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RESUMO: O povo Kokama sofreu muitas repressões no decorrer dos anos, e tudo isso

gerou um forte enfraquecimento que envolve os conhecimentos linguísticos e culturais

desse povo, sendo estes, relacionados ao processo de territorialização e colonização dos

mesmos,  que  tiveram  que  lhe  dar  com  as  exigências  e  repressões  feitas  pelos

colonizadores e de alguma forma tiveram que adotar as características majoritárias, esses

rastros  de  transformação  da  cultura  de  alguns  povos  indígenas,  inclusive  o  kokama,

perduram  até  hoje.  A  identidade  cultural  dos  índios  Kokama  da  comunidade  Nova

Esperança,  está  em  processo  de  ressignificação  e  fortalecimento.  Pois,  com  as

transformações  culturais  que  ocorreram  no  decorrer  dos  anos,  há  muito  a  ser

resguardado  e  cuidado  nas comunidades  indígenas,  como forma de  garantir  para  as
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futuras gerações a preservação de sua identidade étnica. Em nossa pesquisa buscamos

fazer um diálogo entre os processos de ressignificação do “fazer arte” na comunidade

Kokama Nova Esperança,  com alguns teóricos que têm sua pesquisa voltada para o

grafismo corporal e em cerâmica. Além, de fazer um quadro comparativo de como os

grafismos eram e são concebidos, através do processo de construção artística dos índios

Kokama.  Ao  passo  que,  os  grafismos,  os  artesanatos  e  as  músicas,  são  elementos

utilizados  cotidianamente  na  escola  que  funciona  dentro  da  comunidade,  onde  são

trabalhados todos os elementos culturais e também a revitalização da língua. 
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__________________________________________________________________

Neste  artigo,  proponho-me  a  elucidar  os  processos  artísticos  culturais  da

comunidade indígena Kokama Nova Esperança, com base nos seguintes teóricos: Lux

Vidal;  Aracy Lopes da Silva;  Daniel  Miller;  Eudoro de Sousa;  Lévi-Strauss,  Lúcia Van

Velthem; Els Lagrou e Taussig. 

O povo Kokama sofreu muitas repressões no decorrer dos anos, e tudo isso gerou

algumas transformações em relação ao seu modo de conceber o mundo, principalmente

em tratando dos conhecimentos linguísticos e culturais desse povo. Como fatores que

desencadearam  essas  mudanças  pode-se  destacar  o  processo  de  territorialização  e

colonização dos mesmos, que tiveram que lhe dar com as exigências e repressões feitas

pelos colonizadores e de alguma forma tiveram que adotar as características majoritárias

presentes  e  cobradas  na  antiguidade,  esses  rastros  de  transformação  da  cultura  de

alguns  povos  indígenas,  inclusive  o  kokama,  perduram até  hoje.  Em relação  a  esse

processo de transformação, Viegas (2009) afirma que, já no final do século XIX, várias

famílias Kokama deixaram o Peru para trabalhar nos seringais do Alto Solimões. Nesses

contextos, as crianças Kokama passaram a falar a língua de comunicação nos seringais,

que era o português. 

Assim, este trabalho procura enfatizar explicitamente as temáticas retratadas na

simbologia presente nos grafismos (cerâmica e corpo).  A maneira como os grafismos

estão sendo repassados para as novas gerações,  e sua contribuição no processo de

revitalização  e  fortalecimento  da  cultura.  Além  de  relatar  como  os  grafismos  eram

representados e sua ressignificação atual.

Em  suma,  a  comunidade  Nova  Esperança  atualmente  desenvolve  trabalhos

voltados para preservação e ressignificação dos seus aspectos culturais. Como sugere

Vidal e Silva (1992, p. 281) “Para entender o simbolismo da arte precisamos compreender



a  sociedade”.  Assim,  faço  essa  síntese  dos  trabalhos  que  são  desenvolvidos  na

comunidade,  para  que  se  possa  compreender  um  pouco  dos  processos  que  estão

ocorrendo nesta sociedade. 

