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Brava Gente: Brasil indígena 

 

Resumo: Texto curatorial com uma apresentação de parte do acervo de arte indígena do Museu Afro 

Brasil para exposição itinerante homônima, cujo título também foi dado pelo autor. A exposição, 

promovida pelo Museu Afro brasil ocorreu em abril de 2013 em Presidente Epitácio, no Centro de 

Estudos Ambientais e em Agosto em Lençóis Paulista no Espaço Cultural Cidade do Livro teve uma 

parceria com o Sistema Estadual de Museus (SISEM-SP) e as prefeituras dessas cidades. 

 

 

Palavras-chave: Brava Gente: Brasil indígena, Yanomami, Kaiapó, Pankararu, Xavante, Arara e 

Carajá, Kuikuro, os Kamayurá, Parque do Xingu, Renato Araújo da Silva, Museu Afro Brasil 

 

 

 

Em “O Povo Brasileiro” (Companhia das Letras, 1995) o antropólogo Darcy Ribeiro diz 

que “O filho da índia gerado por um estranho, branco ou preto, se perguntará quem era, se já 

não era índio, nem tampouco branco ou preto. [...] O filho do negro escravo nascido na terra 

racialmente puro ou mestiçado, sabia-se não africano como os negros que via chegando, nem 

índio e seus mestiços. [...] O brasilíndio, como o afro-brasileiro, existia numa terra de ninguém, 

etnicamente falando, e é a partir dessa carência essencial, para livrar-se da ninguedade de não-

índios, não-europeus e não-negros, que se vêem forçados a criar sua própria identidade: a 

brasileira.”  

                                                             Darcy Ribeiro, em “O Povo Brasileiro” 
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O interprete da nossa formação cultural Darcy Ribeiro diz que “a mais terrível de nossas 

heranças é a de levar sempre conosco a cicatriz de torturador impressa na alma e pronta a 

explodir na brutalidade racista e classista”. O mesmo podemos falar da arte indígena e do olhar 

exterior condescendente que vê nos indígenas e em sua arte o suprassumo da “inocência” ou o 

olhar folclórico, somente cheio de deuses, monstros e mitos, dentre tantos outros preconceitos 

impostos a esta cultura original. 

 Parte do acervo de arte indígena do Museu Afro Brasil aqui em exibição é composto por 

fotografias de Rosa Gauditano (1955), paulistana que desde 1989 estabeleceu uma relação 

próxima com diversos povos indígenas. Exibimos também um pequeno grupo de peças de valor 

antropológico. São obras da arte que compõe o rico universo do fazer artístico de diferentes 

grupos indígenas brasileiros em suas representações zoomorfas de apelo artístico e cultural. 

Sua cultura artística, especialmente o trabalho com a cerâmica e cestaria, hoje amplamente 

incorporada nas tradições populares das regiões norte e nordeste existe em paralelo à cultura 

indígena, incorporada na cultura geral de todo o país. Com eles aprendemos a nos alimentar de 

mandioca, milho, guaraná, pamonha, povilho, amendoim, tapioca e inúmeros outros gêneros 

alimentícios. O preparo da farinha, a produção de tabaco, bem como uma série de técnicas da 

caça, pesca e agricultura, aliadas a todo saber tropical indígena foram de fundamental 

importância para os portugueses e, consequentemente, moldaram boa parte da nossa cultura 

em desenvolvimento. Temos a formação do folclore e da religiosidade, a rica herança indígena 

adquirida da tradição das plantas curativas desde o boldo à catuaba. Falemos ainda da 

influência indígena na língua portuguesa falada no Brasil que é nada menos, um verdadeiro 

“patrimônio” da nossa gente. Não só os nomes de plantas, lugares e animais, como jacaré, sabiá, 

cutia, Guaratinguetá, Tatuí, Araraquara, abacaxi, capim, etc., como também termos do nosso 

cotidiano tais como: pindaíba, mirim, toró, jururu compreendem com orgulho a nossa identidade 

brasileira. Vale lembrar que o tupi era a língua habitual entre os Bandeirantes desde o séc. 

XVI. Tempos depois, variantes desta língua ainda eram comumente faladas no interior de São 

Paulo até o início do séc. XIX, influenciando o chamado “dialeto caipira”, onde termos como 

“milho” e “palha” se transformam belamente em “mio” e paia”, e assim por diante.  

 A arte indígena resiste! Sua estética, seu estilo de vida, sua humanidade. Brava gente 

Yanomami, Kaiapó, Pankararu, Xavante, Arara e Carajá! Viva a Cultura Indígena! Viva o Povo 

Mehinaku do Mato Grosso! Viva os Kuikuro, os Kamayurá, os Povos do Parque do Xingu e todos 

os indígenas brasileiros! A cultura indígena não morreu! Ela sobrevive nas nossas veias, nas 

matas e nas cidades onde quer que o sangue indígena bravamente resista ao avanço capitalista, 
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ao martírio produtivo, à ganância por suas terras e ao terror provocado pelo chamado 

“progresso”. Contra tudo isso há sangue, bravura, há arte.  

 


