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O LEGADO DA INDUMENTÁRIA ASTECA E MAIA: UM ESTUDO CULTURAL

RESUMO

A presente investigação objetivou mensurar o significado cultural da
indumentária nas civilizações Asteca e Maia, além de expor a hierarquização,
refletida nas práticas vestimentares e comparar relatos históricos e
representações gráficas, retratadas em mídias contemporâneas. Para tanto,
dividimos o trabalho em três etapas: levantamento imagético (Capítulo 1: A
história vista), revisão bibliográfica (Capítulo 2: A história lida) e pesquisa de
campo (Capítulo 3: a história vivida). O primeiro capítulo ressaltou a análise
das representações da indumentária dos Astecas e Mais, possibilitando notar a
interpretação de diversos autores, em três distintas mídias: O jogo eletrônico
Age of Empires II: The Conquerors, a animação O Caminho para Eldorado e o
filme de longa metragem Apocalypto. Já o segundo capítulo, permitiu
compreender como a História e a História da Moda e da Indumentária narra
estes povos, sobretudo, no que se refere aos trajes. E, por fim, o terceiro
capítulo possibilitou desvendar o forte legado deixado por estas civilizações,
mesmo que pouco explorado em outras modalidades de pesquisas. Portanto, o
trabalho revelou que as sólidas relações hierárquicas dentro das sociedades
mesoamericanas clássicas são ainda visto por mídias, artistas e marcas de
moda contemporâneas.

Palavras-Chaves: Asteca; Maia; Práticas Vestimentares; História da
Moda e da Indumentária.

THE AZTEC AND MAYAN CLOTHING LEGACY: A CULTURAL STUDY

ABSTRACT

The present study aimed to measure the cultural significance of clothing
in the Aztec and Mayan civilizations , besides exposing the hierarchy , reflected
in dressing practices and compare historical reports and graphical
representations , portrayed in contemporary media. Thus, the work was devided
into three stages: Imaging survey (Chapter 1: The history viewed), literature
review (Chapter 2: The history read) and field research (Chapter 3: A living
history). The first chapter emphasized the analysis of representations of the
clothing of the Aztecs and Mayans, enabling the interpretation noted by several
authors, in three different medias: Electronic game Age of Empires II: The
Conquerors, the animation The Road to Eldorado and feature film Apocalypto.
The second chapter allows to understand how History and the History of
Fashion and Dress Code narrate these nations, especially about costumes.
Finally, the third chapter unraveled the strong legacy left by these civilizations,
even though not much explored by other types of research. Therefore, the study
revealed that the solid hierarchical relationships within the classic
Mesoamerican societies are still seen by media artists and contemporary
fashion brands.

Key Words: Aztec; Mayan; Dressing Practices; History of Fashion
and Dress Code.

EL LEGADO DE LA VESTIMENTA AZTECA Y MAYA: UN ESTUDIO
CULTURAL

RESUMEN

El presente estudio tuvo como objetivo medir la importancia cultural de la
ropa en las civilizaciones azteca y maya, además de la exposición de la
jerarquía, que se refleja en las prácticas de vestir y comparación de los
informes históricos y las representaciones gráficas, retratados en los medios de
comunicación contemporáneos. Para ello, se divide el trabajo en tres etapas:
estudio de imágenes (Capítulo 1: La visión de la Historia), revisión de la
literatura (Capítulo 2: La historia leída) y la investigación de campo (Capítulo 3:
una historia vivida). El primer capítulo enfatiza el análisis de las
representaciones de la ropa de los aztecas y más, lo que permite la
interpretación han señalado varios autores, en tres medios diferentes:
Electrónico juego Age of Empires II: The Conquerors, la animación The Road to
El Dorado y la película Apocalypto. En el segundo capítulo, nos permite
comprender cómo la Historia y la Historia de la Moda y el Código de
Vestimenta dice esta gente, sobre todo cuando se trata de disfraces.
Finalmente, el tercer capítulo fue desentrañar el fuerte legado dejado por estas
civilizaciones, aunque poco explorado en otros tipos de investigación. Por lo
tanto, el estudio reveló que las relaciones jerárquicas sólidos dentro de las
sociedades mesoamericanas clásicas siguen siendo vistos por los artistas de
medios y marcas de moda contemporáneas.