A língua Kokama é ensinada diariamente, por meio de um professor nativo, que

mora  na  comunidade  e  desenvolve  as  atividades  relacionadas  aos  aspectos  de

fortalecimento  da  cultura  com  seus  alunos.  Existem  duas  turmas  que  freqüentam

regularmente  as  aulas  na  escola,  sendo  uma  de  adultos,  cujo  maior  interesse  é

justamente preservar sua identidade cultural; e a outra de crianças que representam as

novas gerações, mesmo matriculadas na escola de ensino regular, elas freqüentam as

aulas na comunidade, como uma forma de compreender e dar sequência a sua própria

cultura. 

Antigamente, a vida nas comunidades indígenas era mais voltada para o cultivo e a

produção de seus utensílios,  entretanto, isso mudou, atualmente observa-se na aldeia

Nova Esperança, as transformações pelas quais o povo tem passado, dentre elas alguns

aspectos primordiais como a língua e a fabricação de utensílios artísticos. Rubim (2011, p.

12) ressalta: “O lugar de compartilhar a pesca, o cultivo da roça, a caça, as festas, a vida

em  contato  direto  com  a  natureza  é  deixado  para  trás,  enquanto  ação  direta,  não

enquanto  memória.”  Portanto,  apesar  de  algumas  características  comuns  aos  índios

Kokama,  terem  se  modificado  ao  longo  do  tempo,  ainda  são  preservadas  e  vividas

enquanto memória, através do compartilhamento de experiências e de vida.

É por isso, que há na comunidade essa preocupação, em não perder totalmente

esses bens culturais presentes na memória dos mais antigos, e esse trabalho de registro

dessas informações acontece hoje com freqüência e as crianças da comunidade Nova

Esperança assumem um papel  importantíssimo,  enquanto colaboradores ativos  desse

processo de fortalecimento cultural. 

1. REPRESENTAÇÕES  GRÁFICAS  KOKAMA:  COMO  ERAM  CONCEBIDAS

COMO SÃO RESSIGINIFICADAS

A  arte  presente  nos  grafismos,  corporais  e  na  cerâmica,  sempre  teve  uma

relevância na vida dos índios Kokama. Essas representações gráficas compõem uma

linguagem que permite a comunicação entre os índios, a sua comunidade e o cosmos,

como afirmam Vidal e Silva (1992, p. 238): “A experiência cotidiana e os valores mais

tradicionais  aparecem  nas  formas  gráficas  e,  assim,  elas  se  transformam  em  uma

linguagem visual, compartilhada”.



A linguagem visual é compartilhada na comunidade Nova Esperança no cotidiano e

principalmente nas festividades que ocorrem todos os anos. Dentre elas: “A comilança

Kokama”; com a apresentação das comidas típicas do povo como: o tacate; o sarapateu;

o tatu recheado; a pupeca; o patacón; a caldeirada de bodó; o peixe assado; a caiçuma; o

caxiri; o pajawarú; e também as músicas típicas, seguidas das danças e do ritual.

São nessas festividades que os grafismos corporais são utilizados, porém não tem

a mesma significação que possuíam na vida dos ancestrais Kokama, pois a comunidade

Nova Esperança é um local de encontro entre índios Kokama que residem em Manaus,

mas  vieram de  outras  localidades,  como o  alto  Solimões,  sofreram na  sua  trajetória

histórica  e  hoje  encontram-se  em  processo  de  luta  por  seu  reconhecimento.

Reconstruindo e ressignificando os elementos culturais de seu povo.

Nesse sentido, os artefatos, os grafismos tanto corporal como em cerâmica, os

artesanatos  e  seus  instrumentos  musicais,  ganham  novo  sentido  a  partir  das

transformações  sofridas  pelo  povo,  entretanto,  essa  ressignificação  não  foge  ao  seu

contexto  cultural.  Como  nos  mostra  Daniel  Miller  (1994),  é  mais  produtivo  procurar

entender a significação (função social) do objeto, seu valor, do que tentar encontrar seu

significado. 

A arte dentro da comunidade transmite valores, carrega à história de vida desse

povo e suas lutas, sua cosmologia e suas crenças. É algo que transcende o plano real,

como ressalva Eudoro de Sousa, “a arte não é uma imitação, vai além.” Traz em seu

arcabouço várias  características  de uma nação e o seu modo de ver  e  interpretar  o

mundo.

