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Nesta página: à esquerda, banco em forma 

de barco, dos wai-wais, do Pará; abaixo, em 

madeira clara e leve, dos tukanos, do Ama

zonas; no pé da página,banco em forma de 

arraia, dos yawalapitis, do Parque Indígena 

do Xingu (PIX), em Mato Grosso. Na página 

ao lado, de cima para baixo: a exposição 

"Kumurõ • Bancos Indígenas da Amazônia", 

em Paris; banco em forma de tamanduá, 

todo preto e em forma de tatu, ambos dos 

mehinákus, população habitante do PIX 

Bancos em madeira de diversas aldeias da Amazônia Brasileira mostram ã França — e aos 

brasileiros — uma tradição de formas e grafismos que sobrevive ã devastação das terras indígenas 

Rita Monte / Fotos Domingues 

O Brasil, em um intrigante recorte. Três mil e novecen

tos metros quadrados de terras, percorridos por flores

tas, savana e cerrado. Dezessete etnias de índios, dis

tribuídos em focos nos Estados de Mato Grosso, To

cantins, Pará e Amazonas. A ampla biodiversidade des

ta extensão abriga uma variedade cultural tão vasta 

quanto o território que a compreende. Quais as pos

sibilidades de união entre esses povos, de caracterís

ticas culturais singulares? 

A resposta apresenta-se em outro continente e nos 

chega com sotaque francês. Asurini, bakairi, kayabi, 

kalapalo, kamayurá, karajá, kuicuro, matipu, mehi-

náku, suyá, tapirapé, tukano, wai-wai, waurá, waya-

na-apalaí, yawalapiti e yudjá: diferentes sociedades 

indígenas apresentam uma pos

sível confluência 

em "Kumurõ - Ban

cos Indígenas da Amazônia", expo

sição inaugural do Espaço Brasil, 

no Carreau du Temple em Paris, 
28 

com curadoria de Adélia Borges. 

A maior parte da coleção exposta - 90 bancos em ma

deira - provém de populações que habitam o Parque In

dígena do Xingu, na região nordeste do Estado de Mato 

Grosso, porção sul da Amazônia brasileira. É aí tam

bém que se encontram os tukanos, grupo que se des

taca na produção dos bancos, e para quem esses mó

veis possuem função ritual. Na língua tukano, "kumu" 

significa o xamã, um sábio das forças da natureza, res

ponsável por acompanhar os ritos de passagem e os 

grandes rituais, além de atuar na cura de doenças. 0 

kumurõ, título da exposição que leva o artesanato em 

mobiliário indígena ao Ano do Brasil na França, é o 

lugar do xamã. 

A fabricação artesanal dos bancos im

plica um demorado processo de escul

tura diretamente na madeira maciça, 

sem encaixes nem emendas. A tradição 

oral, aliada à cultura do artesanato, garan

te a transmissão dos padrões nos grafis-
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mos e na própria estrutura do objeto, muitas 

vezes zoomorfo. Antas, jacarés, jabutis, tatus 

aparecem ao lado de bancos de formato mais 

elementar, cujas linhas retas e simples lembram as li

ções do design moderno. A coleção revela desenhos 

imemoriais, carregados de um simbolismo que man

tém seu significado nas aldeias contemporâneas, em 

que a natureza é eixo fundamental em torno do qual se 

faz a vida. 

A beleza nos artefatos indígenas é onipresente. Em seu 

universo utilitário não se verifica o peso da separação 

entre uso e arte como costuma aparecer nas sociedades 

ocidentais. "Costuma aparecer" porque esta é uma rea

lidade que está mudando: além da lição da utilização de 

recursos naturais de maneira consciente - como a ma

deira -, outro ensinamento que se tem encarnado na 

cultura "dos brancos" é a valorização da utilidade pela 

beleza, concepção-chave do design contemporâneo. 

Em sua função doméstica, os bancos são praticamente 

os únicos móveis na oca [ou na maloca, forma peculiar 

de construção adotada por algumas etnias], 

ao lado da rede e de objetos como a panela 

de barro, o abanador de fogo e as cestas de 

fibras vegetais usadas para transportar e guardar ali

mentos. Mas é no aspecto econômico que o artesanato 

representa maior força: o mercado especializado de ar

tesanato indígena vem crescendo e os grupos autócto

nes acompanham essa evolução, articulando-se para ti

rar melhor proveito das relações comerciais. Um bom 

exemplo é a parceria entre artesãos da etnia tukano, a 

Federação das Organizações Indígenas do Rio Negro 

[FOIRN], a mais importante instituição de representa

ção dos povos indígenas 

da região, e o Instituto 

Socioambiental (ISA], 

uma organização de fins 

não-econômicos, que, desde 

2002, é referência para o forne

cimento de bancos de madeira 

ao mercado. 