Palabras Claves: Aztecas; Maya; Prácticas de vestir; Historia de la
moda y el Código de Vestimenta.
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A presente pesquisa centra na indumentária dos povos Astecas e Maias,
e é vinculada a uma perspectiva histórica da Cultura Americana, no que tange
às suas origens, enfocando aqueles que aqui habitavam antes da chegada dos
Europeus, chamados popularmente de “Povos Pré-Colombianos”.
Iniciamos, então, a introdução explicando a abolição, dentro desta
pesquisa, do termo “Pré-Colombiano”, que remete a um pensamento formado
em nossas memórias por Professores de História, que, muitas vezes,
inocentemente, não tinham total consciência de que poderiam estar aceitando
como certo um domínio sobre si mesmos ao expressar tal adjetivação. Mas
qual é o problema se o termo simplesmente significa anterior a Cristovão
Colombo e seus descobrimentos, de acordo com o dicionário MICHAELIS?
Ao refletirmos sobre esta questão, cremos que no uso do adjetivo existe
um fato importante e marcante, determinador de todo um período histórico,
conjugado em mais de 1.400 anos, se contados apenas dos tempos após
Jesus Cristo, à chegada1 de Cristovão Colombo e sua delegação ao continente
americano, simbolizando que este acontecimento e os subsequentes são de
alto valor cultural. O termo em si, não retrata como inferiores os habitantes
natos do continente americano quando da vinda dos europeus. Mas, ressalta,
enobrece e hipervaloriza esse fato, como mais significativo que qualquer
acontecimento que possa ter ocorrido anteriormente. Isso, de fato, seria uma
visão preconceituosa, focada no eurocentrismo (NARLOCH e TEIXEIRA, 2011)
e subjugadora de toda a cultura Inca, Maia, Asteca, Olmeca, Jê e centenas de
outras sociedades indígenas, culturalmente ricas e absurdamente evoluídas em
diversos aspectos2.
Aqueles que não os consideravam “civilizados” foram os europeus, por
simplesmente crerem que a evolução estava única e exclusivamente no seu
próprio sistema de sociedade (ROBERTS, 2000). E essa ideia foi perpetuada
por serem, naquele período, os maiores escritores e distribuidores de
1

Não utilizamos o termo “descobrimento”, por entrar num embate terminológico já vencido,
onde não houve uma “descoberta”, mas sim, uma confirmação de inúmeras especulações
históricas, conforme ROBERTS (2000).
2
Como na Agricultura, por exemplo, onde os Maias, de acordo com SOUSTELLE (2002),
utilizavam técnicas avançadas de plantio em curva de nível e irrigação.
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informação – além do armazenamento seguro das mesmas, a fim de
perpetuação histórica de seus pensamentos – exatamente os europeus. Deste
modo, suas afirmações e seus julgamentos de importância, civilidade e até
mesmo inteligência, foram escritos, lidos e perpetuados por séculos, sem
qualquer tipo de contestação, graças à crença inabalável de que verdades
históricas demonstram fatos e jamais devem ser discutidas.
E será que devemos nos firmar em verdades históricas e sermos
eternamente reféns de opiniões, mas não em fatos?