Por  isso,  os  índios  Kokama  preservam  esses  elementos  culturais  artísticos,

reinterpretando nos dias atuais, dando-lhes um sentido que possibilite criar uma relação

entre o passado e o  presente,  sem agredir  o  verdadeiro  significado das coisas,  mas

preservando-os. 

No contexto de significação, da vida dos objetos e da vida das coisas, cabe atentar

para afirmação de Els Lagrou (2007, p. 50): “Pensar sobre a arte entre os ameríndios

equivale pensar a noção de pessoa e de corpo. Porque objetos, pinturas e corpos são

assuntos ligados no universo indígena, no qual a pintura é feita para aderir a corpos e

objetos são feitos para contemplar a ação dos corpos.” 

Nada  é  criado  simultaneamente,  tudo  está  ligado  as  forças  da  natureza  e  do

cosmos, com a finalidade de proteger e resguardar os corpos. E, na comunidade Nova

Esperança as pinturas são vistas como detentoras de poder, pois protegem seus corpos.

Abaixo se pode observar com exatidão como eram concebidos tais grafismos e a sua



atual representação dentro da comunidade.

1.1 GRAFISMOS CORPORAIS 

As informações  sobre  as  atuais  ressignificações  dos  grafismos  Kokama,  foram

prestadas pelo professor de Língua e Arte Kokama, Orígenes Corrêa Rubim. Residente

na comunidade Nova Esperança, natural de Santo Antonio do Içá, alto Solimões. Trabalha

atualmente com o projeto de revitalização da língua e o fortalecimento da cultura por meio

da ressignificação de outros elementos presentes na arte e na música. Dentre eles estão

os seguintes grafismos corporais:

O  primeiro  motivo  a  ser  apresentado  é  a  FLOR,  utilizado  somente  pelas

mulheres, tanto na antiguidade como na atualidade, representa a sensibilidade da mulher

kokama, sua liderança na organização do povo e sua coragem. 

No entanto,  é  um motivo utilizado com pouca freqüência na comunidade Nova

Esperança, porém todos reconhecem sua representatividade. O corpo é um elemento a

partir do qual seria possível captar a ideologia focal da sociedade Kokama, pois são nos

grafismo corporais que se pode identificar como o mundo é concebido. (VIDAL E SILVA,

1992)

O motivo seguinte é das Quatro Flechas, uma pintura que era feita no rosto dos

guerreiros kokama e do Cacique, representando sua bravura, coragem e diferenciando-os

dos outros. Atualmente, esse motivo é utilizado na comunidade Nova Esperança em sinal

de  respeito  à  memória  dos  guerreiros  kokama  e  do  cacique,  principalmente  em

cerimônias festivas. 

Els Lagrou (2007, p. 50-51) faz a seguinte afirmação em relação aos Kaxinawa: “A

vida dos objetos deriva diretamente do universo imaginativo que são capazes de invocar e

condensar.  O  sentido  muda  conforme  o  contexto  no  qual  o  objeto  se  insere.”  Esse

argumento é válido para ser comentado neste contexto de ressignificação dos grafismos

Kokama, pois o seu sentido muda em decorrência do contexto atual de transformações

Figura 1: Motivo Flor
Foto: Deyse Rubim



históricas e as influências de outras culturas.

         

O motivo de Cobra era utilizado quando os Kokama saiam para roça, para caçar

ou pescar, uma forma de proteção, pois nenhum tipo de cobra ia chegar perto para atacá-

los. Atualmente, é um grafismo reconhecido pela comunidade, tem grande relevância em

termos de poder, pois principalmente os mais velhos acreditam no seu potencial, mas é

pouco utilizado, uma vez que a maior parte dos indígenas da comunidade trabalha com

outras  ocupações,  além  da  agricultura.  Em  relação  a  esse  grafismo,  faz  sentido  à

afirmação Taussig (1993, p. 62) “A imagem é mais poderosa do que aquilo de que é uma

imagem.” 

         

O motivo do Desenvolvimento é utilizado desde a antiguidade pelas crianças, ele

representa o desenvolvimento físico e mental, bem como; suas transformações dentro da

comunidade e sua condição física para realizar determinadas atividades como: a caça, a

agricultura e a pesca. 

