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Para muitos o quadro de Victor Meirelles “A Primeira Missa do Brasil” 

é  a  certidão  de  nascimento  do  Brasil.  Qual  sua  visão  sobre  a 

participação do índio na missa? Curiosidade? Integração? Hostilidade? 

Justifique sua resposta.

MEIRELLES, Vitor. A Primeira Missa do Brasil. 1860. Quadro

      A Primeira Missa do Brasil, uma das obras mais conhecidas do catarinense 

Victor Meirelles, pintada em 1860, foi baseada nos relatos da carta de Pero Vaz 
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de Caminha, (ver sítio www.bn.br) escrivão oficial da esquadra de Pedro Álvares 

Cabral ao rei de Portugal D. Manoel em 1.500, ajuda-nos a entender o encontro 

de duas culturas : a branca e a dos índios brasileiros.

     No século X1X, época em que foi produzida a obra de Victor Meirelles, o 

romantismo dominava  os  meios  culturais  e  a  temática  indianista  constituía 

uma das características que norteava as obras literárias e as artes plásticas do 

Brasil. O romantismo foi um movimento literário brasileiro que desejava criar 

uma  literatura  nacional,  abandonando  as  influências  portuguesas  e  se 

caracterizou  pela  exaltação  da  natureza,  amor  aos  índios  e  exaltação  da 

pátria.. 

      Os anos de 1501 a 1860 que se sucederam à realização da missa até a 

confecção da obra de Meirelles, ajuda-nos a compreender a intencionalidade do 

quadro. Além da atmosfera romântica, que facilitou a criação da imagem do 

índio como um membro da nacionalidade do povo brasileiro, o quadro forja a 

verdadeira  história  desse  povo  após  o  descobrimento  do  Brasil,  onde  ele 

aparece  como  co-autor  na  construção  da  nação,  ocupando  uma  posição 

secundária ante o dinamismo dos colonizadores europeus.

ATIVIDADES

Olhe atentamente o quadro e responda:

a) Onde a luz incide com maior intensidade? Por que?

b) Qual a relação dos índios com a celebração da missa?

c) Quais  os  símbolos  da  cultura  branca  e  indígena  que  você 

encontrou na obra?

d) Caracteriza a vestimenta dos índios e a dos brancos.

     A imagem não é o retrato da verdade, nem a representação fiel de um 

processo  histórico,  pelo  contrário,  está  impregnada  de  idéias,  valores.    A 
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história representada na imagem é resultado de escolhas que traduzem um 

período,  portanto,  não  são  isentas,  nem  tampouco  neutras,  mas  traduz  a 

diversidade de opiniões e impressões de quem a construiu, expressando uma 

visão da realidade do momento em que foi  produzida.  Da mesma forma, a 

leitura dessas imagens revela as tendências, preocupações e valores de quem 

as  fazem.  São  lidas,  sob  a  ótica  do  presente,  constitui-se  uma  leitura  do 

passado a partir de uma visão da atualidade, podendo despertar interesse ou 

não de acordo com o espírito da época em que foi construída.

     As imagens constituem-se num importante objeto de análise sobre as fontes 

iconográficas, ou seja das imagens,  para entender o significado do processo 

histórico.  Esse aspecto constitui-se elemento essencial  de uma metodologia 

para  compreensão  do  significado  das  imagens  na  história,  já  que  o 

distanciamento  temporal  do  observador  e  da  obra  observada  traz  a 

problemática de marcar com o presente o processo histórico do período da 

obra.  Os exemplos de fontes iconográficas reproduzidas nos livros didáticos 

sobre o índio, A Primeira Missa do Brasil, de Victor Meirelles de Lima (1860), e o 

quadro pintado por Teodoro de Bry (Século XV1), ilustra como foi representada 

a cultura indígena pelo branco . Na primeira obra existe uma postura de união 

entre primeiros habitantes do Brasil com os europeus. Índios pacíficos, amigos, 

curiosos interagem com o projeto colonial português.