A dúvida é um estado de espírito polivalente. Pode significar o fim de
uma fé, ou pode significar o começo de uma outra. Pode ainda, se
levada ao extremo, ser vista como “ceticismo”, isto é, como uma
espécie de fé invertida. Em dose moderada estimula o pensamento.
Em dose excessiva paralisa toda atividade mental. A dúvida, como
exercício intelectual, proporciona um dos poucos prazeres puros, mas
como experiência moral ela é uma tortura. A dúvida, aliada à
curiosidade, é o berço da pesquisa, portanto de todo conhecimento
sistemático. Em estado destilado, no entanto, mata toda curiosidade e
é o fim de todo conhecimento. (FLUSSER. 1999, p. 17)

Assim, Vilém FLUSSER nos auxilia, demonstrando que um pensamento
mais desenvolvido criticamente só pode ser construído em alicerces insólitos,
os da dúvida, do questionar, do não aceitar uma crença como fidedigna. E não
se trata somente de colocar em cheque toda afirmação existente, mas usufruir
deste poder de questionar de maneira ponderada e parcimoniosa, criando,
assim, ferramentas fundamentais para desenvolvimento de pesquisas. Eis,
então, como princípio de nossa investigação: a dúvida da verdade histórica
sobre menosprezo aos povos habitantes do continente americano em seu início
e a curiosidade por desvendar padrões e hierarquias de suas práticas
vestimentares3.
Tal como o citado autor põe, não radicalizamos a ponto de desonrar toda
e qualquer verdade, mas iniciamos um processo de instigação para aprofundar
o conhecimento no campo de estudo proposto. Cremos, sim, que este tipo de
3

Costumes e hábitos de um referido povo de trajar suas indumentárias e ornamentações.
Termo usado por ABDALA (2010).
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investigação pode contribuir em certos aspectos: no resgate de parte da
memória afetiva histórica de todo um continente; na legitimação e propagação
cultural dos povos; no apontamento da indumentária usada por estas
sociedades contemplando uma lacuna da História da Indumentária e da Moda,
que negligencia, quase que em sua totalidade, como foco de estudos, culturas
e vestimentas não ocidentais/europeias, existindo uma quantidade ínfima de
literatura sob esta perspectiva.
Neste sentido, como uma das perspectivas teóricas, que diz respeito a
este tipo de pensamento, de questionar a História, destacamos o trabalho de
Leandro NARLOCH e Duda TEIXEIRA4 (2011). São autores que mesmo sem
grande expressão científico-acadêmica, ou um histórico de profundas
pesquisas neste mesmo meio, conseguem traduzir perfeitamente o tipo de
abordagem que vislumbramos ao iniciar a pesquisa.

Pois experimente ver a conquista espanhola de um jeito diferente.
Mais ou menos assim: Há séculos, índios do mesmo grupo étnico e
linguístico lutam entre si. Uma cidade-Estado ora batalha sozinha, ora
se alia a outra para derrotar inimigos que também formaram uma
aliança. Todos sabem o destino dos perdedores: pagar pesados
tributos em forma de mercadorias, ser obrigado a migrar para regiões
inóspitas e ver familiares serem enviados para sangrentos rituais de
sacrifício. (...) De repente, há uma novidade. Surgem indivíduos com
barba, roupas estranhas, animais nunca antes vistos e armas mais
ágeis – os espanhóis. As cidades que tentam escapar do império
vizinho veem nesses homens estranhos aliados potenciais. (...) Os
índios, antes ameaçados, agora têm orgulho de serem amigos dos
espanhóis e se intitularem “índios conquistadores”.
Alguém poderá dizer que essa segunda versão é puro revisionismo
dos dias atuais, uma tentativa politicamente incorreta de varrer fatos
há tanto tempo conhecidos e atenuar as atrocidades sobre os povos
nativos da América. A versão, porém, não é nova. Foi registrada há
mais de 500 anos pelos próprios índios do México. (NARLOCH e
TEIXEIRA. 2011, p. 80-81)

Nisso, destacamos que não incitamos a descrer totalmente das linhas
mais tradicionais e conservadoras da História, anarquizando o conhecimento e
a abordagem didática de milhares de professores país afora, nem procuramos
confirmar veementemente que os novos autores são os “neodetentores” da
4