Para compreender esse grafismo me apoio nas afirmações de Vidal e Silva (1992),

para quem o grafismo em especial, emprega certas convenções formais para representar

objetos, eventos, entidades, processos, emoções, etc. Um observador necessita conhecer

o  contexto  dos estilos  para  poder  ler  seus  componentes  formais,  uma vez  que  para

compreender os grafismos Kokama, devem-se reconhecer os contextos do passado e do

presente, já que os mesmos foram se modificando conforme as transformações culturais.

Figura 2: Motivo Quatro Flechas
Foto: Deyse Rubim

Figura 3: Motivo Cobra
Foto: Deyse Rubim

Figura 4: Motivo Desenvolvimento da criança
Foto: Deyse Rubim



O motivo de Cardume de peixe  era utilizado somente na época da fartura, da

piracema,  quando  faziam  uma  pesca  considerável,  depois  do  feito  pesqueiro  iam

comemorar.  Atualmente,  este  grafismo  apesar  de  ser  reconhecido  pelos  Kokama,  é

raramente utilizado na comunidade Nova Esperança, mas ainda hoje preservam a mesma

significação. Mas, segundo relatos dos próprios índios, os seus parentes de Atalaia do

Norte e Benjamin Constant, ainda fazem uso. 

Nesse grafismo pode-se fazer uma relação com a lógica do “concreto” de Lévi-

Strauss (1970), pois ele torna visível o que está coletivamente disperso e subjacente à

experiência  da  vida  cotidiana  e  da  reflexão  dos  indivíduos.  Utilizando  o  grafismo  de

‘cardume  de  peixe’  no  ato  comemorativo  da  pesca,  os  índios  mostram  através  das

representações figurativas, o seu potencial e sua experiência enquanto pescador.

       

Finalizando  com  o  motivo  de  Jabuti, que  é  o  mais  usado  pelo  povo  da

comunidade  Nova  Esperança,  sendo  o  símbolo  do  curso  de  revitalização  da  língua

kokama. Tanto no passado como no presente representa a luta do povo kokama, porém

atualmente,  simboliza  a  caminhada  do  povo  que  mesmo  dando  passos  curtos,  sem

pressa, está caminhando para alcançar o seu reconhecimento e não para de lutar pelo

fortalecimento de sua cultura.  Como afirma Vidal e Silva (1992, p. 290) 

“Cada  cultura  em  particular  mantém-se  nesta  tensão  provocada  pela
articulação  entre  a  tradição  e  inovação:  reinterpretar  o  novo  e  o
desconhecido por meio do estabelecido, do consensual, do convencional;
recriar a tradição, introduzindo novos sentidos e novos símbolos são alguns
dos processos que dão à cultura sua vitalidade e sua força.”

A comunidade Kokama Nova Esperança, está nesse processo de garantir a sua

cultura à plena vitalidade para que todos os membros tenham acesso aos seus elementos

culturais, compreendam as transformações e os contextos que foram criados e recriados. 

Figura 5: Motivo Cardume de Peixes
Foto: Deyse Rubim

Figura 6: Motivo Jabuti
Foto: Deyse Rubim



Esses grafismos têm um valor considerável na comunidade Nova Esperança, pois

são  utilizados  também  como  suporte  metodológico  nas  aulas,  além  de  serem

instrumentos  desse  processo  contínuo  de  fortalecimento  da  identidade  cultural,  é  um

campo novo para aprofundar estudos até então desconhecidos. Essa afirmação de Els

Lagrou, define bem o que vem ocorrendo na comunidade Kokama: 

O processo permanente de criação e invenção de uma comunidade e estilos
de vida específicos é realizado através de uma contínua negociação entre o
novo e o velho, fazendo frente às mudanças de contexto, incorporando as
novas oportunidades que surgem enquanto antigas desaparecem em um
mundo em permanentes transformações. (2007, p. 155)

Compreender aspectos culturais no passado e ressignificá-los no presente é uma

maneira de não deixar o tempo apagar as raízes de um povo, sua cultura, sua história,

enfim sua vida.

