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apresentação
O Memorial dos Povos Indígenas é uma obra singular tanto na concepção arquitetônica
quanto na sua história. Ele foi idealizado pelo antropólogo Darcy Ribeiro, com a intenção de
revelar o que havia de mais original na cultura brasileira: a criatividade indígena. O Memorial
é um espaço concebido para mostrar, ao Brasil e ao mundo, que os índios lançaram as bases
do que seria uma civilização dos trópicos.
Mas o projeto criado pelo arquiteto Oscar Niemeyer não aponta somente para o passado;
ele se lança também rumo ao futuro. Niemeyer buscou inspiração na taba dos índios
Yanomami e desenhou um prédio de forma circular, uma espécie de maloca moderna,
instalada em plena capital do país. O projeto de Niemeyer alia elementos da tradição mais
ancestral às técnicas mais avançadas da arquitetura moderna.
No entanto, o interesse pelo Memorial não se resume à magnífica obra de Niemeyer. A
beleza do projeto acabou despertando a cobiça sobre o prédio. Mas os próprios índios se
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mobilizaram e conseguiram retomar a posse do espaço que lhes pertence de direito e de
fato, em uma luta democrática e pacífica. Mais uma vez os índios deixaram a marca de seu
espírito de luta na história brasileira.
O Memorial abriga um acervo de 380 peças de artesanato indígena, doado pelo casal de
antropólogos Darcy e Berta Ribeiro e, reunido em mais de 40 anos de pesquisa pelo interior do
Brasil. É uma das raras instituições que contam com a participação dos próprios índios em sua
gestão. Este livro, publicado numa parceria entre o Instituto do Terceiro Setor e a Secretaria de
Cultura do Distrito Federal, narra um pouco dessa história. É uma história de beleza e de luta.
Naturalmente, ao longo destes 500 anos, os índios mudaram muito, como nós também
mudamos, mas eles guardam duas coisas cujo conhecimento é essencial para nós. Primeiro,
seu próprio ser biológico, seus genes, que nós levamos no corpo, mantendo-os vivos como
seus descendentes. O que tem de singular o moreno brasileiro é esta garra indígena. A
segunda herança que temos dos índios é a sua adaptação milenar à floresta tropical. Sem
esse saber, seríamos outros. O que nos singulariza como cultura é o patrimônio das coisas da
natureza que nos circunda, as dezenas de plantas domesticadas pelos índios que cultivamos
em nossas roças e as milhares de árvores frutíferas e de outros usos que eles nos ensinaram
a aproveitar. Assim é que continuamos sendo índios nos corpos que temos e na cultura que
nos ilumina e conduz. Mas é claro que os índios que resistiram ao avassalamento são muito
mais índios.
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Darcy Ribeiro
Extraído do livro Diários Índios – Os Urubus-Kaapor
(Ed. Cia das Letras)
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Placa de apresentação do Memorial dos Povos Indígenas
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Grande pátio interno, com a concha de concreto, simulando um cocar reclinado, que serve de quebra-sol. O chão de terra
permite a realização de festas e rituais indígenas.
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Vista geral do prédio: maloca moderna incrustada no Eixo Monumental
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Abaixo, o grande pátio interno, em ligação direta com a sala de exposições: clima de intimidade
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Representantes indígenas Tukano do Amazonas, liderados pelo chefe Álvaro, e do Alto Xingu liderados pelo chefe Aritana,
em 2000, na Semana do Índio
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Dança do Javari pelos representantes do Alto Xingu em homenagem à rainha Sonja da
Noruega em 7 de outubro de 2003
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Os representantes do Alto Xingu abrindo caminho para a visita da rainha Sofia, da Espanha, dia 6 de outubro de 2006
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Apresentação dos músicos indígenas Apalai, Wayana, Tiriyo, Katxuyana e Palikur, junto com a artista e compositora Marlui
Miranda, em 02.09.05, no pátio central do Memorial
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Festa de retomada do Memorial pelos índios: Darcy Ribeiro (à direita) e Maria Duarte (esquerda), então secretária de
Cultura do Distrito Federal, marcaram presença no evento
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Darcy Ribeiro (à esquerda) e o então governador do Distrito Federal, Cristovam Buarque, celebram contrato de
doação do acervo de peças indígenas para o Memorial
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Dança do Javari, apresentado pelo grupo indígena do Alto Xingu no pátio central do Memorial
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Dona Ruth Cardoso (centro); Helen Clark, primeira-ministra da Nova Zelândia (direita); e Maria Luísa Dornas, então secretária
de Cultura do DF (esquerda), com criança indígena, durante visita ao Memorial em 2001
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Apresentação de representantes Terena, do Mato Grosso do Sul, Semana do Índio de 1999
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Semana do Índio de 2006, apresentação no pátio central dos índios Karajá, liderados pelo chefe Idjarrina: para
Darcy Ribeiro, a missão do Memorial é dar uma imagem da beleza e dignidade dos povos indígenas
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Dança do Javari, representantes do Alto Xingu, 2001
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A rainha Sofia, da Espanha, em dois momentos:
recebendo um presente do chefe Aritana, e ao lado
do então secretário de Cultura do Distrito Federal,
Pedro Borio (abaixo), durante sua visita oficial ao
Memorial, no dia 6 de outubro de 2003
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A rainha Sonja, da Noruega, cumprimenta lideranças indígenas
do Alto Xingu no pátio central, em 7 de outubro de 2003
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Foto:Santiago Plata
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Ritual de pajelança, realizado pelo Stephen Augustine (direita), chefe e
xamâ Mi`kmaq, do Canadá, com Paulo Tapirapé (centro) e chefe dos Kanela
Rankokamekra, Francisquinho Tepehot, (esquerdo), durante o Seminário
“Patrimônio e Museus Indígena - 2006”, organizado em conjunto com o
Smithsonian - Museu Nacional do Indígena Americano
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Líder Ashaninka, do Acre, durante Semana do ìndio, em 2000
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Flautista Tukano, durante Semana do ìndio, em 2000
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Intercâmbio internacional: os Maoris, da Nova Zelândia, se apresentam no pátio central com os Pataxó da Bahia e os índios
Kuikuro, do Alto Xingu, em 2001, na presença de representantes da Assembléia das Primeiras Nações do Canadá
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Músicos Kuikuro tocando as flautas taquara no pátio central
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Apresentação dos representantes Tukano do Amazonas, Dia do Índio, 2000
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O Memorial recebe visitas de crianças de todo o Distrito Federal e Entorno
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Foto: Sandra Wellington
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Chefe Raoni na abertura da exposição “Nosso Herói
Rondon”, organizada pela Memória Civelli Produções
Culturais, em setembro de 2002, e (abaixo) estudantes
participando da cerimônia de hasteamento da bandeira
na programação educativa do evento
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Apresentação “Dança da Guerra do Povo Xavante - Tseretomodzatse Xavante” no pátio central, em 21 de abril de 2005.
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Anuiá Yawalapiti jogando a flecha do Javari para os visitantes no pátio central
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“Esse museu é diferente de qualquer outro que já vi.
Aqui podemos mostrar a força de nossa cultura, não
como algo que já morreu, mas de uma forma real e
viva. Aqui é a nossa casa. Espero que todos que visitem
este lugar aprendam algo sobre a nossa vida, nossos
costumes. Assim vamos nos entender melhor e aprender
a viver em paz no futuro. Este lugar é um ponto
de encontro para todas as tribos. Estamos lutando
para manter a nossa cultura e preservar nosso meio
ambiente. Prescisamos deles para sobreviver e para
garantir o futuro de nossas crianças”
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Aritana , chefe dos Yawalapiti
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“O Memorial é a casa dos índios”
Sapaim Kamaiurá, pajé do alto Xingu
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“Tem forma circular, de concreto armado,
e um pátio central, onde será construída
uma autêntica casa de índios. As pessoas que
A virem podem gostar ou não, mas jamais
poderão dizer que já viram coisa igual.”
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“Hoje se sabe que as sociedades
indígenas são parte de nosso
futuro e não apenas do passado.”
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“Quando me pediram para projetar
o Museu do Índio, não vacilei.”
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croqui de autoria de Oscar Niemeyer
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croqui de autoria de Oscar Niemeyer
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01. rampa de acesso
02. portaria
03. exposição
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1º pavimento
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05. direção*
06. auditório
07. biblioteca*
08. depósito
09. acesso de serviço*
10. espelho d`água*
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* os ítens com asterisco ainda não
foram instalados
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térreo
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Oscar Niemeyer
Quando me pediram para projetar o Museu do Índio, não vacilei. Tratava-se de uma
obra diferente, destinada a levar a todos que a visitassem a história do índio brasileiro e
sua trajetória dolorosa no país. O período colonial, com seus massacres sucessivos; a fase
da extração da borracha, do ouro e das pedras preciosas, quando novamente o agrediram,
levando-o, dizimado, às áreas mais distantes do Brasil. E, por fim, as penetrações fazendárias
e capitalistas que ainda ocorrem, invadindo seus territórios indefesos.
Mas o Museu do Índio lembrará também os que primeiro souberam defendê-lo; os que
o louvaram com inventadas bravuras; os que, seguindo o exemplo de Cândido Mariano
da Silva Rondon, dele se ocuparam abnegadamente, esclarecendo o problema do
índio, dando-lhe uma nova e necessária escala, propondo soluções que preservem seus
territórios, sua cultura e sua formação étnica nesse contato difícil com a civilização.
O Museu do Índio compreende uma construção circular com 70 metros de diâmetro,
com salas abrindo para um grande pátio interior. Solução que visa manter o clima de
intimidade e respeito que um museu reclama. Uma larga rampa levará os visitantes ao
primeiro andar. Ali ele entrará em contato com os serviços de recepção, controle, fichários
e, a seguir, com o museu propriamente dito.
Pelos grandes espaços curvos que constituem o Museu ele verá sucessivamente as
diversas seções que representam o roteiro de exposição: exposição temporária, origem
e evolução, índios selvícolas, índios campineiros, nossa herança e índios e civilização.
E tudo isso com a utilização de filmes, microfilmes, diapositivos, maquetes, fotos e textos,
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Embaixo, diretamente ligados ao primeiro pavimento, ficarão a direção, os serviços
gerais, as salas de aulas, o auditório, a biblioteca e os arquivos. É a parte, vamos dizer,
dinâmica e viva do Museu, promovendo palestras, cursos e debates, trazendo ao público e
aos interessados os problemas que o índio brasileiro ainda enfrenta nesta fase de integração
inevitável. E todos sentirão a grandeza do empreendimento, o objetivo respeitável de dar ao
índio brasileiro a atenção que merece nesta terra que, muito antes de nós, lhe pertenceu.
Para mim, o fato do Museu do Índio ser construído em Brasília ainda mais o justifica.
Para seus visitantes ele marcará o contraste entre o passado e o presente. As origens e as
esperanças deste grande país.
Transcrito da revista Módulo, número 72, 1982
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taba indígena modernista
O Memorial dos Povos Indígenas é uma das mais inspiradas obras concebidas pelo
arquiteto Oscar Niemeyer em Brasília. Ele já havia imprimido a leveza da curva barroca
brasileira na aridez do concreto em obras como o Palácio do Itamaraty, o Palácio da Alvorada
e o Congresso Nacional. Esta audácia de romper com a linha reta, instituída pelo mestre
modernista francês Le Corbusier, valeu a Niemeyer a primazia de ser um dos inovadores da
arquitetura moderna em plano internacional.
Mas o Memorial dos Povos Indígenas é uma obra arquitetônica singular dentro da
produção de Niemeyer, pois sintetiza a tradição mais ancestral e a mais vanguardista da
cultura brasileira. A sua forma arredondada é diretamente inspirada na tradicional taba
indígena dos índios Yanomami, com apenas uma água contínua, aberta para fora.
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A história do Memorial dos Povos Indígenas é uma história de luta. Essa circunstância
confere ao monumento um valor simbólico especial. Em um primeiro momento, o Memorial
era uma doação e uma homenagem à contribuição dos povos indígenas para a formação
da nação brasileira. Mas, em um segundo instante, o prédio foi alvo de cobiça e precisou
ser reconquistado pelos índios em um longo embate político. Idealizado pelo antropólogo
Darcy Ribeiro, projetado pelo arquiteto Oscar Niemeyer, o Memorial foi construído em 1987,
em terreno doado pela Terracap (Companhia Imobiliária de Brasília), no Eixo Monumental
Oeste.
Logo, tornou-se uma referência da arquitetura moderna de Brasília. O projeto teve apoio
do então governador do Distrito Federal, José Aparecido de Oliveira. No entanto, ao se
deparar com o esplendor da obra construída, o próprio José Aparecido resolveu dar uma outra
destinação ao prédio de linhas modernistas arrojadas, marcado pela elegância e leveza das
formas esculpidas no concreto: “O prédio é muito bonito para ser Museu do Índio”, teria dito
o então governador do Distrito Federal, que decidiu transformar o espaço em Museu de Arte
Moderna de Brasília, conforme registram os jornais da época.
A fala do então governador funcionou como uma declaração de guerra para os índios. Eles
resolveram brigar pela retomada do seu espaço em uma luta pacífica. O movimento contou
com a adesão de intelectuais e artistas, que se mobilizaram em várias manifestações a favor
dos representantes das tribos. Mas a intervenção decisiva veio dos próprios índios. Eles
convocaram dois importantes pajés, Sapaim Kamaiurá e Preporí Cayabi, para realizar um
ritual de proteção ao local e impedir o seu funcionamento até que o prédio fosse designado
novamente como museu indígena. E o fato é que todas as tentativas de dar outra destinação
ao espaço fracassaram.
Durante todo o tempo não faltaram projetos de ocupação. Entretanto, o prédio permaneceu
desativado e, em 1989, foi transferido para a esfera federal. Em princípio, essa mudança
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fortaleceria o espaço do ponto de vista institucional, mas, mesmo sob esta chancela, ele
permaneceu fechado por muitos anos. A intenção de transformar o prédio em Museu de
Arte Moderna de Brasília foi encampada pelo então presidente da República, Fernando Collor
de Mello. E, em 1990, o espaço chegou a ser inaugurado como Museu de Arte Moderna de
Brasília, com uma exposição do venezuelano Armando Reverón, considerado um dos mais
importantes artistas plásticos da América Latina.
A vernissage teve toda pompa oficial, sendo prestigiada inclusive pelo então presidente da
Venezuela, Carlos Andrés Peres.
Coincidência ou não, no dia da exposição, uma tempestade desabou sobre Brasília,
provocando goteiras que quase destruíram as obras de Reverón. Nem assim o então presidente
Fernando Collor desistiu do intento de metamorfosear o espaço em Museu de Arte Moderna. No
dia 19 de fevereiro de 1992, Oto Agripino Maia, secretário geral da Presidência da República,
anunciou um plano do Presidente para transformar o local em Museu de Arte Contemporânea
do Brasil, que abrigaria obras de arte espalhadas pelos vários órgãos oficiais. Como tantos
outros planos, o projeto jamais saiu do papel, sucumbindo na inércia da burocracia estatal.
Lideranças indígenas, artistas e intelectuais continuaram realizando mobilizações e
manifestações pela retomada do espaço. O Movimento Artistas pela Natureza, que contava
com a participação de representantes de várias tribos indígenas brasileiras, propôs transformar
o prédio abandonado na sede do Centro de Cultura Indígena e Ambiental. No dia 25 de
fevereiro de 1992, o grupo chegou a promover a retomada simbólica do prédio, por meio
de uma série de rituais, divulgando uma carta aberta à sociedade brasileira. Desarmadas,
famílias inteiras de índios realizaram uma “invasão da paz” no museu.
Os índios começaram a manifestação em frente ao prédio do Museu do Índio com
uma corrente que, segundo Estevão Taukane, da tribo Bakairi (MT), serviu para fortalecer o
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pensamento positivo e abrir os caminhos desejados. Os representantes Xavante e Guajajara
também fizeram um ritual evocando os espíritos a “sensibilizarem os corações dos homens
do poder”.
O prédio continuou a ser cobiçado e cogitado para outras funções, em razão de sua
localização e da beleza de sua arquitetura. Líderes parlamentares chegaram a reivindicar
que o espaço fosse cedido para funcionar como sede da Câmara Legislativa do Distrito
Federal, hipótese descartada por razões técnicas pela então diretora do Departamento de