     O quadro de Victor Meirelles, permite uma visão de como o uso das fontes 

imagéticas,  como metodologia  no estudo da história,  podem transformar-se 

numa armadilha  , onde determinada uma ideologia passa desapercebida. Esse 

quadro, um dos mais reproduzidos nos livros didáticos de história, inspirado 

nos escritos de Pero Vaz de Caminha, tornou-se para a academia e professores 

de história, durante vários o início da nação brasileira. Apesar de ser produzido 

quase quatro séculos após a carta de Caminha, impõe-se de tal maneira, que 

parece ter havido um pintor que retratou o momento na esquadra de Cabral 

em 1500. O quadro atesta a autoridade política da Coroa portuguesa, o triunfo 

da Igreja Católica em terras tropicais e a construção da nação brasileira no 

século X1X .  O quadro revela, também, o intrigante detalhe de um coqueiro no 

lado esquerdo. Essa árvore não é uma espécie brasileira, ela é originária da 

Índia e foi pintada no quadro para destacar a criação da nação brasileira, como 
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os Estados organizados do Oriente. A presença do padre no centro da obra aos 

pés da cruz,  símbolo cristão,  em destaque com uma tonalidade clara,  e os 

índios  em  seu  redor  numa  cor  mais  apagada,  faz  parte  da  estratégia  de 

conversão religiosa da Igreja Católica e do Evolucionismo Social do século X1X, 

que pregava a superioridade racial  dos  europeus em relação aos  povos da 

América e África. 

     O quadro Antropofagia no Brasil  de Theodor de Bry, pintado em 1592, 

baseou-se nos relatos de Hans Staden – viajante alemão que naufragou nas 

proximidades de São Vicente(SP) em 1550 - que  quase foi  devorado pelos 

índios -  carrega um aspecto ideológico depreciativo fortíssimo em relação à 

cultura indígena.

DE BRY, Theodor. Antropofagia.1592. Quadro

      Theodor de Bry, nascido em Liege na Bélgica em 1528, na coleção Grandes 

Viagens de 1592, destaca já na capa de sua obra a questão do consumo de 

carne humana. As imagens do livro, inspirado nos textos de Hans Staden e Jean 

de  Léry  –  missionário  francês  que  em  1578  participou  da  incursão  dos 

franceses pela França Antártida no Rio de Janeiro - explora detalhadamente o 

ritual  antropofágico.  Segundo Hans Staden em Duas Viagens ao Brasil,   na 

tradução de Guiomar de C. Franco (1974, p. 179-184): 

     Um espetáculo semelhante inspirou De Bry a retratar 
um  círculo  composto  de  mulheres  e  crianças  ao  se 
enfastiarem da cabeça e das víceras humanas. No centro 
da roda, há três utensílios redondos e rasos: em um deles 
há um crânio; no outro, intestinos e um terceiro está vazio. 
As  fêmeas  comem  partes  sólidas  e  bebem  um  caldo 
contido em terrinas. Uma delas está com o dedo na boca e 
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olha  para  as  carnes  expostas,  demonstrando  desejo  de 
servir-se de mais um pedaço. A mesma índia tem sua mão 
esquerda  na  virilha,  gesto  este  com  forte  conotação 
sensual. Sobre a cena, comenta Hans Staden: “ as víceras 
são dadas às mulheres. Fervem-nas e com o caldo fazem 
uma  papa  rala,  que  se  chama  mingau,  que  eles  e  as 
crianças  sorvem.  Comem essas  vísceras,  assim como a 
carne da cabeça. O miolo do crânio, a língua e tudo o que 
podem aproveitar comem as crianças.    

                                      

      De Bry baseou-se em relatos, não chegando ele mesmo a conhecer os 

índios  da América,  portanto  uma obra que destorce  de forma exagerada a 

realidade histórica atribuindo o canibalismo ao universo da população indígena 

da América. Através das gravuras Bry os índios tupinambás foram enquadrados 

no quadro cultural europeu que se formaria no século X1X. 