Guia politicamente incorreto da América Latina (2011)
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verdade absoluta. Mas sim, visamos traçar linhas gerais da flexibilização do
pensamento sobre construção e constituição da sociedade no continente que
habitamos.
Outra abertura de debate que frisamos é quanto às ações e atitudes
tomadas historicamente, ora construídas num discurso com intuito de montar a
Europa como continente pioneiro do pensamento evoluído e de civilidade, ora
elegendo heróis e vilões (respectivamente, vencedores e derrotados) e
conduzindo, a partir dos primeiros, os fatos históricos, que no fundo, tratam-se
de versões. Assim, enquanto na obra pedagógica de Ricardo DREGUER e
Eliete TOLEDO5 (1995ª;1995b) relata-se uma grande bravura dos espanhóis
para virem à América, e depois ficarem no continente colonizando os índios,
como um intuito próprio, na bibliografia de Buddy LEVY6 (2012), é relatado que
Hernán Cortés, chefe da armada, furou o casco das navegações, impedindo
que voltassem ao velho continente subitamente, pois existiam indícios de
descontentamento, na chegada no continente americano, da tripulação.
Histórias que desconversam e divergem entre si. Não pretendemos fazer
deste modo um julgamento de valores ou de verdades e “desverdades7”, mas
um incentivo para apreciar versões e criar diálogos construtivos de um novo
pensamento, contemporâneo, que busca mais de uma fonte para delinear a
História. Vemos, no entanto, obviamente, que a constituição de um
pensamento para esta investigação relata escolha e preferência de certas
versões em relação a outras. Ponderamos, entretanto, que até mesmo estas
escolhas são passíveis de serem “duvidadas”, mas, ao longo da carga
bibliográfica adquirida por nossa trajetória, se mostraram mais sensatas e
tendendo a maior ambivalência entre heróis e vilões que as contadas na linha
mais conservadora e tradicionalista da História.

5

História: Cotidiano e Mentalidades. Volume 2 do 1º Grau. (1995ª;1995b)
Conquistador: Hernán Cortés, Montezuma e a epopeia da resistência asteca. (2012)
7
Termo usado por NARLOCH e TEIXEIRA para definir supostas afirmações que não detém
fundamentação e provas histórica comprovada.
6
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Aliás, grifamos que o Zeitgeist8 (ou Espírito dos Tempos - MORIN) que
nos

permeia

contemporaneamente,

centra-se

neste

pensamento

da

constituição de ideias líquidas, construídas de diálogos, fluxos, e “pluriversos”
(oposto de universo, como singular), ou como no proposto por Gilles DELEUZE
e Félix GATTARI9, o rizoma; rede infinita e fluida de conexões sem centro ou
periferia, que se apresenta em forma inclusiva, escorregadia entre fissuras e
vãos.
Traçamos, a seguir, nossas perspectivas, no que diz respeito à teoria,
demonstrando, ainda, suas fundamentações nas áreas que tangem o corpus
desta pesquisa: Arte, Cultura Visual, História e Moda.
Majoritariamente, os mestrandos e doutorandos do Programa de PósGraduação Stricto Sensu em Arte e Cultura Visual (PPGACV) da Universidade
Federal de Goiás (UFG) tendem a perspectivar a formulação de seus
embasamentos teóricos iniciando pela conceituação de Cultura Visual. Isso
ocorre devido a Cultura Visual ser um campo de estudos recentemente
formalizado, embora seja conceitualmente articulado à imagem (que existe no
momento em que existe ser humano e existe olhar, enxergar, visualizar e
visão), em comparativo à institucionalização das Artes, por exemplo, como nos
relata Patrícia FRANCA (2006).
Acreditamos que a Cultura Visual não é ainda um termo amplamente
disseminado e consensual entre pesquisadores e teóricos. Vejamos, então, a
jovialidade particular de sua concepção:

Na virada da década de 1980 dá-se não só a convergência de várias
abordagens, interesses e disciplinas em torno do campo comum da
visualidade, como também uma percepção cada vez mais ampliada,
inclusive fora dos limites acadêmicos, da importância dominante da
dimensão visual na contemporaneidade. A difusão da comunicação
eletrônica e a popularização da imagem virtual obrigam à procura de
novos parâmetros e instrumentos de análise, que articulam os
esforços da Sociologia, Antropologia, Filosofia, Semiótica, Psicologia
e Psicanálise, Comunicação, Cibernética, Ciências da Cognição.
8