Arquitetura da SDU ( Secretaria de Desenvolvimento Urbano), Eliane Rangel, conforme se
pode constatar em matéria publicada pelo Correio Braziliense em 16 de outubro de 1990.
Ela argumentou que não havia a menor condição de instalar a Câmara no prédio destinado
ao Museu do Índio, de forma a proporcionar funcionamento normal. A área plana útil do
museu é de apenas 792 m2 e o restante é de área descoberta, destinada a jardins, e de rampas,
pois o formato interno do prédio é em caracol. O tamanho do museu não é suficiente para
abrigar 24 gabinetes, além de ser impossível colocar as salas em um declive que ocupa
1.584 m2 do prédio.
Contudo, o prédio passou por mais uma “reinauguração” em 29 de dezembro de
1994, quando se tornou Museu de Brasília, para abrigar a memória candanga. Ele seria
uma extensão do Instituto Histórico e Geográfico, mas só funcionou com essa destinação
durante três meses. Em março de 1995, o espaço retornou à administração do Distrito
Federal e iniciaram-se as obras de recuperação para ser novamente uma casa dos povos
indígenas, graças a uma articulação que envolveu a então secretária de Cultura do DF, Maria
Duarte; a diretora de Patrimônio Histórico e Artístico, Ana Lúcia Pompeu; e o governador
Cristovam Buarque. Finalmente, em 19 de abril de 1995, no Dia do Índio, representantes
das tribos Karajá, Kuikuro, Terena e Xavante realizaram cerimônia especial para comemorar
o reestabelecimento do espaço como Museu do Índio.
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O pajé Sapaim foi convocado novamente para mandar embora Mamaé Catuité, o
espírito mau convocado há seis anos para vigiar o espaço que os brancos queriam roubar
dos índios.O espírito de Mamaé Catuité foi “despejado” no dia 15 de março, conforme relato
do jornalista Lourenço Fráguas, no Correio Braziliense de 16 de abril de 1995. “Sapaim,
pajé Kamaiurá do Alto Xingu, fumou cigarro de sete ervas (pajés petan), balbuciou coisas
ininteligíveis, fez pajelanja e ordenou: ‘Vai embora, Mamaé Catuité!’ Sapaim contou que
viu espírito grande e outros pequenos correndo ao redor da oca do memorial. Sapaim ficou
lá 20 minutos e viu Mamaé Catuité ir embora em sua roupagem de palha. Depois disso dois
raios riscaram o céu da tarde daquela quarta-feira chuvosa. Sapaim disse que estava tudo
bem.”
Com tenacidade, coragem e fé, os índios venceram essa longa batalha pela retomada do
seu espaço, provocando polêmica em torno da pajelança: “Não tem nada a ver acreditar ou
não. Acho bom Sapaim ter feito a pajelança, pois cada grupo tem direito à religião. Nesse caso
do Memorial parece que deu certo”, declarou à época Berta Ribeiro, antropóloga e responsável
pelo projeto de instalação do Memorial. “Os fatos estão aí para demonstrar a forte energia
positiva de influenciar as pessoas”, disse Maria de Souza Duarte, secretária de Cultura e Esporte
do DF. E o sertanista Orlando Villas Boas foi ainda mais assertivo:“Acredito. A pajelança é a
manifestação do sobrenatural na vida do índio. Os índios sempre faziam pajelança comigo e
meu irmão Cláudio. Quando estávamos sentindo alguma coisa, o pajé acendia seu cigarro e
soprava a fumaça sobre nós.”
Mesmo depois da retomada simbólica, o prédio permaneceu fechado pela maior parte do
tempo e com aparência de abandono. No dia 20 de abril de 1997, o corpo do índio Galdino
Pataxó, assassinado por jovens de Brasília, foi velado no local. O Memorial dos Povos Indígenas
só começou a funcionar efetivamente a partir de 16 de abril de 1999, quando 55 índios do Alto
Xingu, liderados pelo chefe Aritana Yawalapiti e outros chefes indígenas realizaram um ritual
para comemorar a reabertura do prédio como Memorial dos Povos Indígenas.
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Os índios deram à sociedade brasileira uma lição democrática de coragem, tenacidade,
consciência e dignidade, reconquistando o seu espaço de uma maneira pacífica, com a
mobilização de entidades políticas, culturais e espirituais. O Memorial pertence legitimamente
aos índios por um direito moral e arquitetônico, não se prestando a outras destinações. Como
vimos no episódio da tentativa de incorporação do espaço pela Câmara Legislativa, desde o
início, a destinação do prédio já está inscrita em sua estrutura arquitetônica, concebida por
Oscar Niemeyer para ser uma maloca moderna, uma casa dos índios brasileiros plantada no
coração da capital do país.
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Panela de barro pintada/ Painted pottery bowl – Tribo/Tribe JURUNA, Mato Grosso Coleção/
Collection Berta G. Ribeiro, 1981
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Cesto Apá / Serving basket - Tribo / Tribe KAYABI, Mato Grosso - Cláudio Villas Boas, 1950
.Coleção / Collection Berta G. Ribeiro
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Cesto/Basket - Tribo/Tribe TIRIYÓ, Pará - Protásio Frikel, 1950 - Coleção/Collection
Berta G. Ribeiro
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Cesto baikité com tampa/Baikité basket with lid - Tribo/Tribe XAVANTE, Mato Grosso Coleção/Collection Berta G. Ribeiro
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Colar emplumado Tukaniwar. Uso feminino/Tukaniwar feather necklace. Used by women –
Tribo/Tribe URUBU-KA’APOR, Maranhão, Coleção/Collection Darcy Ribeiro, 1950
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Cinto emplumado/Feather belt - Tribo/Tribe URUBU KA’APOR, Maranhão - Coleção/Collection
Darcy Ribeiro, 1950
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Bolsa tecida em algodão decorada com moedas marteladas / Woven cotton bag decorated with beaten
coins – Tribo/ Tribe KADIWEU, Mato Grosso do Sul - Coleção/Collection Darcy Ribeiro, 1948
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Colar-apito emplumado Awa Tukaniwar. Usado pelos homens /Awa Tukaniwar feather and
eagle-bone necklace. Used by the men – Tribo/Tribe URUBU-KA’APOR, Maranhão - Coleção/
Collection Darcy Ribeiro, 1950
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Colar de dente de onça/Jaguar-tooth necklace Tribo/Tribe URUBU-KA’APOR, Maranhão
- Coleção/Collection Darcy Ribeiro, 1949-1950
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Diadema horizontal Akangatar /Akangatar feather headdress – Tribo/Tribe
KA’APOR, Maranhão - Coleção/Collection Darcy Ribeiro, 1950
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Cocar/Feather Headdress Tribo não identificada/Tribe unknown – Coleção/Collection Darcy Ribeiro
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Zunidor ritual, madeira pintada/Painted wooden bull-roarer – Tribo/Tribe YAWALAPITI, Mato
Grosso - Coleção/Collection Berta G. Ribeiro, 1979
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Braçadeiras emplumadas usadas pelos homens/Diwá kuawhar feather armbands, used by the
men – Tribo/Tribe URUBU-KA’APOR, Maranhão Coleção/Collection Darcy Ribeiro, 1950
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Cintos emplumados/Feather belts – Tribo/Tribe URUBU-KA’APOR, Maranhão - Coleção/
Collection Darcy Ribeiro, 1950
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Tipóia emplumada/Featherwork and cotton strap for carrying children– Tribo/Tribe URUBUKA’APOR, Maranhão- Coleção/Collection Darcy Ribeiro, 1950
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Colar de coco tucumã/ Tucumã nut necklace – Tribo/Tribe TIKUNA, Amazonas - Roberto
Cardoso de Oliveira - Coleção/Collection Berta G. Ribeiro
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Máscara ritual feita de madeira e entrecasca de árvore/ Ritual mask made of wood and beatenbark – Tribo/Tribe TÚKUNA, Amazonas - Coleção/Collection Eduardo Galvão, 1950
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Quando tinha sete anos de idade, o garoto Glauber Rocha ouviu de uma professora
do colégio onde estudava, em Vitória da Conquista, sertão da Bahia, o famoso refrão das
aulas de História do Brasil: “Quem descobriu o Brasil foi Pedro Álvares Cabral”. O garoto
levantou o dedinho: “Discordo professora, não foi descoberta, foi invasão. Aqui já existiam
os índios”. A professora esbravejou: “Índio não é gente”. O menino ficou indignado: “Índio
é gente sim senhora. A senhora é uma ignorante!”. E a professora ficou alterada: “Você está
tumultuando minha aula, garoto. Por favor, retire-se da sala de aula”. A essa altura, ele já
estava arrumando o material: “Eu já ia embora mesmo. A senhora é uma ignorante”. Mais
tarde, Glauber se tornaria um dos mais brilhantes cineastas do século 20 e um pensador da
cultura brasileira, a partir de suas singularidades.
E, de fato, o garoto tinha razão com sua intuição aguda. Os livros didáticos omitem
qualquer menção aos primeiros habitantes do Brasil. Quando os europeus chegaram,
mais de dois mil povos distintos habitavam a América. É por isso que Darcy Ribeiro
escreveu que somos uma nova espécie da humanidade, um povo novo, constituído pela
miscigenação de povos ancestrais. Em Casa Grande & Senzala, livro que promoveu
uma reavaliação radical da formação da sociedade brasileira, Gilberto Freyre colocou
em primeiro plano a contribuição do negro africano em detrimento da participação do
índio. Mesmo assim, ele destacou a relevância da cultura indígena em uma série de
aspectos. Os índios legaram uma sabedoria de povos da floresta. Eles nos ensinaram a
cultivar e a preparar alimentos como o milho, a mandioca, o caju, utilizados até hoje na
cozinha brasileira; nos influenciaram na maneira afetuosa de lidar com as crianças; nos
processos de higiene tropical, com os banhos freqüentes ou diários, que, nas palavras de
Gilberto Freyre, “tanto devem ter escandalizado o europeu porcalhão do século XVI”.
Freyre afirma que da cunhã nos veio o melhor da cultura indígena. O asseio pessoal. A
higiene do corpo. O milho. O caju. O mingau: ”O brasileiro de hoje, amante do banho e
sempre de pente e espelhinho no bolso, o cabelo brilhante de loção ou de óleo de coco,
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reflete a influência de tão remotas avós”. Os homens se destacaram pela bravura com que
conquistaram os sertões, desempenhando as funções de guia, canoeiro, guerreiro, caçador e
conquistador. ”Índios e mamelucos formaram a muralha movediça, viva, que foi alargando
em sentido ocidental as fronteiras coloniais do Brasil ao mesmo tempo que defenderam,
na região açucareira, os estabelecimentos agrários dos ataques de piratas estrangeiros”,
escreve Gilberto Freyre em Casa Grande & Senzala.
Na visão de Darcy Ribeiro, apesar de ter levantado pontos importantes da contribuição
indígena para a formação da sociedade brasileira, Freyre não conferiu a devida atenção
a uma série de aspectos. Não existem cálculos precisos, mas é provável que, quando os
primeiros portugueses aportaram no litoral do que seria mais tarde o Brasil, existissem 1
milhão de índios na região. A maioria deles pertencia ao tronco tupi e vivia em aldeias de
300 a 2 mil habitantes: “Não era pouca gente, porque Portugal àquela época teria a mesma
população ou pouco mais”, observa Darcy Ribeiro no livro O Povo Brasileiro. Darcy refuta a
interpretação de Gilberto Freyre, segundo a qual os índios pertenceriam a uma cultura verde
e incipiente, quase de um bando de crianças grandes. Na escala da evolução cultural, os
povos Tupi davam os primeiros passos da revolução agrícola, superando assim a condição
paleolítica, tal como ocorrera pela primeira vez, há 10 mil anos, com os povos do velho
mundo: “É de se assinalar que eles o faziam por um caminho próprio, juntamente com
outros povos da floresta tropical que haviam domesticado diversas plantas, retirando-as da
condição selvagem para a de mantimento de seus roçados. Entre elas, a mandioca, o que
constituiu uma façanha extraordinária, porque se tratava de uma planta venenosa a qual eles
deviam, não apenas cultivar, mas também tratar adequadamente para extrair-lhe o ácido
cianídrico, tornando-a comestível”.
É possível que a menção da importância dessa agricultura primitiva possa provocar o
espanto dos cidadãos urbanos, que adquirem facilmente os alimentos nos supermercados.
Mas, durante a era colonial, essa era uma questão dramática e as plantas e as receitas
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indígenas foram essenciais para a subsistência da sociedade brasileira em formação.
E, nessas circunstâncias, a mandioca ganhava a condição de preciosidade, pois não
precisava ser colhida ou estocada, permanecendo viva na terra por vários meses. Além
da mandioca e do milho, Darcy acrescenta à lista de alimentos cultivados pelos índios,
levantada por Gilberto Freyre: a batata-doce, o cará, o feijão, o amendoim, o tabaco, a
abóbora, o urucu, o algodão, o caruá, as pimentas, o abacaxi, o mamão, a erva-mate,
o guaraná, o pequi. “Faziam para isso grandes roçados no mato, derrubando as árvores
com seus machados de pedra e limpando o terreno com queimadas”, escreve Darcy em
O Povo Brasileiro.
Como se sabe, o povo brasileiro é resultado de um amplo e complexo processo de
miscigenação. Mas os primeiros brasileiros foram os mamelucos, resultantes do cruzamento de
portugueses e índias. Os mamelucos não eram mais índios e nem portugueses. Eles eram então o
quê? Ninguém, uma raça inteiramente nova. É dessa “ninguendade”, segundo Darcy, que surgiu
o povo brasileiro. E o que possibilitou o processo de miscigenação foi a instituição do chamado
“cunhadismo”, antigo costume indígena de incorporar estranhos à sua comunidade: “Assim que
ele a assumisse, estabelecia, automaticamente, mil laços com todos os membros do grupo”,
escreve Darcy.
Ao longo da história brasileira, os índios foram alvo de um processo que não seria exagero
qualificar de genocídio. O conflito se deu no plano econômico, ecológico e social. No
econômico e social, pela escravização do índio e pela mercantilização das relações de
produção. No ecológico, pela disputa do território de suas matas e exploração de suas riquezas
para outros usos. E como se não bastassem todas estas mazelas, as doenças trazidas pelos
brancos promoveram uma verdadeira guerra biótica, exterminando milhares de índios. As
terras indígenas permanecem alvo da cobiça, da conflagração e de outras ações predatórias.
No entanto, os índios resistiram e continuam resistindo bravamente.
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Para além do legado cultural incorporado à sociedade brasileira, nós permanecemos índios
no próprio ser biológico, nos genes que levamos no corpo, na garra típica do mestiço, como
lembra Darcy Ribeiro. E, depois de muitas décadas de depopulação, a população indígena tem
aumentado significativamente nos últimos anos no Brasil.
Nós costumamos dizer “os índios” e encerrar o assunto, mas a variedade dos povos é grande.
No Brasil atual, existem 215 sociedades indígenas, segundo dados da Funai, perfazendo cerca de
358 mil pessoas, ou seja, 0,04% da população total do país. Entre os critérios para diferenciar os
povos indígenas, o mais utilizado é o lingüístico. As cinco maiores famílias lingüísticas nacionais
são: Tupi-Guarani, Jê, Aruák, Karib e Pano, abrangendo cerca de 180 línguas indígenas faladas.
Isso significa uma enorme riqueza que todas essas línguas representam em termos de costumes,
habilidades tecnológicas, atitudes estéticas, concepções de mundo. As diversas sociedades
indígenas detêm conhecimentos valiosos. O estudo dos venenos dos Uru-Eu-Wau-Wau
(Rondônia), por exemplo, propiciou a descoberta de uma série de anticoagulantes.
Mas, como ressalta a pesquisadora Maria Manuela Carneiro, no artigo Parceria ou
Barbárie, os índios não são apenas o nosso passado e referência fundamental para a nossa
identidade. As sociedades indígenas são parte do nosso futuro. Ela chama a atenção para a
necessidade de se ultrapassar a miopia econômica e estratégica que clama pela exploração
imediata de todas as riquezas do país. E observa que as riquezas da Amazônia não são só
seus minérios, suas madeiras, seus recursos hídricos: são também sua biodiversidade e os
conhecimentos que se dispõem acerca dela. Maria Manuela exemplifica: há pelo menos
umas 250 mil espécies vegetais, das quais aproximadamente 150 delas são usadas como
alimento. Noventa e cinco por cento da alimentação mundial repousa sobre apenas 30
espécies, o que torna a humanidade particularmente vulnerável, já que o aparecimento de
novos vírus pode afetar essas espécies e provocar uma fome mundial.
Daí decorre a importância fundamental de bancos genéticos e de sementes que
permitam novos pontos de partida. Na década de 1970, uma espécie selvagem de milho
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foi descoberta no México. Trata-se da única espécie perene resistente a doenças. Essa
preciosidade foi descoberta in extremis: subsistiam apenas 10 hectares de terra no mundo
em que ela podia ainda ser encontrada. Mas o que foi feito das 30 variedades de arroz
que os agricultores indianos cultivavam originalmente? - indaga a pesquisadora. Estimase em cerca de 1,5 milhão o número de espécies vivas do planeta. Por onde começar a
explorar essa riqueza? Como descobrir, por exemplo, antes que se percam, as virtudes
medicinais de certas espécies? O conhecimento acumulado por gerações de populações
tradicionais tem sido o guia mais usado nas pesquisas: “Portanto, numa perspectiva tanto
estritamente econômica quanto estratégica, é irracional querer abrir todas as áreas da
Amazônia à exploração indiscriminada. Os direitos dos índios podem assim coincidir com
os interesses da sociedade brasileira”, conclui Maria Manuela Carneiro.
Por todas essas razões, a criação de um Memorial dos Povos Indígenas na capital do país é uma
iniciativa de alta relevância. Em texto que orienta a criação do Memorial dos Povos Indígenas,
a antropóloga Berta Ribeiro destacou como objetivo principal da instituição “resgatar e divulgar
as tradições culturais e o legado do primitivo habitante do Brasil, uma das matrizes básicas da
nacionalidade”. O seu projeto contempla tanto a questão da identidade quanto a conexão dos
povos indígenas com o presente e o futuro. Ela concebeu o Museu do Índio, transformado em
Memorial dos Povos Indígenas, como um espaço vivo. O Memorial é um dos museus do mundo
que procura trabalhar em sintonia com as lideranças e comunidades indígenas.

