectos, ocupar um espaço cada 
vez mais amplo em pesquisas e reflexões que promovam, como defende 
Nelson Maldonado Torres76, a transdiciplinaridade e a decolonialidade, 
do saber, do ser, do poder; e nas palavras de Adolfo Albán Achinte, as 
“práticas criativas de re-existência, muito além da arte ... no mundo do 
sensível”77, num mundo de cores78. Na vida. 

Religiões, Rio de Janeiro, maio de 2012, v. 5, n. 13.  Consultar, ainda, a obra de dona 
Zeneida Lima de Araújo, a mais conhecida pajé de Soure, Ilha do Marajó; LIMA, Ze-
neida. O Mundo místico dos Caruanas na Ilha do Marajó. Belém do Pará: CEJUP, 2002.

76. MALDONADO TORRES, Nelson. “Transdiciplinaridade e Decolonidade”. In: Revista 
Sociedade e Estado. Brasília: UNB, vol. 31, n.1, janeiro-abril, 2016

77. Do título (tradução nossa) de ACHINTE, Adolfo Albán. Prácticas Creativas de Re-
-existencia: más allá del arte ... el mundo de lo sensible. Buenos Aires: Del Signo, 2017.

78. Alusão a um outro título de ACHINTE, Adolfo Albán. Más alla de la razón hay um 
mundo de colores. Modernidades, colonialidades y reexistencia. Santiago de Cuba: Edi-
torial Oriente, 2013.