ATIVIDADES

Faça uma pesquisa sobre antropofagia dos índios no Brasil.

Você acha que a maior parte dos índios praticavam o canibalismo ? 

Justifique.

      Os quadros pintados sobre o nativo brasileiro, foram produzidos através 

das narrativas dos jesuítas, funcionários reais e pessoas que vinham para a 

colônia;  na  maioria  das  vezes,  eram  representadas  por  artistas  que  não 

conheciam o Brasil; não estando aptos a reproduzir em quadros a imagem dos 

índios,  só  as  faziam  a  partir  de  padrões  estéticos  e  visão  de  mundo  dos 

europeus e dos que aqui estiveram.           

     Quando o  Brasil  foi  descoberto  e  durante  todo  o  período  colonial,  as 

representações  sobre  os  possíveis  habitantes  da  América  eram fantasiosas. 

Esses  povos  pareciam  com  qualquer  outra  coisa  menos  os  europeus  .  O 

conhecimento  de  mundo   se  restringia  a  um  pequeno  espaço  territorial, 

denominado orbis terrarum ou Ilha da Terra que compreendia a Europa, Ásia e 

Norte da África.  Com a chegada dos europeus à América surgiu uma infinidade 

de lendas . O índio imaginado era o que interessava ao domínio político, social, 

cultural, religioso europeu, no qual se destacava a atuação da Igreja Católica e 
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a necessidade de levar o cristianismo a todos os continentes. A figura de um 

índio bárbaro, selvagem, antropófago, incapaz de gerar vida foi construída para 

legitimar  esse  domínio  tanto  no  campo  econômico.  No  campo  religioso  os 

jesuítas da Companhia de Jesus, criada pelo frei Santo Inácio de Loyola para 

impedir  o avanço do protestantismo que se expandia no século XV1, muito 

contribuiu  ao  projeto  metropolitano  de  colonização  do  Estado  português.  A 

ocupação  do  Brasil  foi  marcada  pela  exploração  das  riquezas  da  colônia 

brasileira  para  Portugal.  Sobre  a  imagem  que  se  tinha  do  índio  da  época 

destaca Ribeiro, (2003, p.57):

     Aqueles índios tão diferentes dos europeus, que os 
viam  e  os  descreviam,  mas  também  tão  semelhantes, 
seriam eles também membros do gênero humano, feitos 
do mesmo barro pelas mãos de Deus,  à sua imagem e 
semelhança?Caíram na  impiedade.  Teria  salvação? Ficou 
logo evidente que eles careciam, mesmo, é de um rigoroso 
banho  de  lixívia  em  suas  almas  sujas  de  tantas 
abominações,  como  a  antropofagia  de  comer  seus 
inimigos  em banquetes  selvagens;  a  ruindade  com que 
eram  manipulados  pelo  demônio  através  de  seus 
feiticeiros;  a  luxúria  com  que  se  amavam  com  a 
naturalidade  de  bichos;  a  preguiça  de  sua  vida  farta  e 
inútil, descuidada de qualquer produção mercantil.

     O projeto  mercantil  da  burguesia  européia  do  século  XV1  ao  XV111, 

caracterizou-se pelo trabalho e lucro. O mercado externo consistiu na fonte de 

riqueza para Portugal,  que implantou um sistema de exploração na colônia 

baseada na produção de cana-de-açúcar, que utilizou-se da intensa exploração 

da mão-de-obra negra. O modo de trabalho do índio brasileiro não enquadrava-

se nesse modelo.  

  

     O  índio  representado  era  aquele  que  interessava  ao  projeto  colonial 

português, fornecendo-lhes mão-de-obra ordeira e barata bem como ao projeto 

salvacionista da igreja que encontraram no paraíso dos nativos, novo espaço 

para evangelização e redenção da humanidade.