A casa dos povos da floresta
Em 16 de fevereiro de 1995, enquanto se recuperava de uma pneumonia no Hospital
Sarah Kubitschek, em Brasília, Darcy Ribeiro concedeu uma entrevista à então secretária de
Cultura do DF, Maria de Souza Duarte, que negociava a doação do acervo do casal Darcy
Ribeiro e Berta Ribeiro para o Memorial dos Povos Indígenas. Leia a seguir esta entrevista que
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- O que o senhor pensa da idéia de se criar um museu do índio em Brasília? É uma história
controvertida. Talvez fosse bom contar um pouco dessa história. Qual a importância do
museu?
Darcy Ribeiro – Ver o que é mais original para o Brasil, que é a criatividade indígena.
Ele foi pensado para isso. Na entrada, vai haver uma maloca autêntica, e lá o melhor dos
artefatos que existe em todos os museus brasileiros. E nós pediríamos que pensassem nisso
também. Atrás dos olhos, uma imagem do mundo indígena. Uma imagem sem preconceito,
uma imagem mostrando a beleza dos índios. Quantas plantas eles domesticaram e nos
deram? O esforço dos índios para querer uma civilização tropical, que é a base de nossa
civilização. Isso é o que eu pensava.
- Como o senhor pensa que esse Memorial dos Povos Indígenas poderia funcionar para
ser realmente o referencial da importância do índio, do ponto de vista da formação do povo
brasileiro?
Darcy Ribeiro -- O Memorial foi pensado para isso, é uma grande exposição. Uma
exposição custa muito. Em geral, a exposição dura 10 anos em um grande museu. Como
é uma grande exposição, deve ser muito bem feita, deve contar com a colaboração dos
grandes museus brasileiros. Ele pode abrigar, por exemplo, a melhor mostra da cultura
marajoara, que está no Museu Goeldi em Belém do Pará. A idéia é que o Memorial tenha
um percurso básico, para turistas. Os turistas chegam ali necessariamente porque vão visitar
o Memorial JK. A 100 metros ao lado, está o Memorial dos Povos Indígenas. O mesmo
visitante, um estrangeiro, não veria sentido em ver um Museu de Artes, porque lá fora eles
têm museus de artes muito melhores. Se em vez de Memorial dos Povos Indígenas o espaço
fosse transformado em museu de arte, seria um museu de artes bem vagabundo.
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Darcy Ribeiro - Em lugar disso, ele teria todo o interesse em ver os povos brasileiros
originais. Então lá, do meu ponto de vista, ele entra e a primeira coisa que ele vê: Brasília,
uma babel de povos, mil línguas diferentes ela falava. Então ele comenta: “Eu vi a palavra
solo, a palavra mãe, a palavra chuva, a palavra lua, em dezenas de línguas.” Ele vai ouvir e
saber um pouco disto. Dessa multiplicidade tremenda de línguas dentro de culturas que não
eram tão variadas. As culturas eram mais uniformes.
Havia povos da floresta tropical. Havia povos do cerrado, que eram povos diferentes.
Então, a partir daí, ele tinha uma idéia de que havia um povo de seis milhões, que tinha
aprendido a viver na floresta e no cerrado. Que tinha criado uma civilização tropical. É
muito importante, por exemplo, mostrar numa parede lá as 40 plantas domesticadas pelos
índios - como milho, mandioca, feijões, aipim selvagem - e colocadas em uso. E todo o
mundo usa. Batata, chamada inglesa, é indígena. Então, só ao passar por isso eles percebem
a origem. Ah, então é indígena? Então o tomate é do México, depois veio parar aqui. A
batata é daqui.
- Seria um trabalho de educação?
Darcy Ribeiro - É importante ir civilizando esse pessoal para perceberem que estão diante
de uma civilização original. Há dez mil anos surgiram as bases da civilização deles, quando
um povo indígena também, na margem do Tigre e do Eufrates, aprendeu a cultivar arroz,
centeio, trigo. E fez uma agricultura com base nessas sementes. Simultaneamente, aqui se
fez uma revolução outra, de uma agricultura dos trópicos. Isso que eu disse, entre mil coisas,
deve ser mostrado no Memorial.
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O Memorial foi concebido como uma casa dos índios inscrustada no desenho
modernista da capital do país. E, de fato, os próprios índios se apropriaram do ideal de Darcy
Ribeiro e Berta Ribeiro e realizaram adaptações em relação ao projeto original, no sentido de
afirmar a autonomia, a autodeterminação e a dignidade dos povos indígenas. Com certeza,
se não fosse o apoio das lideranças indígenas o Memorial não estaria funcionando. Darcy e
Berta idealizaram exposições com duração de dez anos. É uma idéia que congela a cultura
indígena. Pelo público de Brasília e para manter a dinâmica da Instituição, a administração do
Memorial e as lideranças indígenas entendem que é muito tempo para uma única mostra. A
própria forma que Oscar Niemeyer projetou o Memorial sugere liberdade, cultura dinâmica,
viva, aberta a interações.A cultura é flexível e o museu também deve ser. Os índios querem
ser donos de sua história.
O objetivo principal é ter um espaço para mostrar a força da sua cultura. O Memorial
é um ponto de encontro com as crianças, os educadores, os artistas, os pesquisadores, os
políticos e o público em geral. Durante a Semana do Índio, o Memorial chega a receber
mais de 1.000 visitantes por dia. Mesmo com poucos recursos de orçamento que atingem as
instituições públicas, é visitado por pessoas eminentes do Brasil e do exterior. Ele participa da
construção de uma imagem atual dos povos indígenas. O Memorial tem se tornado inclusive
um ponto de referência para os índios de vários pontos do planeta. Quando os índios do
Canadá visitaram Brasília sentiram alguma coisa mágica no espaço. É um lugar sagrado na
visão dos índios brasileiros e de outros pontos do mundo. As apresentações indígenas do
Memorial não seguem um programa rígido, mas sim um tipo de organização adotado pelos
índios em suas aldeias. Conta-se que, Paru, pai do líder Aritana, fez uma reza no espaço para
que ele atraísse as crianças:”Os índios não separam a dimensão espiritual da material. Esse
não é um prédio qualquer. Nós consideramos esse lugar um espaço sagrado”, comenta Sandra
Wellington, diretora do Memorial dos Povos Indígenas, de 1999 a 2007.
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Entre os eventos realizados no Museu nos seus oito anos de existência, de 1999 a 2007,
é possível destacar os encontros rituais, as exposições, os encontros de povos indígenas, as
visitas das rainhas da Espanha e da Noruega. Um dos eventos organizados no Memorial,
“Nosso Herói Rondon”, homenageou o marechal Cândido Rondon, um dos primeiros a lutar
para que os indígenas,seus costumes e tradições fossem respeitados. Ele deveria ser mais
reconhecido pelas novas gerações.
A rainha Sofia, da Espanha, e a rainha Sonja, da Noruega, foram recebidas pelas próprias
lideranças indígenas. Era uma relação de pessoas que, apesar de todas as diferenças, dialogam
de igual para igual. O Memorial aproxima os índios do mundo urbano, sem precisar que eles
morem na cidade. E, além disso, favorece o intercâmbio cultural entre as próprias tribos. O
Memorial tem promovido eventos de índios das mais variadas nações indígenas. Às vezes as
pessoas acham que a cultura indígena é congelada no tempo, comenta Sandra Wellington.
“Na realidade está sempre em movimento e por isso sempre procuramos mostrar a riqueza
e diversidade das culturas indígenas, do Brasil e de outros países, de uma forma viva e
dinâmica.”
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Berta G. Ribeiro
O Governo do Distrito Federal tomou a iniciativa de levar a cabo um projeto cultural e científico da maior
importância: a implantação do Museu do Índio de Brasília. A instituição que se pretende criar tem por objetivo
resgatar e divulgar as tradições culturais e o legado do primitivo habitante do Brasil, uma das matrizes básicas da
nacionalidade. Mais precisamente, o Museu do Índio se propõe a:
- preservar as expressões mais autênticas da herança indígena, ainda em vigor, contribuindo para que o povo
brasileiro amplie o conhecimento de suas origens;
- recuperar o patrimônio histórico-cultural milenar do índio, a ser devolvido, prioritariamente, a ele próprio;