1.2 GRAFISMOS FEITOS EM CERÂMICA

A cerâmica Kokama é muito semelhante com a Omágua, no que diz respeito à

técnica  de  fabricação,  morfologia  e  decoração.  A onda,  o  gancho,  a  cruz,  as  linhas

quebradas, o ziguezague,  os triângulos e as flores,  são os motivos ornamentais mais

freqüentes. Segundo Vidal e Silva (1992, p 293), “a arte gráfica, enquanto sistema de

comunicação  visual  permite,  portanto,  o  exercício  da  memória  social.”  Isso  porque,

possibilita  compartilhar  os  elementos  culturais,  através  da  fabricação  individual,  da

criatividade, da repetição, dos materiais e das técnicas, representando o coletivo por meio

dos traços individuais.

Os grafismos em cerâmica utilizados na comunidade Nova Esperança seguem uma

sequência contínua e estão representados abaixo:

Esses grafismos chegaram até o conhecimento dos índios da comunidade Nova

Esperança através de um curso ministrado por um padre, onde todos os envolvidos no

Figura 7: Grafismo em Cerâmica
Desenho: Deyse Rubim



processo  de  fortalecimento  da  cultura  Kokama tiveram acesso aos materiais  sobre  a

língua, a arte gráfica e as músicas, para que dessa forma, esses conhecimentos fossem

ensinados  dentro  da  comunidade  Nova  Esperança.  Essas  informações  iniciais  foram

coletadas  no  alto  Solimões,  onde  os  índios  kokama  utilizam  esses  grafismos,  e

atualmente  na  comunidade  Nova  Esperança,  encontram-se  também  com  a  seguinte

significação: 

     Banzeiro do rio;

  Os kokama que morreram;

Águas dos rios sem movimento;

  As mudanças que ocorreram na vida dos índios kokama ao longo do tempo;

 A forma de como eram feitas as ocas na aldeia;

A liderança das mulheres Kokama;

Diferente dos Wayana, para quem segundo Lúcia Van Velthem (1995, 2003), a arte

é a captura e domesticação dos predadores do cosmos através da miniatura, os Kokama

assemelham-se com os kaxinawa em conceber a arte como memória e conhecimento,

incorporada.  Pois,  a  arte  enquanto  memória  é  uma  ferramenta  de  preservação  das

diferentes formas de conceber o real e o imaginário, e enquanto conhecimento é o álibi

que sustenta as concepções acerca do conhecer e interpretar o mundo.

CONCLUSÃO

Um dos principais obstáculos enfrentados pelo povo Kokama em meados do século

XVII,  foi  à imposição de uma nova forma de vida, (RUBIM 2012) depois de repetidas

tentativas de massacres físico, social e cultural, os Kokama foram forçados a enviar suas



crianças para as escolas dirigidas pelas ordens religiosas. Isso acarretou em um profundo

desgaste em relação à língua Kokama, pois a mesma passou a ser alvo de “vergonha e

repúdio” por parte das novas gerações que já estavam adeptas a cultura do branco, assim

as tradições culturais Kokama foram sido modificadas ao longo dos anos.

Depois de anos vivendo como “cablocos” e em meio ao povo Ticuna, os índios

Kokama  vêem  a  necessidade  de  reafirmar  a  sua  identidade  cultural,  lutar  por  seu

reconhecimento,  por  sua  cultura  e  suas  terras.  É  nesse  contexto  que  emerge  a

necessidade de resguardar os conhecimentos tradicionais e de ressignificá-los. Dentre

estes  conhecimentos,  encontram-se  os  grafismos  corporais  e  em  cerâmica,  suas

influências e a importância para que haja a compreensão desta identidade.

Sendo esta,  uma missão para  as  gerações atuais,  preservar  as  manifestações

artísticas, construir pontes que liguem o passado ao presente, através da memória. Os

grafismos e  as manifestações artísticas  em geral,  representam bem esta ligação que

ocorre  hoje  na  comunidade  Nova  Esperança,  espaço  onde  são  compartilhadas

experiências, apesar de todas as transformações, sem renegar a identidade Kokama. 

Portanto, “fazer arte” na comunidade Kokama Nova Esperança, é reconhecer as

representações presentes nos grafismos, é pintar o corpo assumindo sua identidade, é

compreender o sentido de ressignificar esses elementos. Assumindo a preocupação com

a reafirmação de sua identidade, lutando por seu espaço e garantindo as gerações atuais

e futuras o reconhecimento de seus grafismos,  sua ressignificação e sua importância

cultural.
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