     A  antropologia,  ciência  criada no século  X1X que estuda a  cultura  do 

homem, entendia a civilização a partir das idéias do cientista Charles Darwin, 

em seu livro, “A Origem das espécies”. A antropologia cultural desse período, 

afirma que humanidade sempre evoluiria numa única linha que vai dos povos 

menos desenvolvidos aos mais civilizados e evoluídos. A evolução acontece da 
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barbárie à civilização. O europeu estaria representado nesta última etapa, já os 

povos da América na etapa da barbárie, que precisaria da cultura, religião e 

conhecimentos da Europa. Toda a produção literária e iconográfica do século 

X1X retrata  essa visão de superioridade do branco europeu em relação ao 

nativo do Brasil. 

     Mesmo tendo sido a maioria populacional do Brasil no período colonial, os 

momentos significativos da história brasileira é aquele que retrata a ação do 

colonizador  branco.  O  índio  aparece  como  um  colaborador  na  história, 

submetido à questões maiores como na catequese dos jesuítas, trabalho nos 

engenhos, elemento a ser defendido por causas humanitárias. 

     Hoje, o índio é visto como uma minoria étnica que precisa ser respeitada e 

que necessita de construção de políticas de afirmação da comunidade indígena 

nacional.  A  defesa  da  causa  indígena,  nos  livros  didáticos,  artigos,  jornais, 

pinturas e imagens, é muito explorada na atualidade. Toda essa postura de 

defesa conduz a uma visão de um índio passivo na construção da sociedade 

nacional, uma figura folclórica, perdida no tempo.

     O índio, nos livros didáticos é representado de forma genérica, ocultando a 

diversidade cultural, linguística das 215 etnias (FUNAI, 2005) espalhadas pelo 

Brasil.  Ora  os  índios  estão  relacionados  à  preservação  da  natureza,  ora 

reunidos  em  uma  vida  comunitária.  Essa  visão  de  um  índio  puro  é 

profundamente abalada quando aparecem nos noticiários, conflitos fundiários 

os envolvendo com garimpeiros, fazendeiros e multinacionais. 

     Urgência se faz por uma mudança na forma de trabalhar o índio nos livros 

didáticos. A aproximação da história com a antropologia ajudará na construção 

de uma nova visão sobre os primeiros habitantes do Brasil. O convívio com as 

diferenças culturais da população brasileira passa pela esfera do diálogo. O 

conhecimento da cultura da população indígena é uma possibilidade concreta 

para a criação de novos paradigmas culturais, que irão lançar luzes sobre a 

compreensão desse povo e está de acordo com as Diretrizes Curriculares da 

Educação do Paraná (DCE), que destaca as relações culturais como essencial 

ao processo de resgate da cultura dos povos indígenas.

     A arte na confecção de vasos e cerâmicas, a alimentação, a música, a 

pintura,  os  ornamentos,  as  danças,  as  lendas,  o  folclore,  entre  os  povos 
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indígenas,  seguem padrões  que estão identificados  com a  natureza.  O  seu 

habitat natural, determina toda a organização social e cultural. As atividades a 

seguir expressam uma parte da cultura de duas etnias indígenas no Brasil.

Faça uma pesquisa sobre a produção de cestos dos Kaingang do Paraná.

    

          

ATIVIDADES

 A festa do Kikikoi

    

   Leia o texto abaixo para depois responder.

      A festa do Kikikoi é um ritual dos índios Kaingang dos estados do Paraná, 

Santa Catarina e Rio Grande do Sul chamado culto aos mortos. Ela é realizada 

pelos  parentes  para  os  mortos  recentes  no  início  do  inverno  quando  há 

abundância de alimentos como o pinhão, milho e mel que são utilizados na 

produção de alimentos utilizados na festa.Um dos principais produtos da festa 

é a bebida chamada kiki, produzida a base de mel, água, milho e mandioca. 

