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O Coletivo Kókir apresenta Sustento/Voracidade,  
trabalho que estabelece um diálogo entre arte contemporânea, 

 cultura material e cidade.

  
Apresentado simultaneamente em dois espaços expositivos de Curitiba,  

o Museu Paranaense e a Galeria Farol Arte e Ação,  
o projeto traz obras realizadas com os Kaingang da Terra Indígena Ivaí,  

situada no interior do Paraná. 

   Dados internacionais de catalogação na publicação
   Bibliotecária responsável: Mara Rejane Vicente Teixeira

                

                    Sustento/Voracidade / organização: Tadeu dos Santos; textos de
                          Sheilla Souza… [ et al.]. - Curitiba, PR: Edição do autor, 2016.
                          64 p.: principalmente il.; 20 cm.
                        
                         
                         Catálogo da exposição do Coletivo Kókir realizada no  
 Museu Paranaense e na Galeria Farol Arte e Ação, Curitiba, 
 de 03 de agosto a 29 de outubro de 2016.
                          
 
                    1. Arte indígena – Paraná – Exposições – Catálogos.
                    2. Índios Kaingang – Arte – Exposições – Catálogos.
                    3. Arte brasileira – Séc. XXI – Exposições – Catálogos.  
      I. Souza, Sheilla. 
                      
                                                                                          CDD ( 22ª ed.)                                           
                                                                                          709.04
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1. Halle Batista, 2016
Júlio Batista
Grade de ventilador e  
wLÀ>�Ã��ÌjÌ�V>�
59 x 59 cm

2. Pinhalzinho, 2016
Coletivo Kókir e
Joanilton da Silva
Grade de ventilador e 
wLÀ>�Ã��ÌjÌ�V>�
50 x 50 cm

3. Queimadas, 2016
Coletivo Kókir e
Joanilton da Silva
Grade de ventilador e 
wLÀ>�Ã��ÌjÌ�V>�
55 x 55 cm
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4. Koho Mu Boa Vista, 2016
Coletivo Kókir e

Albaniza Gavygso Crispim 
�À>`i�`i�Ûi�Ì��>`�À�i�wLÀ>�Ã��ÌjÌ�V>�

43 x 43 cm

5. Apucaraninha, 2016
Coletivo Kókir e Joanilton da Silva

�À>`i�`i�Ûi�Ì��>`�À�i�wLÀ>�Ã��ÌjÌ�V>�
49 x 49 cm

Página oposta

6. Faxinal, 2016
Coletivo Kókir e

Joanilton da Silva
�À>`i�`i�Ûi�Ì��>`�À�i�wLÀ>�Ã��ÌjÌ�V>�

46 x 46 cm

7. Marrecas, 2016
Coletivo Kókir e Joanilton da Silva

�À>`i�`i�Ûi�Ì��>`�À�i�wLÀ>�Ã��ÌjÌ�V>�
50 x 50 cm

8. Ivaí, 2016
Coletivo Kókir e Joanilton da Silva 

�À>`i�`i�Ûi�Ì��>`�À�i�wLÀ>�Ã��ÌjÌ�V>�
37 x 37 cm
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9. Barão de Antonina, 2016 
Coletivo Kókir, Luiz da Silva e

Joanilton da Silva

>ÀÀ�����`i��iÀV>`��i�wLÀ>�Ã��ÌjÌ�V>

57 x 92 x 105 cm
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10. Rio das Cobras, 2016
Coletivo Kókir e Joanilton da Silva
ÃÌÀÕÌÕÀ>�`i�viÀÀ��i�wLÀ>�Ã��ÌjÌ�V>�

162 x 162 cm
 

11. Comestíveis, 2016
Coletivo Kókir

Impressão sobre papel-arroz
10 x 10 cm (cada)

12. Cerco Grande, 2016
Coletivo Kókir e Joanilton da Silva

�>���>�i�wLÀ>�Ã��ÌjÌ�V>
46 x 46 x 21 cm

15



Página Oposta

13. Xetá, 2016
Coletivo Kókir

Impressão em papel-algodão
50 x 50 cm

Nesta Página

14. Kaa guy Guaxu Palmital, 2016
Coletivo Kókir

Impressão em  papel-algodão
20 x 20 cm

15. Kakané Porã, 2016
Coletivo Kókir

Impressão em  papel-algodão
20 x 20 cm

16. Guaraguaçu, 2016
Coletivo Kókir

Impressão em  papel-algodão
20 x 20 cm

17. Ivy Porã, 2016
Coletivo Kókir

Impressão em  papel-algodão
20 x 20 cm

18. Araçaí, 2016
Coletivo Kókir

Impressão em  papel-algodão
20 x 20 cm

19. Laranjinha, 2016
Coletivo Kókir

Impressão em  papel-algodão
20 x 20 cm

17
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Página Oposta

1. Pandói, 2016
Coletivo Kókir e Joanilton da Silva 
Foság
�À>`i�`i�Ûi�Ì��>`�À�i�wLÀ>�Ã��ÌjÌ�V>
40 x 40 cm 

Nesta Página

2. Ventarra, 2016 
Coletivo Kókir e Joel Brum
�À>`i�`i�Ûi�Ì��>`�À�i�wLÀ>�Ã��ÌjÌ�V>
38 x 38 cm

3. Goio-en, 2016 
Coletivo Kókir e Joel Brum
�À>`i�`i�Ûi�Ì��>`�À�i�wLÀ>�Ã��ÌjÌ�V>
43 x 43 cm 

4. Curitiba, 2016 
Coletivo Kókir e Joanilton da Silva 
Foság
�À>`i�`i�Ûi�Ì��>`�À�i�wLÀ>�Ã��ÌjÌ�V>
43 x 43 cm

5. Chibangue, 2016
Coletivo Kókir e Joel Brum
�À>`i�`i�Ûi�Ì��>`�À�i�wLÀ>�Ã��ÌjÌ�V>
36 x 36 cm
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6. Cantú, 2016 
Coletivo Kókir e Joanilton da Silva Foság  

�À>`i�`i�Ûi�Ì��>`�À�i�wLÀ>�Ã��ÌjÌ�V>
44 x 44 cm

Página Oposta

7. Candói, 2016
Coletivo Kókir e Joanilton da Silva Foság

�À>`i�`i�Ûi�Ì��>`�À�i�wLÀ>�Ã��ÌjÌ�V>
55 x 55 cm
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8. Cherê, 2016
Coletivo Kókir e Joel Brum
�À>`i�`i�Ûi�Ì��>`�À�i�wLÀ>�Ã��ÌjÌ�V>
58 x 58 cm

Página Oposta

9. Campo-erê, 2016
Coletivo Kókir e Joel Brum
�À>`i�`i�Ûi�Ì��>`�À�i�wLÀ>�Ã��ÌjÌ�V>
37 x 37 cm

10. Jembrê, 2016
Coletivo Kókir e Joanilton da Silva Foság
�À>`i�`i�Ûi�Ì��>`�À�i�wLÀ>�Ã��ÌjÌ�V>
38 x 38 cm 
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����0KECƂP������
Coletivo Kókir e Joel Brum
�À>`i�`i�Ûi�Ì��>`�À�i�wLÀ>�Ã��ÌjÌ�V>
45 x 45 cm 