De acordo com a WIKIPEDIA, a enciclopédia livre, é um termo originário do Alemão que
significa, em sua tradução, o espírito de uma época.
9
Apud DIDI-HUBERMAN (2010).
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Campos que se estruturam — como os estudos de comunicação de
massa e, em particular, a moda assumida principalmente nos Estados
Unidos e na Inglaterra pelos chamados "cultural studies", espécie de
bolsa de mercadorias do simbólico — passam a ter um papel
determinante nesse processo. (MENESES. 2003, p. 23)

Lembramos que, historicamente, as imagens produzidas pelas “Belas
Artes” foram culturalmente hipervalorizadas e, em muitos momentos da
História, serviram como referência para estudos e pesquisas. Isso elevava o
status das Artes Visuais como simbolizadora da sociedade.
Visualizemos então a obra “The Tribuna of the Ufizzi”10 de Johan
Zoffany:

Figura A: The Tribuna of the Ufizzi (Zoffany)

Também, “La barbarina”11 de Antoine Pesne:
10
11

Datada de 1772-78.
Datado cerca de 1745.
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Figura B: La barbarina (Pesne)

E ainda, “The musical contest”12 de Jean-Honoré Fragonard:

Figura C: The musical contest (Fragonard)

12

Datado de 1754-55.
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Todas as três são catalogadas como obras de um período da História da
Arte intitulado Rococó. Nestas pinturas podemos observar leveza de gestos e
certa pompa, representada no uso de indumentárias limpas e bem acabadas,
além dos cenários harmoniosos e requintados.
Mas ressaltamos alguns questionamentos que devem ser refletidos
quando da iconografia destas obras como representantes icônicos e
inquestionáveis da sociedade do século XVI: será que a sociedade, num todo,
vivia no luxo e sofisticação, podendo vestir-se com roupas belas, de tecidos
nobres, com medidas personalizadas e repletas de adornos, e vivendo em um
ambiente requintado e de muito conforto?
Podemos fazer essa reflexão enquanto vemos mais uma imagem do
mesmo período, incitando questionamentos e indagações.
Vejamos a obra “The Earth”13 de Nicolas Lancret:

13

Datada cerca de 1730.

9

Figura D: The Earth (Lacret)

É possível visualizar trabalhadores na parte esquerda da obra,
provavelmente empregados pelas atividades que exercem, como carpir, aguar
plantas e, principalmente, colher frutas, ofertando-as a uma senhora
representada. Todos são retratados com indumentárias não tão sofisticadas
como das outras personagens (à direita) da obra, ainda que alinhadas e bem
acabadas.
Deste modo, mesmo representando trabalhadores e empregados, as
pinturas denotam uma hierarquização representativa entre os mesmos e os
demais personagens, seja pelo plano colocado ou pela indumentária
representada. Isso significa uma escolha por destacar certos personagens em
detrimento a outros nas obras.
10

O que nos leva a crer que se nas próprias obras já existiam estas
padronizações por personagens mais importantes e menos importantes,
provavelmente as próprias pinturas não representariam a sociedade como um
todo, mas sim, uma escolha do que poderia vir a ser o “melhor” ou “mais nobre”
desta sociedade.
Um dado importante que nos dá condições de traçar esta linha de
pensamento remete-se ao fato de que em 1789 inicia-se a Revolução
Francesa, conjunto de acontecimentos que levaram a mudança de poder e
nova significação para a estrutura da sociedade francesa, até então, dividida
em três estados14. Dentre os fatores sociais, econômicos e políticos,
ressaltamos a riqueza concentrada na mão da nobreza, com relatos de que
muitos cidadãos do terceiro estado tinham de passar fome para sustentar
caprichos da família real, como banquetes e viagens (ROBERTS, 2000). Este
fato nos revela que a maior parte da população era miserável e paupérrima,
porém, negligenciada pela maior parte das obras de arte do período. Assim,
relembramos

nossa

indagação:

será

que

a

História

da

Arte

pode

representativamente retratar uma verdade absoluta de significação histórica? A
História pode ser vista com fidedignidade nas pinturas? Não existia nada além
do representado na obra?
Eis por que a imagem não é de total domínio das Artes. E, no fundo,
nem de exclusividade da Cultura Visual, mas esta percebe a Arte como uma
das muitas formas de representar imagem.