Todo um ritual é obedecido para a produção do kiki conforme Tommasino,Mota 

e Noelli  (2004, p. 274):

     A preparação da festa demora alguns meses porque 
implica a coleta de mel, pinhões, além da recolha de nós 
de pinho necessários para as fogueiras e, por fim, do envio 
de  mensageiros  a  todas  as  aldeias  relacionadas.  Nessa 
festa  os  mortos  recentes  comparecem  acompanhados 
daqueles  que  vivem  na  aldeia  dos  mortos.  Para 
arealização  da  festa  é  necessária  a  presença  dos 
rezadores  que  são  Kuiâ  (xamã)  muito  especializados, 
donos de orações poderosas. São eles que dirigem toda a 
preparação do ritual: a designação dos péin para coletar o 
mel, a derrubada de um pinheiro para fazer o konkéi onde 
será fermentada a bebida. A preparação da bebida com 
água, mel e, às vezes milho é uma espécie de cerveja; é o 
kiki, que dá nome à festa. A festa do Kikikoi é, portanto, a 
festa  para  comer  o  kiki.  Cada  etapa  da  preparação  é 
acompanhada  pelas  orações  dos  rezadores.  Uma  vez 
desencadeado  o  processo  do  ritual  ele  não  pode  ser 
interrompido até o seu término. As etapas são: coletar os 
alimentos  necessários,  derrubar  o  pinheiro,  colocar  a 
bebida para fermentar, chamar os convidados, realizar a 
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festa.

      Durante todas as etapas a mística acompanha os Kaingang, desde a 

derrubada do pinheiro, os péin acompanham os rezadores que dizem falar com 

espírito da árvore, alguns autores afirmam que a participação no Kiki marcava, 

para os rapazes, a passagem para a categoria de homens. Após a derrubada 

da  árvore  os  Kaingang fazem orações  sobre  o  tronco  caído,  obedecendo a 

seguinte lógica: os kamé iniciam a reza com seus chocalhos sagrados (xygxy) 

do  lado  da  raiz  da  árvore  até  seu  meio,  os  Kaiâru  do  meio  até  a  ponta, 

enquanto os péin se encarregam de fazer o konkéi (grande gamela) para a 

fermentação do Kiki.

      A parte mais importante da festa é conhecida por terceiro fogo, onde são 

convidadas  outras  tribos  que  se  pintam  conforme  sua  origem  clânica,  os 

Kaiâru, malhados e os Kamé, riscados, se faz presente os espíritos dos mortos 

(weinkupriâng iamá). Os támper, espécie de dançarinos, eram encarregados de 

ficar ao lado do Konkéi, espécie de vasilha para guardar a bebida, enquanto 

os outros, no outro dia, iam ao cemitérios rezar. As metades clânicas se fazem 

presente com mais intensidade a partir desse momento. As cruzes dos mortos 

recentes são confeccionadas e pintadas pela metade oposta que são buscadas 

em procissão na casa dos parentes do morto e e levadas ao centro da festa 

onde esta  o  konkéi  com o kiki.  Depois  dessa  reunião,  todos  se dirigem ao 

cemitério:  os Kamé rezam sobre as sepulturas Kaiâru e estes sobre as dos 

Kamé. Estes últimos são precedidos no cemitério pelos Kaiâru que ocupam a 

posição direita nas orações. Após esse ritual terminam a reza dizendo  iohu, 

que quer dizer, acabou. Todos então, voltam à praça e enfeitados com ramos 

verdes, dançam e bebem ao redor do fogo até a bebida acabar.

      Essa festa se constitui numa das mais fortes expressões dos Kaingang. É 

através dela que eles mantêm a unidade de seu povo e conseguem integrar o 

mundo dos vivos ao dos mortos. Nessa oportunidade a bebida é consumida 

livremente, muitos se embriagam, mas não são censurados, porque, acreditam 

que  o  kiki  pode  levá-los  a  uma  comunicação  com  mortos,  reforçando  sua 

identidade grupal.
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     A festa do Kikikoi deixou de ser realizada desde o começo do século XX em 

terras  paranaenses  nas  comunidades  Kaingang  de  Palmas,  Guarapuava, 

Apucaraninha, Barão de Antonina,  São Jerônimo, Mococa e Qeimadas,  Ivaí, 

acontecendo apenas na aldeia de Xapecó (SC). 