12. Virí, 2016
Coletivo Kókir e Joel Brum
�À>`i�`i�Ûi�Ì��>`�À�i�wLÀ>�Ã��ÌjÌ�V>
35 x 35 cm

13. Mamborê, 2016
Coletivo Kókir e Joel Brum
�À>`i�`i�Ûi�Ì��>`�À�i�wLÀ>�Ã��ÌjÌ�V>
37 x 37 cm

14. Condá, 2016
Coletivo Kókir e Albaniza Crispin 
Gavygso 
�À>`i�`i�Ûi�Ì��>`�À�i�wLÀ>�Ã��ÌjÌ�V>
44 x 44 cm

15. Verê, 2016
Coletivo Kókir e Joanilton da Silva Foság
�À>`i�`i�Ûi�Ì��>`�À�i�wLÀ>�Ã��ÌjÌ�V>
53 x 53 cm

16. Erebango, 2016
Denilda Glicério
�À>`i�`i�Ûi�Ì��>`�À�i�wLÀ>�Ã��ÌjÌ�V>
70 x 70 cm

17. Cambé, 2016
Sebastiana Ferreira
�À>`i�`i�Ûi�Ì��>`�À�i�wLÀ>�Ã��ÌjÌ�V>
62 x 62 cm

18. Guarapuava, 2016
Denilda Glicério
�À>`i�`i�Ûi�Ì��>`�À�i�wLÀ>�Ã��ÌjÌ�V>
70 x 70 cm

 
19. Chapecó, 2016
Severino Generoso
�À>`i�`i�Ûi�Ì��>`�À�i�wLÀ>�Ã��ÌjÌ�V>
70 x 70 cm

20. Arapoti, 2016
Simélia da Silva
�À>`i�`i�Ûi�Ì��>`�À�i�wLÀ>�Ã��ÌjÌ�V>
70 x 70 cm

27



21. Apucarana, 2016
Marlene Borges

�À>`i�`i�Ûi�Ì��>`�À�i�wLÀ>�Ã��ÌjÌ�V>
61 x 61 cm

22. Catanduvas, 2016
Maria Aparecida Borges

�À>`i�`i�Ûi�Ì��>`�À�i�wLÀ>�Ã��ÌjÌ�V>
70 x 70 cm

23. Dorim, 2016
Maria Aparecida Borges

�À>`i�`i�Ûi�Ì��>`�À�i�wLÀ>�Ã��ÌjÌ�V>
70 x 70cm

24. Xanxerê, 2016
Maria Aparecida Borges

�À>`i�`i�Ûi�Ì��>`�À�i�wLÀ>�Ã��ÌjÌ�V>
70 x 70 cm

25. Crim, 2016
Lauro Kambari 

�À>`i�`i�Ûi�Ì��>`�À�i�wLÀ>�Ã��ÌjÌ�V>
70 x 70 cm  

26. Goioerê, 2016
Creusa Luiz

�À>`i�`i�Ûi�Ì��>`�À�i�wLÀ>�Ã��ÌjÌ�V>
70 x 70 cm

Página oposta

27. Changú, 2016
Isaura Camargo

�À>`i�`i�Ûi�Ì��>`�À�i�wLÀ>�Ã��ÌjÌ�V>
70 x 70 cm

29



28. Erexim, 2016
Anderson Oliveira
�À>`i�`i�Ûi�Ì��>`�À�i�wLÀ>�Ã��ÌjÌ�V>
70 x 70 cm

29. Xaxim, 2016
Isaura Camargo
�À>`i�`i�Ûi�Ì��>`�À�i�wLÀ>�Ã��ÌjÌ�V>
70 x 70 cm

Página oposta

30. Goioxim, 2016
Elisete Machado
�À>`i�`i�Ûi�Ì��>`�À�i�wLÀ>�Ã��ÌjÌ�V>
70 x 70 cm

31
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O trabalho do Kókir tem relação com a pesquisa que realizo no mestrado sobre arte Kaingang em 

Maringá e também com questões que enfrento desde a infância. Desde pequeno, em decorrência de 

minha aparência indígena, venho buscando compreender minha origem. Também se somam neste 

trabalho minha atuação como artista plástico e ações culturais desenvolvidas na ASSINDI. Vejo a arte em 

conexão entre expressão, ciência, cultura e fronteiras étnicas. Trabalho com arte há alguns anos e agora 

consigo alinhar a produção artística com a pesquisa do mestrado e também com a percepção da cultura 

como uma janela que se abre. 

A cidade sempre esteve presente no meu trabalho e a relação entre ela e a questão indígena tornou-

-se algo pulsante no projeto do Coletivo Kókir. A temática indígena pode ser um encontro da expressão 

`>�>ÀÌi����V��ÌiÝÌ��ÕÀL>��°�ÃÃi�i�V��ÌÀ��>�«��wV>]� V���� v�À�>�`i� ��LiÀ`>`i]�Õ��Ãi�Ì��i�Ì�\�Õ��

momento de fome de conhecimento, de curiosidade sobre algo que sempre foi distante e agora, tão 

«À�Ý���°�Ƃ�}��V���µÕi��i��`i�Ì�wV�\�>Ã�VÕ�ÌÕÀ>Ã���`�}i�>Ã°�

Ƃ� iÝ«�Ã�XK�� -ÕÃÌi�Ì�É6�À>V�`>`i� j� Õ�>� >XK�� VÕ�ÌÕÀ>�]� «��Ã� ÌÀ>â� Õ�>� ÀiyiÝK�� Ã�LÀi� >� v��i� �>Ã�

terras indígenas. Mas essa fome se estende em diversas formas: fome de respeito, de sensibilidade, de 

reciprocidade. 

Arte indígena é um termo genérico quando não apresenta a autoria das produções. Nós, do Coletivo 

����À]���Ã�>wÀ�>��Ã�V����>«��>`�ÀiÃ�`>�>ÀÌi���`�}i�>�i�«À�`ÕÌ�ÀiÃ�`i�>ÀÌi�V��Ìi�«�À@�i>°�"�µÕi�

wâi��Ã�v���ÀiÃÃ�}��wV>À���µÕi���À�>��i�Ìi�Ãi�V���iVi�V����>ÀÌiÃ>�>Ì���>��}>�}]��Õ�Ãi�>]�>�vÀÕÌi�À>�

ÌÀ>�X>`>�V���}À>wÃ��Ã°�Ƃ�ÌÀ>�Ãv�À�>XK��>V��ÌiViÕ�V���>�º��À`�`>»�µÕi�ÀiÛi�>�>�v��i°�Ƃ�>«ÀiÃi�Ì>XK��

desses objetos nos espaços da Galeria Farol Arte e Ação e no Museu Paranaense os coloca na condição 

de fronteira entre arte indígena e contemporânea. Isso causa uma tensão saudável, porque comprova a 

atualidade da produção artística indígena, geralmente vista como algo primitivo ou do passado.  

O Coletivo Kókir buscou justamente o diálogo entre as culturas indígena e não indígena, entre os 

iÃ«>X�Ã� VÕ�ÌÕÀ>�Ã� iÌ��}À?wV�Ã� �ÕÃiÕ� *>À>�>i�Ãi®� i� `i� >ÀÌi� V��Ìi�«�À@�i>� �>�iÀ�>� �>À��� ƂÀÌi� i�

ƂXK�®�«>À>�ÀiyiÌ�À�Ã�LÀi�>Ã�Ài�>XªiÃ�iÃÌ>Li�iV�`>Ã��>�V��`�XK��`i�vÀ��Ìi�À>°�/À>âi��Ã�Õ�>�V��iXK��`i�

«>À>`�Ý�Ã\� >� v��i�i��iÃ«>X�Ã�`i�V��ÃÕ��]�>ÀÌiÃ>�>Ì�� �Õ�Ì��V���>ÀÌi� V��Ìi�«�À@�i>]�i�w�]�>�}��

próprio do artista, que tenta deixar sua mensagem no local onde ela é mais necessária. No senso comum 

costuma-se pensar que os índios são fechados, mas acreditamos que nós ainda não nos abrimos para 

eles.
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As ações poéticas realizadas pelo Coletivo Kókir estão ligadas à presença dos Kaingang da Terra 
Indígena Ivaí em Maringá. Essa ligação acontece na tradução das fruteiras Kaingang num objeto mestiço, 
perpassado por uma reinvenção. O recorte no objeto parece uma falta, mas é como uma colagem, algo 
que se apega, que dá liga, uma gravura impressa na trama. 

Objetos Mestiços 

Em Sustento/Voracidade o conceito de mestiçagem alicerça a junção entre os diferentes elementos 
que se misturam. Os objetos do Coletivo Kókir escolhem para si um lugar transitório, entre misturados, 
híbridos e mestiços. 

A palavra mestiçagem1� Ã�}��wV>� V��Vi�ÌÕ>��i�Ìi� �� >V�����i�Ì�� `i� `�viÀi�ÌiÃ� V��Vi«XªiÃ� µÕi�
se encontram na obra, sem necessariamente estarem fundidos, mas posicionados numa tensão 
de cruzamentos. O uso de recursos tecnológicos e materiais industrializados não desfazem a carga 
cultural indígena dos objetos mestiços. Ao contrário, eles atestam sua capacidade de reorganizar-se 
simbolicamente. Nossa mistura não é, como pode parecer para os povos indígenas do nordeste, um 
Ã��>�� `i� i�vÀ>µÕiV��i�Ì���Õ�`��Õ�XK�� VÕ�ÌÕÀ>�°� �� Õ�>���ÃÌÕÀ>� µÕi� ºi�}À�ÃÃ>� �� V>�`�»]� µÕi� v�ÀÌ>�iVi�
vínculos de resistência. 