maloca moderna

- ampliar o conhecimento da etnologia por meio da pesquisa e divulgação científica da cultura indígena, como
agente vivo do processo histórico nacional;

uma história de luta

- combater os estigmas e a discriminação que incidem sobre o índio, a fim de forjar e fortalecer a identidade
nacional;

peças do acervo

- influir para que os órgãos governamentais e a opinião pública se conscientizem da contribuição do saber indígena
à cultura brasileira e universal, ajudando, desse modo, o atendimento de suas justas reivindicações;

museu vivo

- render um tributo a incontáveis artesãos indígenas, em sua maioria contemporâneos, cujas mãos captaram a
essência dos conceitos do belo segundo as normas e valores de suas sociedades;
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- estabelecer, como diretriz básica do Museu, o discurso interpretativo da aventura humana nos trópicos, em
contraposição aos procedimentos museológicos tradicionais de aglomerados de peças dissociados de seu contexto
sociocultural;
- colocar a serviço do Museu os recursos modernos de comunicação audiovisual, a fim de criar a ambientação
necessária à explicitação de sua mensagem; e recorrer a réplicas, a par de peças originais, para atender à necessidade
de desenvolver os circuitos temáticos e seus significados;
- estabelecer vínculos entre o Museu e instituições científicas, educativas e culturais da capital da República e de outras
regiões do país, a fim de fomentar e complementar reciprocamente suas tarefas;
- enriquecer, por meio de exposições temáticas, cursos, conferências, pesquisas de campo e museológicas, exibição de filmes
e outros registros audiovisuais, o cenário cultural e científico de Brasília.
Ninguém ignora que a política indigenista brasileira atravessa, na atualidade, uma época de crise. Vivemos um
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tempo em que urge repensar a ação governamental em relação ao índio, passando de um assistencialismo eventual e mal
dirigido a soluções duradouras. É indispensável, por isso, que os responsáveis por essa ação se instrumentem a redefinila. Cabe ponderar o que se sabe e o que se ignora, os acertos e os erros, por mais justificáveis que possam parecer. O
próprio índio deve ser alertado sobre as defasagens e percalços da ação de que tem sido objeto e conscientizado quanto
à realidade social em que se insere. Apropriando-se da “crônica dos conquistadores” poderá reescrever, no futuro, sua
própria história.
Essa é a proposta do Museu do Índio de Brasília. Sua ambição mais alta é que a comunidade indígena e a sociedade
nacional se orgulhem e se beneficiem do acervo de conhecimentos e bens culturais de que o Museu se fará guardião.
Que saibam valorizar o seu passado. Que compreendam a intenção de entidades e pessoas que se empenham em
assegurar a sobrevivência física e a autonomia cultural dos remanescentes indígenas do Brasil. Que se convençam do
apreço universal por sua arte, seus estilos de vida, seus itinerários materiais e espirituais.
O que se pretende, em suma, é reconstituir a imagem do índio, não como um ser prístino, estranho e exótico,
associado a um passado remoto, senão como uma entidade viva, vinculada à identidade nacional e ao seu destino.
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Várias são as fontes do presente plano-diretor. Em primeiro lugar, a experiência de quem o assina: de 1953 a 1958
como estagiária e naturalista-auxiliar da antiga Divisão (hoje Departamento) de Antropologia do Museu Nacional, da
UFRJ e, de 1976 até recentemente, como pesquisadora, sem vínculo empregatício, da mesma instituição.
Ao longo desses anos, dediquei-me a estudos museológicos e de campo, da tecnologia, artesanato e arte indígena,
contextualizados nos modos de produção e na ideologia dos grupos pesquisados.
Outra fonte foi a implantação do Museu do Índio, do Serviço de Proteção aos Índios, no Rio de Janeiro, cujo projeto e
realização por Darcy Ribeiro, entre 1953 e 1956, acompanhei de perto. O lema “um museu contra o preconceito”, que
orientou as atividades de difusão daquela instituição, sintetiza o compromisso político e ideológico a que se ateve.
Uma terceira fonte foi o treinamento adquirido na formulação de um projeto de exposição na Cúria do Fórum do
Senado Romano, em Roma, Itália, em 1983, com a exibição das coleções do Museu Luigi Pigorini, que deu lugar
a reflexões sobre o papel social dos museus etnográficos. Elas foram resumidas numa comunicação apresentada ao
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Subsídio importante para o presente plano-diretor foi o estudo preparado por Darcy Ribeiro para a criação, em Belo
Horizonte, do Museu do Homem vinculado a Universidade Federal de Minas Gerais (Cf. D. Ribeiro, 1978). Esse estudo
inspirou o projeto arquitetônico de Oscar Niemeyer para o referido Museu e, a seguir, o do Museu do Índio de Brasília
(cf. Módulo especial, 1983), cujo detalhamento deverá lastrear-se na presente proposta.
Finalmente, em dezembro de 1984, atendendo a um convite da Fundação Roberto Marinho e da Fundação Nacional
do Índio, iniciei a elaboração de um projeto de exposição permanente que seria montada com o acervo da ARTÍNDIA,
empresa de venda de artesanato indígena vinculada à FUNAI. Essa mostra seria instalada numa área de 800m2 que
seria cedida pela prefeitura do Distrito Federal junto ao edifício do Centro de Convenções. O projeto da exposição,
intitulado “Índios do Brasil: cultura e identidade”, obedeceu à mesma orientação científica e didática que imprimi ao
da exposição de Roma, acima mencionada. Não tendo obtido o patrocínio necessário à sua implementação, acabou
engavetado. Embora sujeito a retificações, em alguns detalhes, e à complementação na parte referente à pré-história
da América, servirá como embasamento à programação arquitetônica do Museu do Índio de Brasília, constituindo sua
exposição inaugural a ser exibida durante dez anos.