ATIVIDADES

Você encontra identificações da cultura Kaingang com a cultura do 

homem branco(finados) na questão do ritual  dos mortos? Justifique 

sua resposta.

A arte plumária 

     Os produtos da arte plumária são os que mais impressionaram e continuam 

a interessar o homem branco em relação ao povo indígena. A matéria-prima é 

a mesma de todos os índios do Brasil – pena de aves – entretanto, os estilos 

são variados entre as tribos. Existem dois grandes estilos no Brasil: o primeiro 

que  reúne  penas  longas  ligadas  a  um suporte  que  confere  um caráter  de 

grandiosidade a quem a usa, já o segundo caracteriza-se por pequenas penas. 

Existe um terceiro estilo que congrega características dos dois primeiros.

     Todo esse enfeite não serve apenas para enfeitar o corpo, mas também é 

usado  como  adorno  nas  armas,  instrumentos  musicais,  máscaras  dentre 

outros. São considerados códigos e sinais, que transmitem uma linguagem não 

verbal,  diversos aspectos da sociedade indígena como: sexo, idade, posição 

social, cargo político etc. São usados no ritual cerimonial da religião, iniciação, 

política, danças que antecedem guerras ou festas. Entre os índios Bororo do 

Mato Grosso, há uma associação entre esses artefatos plumários e a morte, 

através  de  um diadema de penas.  Os Kayapós  do Pará,  manifestam a sua 

humanidade,  que  os  diferencia  dos  animais,  através  de  grandes  cocares, 

testeiras, diademas, pulseiras, colares, braçadeiras de penas. Lux Vidal e Aracy 
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Lopes da Silva na obra : A temática indígena na escola, ( 1998, p. 396)  cita:

     A plumária Kayapó é usada essencialmente durante os 
grandes rituais  de  nominação  e  iniciação  masculina,  no 
casamento,  na  esteira  e  na  paramentação  do  morto 
durante os ritos funerários, de modo geral, os enfeites de 
pena se relacionam com a vida cerimonial em oposição ao 
cotidiano, quando prevalece a pintura corporal como único 
adorno  ao  corpo.  Alguns  ornamentos,  como  o  grande 
diadema krokrok ti, possuem denso significado simbólico. 
Entre  os  Kayapó-Xikrin  do  rio  Catete,  por  exemplo,  ele 
pode representar um olho, sendo as penas as pestanas, ou 
representar, em outro contexto, o sol, passando as penas 
a representar os raios. Mas simboliza, antes de mais nada, 
a  forma  circular  de  uma  aldeia  onde  as  penas  azuis, 
centrais, representam a praça, o lugar masculino e ritual 
por excelência, a fileira de penas vermelhas, a periferia, as 
casas, o mundo doméstico das mulheres, e as penugens 
brancas, arradas nas pontas, a floresta, fechando assim o 
mundo deste pequeno grupo Kikrin que durantes milênios 
se  adaptou,  viveu  e  reproduziu  no  coração  da  floresta 
amazônica,  criando  sua  próprias  formas  de  expressão 
artística, sempre as mesmas, porém sempre renovadas.

     Sua  arte  expressa  um  rico  conjunto  de  significados  que  extrapola  o 

entendimento  do  racionalismo  do  homem  branco,  centrado  na  ciência  e 

superioridade tecnológica;  propõe-nos uma revisão de nossos valores sob a 

ótica  de  um  relativismo  cultural  que  nos  levará  a  uma  visão  dos  povos 

indígenas como parte integrante da história da civilização brasileira.

 ATIVIDADES

 Você vê semelhanças entre a arte indígena de pintar e enfeitar o 

corpo com adereços e a pintura como  baton, sombra e  brincos dos 

jovens de hoje? O que representa para você esses ornamentos?
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