A mistura que trazemos nas ações do Coletivo caminha em outra direção. Pode ser continuidade e 
Ì>�Lj��ÀiV��w}ÕÀ>XK�°� K��ÌÀ>âi��Ã�ÀiÃ«�ÃÌ>Ã]��>Ã�Ã���µÕiÃÌªiÃ�Ã�LÀi�V����>�>«À�Ý��>XK��«�`i�
acontecer. Para onde corre Rio das Cobras? 

Nos dias sombrios em que vivemos, quando o país retoma posturas de um passado abominável, 
iÃÌ>��Ã�v>���Ì�Ã�`i���ÃÌÕÀ>°�Ƃw�>����ÃÃ>Ã�V�ÀiÃ�ÛK���Õ�Ì��>�j��`��ÛiÀ`i�i�`��>�>Ài��°��Fo

m
e d

e M
ist

ur
a

Sh
ei

lla
 S

ou
za

 

Carolina Freitas com a obra 
º
��iÃÌ�Ûi�Ã»�
��iÌ�Û������À°�

ASSINDI, 2016
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&CF½�'VPQIT½ƂEQ
ƂwÀ�>��Ã�>���ÃÌÕÀ>�V����«�Ã�Ì�Û�`>`i]�V����viÀ�i�Ì>XK�]�ÀiÃ«i�Ì��i�>LiÀÌÕÀ>°�
���Ãi�Ì�`��V��ÌÀ?À���

às intenções violentas de invasão de corpos ou territórios. Mistura que pode ser bela e estranha, como 
o encontro casual do guarda-chuva e da máquina de costura numa mesa de dissecação3. 

A nossa fome de mistura é próxima ao ready-made dadaísta, mas do lado avesso. O gesto inicial foi 
dado pelos artesãos Kaingang na apropriação dos ventiladores. A máquina obsoleta transforma-se em 
suporte para frutas. Naturalização e inversão do sentido e da direção industriais. 

A exposição Sustento/Voracidade problematiza a mistura dos objetos apresentados e das categorias 
envolvidas em sua produção. Elas são mastigadas e digeridas no campo ampliado das relações que se 
estabelecem entre produção artesanal e industrial, territórios urbano e indígena, galeria e museu. 

* Resultado de ações desenvolvidas pelo Coletivo Kókir na ASSINDI, em parceria com artistas, fotógrafos e estudantes de Artes Visuais da Universidade Estadual 
de Maringá (UEM). As imagens são registros do projeto de curso de extensão Arte e cultura indígena: povo Kaingang na cidade de Maringá.   
https://www.youtube.com/watch?v=D3WmhuPWpeo

1. CATTANI, Icléia Borsa. Mestiçagens na arte contemporânea: conceito e desdobramentos. In: (org.).  
    ___ Mestiçagens na arte contemporânea. Porto Alegre: Editora da UFRGS, 2007.
2. CANCLINI, Nestor García. Culturas híbridas. São Paulo: EDUSP, 2000.
3. CASTRO. Eduardo Viveiros de. No Brasil todo mundo é índio: exceto quem não é. Entrevista à equipe de edição, originalmente publicada no livro Povos 
indígenas no Brasil em 2001/2005.  
��Ã«���Ûi��i�\���ÌÌ«Ã\ÉÉ«�L°Ã�V��>�L�i�Ì>�°�À}Éw�iÃÉw�iÉ*�	Ú��ÃÌ�ÌÕV���>�É �Ú	À>Ã��ÚÌ�`�Ú�Õ�`�Ú¯
Î¯Ƃ�Ú¯
Î¯Ƃ��`��°«`v�°�ƂViÃÃ��i�\�£Ó�ÃiÌ°�Óä£È°
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Comestíveis
A serialidade dos Comestíveis, em sua organização 

espacial, remete ao empilhamento dos objetos em 
prateleiras de supermercados. De certa maneira é 
uma alusão à condição do objeto industrial com o qual 
os Kaingang produzem as fruteiras, porque revela a 
condição de sua antiga função de ventilador. Viveiros 
de Castro1� ÓääÈ®�>wÀ�>�µÕi���«�Û��LÀ>Ã��i�À��Ãi�«Ài�
se envergonhou da existência dos índios no país. Mas 
�i�LÀ>� µÕi� ºÌ�`���Õ�`�� >µÕ�� j� ��`��\� iÝViÌ�� µÕi��
�K�� j»°�  iÃÃ>� «iÀÃ«iVÌ�Û>� >� vÀÕÌi�À>� ��À`�`>� Û�À>�
comida nos Comestíveis, deixando que o público dê sua 
mordida na obra. Incorporar o outro, sentir que somos 
o outro, misturados. Não se trata de uma colonização 
�Õ�>wÀ�>XK��`i�Õ�>�VÕ�ÌÕÀ>�Ã�LÀi��ÕÌÀ>]��>Ã�Ã���`>�
revelação de seu caráter mestiço. Isso acontece não 
«>À>� `ivi�`iÀ� ÃÕ>� «�ÃÃ�Ûi�� º��«ÕÀiâ>»]��>Ã� Ã��� «>À>�
desvelar a mistura. Observá-la como um processo 
inevitável e que, em algumas circunstâncias, pode servir 
como instrumento de defesa e sobrevivência dos povos 
indígenas na atualidade. 

1 CASTRO. Eduardo Viveiros de. No Brasil todo mundo é índio: exceto quem não 
é. Entrevista à equipe de edição, originalmente publicada no livro Povos Indígenas 
no Brasil em 2001/2005.  F
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A arte do trançado Kaingang é um conhecimento ancestral. É um aprendizado e é 
também um processo de criação que é passado desde a infância. A retirada da matéria-
-prima (bambu, taquara, cipó-imbé, etc.) é feita pelos homens, respeitando o calendário 
lunar. Ela só pode ser retirada na lua crescente, pois assim brota novamente com força e 
não será atacada por cupins. 

Para além das questões que podem ser desempacotadas a partir da exposição Sustento/
Voracidade proposta pelo Coletivo Kókir na Galeria Farol Arte e Ação e no Museu 
Paranaense consta a invenção do índio e sua contrapartida mais atual: um ser imaginário, 
meio sábio e meio criança, e que não corresponde nem de longe à imagem de mulheres 
sentadas nas calçadas, cercadas por curumins e trançados em cores. A escrita é ilegível ou 
passa desapercebida aos olhos das pessoas na cidade.   


����Ã��ÌiÃi�`i�Õ��ºLÀiÛi�V��Ì>Ì�»��>��viÃÌ>�Ãi���}k�i��>�ViÃÌÀ>���«�ÃÌ�\��>��ÀÕ�
i��>�j]��Õ>� Õ��iÝ�Ã��®�i�-��� «�i���«�`iÀ®Æ����Ìi�i�`�>]� V�À«��w��]�V�À«��}À�ÃÃ�Æ�«jÃ�
pequenos, pés grandes; seres e objetos fechados, redondos; seres e objetos mais pesados, 
grossos; saídos da terra, das partes altas das montanhas, ou saídos da terra, das partes 
baixas das montanhas. Pintura corporal fechada, redonda; pintura corporal em faixas, em 
linhas, aberta. A divisão Kaingang se estabelece como problema e ao mesmo tempo como 
intensidade no tempo presente. 

Cerco Grande�Ìi��Õ��ÌÀ>�X>`���>��ÀÕ��>�iÃÌÀÕÌÕÀ>�`i�Õ�>�}>���>�viV�>`>°�Ƃ��LÀ>�yÕÌÕ>�
e é possível penetrar com os olhos o seu interior.  

ºÃÃi�j����Õ}>À�`����`��»]��i���ÃÌÀ>�/>`iÕ°�º��}��>���>`���?�Õ����Ã«�Ì>�°�����ÕÌÀ���>`��`>�ÀÕ>��?�
Õ�>�iÃV��>]���iÃÌ>V���>�i�Ì��«>À>��Ã�>ÕÌ���Ûi�Ã]�>�«À>X>]�Õ���iÀV>`�°�"���`���iÃÌ?�>����»°�

Cerco Grande é um evento colateral e é também uma das aldeias Kaingang que dá nome à obra.