TEMÁTICA DA EXPOSIÇÃO INAUGURAL
Um dos objetivos de um museu de etnografia em países do Terceiro Mundo, como o nosso, deve ser o
de contribuir para a reconciliação de nossas origens pluri-étnicas. Ao Museu do Índio de Brasília, devotado
à preservação e à exibição dos bens culturais do primitivo habitante do Brasil, cabe tornar presente, no nível
da consciência, à população da capital do país, homogeneizada e unidimensionada por efeito dos meios de
comunicação de massa, as fontes da identidade nacional.
Nesse sentido, a ação educativa e comunicativa do Museu do Índio deve voltar-se ao debate da ampla e complexa
problemática da sobrevivência das populações indígenas remanescentes no Brasil, da contribuição que deram
historicamente à formação do “ser nacional”, da diversidade e riqueza de suas culturas, raiz profunda da identidade
cultural do povo brasileiro.
Para esse efeito, deve-se partir de um conceito amplo de cultura, a exemplo da definição do secretário-geral da
UNESCO, Amadou Mathar M’Bow, para quem cultura: “é ao mesmo tempo aquilo que uma comunidade criou e que
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outras”.
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Semelhante definição objetiva a englobar no processo cultural todas as realizações de um povo, seus valores e
formas de expressão, suas práticas e conhecimentos, que não se restringem ao saber erudito e elitista a que tem acesso
uma minoria privilegiada nos países subdesenvolvidos. A ampliação do conceito de cultura· deve despertar no visitante
de um museu etnográfico idéias de relativismo cultural, de superação do etnocentrismo, na medida em que lhe são
apresentadas soluções alternativas para enfrentar problemas humanos comuns: os da subsistência, de convívio e
reprodução social.
Dessa forma o público se conscientiza de que o fenômeno humano assume características diversas segundo o espaço
geográfico e as etapas do processo tecnológico em que se realiza. E, sobretudo, da validade de suas manifestações como
reforçamento de uma identidade local, regional ou nacional. Conscientiza-se, outrossim, sobre as potencialidades da
cultura regional tendo em vista a melhoria da qualidade de vida de imensas populações interioranas desassistidas pelos
centros urbanos.
A atuação educativa de um museu etnográfico deve sintetizar esses diferentes contextos que conformam o universo
da cultura brasileira; deve enaltecer suas dimensões humanas, pese as gritantes diferenças que possam ter com relação
ao tipo ocidental de cultura em que se inserem as populações urbanas do nosso país.
Impõe-se, sobretudo, como objetivo nuclear da política educacional de um museu etnográfico, despertar o respeito
a todas as formas de expressão cultural, a diferentes visões do mundo e a contextos culturais específicos, como são os
indígenas.
Para a concretização dessa proposta, a ação do Museu do Índio de Brasília deverá orientar-se segundo os pressupostos
enunciados no prólogo do presente plano-diretor. Dentro desse espírito foi planejada a temática de sua exposição
inaugural, que terá como meta mostrar:
- a beleza e a densidade da cultura indígena e a importância do seu legado à cultura brasileira e universal;
- as compulsões que os índios enfrentaram ao longo de nossa história e que, não obstante tudo, continuam aferrados
à sua identidade étnica.
Como se vê, o projeto da exposição inaugural foi concebido de modo a oferecer, por um lado, uma visão antropológica

(( anterior

próxima

))

Memorial dos Povos Indígenas
anexo
das culturas indígenas do passado e do presente e, pelo outro, uma abordagem, por assim dizer, jornalística, dos
problemas que os remanescentes tribais enfrentam para sobreviver como faces diferenciadas da sociedade nacional.
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Em função de sua temática, a exposição inaugural será denominada “Índios do Brasil: cultura e identidade”. Os
principais temas a serem abordados – dependendo da disponibilidade do acervo e da viabilidade de traduzi-los em
linguagem museológica – serão:
I - Origem e antigüidade do homem nas Américas
a) Principais culturas pré-colombianas no Brasil
II - O Brasil em 1500
a) Quantos seriam os índios da América pré-colombiana
b) O índio e o europeu quinhentista
III - Contribuição do índio à cultura brasileira e universal
1) O saber indígena: uma civilização vegetal
		
a) O saber etnobotânico: plantas silvestres e cultivadas
		
b) O saber etnozoológico: tabus alimentares e o equilíbrio do ecossistema
2) As artes da vida: transformação da matéria bruta em matéria-prima e suas aplicações
3) Os meios de subsistência
		
a) Práticas agrícolas e integração homem/roça/fauna
		
b) Remanejo da floresta, campos cerrados e capoeira
		
c) Caça, pesca, coleta
IV- A reprodução da sociedade
a) Ciclo de vida e ritos de passagem
b) Uso e simbolização do espaço
c) O mito, o rito e o objeto ritual
V - Índios do Brasil, hoje
a) Como se distribui a população indígena
b) As frentes de expansão e os últimos refúgios
c) Áreas culturais indígenas: ainda um mosaico de línguas e culturas.
VI - O índio perante a nação
a) A questão indígena e o problema da terra
b) A busca de uma identidade
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d) Educação e permanência histórica do índio
e) Artesanato e identidade étnica
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Trata-se, como se vê, de um projeto ambicioso, tanto no plano dos propósitos quanto, e sobretudo, da realização, a
qual só se tornará possível na medida em que se lograr a integração de textos com iconografia e objetos, em proporções
praticamente iguais. Revisto e completado, o projeto servirá de base a um catálogo-guia que o visitante consultará antes,
durante ou após a visita à exposição. Servirá, também, como material educativo, não só para os quadros da FUNAI
como para os próprios índios, já alfabetizados, para professores e escolares de primeiro e segundo graus, que constituem
a principal clientela de um museu.
O esforço me parece válido na medida em que representa uma tentativa de utilizar um meio de comunicação visual
para transmitir idéias, conceitos e argumentos destinados a conscientizar a influente opinião pública de Brasília sobre
o drama histórico dos povos indígenas. Nesse sentido, a mostra se somará a outros esforços que vêm sendo feitos para
que os responsáveis pelo destino da nação assumam a dívida moral e ética que contraímos com o primitivo habitante.
Somente na medida em que despertarmos a consciência nacional para a problemática indígena – conscientização essa
dirigida, em primeiro lugar, pelas próprias lideranças indígenas – poderemos garantir sua sobrevivência e resgatar nossa
própria história e identidade.

PLANEJAMENTO ARQUITETÔNICO E PROGRAMAÇÃO
VISUAL
O projeto da exposição inaugural, acima referido, que, em seu detalhamento, contém10 macro-temas divididos
em 287 temas-textos, que correspondem a desdobramentos dos circuitos temáticos e comportam mapas, fotos e
peças, servirá de base não só ao planejamento arquitetônico do edifício-sede que abrigará o Museu, como também à
programação visual da mostra.
A par do espaço destinado à exposição permanente, calculado mediante o detalhamento do projeto da exposição
inaugural acima referido, deverão ser feitas especificações para o planejamento arquitetônico de outras unidades do
Museu, a saber:
Espaços externos para exposições especiais e, sobretudo, para o Jardim Botânico constituído de vegetação arbórea e
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malváceas, aráceas, etc.); b) alimentícias (mandioca, milho, etc); c) medicinais e outras plantas úteis.
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Espaço para a construção de uma maloca indígena – do Alto Xingu, Alto Rio Negro ou outra – que não só servirá
como demonstração de um modelo de arquitetura aborígine, como também para atividades escolares e recreativas
extraclasse da população infantil em visita ao Museu do Índio.
Local para instalação de serviços gerais, tais como: recepção, portaria, sanitários, cantina.
Reserva técnica devidamente climatizada para armazenar as coleções museológicas e laboratório para conservação
e restauração do acervo.
Laboratório fotográfico, arquivo de fotos e de outros registros visuais e sonoros.
Auditório para cursos e conferências, que também servirá para a projeção de filmes, slides e audiovisuais.
Salas para a administração do Museu e para o seu corpo técnico: antropólogos, museólogos, bibliotecários e
animadores culturais.
Sala para a catalogação e indexação do acervo, arquivo e documentação das coleções.
Biblioteca especializada e sala de leitura.
Sala para pessoal administrativo (guardas, etc.) e pessoal de conservação.
Restaurante aberto ao público.
Pátio para estacionamento de veículos.
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Oficina de montagem de exposições, de conservação do prédio e dos jardins, provida do equipamento necessário
a esses serviços.
Área para exposições temporárias a ser denominada “Sala do artista indígena”, a exemplo da que é mantida pelo
Museu do Folclore Edison Carneiro. Aí serão exibidos, alternadamente, artesanatos elaborados por diferentes grupos
indígenas e colocados à venda por representantes dos produtores que, desse modo, entrarão em contato direto com seu

(( anterior

próxima

))

Memorial dos Povos Indígenas
anexo
público. No mesmo local far-se-á a venda de artesanato em convênio com a ARTÍNDIA e de livros, cartões, posters,
slides, discos, etc., pertinentes à temática do Museu.
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O conjunto arquitetônico foi concebido por Oscar Niemeyer como uma maloca indígena. Especificamente, um
anel circular com 70 metros de diâmetro e um amplo pátio interno, à maneira da casa-aldeia dos índios Yanomâmi.
A par de sua beleza e funcionalidade, esse risco fará com que o visitante comum – criança ou adulto – não se sinta
constrangido em ingressar no Museu. Isso ocorre, comumente, mesmo no caso de museus ditos de “cultura popular”
instalados em edifícios suntuosos.
Nessas condições, o projeto arquitetônico em si e as opções museológicas tomadas constituir-se-ão num aval
para “deselitizar” o Museu, tornando sua mensagem acessível e de fácil assimilação. Esse papel será desempenhado
principalmente pelas exposições contidas na Casa Indígena e no parque-roça que rodearão o edifício-sede, cobertura
vegetal esta que obviará a secura do clima de Brasília, contribuindo para a conservação das coleções e dispensa do uso
de ar refrigerado.
Dessa forma superaremos as barreiras prevalecentes entre a comunidade e o museu, que tende a encará-lo como
uma instituição hermética, obsoleta e supérflua. Ao contrário disso, o cidadão comum encontrará uma identificação
com os objetos ou temas ali expostos: a casa de farinha, o equipamento de pesca, o mundéu e a arapuca de caça, a
construção com cobertura vegetal. Ou seja, a casa e os artefatos de uso diário do candango em seu local de origem.
Conseqüentemente, as populações carentes, que constituem a maioria da população de Brasília, valorizarão o pote de
barro, a rede de dormir, a esteira, a peneira, o cesto-baú, o pilão, o banco, talhados artesanalmente, os quais tendem a
substituir por manufaturas industriais os objetos kitsch. Verão que os artefatos selecionados para a exposição não são os
confeccionados em série, senão os que representam a mais autêntica expressão da criatividade artesanal. Perceberão,
também, que, no nível adaptativo – isto é, de domínio da natureza para o provimento da subsistência – a ponte que une
a cultura indígena à cultura rústica brasileira é muito maior do que geralmente se supõe.
A exibição desses objetos, por assim dizer triviais e cotidianos, devidamente contextualizados, contribuirá para que
a população se conscientize sobre a importância de preservar o patrimônio de saber e de fazer o que pejorativamente
chamamos “arcaico” ou “inculto”, valorizando-o como um bem cultural inestimável.
A integração museu/visitante se dará, inclusive, pela desvitrinização das peças, exceto aquelas que, por sua fragilidade
ou pequena dimensão, exigem esse tipo de protetor. Principalmente na Casa Indígena, desprovida de assoalho, elas
ficarão ao alcance da mão e do manuseio: tanto a rede, quanto o pote, o arco e flechas, o cesto, a canoa e o remo. A
Casa, a ser construída pelos próprios índios, com matéria-prima pertinente, será guarnecida de objetos que normalmente
se encontram na habitação tribal tradicional. Nela o artesão indígena, em visita à capital, poderá fazer seus artesanatos.
E o escolar, moldar cerâmica, trançar cestos, ou talhar madeira à maneira indígena. Dessa forma, o visitante, sobretudo
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crianças e jovens, deixará de ser mero espectador. O professor será o próprio artesão índio, que também será chamado
a identificar os objetos de sua cultura, os materiais de que são feitos, seus códigos simbólicos e funcionais. Esse tipo de
atividade, que poderia ser chamada etno-museologia, e que se estende à restauração de peças, já vem sendo praticada,
com êxito, pelo Museu Goeldi, de Belém do Pará, Museu Paulista e Museu Plínio Ayrosa, ambos da Universidade de
São Paulo. Tal como a figura do curador indígena, o plano-diretor do Museu do Índio de Brasília prevê a do curador
visitante, de que tratarei mais tarde.
Cabe ponderar que a singeleza do suporte físico do Museu não implica em rusticidade, preconceito em que
incorre a museografia tradicional ao exibir produtos de cultura indígena ou popular. Linhas simples e despojadas
oferecem uma ambientação mais apropriada para esse tipo de material.
Além do projeto arquitetônico, a programação visual da exposição, da reserva técnica e demais anexos do Museu
serão entregues ao escritório de Oscar Niemeyer, o que garante a sua adequação às necessidades e conceitos aqui
expostos. Muitos deles foram testados na prática por Ione Carvalho no Rio Grande do Sul, no Equador e na Nicarágua.
O Museu do Folclore Edison Carneiro é outro exemplo edificante da validade dessa nova concepção de museu,
integrado à comunidade que lhe cabe servir.