A cultura visual desafia os limites do sistema das belas artes e suas
instituições ao estudar o caráter cambiante dos objetos artísticos
analisando-os como artefatos sociais; ao deslocar o foco das
categorias artísticas tradicionais e disciplinas acadêmicas no estudo
dos objetos, trabalhando deslocamentos da história e relações
“intertextuais ou intervisuais, com possibilidade de múltiplas
associações visuais e intelectuais” (GUASCH. 2005, p.10); ao
explorar conexões e contrastes entre as diversas formas de arte
popular e das belas artes; ao incluir e discutir o impacto das imagens
de cinema, de publicidade, de jogos de computador e histórias em
quadrinho sobre adolescentes, jovens e adultos; ao ampliar limites
culturais e educativos que abrangem outros seguimentos e grupos
14

O primeiro estado era o Clero. O segundo, a Nobreza. E o terceiro, o restante da sociedade,
composto por burgueses, camponeses e os chamados sans-culottes.

11

culturais, suas imagens e artefatos; ao enfatizar, deliberadamente, a
relação arte e vida, ou seja, arte e imagem como parte do
cotidiano,como parte de uma convivência diária com nossa
diversidade e complexidade.O conflito gerado pela entrada em cena
da cultura visual põe um foco na visualidade, ponto em que história
da arte e cultura visual se chocam. (MARTINS. 2006, p.71)

Deste modo, visualidade é a palavra que entra em questão e reflexão.
Mas persiste ainda a falta de uma base sólida de conceituação de Cultura
Visual. Traçamos então as abordagens que tangem, no nosso entendimento e
perspectiva, esta dissertação. Afinal, suas definições são não definitivas e nem
sempre convergentes.

(...) O senso de cultura visual se torna fluido. Cada autor propõe
definições ligeiramente diferentes, com diferentes ênfases, inclusões
e exclusões, dos autores antecessores. Isto resulta em aspectos
ligeiramente distintos, ou versões, do estudar da cultura visual. (...)
Parece existir um senso forte e um senso fraco de cultura visual.
Usado no senso forte, salienta o lado cultural da expressão.
Referindo-se aos valores e identidades que são construídos e
comunicados pela cultura visual. (...) Já o senso fraco salienta o lado
visual da expressão. Referindo-se parcialmente à enorme variedade
de coisas visíveis de duas e três dimensões que o ser humano
produz e consome como parte de sua vida cultural e social. Cultura
visual, neste sentido, é uma concepção inclusiva. Faz possível a
inclusão de todas as formas de arte e design, assim como fenômenos
visuais relacionados ao corpo ou pessoais, dentro do mesmo termo.
15
(BARNARD. 2001, p.1-2)

Esta colaboração de Malcolm BARNARD é mais explorada na sequência
deste trabalho. Neste instante, a importância está em, como o autor revela, na
existência de distinções em termos de significação da Cultura Visual. Esta
pontualidade de BARNARD é uma premissa de nosso entendimento da
abrangência de Cultura Visual, mas não única, estendendo-se as propostas
apresentadas por outros autores.