E assim, sem que haja a separação do sagrado ou distinções como arte e vida, a dualidade indivisível 
dos Kaingang atravessa o espaço da galeria e do museu para estabelecer uma zona de estranhas 
familiaridades. Se esse é o lugar do índio, então qual seria o lugar da arte? Cerco Grande coincide com 
o lugar da arte. Talvez seja só uma questão de bússola ou das estrelas.

No espaço físico da galeria a recepção das obras e a montagem são equivalentes à chegada do 
público espectador na noite de abertura. Um banquete de frutas e bebida preparada pelo Kókir faz 
jorrar, na base da mordida, a liga dos objetos à sua narrativa. Para cada uma das cestarias produzidas 
existe uma série de biscoitos impressos, comestíveis, de irrefutável eloquência. Há beleza e voracidade. 
A mordida acontece.

A chegada dos artesãos Kaingang que foram ver a exposição não poupou artistas, vizinhos ou parentes 
do impacto de sua presença. Com o ato da mordida desnudam-se hierarquias, tribos e saberes. Cascas 
de tangerinas, sementes de maçãs. Migalhas aparentes deram conta de um salto para fora da cultura e 
na direção do outro.

Rio das Cobras tem essa força. E todas as cestarias mordidas do Kókir carregam a mesma potência de 
objeto primordial ao aproximar aquilo que é sabido daquilo que é pouco ou raramente visto. Fome de 
contato. E por meio da língua.Fo
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Fui procurado no começo deste ano para receber uma exposição do Coletivo Kókir, do norte do 

Paraná, que busca novas estratégias para apoiar o desenvolvimento de grupos indígenas de nosso estado. 
+Õ>�`��-�i���>�i�/>`iÕ��i�iÝ«��V>À>����µÕi�v>â�>�]����ÕÃ��`i���Û�Ã��>ÌiÀ�>�Ã�«>À>�ÀiÃ�}��wV>À�>�Ì�}>Ã�
tradições a partir do artesanato, percebi que o Museu Paranaense poderia se integrar a esse processo.

Ao longo de seus 140 anos de existência o Museu recebeu vários acervos de origem indígena, tanto de 
grupos do território do Paraná quanto de outras regiões do Brasil. Alguns vieram como doação, outros 
por iniciativa de pesquisadores e antropólogos que trabalharam fortemente nas décadas de 1940 a 1960 
em aldeias indígenas para conhecer seus costumes, suas tradições. Fomos honrados com a guarda da 
herança de um sertanista como Telêmaco Borba, do começo do século XX, e de um pesquisador e artista 
tcheco chamado Vladimir Kozák, além de outros como Loureiro Fernandes, cujas vidas trouxeram ao 
Museu uma grande quantidade de objetos de adorno, plumária, armas, cestas e uma imensa produção 
>ÀÌ�ÃÌ�V>]�v�Ì�}À?wV>�i�V��i�>Ì�}À?wV>�Ã�LÀi�}ÀÕ«�Ã�V�����Ã�8iÌ?]�	�À�À�]�/��Õ�>�i��>Þ>«�]�i�ÌÀi��ÕÌÀ�Ã°

A manutenção desse grande acervo permite resguardar diversos elementos da vida material desses 
povos, dando oportunidade para que muitos estudos sejam realizados por cientistas, mas muito da alma 
desses povos se perdeu, ou se transformou ao longo dessas décadas. 

Mesmo que orgulhosos e conhecedores da responsabilidade de manter essa herança, sentimos o peso 
de ter em nossas reservas técnicas e exposições marcas de um tempo que passou para essas tribos. Por 
isso acolhemos com entusiasmo estas e outras iniciativas de tornar o Museu Paranaense um lugar de 
º��`��Ã�Û�Û�Ã»]���`i�ÃÕ>�VÕ�ÌÕÀ>�«�ÃÃ>�ÃiÀ�`i���ÃÌÀ>`>�>�Ì�`�Ã��Ã�Û�Ã�Ì>�ÌiÃ�i�>�i�iÃ��iÃ��Ã�V����>�}��
digno de ser partilhado por todos.

A sociedade brasileira deve a seus índios o reconhecimento e a valorização de sua arte e suas tradições. 
Temos no Paraná uma grande dívida junto aos Kaingang, Guarani e Xetá, mas não devemos apenas nos 
wÝ>À��>Ã�V��ÌÀ�LÕ�XªiÃ�`i�ÃiÕ�«>ÃÃ>`�]��>Ã�i��ÌÕ`��>µÕ����µÕi�i�iÃ�«�`i����Ã�ÌÀ>âiÀ�`i�ÀiÃ«i�Ì��D�
natureza e à vida como um todo, hoje e agora. Seu lugar em nossa sociedade moderna deve ser o de 
nossos pares, nem mais, nem menos do que somos como povo. Devemos, no entanto, dar a eles a 
oportunidade de uma vida digna e saudável, de acordo com seus costumes, respeitando os processos 
de evolução por que passam. Igualmente como consideramos no Museu Paranaense, nossa sociedade 
j��Õ}>À�`i�º��`���Û�Û�»�i��K��>«i�>Ã�`i�Õ�>�w}ÕÀ>�>�i}�À�V>�«iÀ`�`>��Õ��«>ÃÃ>`��`i���ÃÃ>�VÕ�«>�«�À�
sua destruição.
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Ao visitar os objetos apresentados nas exposições Sustento/Voracidade pude sentir 
a emoção de presenciar o trabalho indígena lado a lado com outras importantes 
expressões culturais.

Com certeza é uma ocasião importante para que a população indígena Kaingang, 
agora apresentada em exposições, e com a qualidade dos espaços onde acontecem na 
capital do estado do Paraná, possa direcionar seus trabalhos para outros eventos que 
com certeza ocorrerão.

A inserção de objetos confeccionados pelos Kaingang, no Museu Paranaense e na 
Galeria Farol Arte e Ação, trazem para a produção indígena a valorização esperada, 
exatamente pela contemporaneidade que os trabalhos demonstram, uma vez que 
representam a alma de um povo que é atual como seu trabalho.

A utilização dos materiais industriais utilizados na confecção das obras indígenas traz 
a visão do paralelo entre natural e industrial, mas acima de tudo mostra a presença de 
um povo que sobrevive por meio de sua cultura.

A comunidade Kaingang, com a qual convivemos há 16 anos, presencia a exposição 
de seus trabalhos com alegria, uma vez que sente o reconhecimento e o respeito por 
parte da comunidade não indígena.

Entrevista com David Lopes (Vice-presidente da ASSINDI) realizada pelo Coletivo Kókir (CK) no 
Centro Cultural da ASSINDI em 06/09/16

Coletivo Kókir: O que você tem a dizer sobre os objetos apresentados nas 
exposições Sustento/Voracidade?

David Lopes: Os objetos da exposição Sustento/Voracidade apresentam um chamado 
para a questão do sustento dos Kaingang. A mordida representa a falta de alimento. As 
`�wVÕ�`>`iÃ�µÕi�iÃÌK��Ìi�`��«>À>�V��Ãi}Õ�À��Ã�>���i�Ì�Ã°�"�V>Ã��`��V>ÀÀ�����«>À>�����
representa que estão inseridos a contragosto nos hábitos das civilizações, perdendo a 
origem.

CK: Como você vê a inserção de objetos indígenas numa galeria de arte 
contemporânea?

DL: Eu vejo como uma ótima iniciativa a inserção dos objetos indígenas numa galeria 
de arte contemporânea porque mostra para o visitante a realidade da cultura indígena. 
E seu trabalho, que é um trabalho importante, não tem sido valorizado por falta de uma 
política voltada para as culturas indígenas. Eu vejo na ação do Coletivo Kókir um trabalho 
de conscientização, que vem a contribuir com eles na busca de subsistência, de abrir 
horizontes.
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Eu, como membro do povo Kanhgág, acredito que a exposição Sustento/
Voracidade foi muito boa, porque a partir dela as pessoas não indígenas podem dar 
mais valor ao trançado Kanhgág, trabalho com o qual todos os indígenas dessa etnia 
sustentam a família, pois é essa a principal fonte de renda.