A CONSTITUIÇÃO DO ACERVO
O projeto da exposição “Índios do Brasil: cultura e identidade” previa a utilização do acervo da ARTINDIA, de cerca
de 1.500 peças, exposta, em parte, no Centro de Convenções de Brasília. Tratam-se de artesanatos contemporâneos
coletados seja nas aldeias indígenas, por ocasião dos moitarás1 promovidos pela ARTÍNDIA uma vez ao ano, seja
confeccionados espontaneamente pelos índios para o mercado externo. Dentre a multiplicidade de artefatos oferecidos
à venda a ARTÍNDIA selecionou para o seu acervo aqueles que se impunham pelo seu valor estético, o virtuosismo da
execução e a autenticidade da concepção e das matérias-primas empregadas. Ele representa, portanto, a produção atual
de tribos vivas. Não se trata, porém, da totalidade do sistema de objetos de uma dada tribo, mas sim de peças que se
impõem por sua beleza estética ou exotismo.
É de se assinalar que coleções antigas, como as do Museu Nacional, foram constituídas, com honrosas exceções,
segundo esse mesmo critério de seleção. As mais representativas e documentadas são as que foram reunidas por
etnólogos, interessados nas manifestações materiais da cultura, no curso de suas pesquisas de campo.
Para que se possa contar com essa coleção da ARTÍNDIA, o Museu do Índio de Brasília deverá firmar um convênio
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com a FUNAI mediante o qual esta fundação cederá em comodato o referido acervo. Sua complementação exigirá
novos colecionamentos, principalmente entre tribos contactadas nas últimas três décadas. Ao que se saiba, elas não
estão representadas em nenhum museu do país. Tais coleções poderão ser encomendadas a antropólogos que realizam
pesquisas de campo junto a esses grupos, ou a funcionários da FUNAI, devidamente instruídos quanto à forma de coletálas e documentá-las.
Cabe observar que o acervo do Museu do Índio de Brasília não deverá ser incrementado a esmo, e sim em função
da sua exposição permanente, de exposições temáticas temporárias realizadas em suas dependências e de exposições
itinerantes a serem enviadas a escolas do Distrito Federal e cidades vizinhas. Dentro dessa perspectiva, recomendase firmar convênios com instituições museológicas para a troca e circulação de coleções. Recomenda-se, outrossim,
aceitar ou adquirir coleções particulares. Freqüentemente, antropólogos e outros estudiosos conservam em suas casas
coleções preciosas porque não confiam que sejam bem cuidadas por órgãos públicos. E, ainda, obter coleções entregues
à guarda de instituições que não têm condições de conservá-las e expô-las convenientemente. É o caso da coleção do
Alto Xingu feita por Eduardo Galvão para a Universidade de Brasília, cedida à Fundação Nacional pró-Memória.
Formalizado o ato de implantação do Museu do Índio de Brasília, a primeira providência será efetuar o levantamento
e documentação do acervo da ARTÍNDIA. A par disso, recomenda-se continuar o levantamento das coleções do Museu
do Índio do Rio de Janeiro, vinculado à FUNAI. Elas remontam à época da criação desse museu, na década de 1950.
Tendo sido transferido de um prédio no Maracanã para o atual endereço, há cerca de 10 anos, não foi possível, até
agora, recadastrar esse patrimônio. Alguns espécimes, principalmente das coleções mais antigas, como a que pertenceu
a Simõens da Silva, deveriam ser solicitados por empréstimo para figurar nos circuitos temáticos da exposição do Museu
do Índio de Brasília.
Vencida a etapa de organização do acervo etnográfico do Museu do Índio de Brasília, apresentar-se-á a tarefa
de proceder à descrição dos objetos em fichas catalográficas. Para isso será necessário levar a bom termo o projeto
de catalogação de coleções etnográficas com normalização vocabular para uso de computador, que está sendo
empreendido pela signatária do presente plano-diretor em colaboração com a museóloga Adalgisa Bomfim d’Eça,
do Programa Nacional de Museus, do Ministério da Cultura, e do arquiteto e etnólogo Hamilton Botelho Malhano.
Trata-se de elaborar um dicionário ilustrado de termos definidores dos artefatos, técnicas e matérias-primas indígenas,
estruturados à maneira de um thesaurus. Como consultoras participam antropólogas e museólogas do Museu Nacional,
Museu do Índio, FUNAI, Museu Paulista, Museu Plínio Ayrosa e Museu Goeldi. Denominado “Nomenclatura das
coleções etnográficas”, esse glossário estará pronto para publicação até o fim de 1987.
A identificação de coleções mal documentadas deverá ser entregue a antropólogos que se especializam em
determinada tribo ou área cultural. E, sempre que possível, a membros dessas tribos. Para isso, uns e outros serão
convidados a tornar-se, durante um certo período, curadores dessas coleções. Ou então curadores visitantes de
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um projeto de exposição, a exemplo do que ocorreu no caso da mostra organizada pela Smithsonian Institution
subordinada ao tema: “Celebração. Um mundo de arte e ritual”. Nesse caso, a colaboração do prof. Victor Turner,
antropólogo conhecido mundialmente por suas obras no domínio do ritual, foi decisiva para o planejamento e
execução da mostra.
É de se assinalar que tarefas de tal vulto exigem a colaboração de estudantes e voluntários. Esse sistema é adotado
pelos museus norte-americanos em que senhoras de classe média alta prestam serviços de catalogação e arrecadação de
fundos. No presente caso, será necessário convocar a própria comunidade para que se engaje nas propostas do museu,
concebido como um veículo pedagógico e comunicador de amplo espectro cultural.
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A par de suas funções específicas, de curadoria das coleções, e das educativas e comunicadoras, o Museu do Índio de
Brasília deverá ser implementado fazendo-se eco de seus anseios de auto-reconstrução.
Mencionei, anteriormente, dois projetos museológicos da maior significação prática e acadêmica, que detalharei
a seguir: a nomenclatura das coleções etnográficas, cuja metodologia será aplicável a acervos semelhantes do Brasil
e do exterior, e a curadoria de determinadas coleções por especialistas em uma dada área cultural, uma tribo, ou por
membros da tribo. Para isso a reserva técnica deverá ser organizada de maneira a tornar acessível a consulta às coleções,
procedendo-se à localização topográfica das peças como ocorre nos arquivos e bibliotecas.
Cabe reconhecer que são ainda poucos os especialistas – etnólogos, indigenistas, missionários e os próprios índios
– interessados em conhecer e estudar coleções etnográficas. Entretanto, a organização do acervo e sua armazenagem
de forma racional facultará, certamente, o incentivo a esse tipo de consulta e, também, a estudos específicos de cultura
material indígena, quanto a seus aspectos cognitivos e simbólicos. “É um lugar comum, escreve W.N. Fenton (1974:19),
dizer que a antropologia teve sua infância em museus e sua madureza nas universidades”. Acrescenta que “na medida
em que a antropologia deixa de ser object-minded, os antropólogos não se sentem mais compelidos a preocupar-se com
coleções” (ibidem).
É de se esperar que essa tendência sofra uma reversão, no futuro, como já vem ocorrendo na Europa e Estados
Unidos. Acresça-se a isso que a consulta a acervos de museus etnográficos se fará cada vez mais imperiosa para os
próprios índios à medida em que avançarem no processo de aculturação e sentirem a necessidade de recuperar seu
patrimônio ancestral, representado pelo sistema de objetos de cada cultura. Isto já ocorre no que se refere às tribos
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do Nordeste e do Sul do país que, constantemente, reclamam à reprodução de registros iconográficos de monografias
etnológicas para reaprenderem a feitura de seus artefatos, seja para uso interno, seja, sobretudo, para a venda a um
mercado externo. Poderá recrudescer, igualmente, o empenho de algumas tribos em reaver artefatos-símbolo, como
ocorreu, recentemente, no caso dos índios Kraho. Toda a imprensa noticiou o resgate da machadinha kyire, que durante
40 anos ficou sob a guarda do Museu Paulista, e que esse grupo considera um bem cultural insubstituível, sem o qual
não poderia transmitir às novas gerações valores que contribuem para a integração tribal.
O acesso a coleções etnográficas - tal como o pesquisador tem, normalmente, a livros e documentos escritos
- proporcionará, certamente, um novo impulso aos estudos de cultura material, praticamente abandonados
nas últimas décadas entre nós. Ou seja, os de tipo puramente museológico – como a comparação sistemática,
do ponto de vista diacrônico, do caráter e freqüência de artefatos de uma dada tribo, ou, ainda, os estudos de
campo, contextualizados no universo cultural indígena; ou a combinação de ambas as abordagens, o que é mais
recomendável. Os antropólogos dedicados a estudos dessa índole – quase todos ligados a museus etnográficos
– revelaram, na introdução dos resultados de seus trabalhos, as dificuldades que encontraram para o seu manuseio,
comparando os métodos de trabalho em museus a escavações arqueológicas.
Para essas e para outras linhas de pesquisa, o Museu do Índio de Brasília deverá entrar em contato com
a Universidade de Brasília, a Fundação Nacional pró-Memória e outras instituições, estabelecendo vasos
comunicantes para evitar duplicação de pessoal e recursos técnicos. Celebrados os necessários convênios, o
Museu poderá oferecer cursos sobre as potencialidades do estudo da cultura material, técnicas de restauração,
etc. A recente publicação dos três volumes da suma etnológica brasileira, respectivamente, sobre Etnobiologia,
Tecnologia indígena e Arte Índia, demonstra a importância científica e documental das informações que encerram
o sistema de objetos e o saber ecológico indígena. Assim sendo, coerente com sua orientação científica, o Museu
do Índio de Brasília procurará contribuir para formar antropólogos e museólogos habilitados a desempenhar as
funções de curadoria e pesquisa requeridas por um museu etnográfico.
Exemplar quanto a outra linha de pesquisas e aplicação prática seria o projeto Interação Museu/Escola. Como
proposta inicial, ele objetivaria avaliar a atitude de alunos do 1º e 2º graus de escolas públicas de Brasília para com a
questão indígena. Ou seja: 1)inquirir seu conhecimento dessa questão e as bases em que ele se fundamenta; 2)verificar
se a criança, em início de escolarização, tem preconceitos contra o índio, e de que natureza são. A hipótese que se
coloca é que, além de outros fatores – cinema, outros meios de comunicação – a escola, por meio de conceitos emitidos
pelos professores e livros escolares, contribui para formar uma idéia errônea do índio, baseada em prenoções que
remontam ao período colonial.
Em função disso, propõe-se uma pesquisa destinada a ser não apenas um trabalho acadêmico, de análise metódica
dos estereótipos infanto-juvenis concernentes ao primitivo habitante, mas também a induzir à mudança dessa ideologia.
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A pesquisa objetivaria, portanto, uma interação do Museu com a comunidade local, principalmente escolar, para que
os alunos pudessem encontrar nele um centro de atividades extra-escolares, de aprendizado e de lazer e, ao mesmo
tempo, um instrumento de combate ao preconceito étnico e racial. Ao aperfeiçoar o serviço de extensão escolar
do Museu, contribuir-se-ia para melhorar os procedimentos pedagógicos que resultassem numa reflexão sobre: a) o
papel do índio em nossa formação histórica e cultural; b) os problemas que enfrenta para sobreviver e conservar as
tradições herdadas de seus antepassados; c) o valor histórico e cultural da adaptação ecológica e do conhecimento
da natureza de que o índio é possuidor, e que vem sendo secularmente desperdiçado.
Como se sabe, a escolarização atua como um filtro que seleciona informações transmitidas ao educando. No caso
das populações indígenas o que se ensina é que são aberrações ou “fósseis do espírito humano”, porque suas sociedades
são regidas por valores que divergem da sociedade dominante. A autoridade do professor, e dos conceitos emitidos
nos livros didáticos, não deixa lugar a dúvidas ou a questionamentos. O próprio educador recebe a influência da
hierarquização do saber, aceitando, muitas vezes, sem exame crítico, uma visão estereotipada da realidade social.
Num artigo intitulado “Antropologia e educação na sociedade contemporânea”, Hugo E. Lavisolo afirma que, em
contraposição à estranheza que suscitam os costumes de outros povos, os da nossa própria sociedade são tidos como
“naturalmente naturais” (1984:58). Mostra que o papel da antropologia tem sido o de tornar o “estranho familiar”,
ou seja, o de naturalizar o dado etnográfico. “Tornar o estranho familiar” constitui a meta mais alta de um museu
etnográfico. Assumir esse papel político e social é indispensável em países do Terceiro Mundo, como o nosso, em que
a dominação colonialista de um extrato étnico, pretensamente superior, justificou a espoliação secular, o extermínio
e a repressão dos estilos de vida e da expressão cultural das populações aborígines e do negro escravo.
Essas justificativas estão claramente formuladas nos compêndios de história do Brasil e nos livros didáticos.
Contrastando o “primitivismo” do índio ao “refinamento” do europeu da época da conquista, a historiografia oficial
reverencia este último como herói civilizador. Dessa forma, transmite-se uma imagem convencional, uniforme, estática
e fria de todos os grupos tribais. Ignora-se a copiosa bibliografia que elucida a riqueza do mosaico das culturas indígenas,
as quais variam segundo a adaptação ecológica e o momento histórico em que são observadas.
Cabe ao Museu do Índio de Brasília, em consonância com os princípios que nortearão sua criação, investigar mais
a fundo esses estereótipos, a fim de instrumentar-se a combatê-los. E, em conseqüência, contribuir para a formação de
antropólogos, museólogos e comunicadores habilitados a exercer as duas funções básicas de um museu dentro de uma
nova concepção da instituição: preservar e estudar os bens culturais que se encontram sob sua guarda e estabelecer um
diálogo com a comunidade a que se propõe servir, sobretudo a sua clientela infanto-juvenil.
Um projeto dessa envergadura só pode ser implementado com a colaboração da Universidade de Brasília e das Secretarias
de Educação e Cultura do Distrito Federal, sob a orientação do corpo técnico.
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The Memorial of Indigenous Peoples is an unique project, not only because of its architectural design but also because of its
special history. The building project was idealized by the Brazilian anthropologist, Darcy Ribeiro, who wanted to create an Indian
museum for the purpose of showing the most original feature of Brazilian culture, which is the creativity of its indigenous people.
The Memorial was designed to show, both to Brazil and to the world, that indigenous cultures formed the basis of what would later
become known as a ’civilization of the tropics’.
But this Museum, which was designed by the architect Oscar Niemeyer, shows not only the history of the Indigenous
peoples, but also projects an image of them into the future. Niemeyer sought inspiration from the traditional form of a
Yanomami Indian hut and designed a circular building, which can best be described as a modern Indian hut, built right in the
centre of the Nation’s capital city. Niemeyer’s project thereby combines elements of ancient traditions together with the most
advanced techniques of modern architecture.
However, interest in the Memorial was not only centred on the magnificent architectural design created by Niemeyer. The
beauty of the construction project also awakened interest in groups who wanted to take over the building for different purposes. But
the Indians organized themselves and began a campaign, which was both democratic and peaceful, and in the end managed to
regain possession of the building, which, by right, belongs to them. Once again, the fighting spirit of the Indians left its mark on the
history of Brazil.

peças do acervo

The basis of the Memorial’s collection consists of 280 ethnographic pieces, donated by Darcy and Berta Ribeiro and acquired by
them during a period of 40 years of fieldwork in the interior of Brazil.

museu vivo

The Memorial is one of those rare institutions which encourages the participation of Indigenous peoples in its objectives and
events. This book, published in partnership between the Institute of the Third Sector and the Secretariat of Culture of the Federal
District of Brasilia, describes something of the history of the Memorial. It is a story which involves idealistic concepts as well as
moments of conflict.

plano diretor do museu
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The Indians have obviously changed a great deal over the past 500 years, as we ourselves have also changed, but they
still preserve two important characteristics, which are vital to our own society. Firstly, their biological beings, their genes,
which are contained within our own physical bodies, as their living descendants. The Brazilian moreno (person with
brown skin) possesses qualities also of strength and determination which are characteristics inherited from their indigenous
forefathers. The second feature that has been passed down to us by the Indians, is the manner in which, over thousands of
years, they have learnt to live in harmony with the tropical forest. Without their specialist knowledge, we ourselves would
be very different people. Our culture is unique because of the genetic elements of Nature which surround us, the dozens of
plants domesticated by the Indians which we cultivate in our fields and the thousands of fruit, and other trees which they
taught us how to use. We still preserve indigenous influences within our physical bodies, as well as within our culture,
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which enlighten and guide us. Nevertheless, it is evident that the Indians, who managed to survive the effects of imposed
servitude, will always be more ’Indian’ than we will ever be.
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Darcy Ribeiro
Extract from the book ”Indian Diaries – The Urubu-Kaapor” - Published by Companhia das Letras

Chapter One - A Modern Indian Hut
Oscar Niemeyer
When I was asked to design the Indian Museum, I did not hesitate. It is a project unlike any other which is destined to show to all
those who visit it, the history of the Brazilian Indian and his painful journey through the Nation. The Colonial era with its successive
massacres, the period of rubber-tapping, prospecting for gold and precious stones when again the Indians were attacked and greatly
reduced in numbers, even in the most isolated areas of Brazil. And, finally, the intrusion of farming and capitalist interests, which still
occurs to the present day, the encroachment of outsiders into defenceless tribal lands.
But the Indian Museum will also serve to remind us of those who were the first to defend Indigenous peoples; who exalted them
with tales of bravery; those who, following the example of Candido Mariano da Silva Rondon, cared for them selflessly; helped
to clarify and explain the Indian question, raising this subject to a new and necessary level of importance, suggesting solutions to
guarantee the preservation of their lands, their culture and their ethic origins, especially during this difficult period of contact with
civilization.
The Indian Museum consists of a circular structure 70 metres in diameter, with areas leading off onto a great inner central plaza.
This plan was designed to preserve the climate of intimacy, as well as respect which is essential in a museum environment.
A wide ramp takes the visitor up to the first floor level. There he will find the reception, security control and registration areas
before entering the main area of the building. As he walks through the great, curved space of the Museum, the visitor will follow
the different sections which form the itinerary of the exhibitions on display: the areas designed for temporary exhibitions, those
describing the origins and evolution of indigenous cultures, isolated tribes, plains Indians, our national cultural heritage, as well as
the relationship between Indigenous pepoples and modern civilization.
All this will be shown by means of films, microfilms, glass cases, scale models, photographs and texts, using the most modern
systems of communication available.
The administration offices, general service areas, lecture rooms, auditorium, library and arquive department will be located on
the ground floor which is linked directly to the upper floor level. These are perhaps the most dynamic and vital areas of the Museum,
where lectures, courses and debates will be organized so that the public and other interested groups will be able to participate in
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discussions relating to the problems facing the Brazilian Indian, especially during this inevitable period of integration into national
society.

apresentação

And everyone who visits the Museum will feel the grandeur of this enterprise, our worthwhile objective in showing the
Brazilian Indians the respect they deserve in this country which, long before us, belonged to them.

fotos do memorial

The fact that this Indian Museum will be built in Brasilia is, for me, a further reason for designing this project. The Museum
will show visitors something about the contrasts that exist between the past and the present. The origins and hopes of this great
country.

fotos dos eventos

Text taken from the article published in the Modulo magazine, Number 72, 1982.
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The Museum of the Indian is one of the most inspired of all the many projects in Brasilia designed by the architect Oscar
Niemeyer. He had already used the elegant curves of Brazilian baroque on the bare concrete forms of other construction projects,
such as the Itamaraty Palace (the Foreign Ministry), the Alvorado Palace (the Presidential Residence) and National Congress building.
His daring capacity to break with the straight lines established by the master of modernistic architecture Le Corbusier, gave Niemeyer
a leading edge as a pioneer of modern architecture on an international level.
The Indian Museum is an unique architectural project amongst all those designed by Niemeyer, because it combines ancient
traditions together with the most advanced elements of Brazilian culture. The circular form of the Museum is directly inspired by the
traditional form of a Yanomami Indian hut, with a single sloping roof open towards the central area.
Learn more about each area of the Memorial of Indigenous Peoples:

museu vivo

Exhibition Space: This internal area, one side of which consists of a continuous expanse of glass windows, is located on the
upper level accessible by a wide entrance ramp.

plano diretor do museu

Internal Patio: This was designed to imitate the central plaza of a traditional Indian village, which are often inhabited by entire
families, which is a common feature of tribal communities, especially in the Xingu area. The overhanging concrete, acoustic shell
acts as a sun-break and represents a reclining headdress. The earthen ground is an area where the Indians can perform their festivals
and rituals.

anexo
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“The building was designed in a circular form, constructed with reinforced concrete and has a central plaza where a traditional
Indian hut will be built. Those who visit the Museum may either like the building or not, but they will never be able to say that they
have seen another one like it before”.
									
Oscar Niemeyer
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“The Memorial is the home of the Indians” - Sapaim Kamaiurá, shaman of the Upper Xingu.
The history of the Memorial of Indigenous Peoples involved a long, drawn-out battle to ensure its very existence. These are
elements which give this majestic building a special symbolic value. The Memorial was first conceived as a gift and as a tribute to
commemorate the Indians’ vital contribution towards the formation of the Brazilian Nation. However, the Memorial immediately
became the focus of attempts to take it over and the Indians had to organize a long, political battle to regain possession of the
building. Idealized by the Brazilian anthropologist, Darcy Ribeiro and designed by the architect Oscar Niemeyer, the Memorial was
built in 1987 on land donated by Terracap (the real estate company of the government of the Federal District of Brasilia), on the Eixo
Monumental Oeste (the western side of the central thoroughfare of Brasilia).
The building immediately became an important reference point for the modern architecture of Brasilia. The construction project
received the support of the Governor of the Federal District of Brasilia at that time, Jose Aparecido de Oliveira. However, when he saw
the magnificent finished structure, he decided that the building, with its distinctively elegant, light forms sculptured in concrete, should be
used for other purposes. He is quoted as saying “This building is far too beautiful to be an Indian Museum” and as Governor of the Federal
District of Brasilia, he decided to transform this space into Brasilia’s Museum of Modern Art, as was reported by the Press at the time.
To the Indians, the Governor’s words sounded like a declaration of war. Even so, they decided to mount a peaceful campaign
to retake possession of the building. This movement received the support of intellectuals and artists, who participated in various
demonstrations in favour of the tribal leaders. But it was the Indians themselves who made the final, decisive move. They summoned
two important tribal shaman, Sapaim Kamauirá and Prepori Cayabi to perform their rituals to protect the building and ensure that
it remained closed until it once again became an Indian museum. And, it is a fact that attempts to use the building for any other
purposes, all ended in failure.

plano diretor do museu

On the 19th April 1995, which is the National `Day of the Indian´, representatives of the Karajá, Kuikuro, Terena and Xavante tribal
groups performed a special ceremony to commemorate the return of the building to its original function as an Indian Museum.

anexo

The shaman Sapaim was again summoned to send away the evil Mamaei Catuite spirit which he had evoked six years before to
protect the building, which white people wanted to take away from the Indians. He evicted the powerful spirit Mamaei Catuite from
the building on the 15th March, as was reported by the journalist Lourenco Fraguas, in the 16th April 1995 edition of the Correio
Braziliense. “Sapaim, shaman of the Kamaiura tribe of the Upper Xingu, smoked his cigar made of seven different herbs (pajes
petan), muttered various incomprehensible words, performed his shamanistic rites and gave the following order: “Go away, Mamae
Catuite!” Sapaim later told us that he had seen a large and other smaller spirits running around the Memorial building.
Sapaim stayed there for a further 20 minutes and saw Mamae Catuite depart wearing his clothing made of straw.
Two shafts of sunlight were later seen to break through the overcast sky on that rainy Wednesday afternoon. Sapaim
told us that all was now well. With tenacity, courage and faith, the Indians had won a long battle to recover possession
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of their building, though the shamanistic ritual itself raised some questions. The sertanista (backwoodsman) Orlando
Villas Boas said: “I believe these rituals really work. Shamanism is the manifestation of the supernatural in an Indians’
life. Whenever I, or my brother Claudio ever felt something was not right, the shaman would light up his cigar and blow
smoke over us as a form of protection”.
Even after this symbolic repossession of the building, the Memorial remained closed to the public for many years, with an
appearance of neglect. The Memorial of Indigenous Peoples only began to function effectively as from the 16th April 1999,
when 55 Indians from the Upper Xingu, led by chief Aritana Yawalapiti and other tribal leaders, participated in a ritual to
commemorate the re-opening of the building as the Memorial of Indigenous Peoples.