Quando se fala de artesanato Kanhgág as pessoas não indígenas quase não 
conhecem, mas quando as peças foram expostas no museu e na galeria, acredito 
Ã���µÕi�>Ã�«iÃÃ�>Ã�wV>À>��V���VÕÀ��Ã�`>`i�`i�i�Ìi�`iÀ��>�Ã�V����ÃK��vi�Ì�Ã��Ã�
artesanatos.

A produção do artesanato numa terra indígena é feita com alegria, com as famílias, 
todos participando, desde criança, jovem, adulto até as vovós participam. Isso é a 
valorização da cultura Kanhgág, pois ocorre geralmente nas Terras Indígenas Kanhgág. 
Mas com o material industrializado que vem sendo utilizado para o aperfeiçoamento 
`>� >ÀÌi]� �ÃÃ�� v>â� V���µÕi� �� >ÀÌiÃ>�>Ì�� wµÕi� ���`�� >�Ã� ����Ã� `�Ã� �K�� ��`�}i�>Ã]�
e quando saímos para vender sai por um valor bom, para que as famílias possam 
conseguir mais dinheiro para pagar as contas.

Pensando nessas questões o Coletivo Kókir (fome) traz uma realidade da Terra 
Indígena Ivaí, onde acontece muita desnutrição. Os políticos pensam sobre como 
vão combater essa miséria e a fome que acontece no Ivaí, mas não é só essa terra 
indígena que passa por essa situação. Todas as terras indígenas passam por essa 
situação. Poderiam pensar em políticas públicas para melhorar isso.

Penso que para mim está ótimo esse tipo de trabalho. Essa exposição vai trazer 
um fruto no futuro. ɚJ
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Rodrigo Camargo (RC), Denilda Glicério (DG) e com a assistente social da ASSINDI, Sidnéia 
Ferreira de Paulo (SP) realizada por Sheilla Souza (SS) no Centro Cultural da ASSINDI em 

06/09/16. Questões semi-estruturadas por Tadeu dos Santos.

SS: O que você pensou quando viu esse objeto (fruteira mordida)?
RC: Pensei que estava quebrado, né?

SS: O que você achou dessa mordida?
RC: Mordida é pra (...), que falta alimento. Achei que estava quebrado, mas é uma 
fruteira, que falta alimento, né?

SS: E o que você acha que as pessoas vão pensar quando virem essa mordida?
RC: Pessoa pensa assim. Falta fruta, né? Pra dar (...). Sente fome, né?

SS: O que você acha que as pessoas na cidade iriam pensar sobre esse objeto? 
RC: Se fosse pro branco, né? Se aprender isso aí, ele ajuda, né? Eles pensam assim, que 
falta alimento, né? Que vai aprender, né?

55��5G�XQEÆ�OQUVTCT�KUUQ�RCTC�UWC�ƂNJC��EQOQ�GZRNKECTKC�C�GNC�GUUC�OQTFKFC!
DG: Eu ia explicar pra ela que falta alimento.

SS: Quando você começou a trabalhar com a grade do ventilador... é uma coisa 
nova, né? Diferente. Usar a grade pra fazer artesanato. Como foi isso? Quem 
começou a fazer esse trabalho?
DG: Foi meu pai, né? Ele achou na rua, aqui em Maringá. E aí a Darcy comprou dele.

SS: Como é o nome dele?
DG: Pedro Glicério.

SS: O que as pessoas acham dessa fruteira? Gostam? Vende bem?
RC: Gostam. É bom de vender.

SS: As outras aldeias não usam esse material?
,
\� K�°�ƂÃ��ÕÌÀ>Ã�>�`i�>Ã����*>À>�?��K��Ìk��iÃÃ>�wÌ>°�"�«iÃÃ�>���K��Ã>Li�ÌÀ>�X>À°��Û>��
sabe trançar.

SS: O que os outros Kaingang acham desse trabalho?En
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,
\��iÃ�>V�>��L���Ì�°��iÃ�µÕiÀi��>«Ài�`iÀ�Ì>�Lj�°���V>�L���Ì�°�*À>�����wV>�L���Ì�°

SS: A taquara é bonita também. Vocês também fazem artesanato com taquara?
RC: Taquara a gente faz também: cesto grande, cesto de roupa. 

-*\� �Ã�wâi��Ã�Ì>�Lj��V�������>���Ì���>ÀÌiÃK���>��}>�}®�iÃÃi��ÕÌÀ���L�iÌ��µÕi�j�>�}>���>°�"����i�
Cerco Grande que demos para essa gaiola é para pensar em como ela se parece com as Terras Indígenas, 
que também estão cercadas hoje em dia.

RC: É melhor você ir lá, né? Falar para os alunos. Se você sair daqui e falar para nosso cacique... porque 
eu vou esquecer. Você leva (...), fala para os alunos. A professora lá vai gostar.

SS: Sim, quando o catálogo estiver pronto, nós vamos levar. Mas agora nós queríamos ouvir vocês, 
para que as pessoas, quando lerem o catálogo, saibam o que vocês pensam. O que vocês acham 
que as pessoas da comunidade Kaingang vão achar desse trabalho?
RC: Eles não vão responder. Eles não sabem.

SS: O que você acha que eles vão dizer?
,
\�+Õi�wV�Õ����`�°���V�Õ��i}>��«À>����°

SS: Você acha que é importante?
RC: Sim. Passa na internet, né? Não vai acabar mais, né?

DG: Quero fazer mais.

SS: Por que você gostou de fazer as fruteiras?
DG: Porque vende bem.

SS: Qual é a diferença entre o trabalho de plástico e o de taquara?
,
\�"�«iÃÃ�>�����Vi�ÌÀ��«ÀiV�Ã>�`���>ÌÕÀ>��Ì>�Lj�°��i�L>�LÕ°�"�«iÃÃ�>��v>�>\�ºÛ�Vk�Ì?�v>âi�`��V���
iÃÃ>�wLÀ>¶»°� �Ã�v>�>��Ã�µÕi�v>âi��Ã�`�Ã�`��Ã°�"�«iÃÃ�>��Ì?�}�ÃÌ>�`���>�Ã�`i�«�?ÃÌ�V�°�Õ�v>���µÕi�
iÃÌ�Õ�v>âi�`��V���>�wÌ>� «�?ÃÌ�V>®�i�V���L>�LÕ°�ƂµÕi�i�ViÃÌ��`i�À�Õ«>�ÃÕ�>�Ã>���>�Ã�`i�L>�LÕ°�"�
pessoal tá falando pra fazer o cesto grande de plástico, mas dá mais trabalho. O pessoal tá gostando do 
cesto de plástico.

SP: Uma coisa que eles falam é que o processo de produção com a taquara é maior. E como eles 
«ÀiV�Ã>��`��`���i�À��>}�À>]�i�ÌK��>�wÌ>�j�Õ�>�>�ÌiÀ�>Ì�Û>��>�Ã�À?«�`>]�«�ÀµÕi�j���i`�>Ì>�D��iViÃÃ�`>`i�
deles. Também é um motivo dessa mudança, mas eles não deixaram totalmente de trabalhar com a 
Ì>µÕ>À>°�/>�Lj��Ìi��>�µÕiÃÌK��`>�V�ÕÛ>]��j¶���v>�i�iÃÌÀ>}>��>�Ã�À?«�`�°��«>À>�V��iÀV�>��â>XK��>�wÌ>�

(plástica) é melhor.

,
\�Ƃ�wÌ>��K��>«�`ÀiVi]�>�Ì>µÕ>À>�>«�`ÀiVi°�����>�iÃ«�Ã>��?�>V�ÃÌÕ��Õ�>�ÌÀ>�X>À�V���iÃÃi�«�?ÃÌ�V�°�
Diz que o bambu corta os dedos. Eles falam que já acostumaram a trançar com o plástico. Não machuca. 
É liso, né?

SP: Nós estamos pesquisando um plástico biodegradável, porque o plástico não é ecológico como a 
taquara. 