Chapter Three - The Darcy Ribeiro and Berta G. Ribeiro Collection
Art is a concept created by critics, researchers and cultural historians. But even though the concept of art is unknown to
the Indians, their daily life expresses the ideal of beauty in every way. They design beautiful patterns on their bodies and on
practically all the objects they use on a daily basis. They can spend days perfecting the colouring of an arrow, painting their
bodies or carefully completing the finishing touches to a water pot. The Indians do not perceive beauty as merely something
one looks at. It is an integral part of even the least significant events of their daily lives. Aesthetic qualities are a natural
ingredient of all activities, love, rituals, play, work, war, hunting.
Darcy and Berta Ribeiro put together a valuable collection of tribal artwork during a period of more than 40 years,
during which they travelled around the country, carrying out research work in the forests of Brazil. This collection
was much coveted by various museums around the world. Nevertheless, Darcy Ribeiro always maintained a strong
relationship with the city of Brasilia. He was one of the founders of the University of Brasilia and conceived of the
original idea that a university should be a centre for critical thought and a laboratory to provide alternatives to resolve
national problems. For these reasons, in 1995, during the government of Cristovão Buarque, Darcy and Berta Ribeiro
decided to donate 380 pieces from their private collection to the Memorial of Indigenous Peoples.
Amongst the pieces donated to the Memorial, were fishing traps and nets, ceramic pots, bowls, basketry, woven
material, featherwork, hammocks, animal-tooth necklaces, war clubs, bone flutes, masks and cooking utensils.

Chapter Four - A Living Museum
“Today we know that tribal societies are not only a part of our past history, they are also part of our future”.
Maria Manuela Cunha
When the Europeans first arrived here, there were more than two thousand different tribal groups living in the Americas. This
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is one of the reasons why Darcy Ribeiro wrote that we are a new species of humanity, a new race, formed by the mixed blood of
our ancestors. In his book ’The Masters and the Slaves’, in which the author Gilberto Freyre supports a radical re-appraisal of the
formation of Brazilian society, he also concludes that the contribution of the African Negro is to be valued as being of far greater
importance than that of the Indigenous population. Even so, he underlines the relevance of Indigenous culture in a variety of areas.
The fact that the Indians have shared with us their specialist knowledge of the forests. How they taught us to cultivate plants such as
maize, manioc, the caju fruit, which are still used in Brazilian cooking; how the Indians have influenced us in the affectionate care
we show our children; the way we have adopted the Indians’ habits of cleanliness here in the tropics, the frequent or daily baths
which, in the words of Gilberto Freyre, “must have greatly shocked the filthy Europeans of the XVI century”!
Freyre further states that this knowledge formed the basis of a legacy which included all the best aspects of Indigenous culture.
Our habits involving personal cleanliness. The plants we use such as maize and the caju fruit. The porridge made from manioc flour.
“The Brazilian today, who loves to take a daily bath and always has a comb and mirror at hand, his hair always shining with the use
of lotion or coconut oil, reflects the influences he has inherited from his distant forefathers”. Gilberto Freyre wrote in his book “The
Masters and the Slaves: “The men were well know for the courage they showed in dominating isolated areas of the interior, working
as guides, boatmen, fighting men, hunters, conquerors. The Indians and Mamelukes formed a living, human wall of defence, which
stretched towards the Western frontiers of Colonial Brazil and, at the same time, protected farming lands along the coastlines,
especially in the sugar-producing areas, from the attack of foreign pirates”.
Darcy Ribeiro always held the view that, although he raised important points regarding the Indians’ contribution towards the
formation of Brazilian society, Freyre did not give many other Indigenous characteristics the importance they deserved. Precise
calculations do not exist, but it is probable that, when the first Portuguese landed on the coast of what would later become known
as Brazil, there were more than a million Indians living in the region. Most of these belonged to the Tupi linguist group and lived in
villages of between 300 and two thousand people. “This was a large number when you consider that the population of Portugal at
that time was about the same, or only slightly larger” observed Darcy Ribeiro in his book “The Brazilian People”. Darcy refutes the
interpretation given by Gilberto Freyre to the effect that the Indians belonged to a young culture, still in a process of development,
as if they were no more than a band of grown children. On the cultural evolutionary scale, the Tupi were already taking their first
steps towards creating an agricultural revolution, raising themselves above the level of a stone-age culture, as had first occurred ten
thousand years before amongst the populations of the Old World. “It should be emphasized that they did this on their own, at the
same time as other tropical forest people domesticated various plants, rising above their primitive condition to become cultivators
of the land. They planted manioc, which was an extraordinary achievement as it is a poisonous root which requires, not only
cultivation, but also an elaborate process to remove its poisonous juices (prussic acid), before becoming edible.
As is well known, the Brazilian people are the result of an extensive and complex process of miscegenation. The Mamelukes were
regarded as neither Indian nor Portuguese. What where they then? A so-called ´nonentity´, an entirely new race. And, acording to
Darcy Ribeiro, from this condition of being “nonentities” there emerged a new Brazilian race. And one of the reasons for this process of
miscegenation was the creation of an ‘in-law relationship’, based on an ancient custom the Indians had of accepting strangers into their
own societies. “Once a person was accepted, a thousand family ties were automatically established within the group”, wrote Darcy.
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Throughout Brazilian history, the Indians have been the victims of a process, which it would be no exaggeration to describe as genocide.
This conflict was on economic, ecological and social levels. Nevertheless the Indians did not give in and courageously continue to resist
to this day. And, after many centuries during which their numbers were greatly reduced, the Indian population of Brazil has increased
significantly over the past few years.
But, as the Brazilian researcher, Maria Manueal Carneiro, has pointed out in her article entitled “Partnership or Barbarity”, the
Indians are not only part of our history and relevant because they represent the origins of our national identity. Indian societies are
also part of the country’s future. She stresses the need to abandon the shortsighted economic and political views which clamour
for the immediate exploitation of all the country’s riches. She also observes that the wealth of Amazonas does not only include
minerals, timber and its river resources: it also includes a rich biodiversity and the traditional knowledge that still exists as to the use
of the different plants. Maria Manuela gives the following example: “There are some 250 thousand species of plants in existence,
of which only approximately 150 are used in food production. Ninety five percent of the world’s food supplies are based on only
thirty different species, which makes humanity particularly vulnerable in the event of the emergence of new virus which can affect
these species and cause world famine”.
“This is why it is so important to create genetic and seed banks which can provide us with new alternatives in the future.
In the 1970’s, a wild species of corn was discovered in Mexico. It is a unique perennial species which is resistant to diseases.
This invaluable plant was discovered in extreme circumstances since it grew on only ten hectares of land in the only country
in the world in which it can still be found.” And asks: “” What has been done with the thirty different varieties of rice which
the farmers in India originally cultivated?” It has been estimated that nearly one and a half million living species exist on the
planet. How can we begin to explore these riches? How can we discover the medicinal properties of certain species before
they are lost forever? The knowledge accumulated by generations of traditional populations have been the best guideline we
have been able to use in our research work. ”From a strictly economic and political point of view, it therefore makes no sense
to open up all areas of the Amazon to indiscriminate exploitation. The rights of the Indians can also coincide with those which
are in the best interests of Brazilian society”, concludes Maria Manuela Carneiro.

The Home of the Peoples of the Forest
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On the 16th February 1995, as he was recovering from pneumonia in the Sarah Kubistchek Hospital in Brasilia, Darcy
Ribeiro gave the following interview to Maria de Souza Duarte, then Secretary of Culture for the Federal District of Brasilia,
who was negotiating the terms of the donation of the Darcy and Berta Ribeiro tribal artwork collection to the Memorial of
Indigenous Peoples. Read the following interview which is published here for the first time:

ficha técnica

How do you feel about the idea of creating an Indian Museum in Brasilia? This project has had a somewhat controversial
history. Perhaps you can tell us something about the story of the Museum. Why is it such an important project?

anexo

Darcy Ribeiro: The main purpose of the Museum is to show one of the most unique features of Brazilian culture, which
is the creativity of its Indigenous population. This is why we thought of creating the Museum. As you go into the building,
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you will see an authentic Indian hut, as well as the best examples of tribal artwork, which can be found in museums all
around Brazil. As well as viewing the collections, we would also ask the visitor to use his imagination. To create a picture
in his mind of what the Indians’ world is really like. He must imagine this without any preconceived ideas, and see all the
beauty that exists within the Indians’ world. How many plants have the Indians domesticated and taught us how to use?
The efforts they have made to create an authentic tropical civilization, which forms the basis of our own civilization. These
are some of the things I was thinking about when we created the Museum.
How do you think the Memorial of Indigenous Peoples should function if it is really to become a point of reference to
show the important role the Indians have played in the formation of the Brazilian Nation?
Darcy Ribeiro: The idea we had when we created the Memorial, was that it should be a place where great exhibitions
could be shown. Large exhibitions costs a lot of money to organize. Generally speaking, all major museums usually mount
their main exhibitions for a period of at least ten years. Since we plan to organize a major exhibition here, this has to be very
well organized and we hope to receive the support of all the most important museums in Brazil. For instance, the Memorial
could be used to mount an exhibition showing the finest pieces representing the Marajoara Culture, which are part of the
collection belonging to the Goeldi Museum in the city of Belém in Pará. The idea is that the Memorial will become part of
the main tourist circuit of Brasília. Tourists will already want to visit this part of the city to see the JK Memorial opposite,
which is only 100 metres from the Memorial. These visitors, many of whom will be foreign tourists, will have little interest in
visiting an Art Museum, because better art museums already exist in their own countries. So, in the event that the Memorial
of Indigenous Peoples was transformed into an Art Museum, it would be a pretty poor quality museum in comparison with
those that exist abroad.
And in the case of the Memorial?
Darcy Ribeiro: Visitors who come here will have every interest in seeing something about the culture of the original inhabitants
of Brazil. I can visualize visitors coming into the Museum and, the first thing they will see during their visit to Brasilia is that the
country is like a “Tower of Bable”, where many different tribal groups exist, speaking a thousand different languages. And the
visitor will tell everyone that he saw the word for soil, for mother, rain, moon, in a dozen different tribal languages. He will listen
to these indigenous words and learn from them. Because, in spite of this tremendous multiplicity of languages, the indigenous
cultures were quite similar to one another, and actually shared many common features.
There were the tropical forest tribes and others who lived in the savannah lands, who were quite different. Visitors to the
museum will learn that the Indigenous population is estimated to number around six million people. He will see that these
tribal groups created their own distinct ´tropical civilization´. It is important that the Museum exhibitions also include wall
panels which will explain, for instance, that 40 different types of plants were domesticated and used by the Indians: these
include maize, cassava, beans, wild manioc; plants which are in common use today. What we in Brazil call an `English potato´
is, in fact, a plant which is native to the Americas. And, when they see all this information, the visitors to the museum will learn
more about the origins of these plants. So how can we really describe a native plant? After all, the tomato originated in Mexico,
and was later brought down to Brazil. The potato, however, is one of our own native plants.
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Darcy Ribeiro: It is obviously important to enlighten visitors who come to the Museum, especially those from abroad, so
that they may appreciate the fact that they are seeing an original culture. Their own civilization began ten thousand years ago,
when another tribal society learnt how to cultivate rice, rye and wheat on the banks of the Tiger and Euphrates rivers. And their
system of agriculture began with the planting of these seeds. At that time, another revolution was in its initial process over here,
one that was based on tropical agriculture. These are some of the facts and elements, amongst thousands of others, which I
feel should be shown at the Memorial.
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