,
\�Ƃ�}Õ�Ã��?����Vi�ÌÀ��v>�>��V���>�}i�Ìi\�º�K��Û>��>V>L>À���>ÀÌiÃ>�>Ì��`i�L>�LÕ°�*�À�µÕi�Û�Vk�Ì?�
v>âi�`��V���iÃÃi�«�?ÃÌ�V�¶»°��>Ã�Ûi�`i�Li�]��j¶

SS: Nós estamos procurando outro plástico. Porque esse aqui estraga a natureza. Tem que achar 
outro tipo de plástico, que seja ecológico. Vocês querem falar algo mais? Algo sobre o povo 
Kaingang?
RC: Lá no Ivaí (...), a gente aqui na ASSINDI, em Maringá, passa dois meses fora, né? Depois voltamos 
aqui pra continuar a vender, aqui, artesão, em Maringá. Mas aqui pra nós é lugar bom. Aqui não falta 
nada. Aqui tem banheiro, tudo, né? Se a gente vender em cidade, Campo Mourão, Guarapuava , lá a 
gente paga tudo, né? Aqui a gente gasta pouco, né? Mas aqui é lugar bom pra nós, né? Pros índios, né? 
Daí a cada dois meses fora a gente daí continua voltar, pra vender. Aí nosso prazo é assim: dois meses 
pra voltar, pra vender, em Maringá. A gente vem vender pra pagar as contas no mercado, né? Pagar a 
loja... para o vendedor continuar a vender pra nós, né? Daí vendedor vende tudo pra nós, né? Compra 
(de mercado), roupas para as crianças. Aí tem que se cuidar, né? Não pode tomar pinga aqui. Aqui é 
�Õ}>À�«À>�Ûi�`iÀ]��K��j�«À>�Ã��wV>À�>µÕ���>�V>Ã>]��j¶�

DG: Aqui é bom pra fazer artesanato, pra fazer, pra aprender. Eu não tenho cartão de família, né? Eu só 
Ì��v>âi�`��iÃÃi�ÌÀ>L>����̀ i�>ÀÌiÃ>�>Ì��i�Ûi�`i�Li��«À>�V��«À>À�À�Õ«>�«À���iÕ�w����i�«À���iÕ��>À�`�°�
E pra comprar comida também.

SS: As pessoas que estão sem comida na aldeia, elas não conseguem vir vender artesanato? O que 
acontece com elas?
DG: Eu acho que os outros não sabem fazer esse artesanato e eles passam fome.

SS: Você já ouviu falar de alguma criança indígena que morreu de fome?
DG: Não sei. As mães deles vinham pra cá também, né? Será que eles não cuidam bem deles? Eu cuido 
Li��`���iÕ�w���°
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A Terra Indígena Ivaí, localizada do município de Manoel Ribas (PR), é o território dos 
}ÀÕ«�Ã��>��}>�}�µÕi�V�ÃÌÕ�>��Û�À�>��>À��}?]���`i�wV>����Ã«i`>`�Ã��>�Ƃ--� ��]�
enquanto estão na cidade vendendo seu artesanato. Essa Terra Indígena, ao longo dos 
anos, sofreu com a desterritorialização, pois no século XX possuía 67.247 mil hectares 
i����i�Ìi��>«i�>Ã�Ç°ÎäÈ����]���µÕi�Ì�À�>���ÃÕwV�i�Ìi�>�ÃÕLÃ�ÃÌk�V�>�v>����>À°�*�À��ÃÃ��
os indígenas migram para Maringá e região para comercializarem seus artesanatos, 
que são sua principal fonte de renda. 

Considerando esta realidade, é muito importante para os Kaingang a realização da 
iÝ«�Ã�XK��-ÕÃÌi�Ì�É6�À>V�`>`i]�«��Ã�ÌÀ>â�Õ�>�ÀiyiÝK��«�À��i���`>Ã�>ÀÌiÃ�«�?ÃÌ�V>Ã�
sobre a fome dos povos indígenas. 

A inserção do artesanato indígena em espaços artísticos é uma alternativa para a 
divulgação dos seus trabalhos, bem como para sua valorização, sendo uma ferramenta 
para o enfrentamento da pobreza, para o desenvolvimento criativo e da autoestima 
dos indígenas, com vistas ao seu protagonismo social.

A produção do artesanato indígena, utilizando-se de materiais industriais, acontece 
por vários motivos: excesso de chuvas, redução das taquaras em suas terras, falta 
`i�iÃ«>X��>`iµÕ>`��«>À>��� >À�>âi�>�i�Ì�]� ÃÕLÃ�ÃÌk�V�>� v>����>À� i�`�ÛiÀÃ�wV>XK��
do artesanato para ampliar a comercialização. Os longos períodos de chuvas que 
sofremos em nosso estado interferem na produção do artesanato em taquara, pois 
demanda sol para o processo de secagem na sua confecção. As famílias indígenas 
vivem em sua maioria da comercialização do artesanato. O extrativismo é comum 
entre os indígenas, porém falta orientação para os mesmos, já que a redução de 
suas áreas não permite o extrativismo rotativo tradicionalmente praticado por 
i�iÃ°� /�`>Ã� >Ã� v>����>Ã� ÃK��Li�iwV�?À�>Ã�`i�«À�}À>�>Ã� >w>�X>`�Ã�«i�����ÛiÀ���i�
residem em pequenos casebres que não ofertam segurança e conforto. Além dessas 
`�wVÕ�`>`iÃ]�i�iÃ��K��V��Ì>��V���iÃ«>X��«>À>�>V���`>XK��`i�}À>�`iÃ�Û��Õ�iÃ�
de artesanato. A subsistência familiar é uma necessidade básica emergencial para as 
v>����>Ã� ��`�}i�>Ã]�«��Ã� Ã�LÀiÛ�Ûi��V���iÝÌÀi�>�iÃV>ÃÃiâ�`i� ÀiVÕÀÃ�Ã�w�>�Vi�À�Ã]�
não possuem saneamento básico e água potável cotidianamente.  

Ƃ� `�ÛiÀÃ�wV>XK�� `�� >ÀÌiÃ>�>Ì�� V��� >� ÕÌ���â>XK�� `i� �>ÌiÀ�>�Ã� ��`ÕÃÌÀ�>�Ã� j� Õ�>�

alternativa para atingir novos consumidores, aumentar a demanda da produção e o acréscimo da renda 
familiar.

Nessa ação desenvolvida pelo Coletivo Kókir, é imensurável o poder de disseminação da questão 
Ã�V�>��V������ÃÌÀÕ�i�Ì��̀ i�V��ÃV�i�Ì�â>XK��i�̀ iÃ��ÃÌ�wV>XK���>�Ã�V�i`>`i�i�Û��Ûi�Ìi�Ã�LÀi��Ã�̀ �ÛiÀÃ�Ã�
fatores que cercam as transformações de adaptação no modo de vida dos indígenas. A comunidade 
Kaingang pode se sentir orgulhosa pelas suas produções, que foram herdadas de seus antepassados, 
>�j��`i�ÀiyiÌ�À��>�V��ÃÌÀÕXK��`>�ÃÕ>��`i�Ì�`>`i�jÌ��V>��>�>ÌÕ>��`>`i°

Com toda certeza é possível sim unir a arte indígena com a arte contemporânea, constituindo valores 
>�iÃÃ>�VÕ�ÌÕÀ>��>ÌiÀ�>��i�Õ�>���Û>�Û�ÃK��`>�iÝ«ÀiÃÃK��i�Ã�}��wV>`��µÕi���>ÀÌiÃ>�>Ì���>��}>�}�«�ÃÃÕ�°�

"�«À��V�«>�� �L�iÌ�Û�� µÕi� ��ÀÌi�>�����>� >ÌÕ>XK�� «À�wÃÃ���>�� V���� >ÃÃ�ÃÌi�Ìi� Ã�V�>�� `>�ƂÃÃ�V�>XK��
��`�}i��ÃÌ>�q�Ƃ--� ���q��>À��}?�j��`i�Ì�wV>À�>Ã�v��ÌiÃ�`i�`�wVÕ�`>`iÃ�`>Ã�v>����>Ã]�ÃÕ>Ã�«�ÃÃ�L���`>`iÃ�
de mudanças e os recursos necessários para que as famílias consigam uma melhor qualidade de vida.Si
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Driéli Vieira Antropóloga ASSINDI desde 2012 - Mestre 
em Ciências Sociais pela Universidade Estadual de 
Maringá (UEM).

CK: O que você tem a dizer sobre os objetos 
apresentados nas exposições Sustento/
Voracidade?
Driéli Vieira: Os trabalhos são extremamente 
belos não só pela estética, mas também pela 
ideia, isto é, pela reutilização de uma peça que foi 
descartada. Esses artesãos estão, sem se darem 
conta, contribuindo com o meio ambiente.

CK: Como você vê a inserção de objetos 
indígenas numa galeria de arte contemporânea?
DV: Existe uma tendência na sociedade pós- 
���`iÀ�>� µÕi� Ãi� ��ÌiÀiÃÃ>� «i�>� º>ÀÌi� «À���Ì�Û>»]�
�?� µÕi� Û�Ûi��Ã� Õ�>� j«�V>� `i� �>ÃÃ�wV>XK��
da cultura. No geral, o trabalho artesanal tem 
ganhado espaço por ser único e nós consumidores 
gostamos da ideia da exclusividade.

CK: Como você analisa a produção de cestaria 
Kaingang com a utilização de materiais 
industriais, como a grade de ventilador e a 
ƂDTC�UKPVÅVKEC!
DV: Na antropologia fala-se sobre a plasticidade 
`>� VÕ�ÌÕÀ>]� ÃÕ>� V>«>V�`>`i�`i���`�wV>À�Ãi]� Ãi��
implicar em perda. É exatamente isso. Cultura 
é algo imaterial e a cestaria é a materialidade 
da cultura. Sendo assim, a cultura Kaingang, 
pautada na confecção do artesanato, continua 
sendo transmitida de geração em geração, 
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independentemente da matéria-prima ou do 
«À�`ÕÌ��w�>�°�Ƃ�ÕÌ���â>XK��`iÃÃiÃ��>ÌiÀ�>�Ã�j�V����
Õ�>�Ài«ÀiÃi�Ì>XK��`>�º̀ ��iÃÌ�V>XK�»�`��LÀ>�V��
pelos Kaingang, o domínio desses materiais é 
�Õ�Ì�� Ã�}��wV>Ì�Û�°� �� V���� Ãi� i�iÃ� «>ÃÃ>ÃÃi�� >�
`����>À�i�i�i�Ì�Ã�µÕi�ÃK��`>�VÕ�ÌÕÀ>�`��º�ÕÌÀ�»°

CK: É possível aproximar arte indígena e arte 
contemporânea?
DV: Acho muito importante, pois é uma forma de 
valorização do trabalho deles. É um verdadeiro 
fortalecimento da autoestima. Geralmente, aquilo 
que está inserido no nosso cotidiano se torna 
comum às pessoas e percebo que o mesmo 
acontece com os Kaingang e o artesanato.

CK: O que a comunidade Kaingang poderá 
pensar a respeito dos objetos apresentados 
nas exposições?
DV: Um universo novo vai se abrir. Eles passarão 
a olhar suas peças com outros olhos, com uma 
beleza que antes era desconhecida. Acredito que 
ÃiÀ�>� �>�Ã� �Õ� �i��Ã� >ÃÃ��\� º�Õ�V>� «>Ài�� «>À>�
Ài«>À>À»°

CK: É possível aproximar arte indígena e arte 
contemporânea?
DV: Não entendo muito de arte, mas considero arte 
tudo aquilo que me provoca um encantamento e 
com certeza o artesanato indígena me desperta 
essa sensação. Acredito que pelo fato de os 
indígenas estarem mergulhados na urbanidade 
sua arte consequentemente também está. E a 
utilização desses materiais industriais é a expressão 
disso.Fo
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Formado pelos artistas Tadeu dos Santos e Sheilla Souza, o Coletivo Kókir apresenta, nas exposições 
Sustento/Voracidade, questões relacionadas à arte contemporânea e cultura indígena. O nome do 
V��iÌ�Û�]�º����À»]�Ã�}��wV>� v��i��>� ���}Õ>��>��}>�}°�"�`�?��}��i�ÌÀi�>ÀÌi]�V�`>`i�i���«�Û���>��}>�}�
V��w}ÕÀ>�Ãi� V���� Õ�>� ÃjÀ�i� V��«�ÃÌ>� «�À� �L�iÌ�Ã]� ��«ÀiÃÃªiÃ� V��iÃÌ�Ûi�Ã� i� }À>ÛÕÀ>Ã°� Ƃ� VÀ�>XK��
dos objetos, por meio de um recorte, simula uma mordida em fruteiras feitas pelos indígenas a partir 
de grades de ventiladores. As obras apresentadas sobrepõem três camadas diferentes: a produção 
industrial, a indígena e a do coletivo. A fusão entre esses elementos permite que as criações possam ser 
vistas como objetos urbanos industrializados e ao mesmo tempo artesanais, ao receberem o trançado 
Kaingang. Com a intervenção do coletivo, as fruteiras passam a ter uma terceira dimensão simbólica, 
incorporada ao contexto da arte contemporânea. [ kokir.coletivo@gmail.com ] Fo
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Sheilla Souza nasceu em Maringá - PR, em 1969.  Realizou estudos e residências artísticas com Lygia Pape, Leda Catunda, Nuno Ramos, Paulo 
Pasta, Sandra Cinto, Sérgio Romagnolo e Shirley Paes Leme. É graduada em Artes Visuais pela Universidade Federal de Uberlândia (UFU) e 
mestre em Poéticas Visuais pela Universidade Federal da Bahia (UFBA). Desenvolveu pesquisa de mestrado na Universidade Politécnica da 
Catalunya (UPC) junto ao Centro de Cultura Contemporânea de Barcelona (CCCB). Produziu o evento Vizinhos do museu, no Museu de Arte 
Contemporânea de Barcelona (MACBA). Desde 2011 é professora no curso de Artes Visuais da Universidade Estadual de Maringá (UEM), 
onde trabalha com ensino e pesquisa em poéticas tridimensionais e desenho. Realiza ações culturais e orienta grupos de pesquisa em artes 
visuais junto à Associação Indigenista - ASSINDI - Maringá. Na produção individual e no coletivo Kókir, seus trabalhos envolvem a associação 
entre diferentes culturas, processos e materiais. 

Exposições individuais

2016 Pisa na fulô. Museu Hélenton Borba Cortes. Maringá-PR 
2013 Descobertas. Prêmio Aniceto Mati.  Museu Hélenton Borba Cortes. Maringá-PR
2013 Rede Tribal. Museu Kre Porã. ASSINDI – Maringá / Centro de excelência em atendimento à comunidade/UEM. Maringá-PR
2000 Memória da Terra. Galeria Pierre Verger. Salvador-BA 

Exposições coletivas

2016 Coletivo Kókir. Sustento/Voracidade. Galeria Farol e Museu Paranaense. Curitiba-PR
2014 Polacth: Trocas Descontroladas. Curadoria Paulo Miyada. Divisão de Artes Plásticas. UEL. Londrina-PR
2013 Des cobertas. Espaço Cultural La Finestra. Barcelona. Espanha.
2013 Rede Tribal. Museu Kre Porã. ASSINDI – Maringá / Centro de excelência em atendimento à comunidade/UEM. Maringá-PR
2009       Rede. Centro Universitário de Maringá. Maringá-PR
2003        Arte em Pesquisa. Casa da Cultura – Universidade Estadual de Londrina-PR
1999        10ª Mostra de Artes Plásticas de Goioerê-PR
1998        Fiesta de los Angeles. Barcelona. Espanha
1995        Olhares Radiofônicos. Galeria Ido Finotti. Uberlândia-MG
1992        Mostra de artes. Sala Celso Garcia Cid. Cine Teatro Ouro Verde. Londrina-PR
1992        XVII Salão Nacional de Arte Contemporânea de Ribeirão Preto (SARP). Ribeirão Preto-SP
1991        Geração 90. Museu de Arte Contemporânea de Campinas (MAC). Campinas-SP
1991         Laboratório de Estudos e criação. Pinacoteca do Estado de São Paulo. São  Paulo-SP

Obras em acervo

2015         Mono. Bioescultura. Obra com César da Costa e Tadeu dos Santos. Projeto Veio da Terra. Prêmio Aniceto Matti. Maringá-PR 
2015         Tamanduá. Bioescultura. Obra com César da Costa e Tadeu dos Santos. Projeto Veio da Terra. Prêmio Aniceto Matti. Maringá-PR

Residência

1997  Vecinos del Museo. Museu de Arte Contemporânea de Barcelona  (MACBA) – Serviço Educativo. Barcelona-Espanha. 
1993 Objeto e Experimentação. Lygia Pape. Festival de Nova Almeida/ Universidade Federal do Espírito Santo. Nova Almeida-ES
£��£�� �>L�À>Ì�À���`i�ÃÌÕ`�Ã�i�
À�>XK�°�,iÃ�`k�V�>�V����i`>�
>ÌÕ�`>]� Õ���,>��Ã]�*>Õ���*>ÃÌ>�i�-jÀ}���,��>}����°�"wV��>�
Õ�ÌÕÀ>�
 Oswald de Andrade. São Paulo-SP 

Tadeu dos Santos nasceu em Itambé-Paraná, em 1971. Traz em sua história caminhos que entrelaçam arte, cidade e encontros com culturas 
indígenas. Sua trajetória no campo da arte tem início em 1992 em Goiás e posteriormente em Maringá-PR, onde reside. É licenciado em 
Artes Visuais pelo Centro Universitário Leonardo da Vinci (UNIASSELVI), bacharel em Comunicação Social pela Faculdade Metropolitana de 
Maringá (UNIFAMMA) e realizou pós-graduação em Arte Terapia no Instituto Dimensão/Faculdades Dom Bosco. Atualmente é mestrando em 
Ciências Sociais (PGCS) com linha de pesquisa em Sociedade e Práticas Culturais pela Universidade Estadual de Maringá (UEM). Participou 
de exposições no Brasil e no exterior com trabalhos que transitam no campo bidimensional e tridimensional. Em seus trabalhos apresentam-
-se em diálogo planos e dimensões em duplicidade, tornando este campo de relações um lugar de sua pronúncia plástica, que atravessa 
µÕiÃÌªiÃ���}>`>Ã�D�V�`>`i�i�>��ÌiÀÀ�Ì�À��°�ƂÃ�«À�`ÕXªiÃ�`i�/>`iÕ�v>âi��V�ÀVÕ�>À�>�yÕ�`iâ�`��iÃ«>X��ÕÀL>��]�V��iVÌ>�`��ÌiÀÀ�Ì�À��Ã�v�Ã�V�Ã�i�
simbólicos junto à matéria e espaços que compõem as obras.  

Exposições Individuais

2014  Fugacidade. Universidade Estadual de Maringá (UEM) – Maringá-PR
2013 Cidade Objeto. Exposição itinerante – Maringá-PR
2012  Cidade Sofá. Exposição itinerante – Maringá-PR
2011   Lona Preta. Biblioteca Central-UEM – Maringá-PR
2011    Retratos urbanos. Galeria Sorella – Maringá-PR
2010   Zumbi dos Palmares. Exposição itinerante – Maringá-PR
2009  Os Retirantes. Exposição itinerante – Maringá-PR
 
Exposições Coletivas

2016  Coletivo Kókir. Sustento/Voracidade. Galeria Farol Arte e Ação / Museu Paranaense. Curitiba-PR
2014/15   Exposição itinerante Fugacidade na 1ª Festa Literária de Maringá – FLIM 
2014  Fugacidade e Descobertas – Espaço Cultural La Finestra. Barcelona-Espanha
2014  Polacth: Trocas Descontroladas. Curadoria de Paulo Miyada. Divisão de Artes Plásticas (Dap). Universidade Estadual de Londrina-PR
2007  Participação em exposições realizadas no Festival da Rede Estudantil do Paraná – FERA. Maringá-PR
2003   21ª Coletiva de Artes Plásticas. Museu de História e Arte Hélenton Borba Cortes. Maringá-PR
2003  Instalação Memória da Terra – 9ª Semana de Arte de Londrina. Casa da Cultura da Universidade Estadual de Londrina-PR
2003   Projeto mural. Curso de Artes Plásticas da Universidade Estadual de Londrina-PR
2003   3ª Bienal de Arte, Ciência e Cultura da União Nacional dos Estudantes  (UNE).  Recife-PE
2002   20ª Coletiva de Artes Plásticas. Museu de História e Arte Hélenton Borba Cortes. Maringá-PR
2001   Mostra de Cerâmica. Universidade Estadual de Maringá-PR
2001  42º Salão de Artes Plásticas para novos. Assis Chateaubriand-PR 
2001   11ª Mostra de Artes Plásticas de Goioerê-PR
1999   Mostra de Cerâmica – SESC Maringá-PR
1992   Programa Cartilha dos Artistas. Associação Cultural de Araguaína-TO

Premiações

 2000   I Salão de Arte Sacra de Maringá – 2º lugar

Obras em acervo

2007    Ven Kan Fan / Oy Guatsu. Mural em cimento. Centro Cultural Indígena.  
 Associação Indigenista – ASSINDI – Maringá-PR
2000  Expiação e prova. Escultura. Hospital Santa Casa de Misericórdia. Maringá-PR
2002   Mãe. Escultura. Museu de Anatomia da Universidade Estadual de Maringá-PR
2003   Sem-título. Pintura. Colégio Nobel. Maringá-PR
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À Associação Indigenista – ASSINDI/Maringá 
Ao Museu Paranaense
À Galeria Farol Arte e Ação
À Bicicletaria Cultural
A todos os povos indígenas, especialmente o povo Kaingang

Aos amigos, parentes e colaboradores no projeto Sustento/Voracidade:

Albaniza Crispin Gavygso, Alecsander José Domingues Fernandes, Alexandre Aparecido Farias Krenkag, Aléxia Amanda Doro, Ana Rosa 
Campos, Angélica Teixeira Gonçalves, Anderson Oliveira, André Murilo Dias de Souza, Andy Ferrari, Aparecida Ferrari, Araripe Pereira, 
Bruna Augusta Marques, Carolina de Freitas Souza, Caroline Yukari Ishizaki, Cesar Munhoz, Claúdia Inês Parellada, Clara Mairi de Souza 
Santos, Creusa Luiz, David Lopes, Darcy Dias de Souza, Débora Curti Cirilo, Denilda Glicério, Dora Dias Silva, Driéli da Silva Vieira, 
Elisete Machado, Ellen Cunha do Nascimento, Fer Stancik, Fernando Cesar, Fernando Rosenbaum, Flávia Heloísa Bulla de Carvalho, 
Flávia Rhafaela Pereira, Florêncio Renkág, Gilson Camargo, Halle Batista, Hélio Leites, Irivaldo Joaquim de Souza, Isaura Camargo, Jack 
Silva, Jackson Yonegura, Jacqueline Amadio de Abreu, Joanilton da Silva Foság, João Francisco Miró Medeiros Nogueira, Joel Brum, 
Joel Kambé, Júlio Korkring Batista, Juliana Martins, Larissa de Oliveira Bellan, Lauro Kambari, Leila Antoniassi, Luiz da Silva Rupryg, 
Manuela Zamarque Batista da Silva, Maria Fernanda Maranhão, Margit Leisner, Matheus Gonçalves Gorni, Matheus Fiaux Pereira, 
Maria Aparecida Borges, Marlene Borges, Natasha Miamotto, Neusa Casanelli, Nilza dos Reis de Oliveira Santos, Patrícia Valverde, 
Rafaela Tasca, Rayssa Gaspar, Renato Augusto Carneiro Jr., Rodolfo lo Bianco, Ronaldo Alves da Silva, Rosa Néia, Sandra Fogagnoli, 
Sandra Mara Gutierrez, Sebastiana Ferreira, Severino Generoso, Shirley Paes Leme, Sid Néia Ferreira de Paulo, Simélia da Silva, Regina 
Ridão Ribeiro de Paula, Rodrigo César C. Nóbile, Tatiana Takatuzi, Tatiane Veroneze Pratti, Ubirajara Salles Zoccoli, Vanessa Leiko,  
Yasmim San Martins da Rosa e Verônica Yuki.
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Sustento 
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De 3 a 25 de Agosto de 2016
Curitiba - Paraná

Ficha técnica

Voracidade

Museu Paranaense
De 4 de Agosto a 29 de Outubro de 2016
Curitiba - Paraná
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Fruteiras Kaingang Júlio Batista, Lauro Kambari, Sebastiana Ferreira, Severino Generoso,  
 Maria Aparecida Borges, Simélia da Silva, Isaura Camargo
Produção Coletivo Kókir
Acompanhamento Rafaela Tasca
&GUKIP�)T½ƂEQ Jack Silva
Assistência de Montagem César Munhoz, Fer Stancik e Gilmar Rodrigues 
Revisão Texto Finito 
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