Como todos os objetos de fetiche, o olho e a contemplação têm sido
tanto
subestimados
como
superestimados,
idolatrados
e
demonizados. A cultura visual (...) oferece uma maneira de ir além
15

Tradução livre, do inglês, do autor.
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dessas “guerras escópicas” e alcançar um espaço crítico mais
produtivo, no qual estudaríamos o intrincado trançar e aninhar entre o
visual e os outros sentidos, reabriríamos a História da Arte ao campo
em expansão de imagens e práticas visuais que era o prospecto
previsto pela História da Arte warbugueana, e encontraríamos algo
mais interessante para fazer com o olhos escandaloso do que
arrancá-lo. É por não existirem mídias visuais que nós precisamos de
um conceito de cultura visual. (MITCHEL. 2009, p. 176)

O autor nos remete novamente a já comentada hierarquização de
valores dentro da obra de Arte. E, ainda, sinaliza que podemos revisitar a
História da Arte (ou mesmo a História) para darmos um novo significado as
seleções preteridas ao longo do tempo.
E este é o pensamento norteador no planejamento e na concepção
desta Dissertação: resgatar a História de certos povos, e suas respectivas
culturas, que foram descurados ao longo de séculos. Ainda mais em se
tratando destas especificidades da Cultura, a indumentária e o simbolismo e a
hierarquização velada, nela inclusos.
Todavia, será que a Indumentária e a Moda seriam possíveis objetos de
estudos referentes à Cultura Visual? Revisitamos BARNARD então para
respaldar uma resposta afirmativa a esta questão.

Assim, todo tipo de belas artes (pintura, desenho e escultura, por
exemplo), todo tipo de design (gráfico, de interiores, automotivo e
desenho arquitetônico, por exemplo), e todas as coisas como as
expressões faciais, moda e tatuagem podem ser incluídas no título de
cultura visual. (BARNARD. 2001, p.2)

Esta composição do escopo de estudo da Cultura Visual orienta-se pela
proposta de senso leve que este autor alcunha, onde, categoricamente, fixou a
Moda como parte congruente do campo de estudo da Cultura Visual. Portanto,
elegemos como nossa fundamentação teórica de Cultura Visual, o proposto por
BARNARD, e mais especificamente o senso leve de Cultura Visual, como
referência de perspectiva.
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E por que propor a investigação da Indumentária de Povos antigos e não
enfatizados na História, pelo menos na História da Moda e da Indumentária,
dentro da Cultura Visual?

Sem a visão crítica e sem o um sentido de responsabilidade, as
pessoas podem ser manipuladas pela crescente diversidade de
imagens – de arte, publicidade, ficção e informação – que, de modo
aparentemente inofensivo, invadem e acossam nosso cotidiano. A
ideia de que as imagens têm vida cultural e exercem poder
psicológico e social sobre os indivíduos é o bordão que ampara a
cultura visual.
Na perspectiva da cultura visual a interpretação se constitui como
prática social e mobiliza a memória do ver, aciona e entrecruza
sentidos da memória social construída pelo sujeito. Influenciadas pelo
imaginário do lugar social as interpretações configuram processos de
construção de sentidos e significados. (MARTINS. 2006, p. 73)

Neste caso, a Cultura Visual referenda o resgate cultural e histórico
proposto de modo com o qual nenhuma outra área de estudo permite executar,
com a visão crítica e a desconstrução de padrões, protocolos e hierarquias.

A associação contemporânea entre os conceitos arte e beleza nasceu
da tendência oitocentista a se aproximar da estética a teoria da arte,
o que levou à identificação de arte com um tipo de arte – as
chamadas ‘belas-artes’. Por influência acadêmica, a simplificação foi
mais longe, a ponto de hoje o vocábulo designar não raro apenas
algumas das belas-artes: a pintura e a escultura. Esse uso limitado a
tal ponto se disseminou que todos costumam referir-se a museus de
arte, a exposições de arte. Como se arte fosse somente alguma coisa
passível de ser pendurada a uma parede ou colocada sobre um
pedestal. (ENCICLOPÉDIA BARSA. 1989, p.153,154)

Com essa sentença introdutória, por outro lado, iniciamos o pensamento
perspectivado teórico crítico acerca de Arte que guia, em linhas gerais, esta
dissertação. Trazemos então outro panorama que auxilia a compreender outra
visão sobre Arte:

Que é Arte? Arte (em latim ars, artis) vem de ágere, que quer dizer
agir. Arte é, pois, ação ou atividade. O artista é alguém que age, é um
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agente. Agir é um processo concreto, individual. Não se pode agir
abstrata e universalmente. Esse agir do artista é o segundo centro da
elipse, cujo primeiro centro é o ver do filósofo. Em termos gregos,
diríamos que a filosofia da arte é theoria (visão) e praxis (ação). A
theoria, ou visão, é a meta longínqua que o filósofo, em sua
ultravidência genial, colima. A praxis, ou prática, é o método que o
artista emprega para atingir essa meta e expressar concretamente a
sua visão abstrata. A visão é do gênio – a ação é do talento. O
verdadeiro filósofo-artista é um gênio-talento. Um vidente-agente.
(ROHDEN. 1985, p.29,30)

Portanto, as ações realizadas nos trabalhos das Civilizações Asteca e
Maia, demonstrando parte, ou em totalidade, como era a visão deles acerca do
mundo, do universo, e de seu próprio método de registrar histórias, fatos,
lendas e acontecimentos cotidianos, torna-se a realização da Arte dos
mesmos.
Com isso, começamos a redimensionar o setor qualitativo, dentro de
Arte, que nos interessa: aquela executada pelos Astecas e Maias. Apesar de
os Maias ainda terem descendentes vivos, em quantidade razoável16, não
consideramos na perspectiva deste trabalho as obras artísticas hoje produzidas
por estes. Mesmo por que, as outras civilizações não possuem gerações
contemporâneas.
Nossa análise artística é restrita ao legado deixado por eles e ainda
existente nos dias atuais. Dentre os elementos visitados estão informações
escritas, registros históricos, fotografias, pinturas murais, esculturas, réplicas e
ademais formas de trabalhos remetentes a essas culturas, portanto, suas obras
de artes.
Consideramos ainda que nossa análise é de cunho contemporâneo 17,
afinal, não temos ferramentas para contemplar e interpretar esses objetos
artísticos Maias e Astecas com o olhar de outros momentos da História – como
Arte Rupestre, Arte Renascentista, Arte Moderna, e etc. – Dessa forma,
optamos por avaliar na ótica da atualidade, mirando no passado, tentando
relacionar os objetos com questões do tempo em que foram feitos.
16

De acordo com o órgão responsável do Governo Mexicano, cerca de 10% da população são
de descendentes de Maias.
17
Com instrumentos para perspectiva sobre Artes até nossos dias – ano de 2013 D.C.
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Esta visão contemporânea é adotada, também, por se tratar de uma
visão com maior liberdade de interpretação, ponderando na desconstrução de
padrões de leitura de imagem, estabelecidas, majoritariamente, pelas belas
artes, destacando os sentidos móveis e sempre mutáveis, e as relações
rizomáticas, criando rede infinita e fluida de conexões, sem centro ou periferia.
(CATTANI, 2007)
Portanto, o legado cultural e artístico dos Astecas e Maias, além de visto
por imagens e réplicas, foi buscado, nessa dissertação, pessoalmente,
visitando sítios arqueológicos, ruínas e museus, detentores destas obras.
Contudo, a análise sobre a Arte destas civilizações não é foco de nossa
investigação. Ela funciona como parte do entendimento de relatos históricos.
Pois, de acordo com Alessandra PECCI e Davide DOMENICI (2011), a relação
entre os povos indígenas americanos antigos com este tipo de tarefa,
fundamentalmente, servia como modo de representação de sua cultura,
crença, hábitos, guerras, entre outros, porém, não sendo encontrados
exemplares que possam afirmar com veemência da realização de arte como
atividade meramente recreativa.
Deste modo, a Arte feita por estes povos se correlaciona diretamente e
perpassa por sua própria História. Assim, então, explanamos a perspectiva
sobre História que transcreve na visão desta dissertação.
A História é uma das disciplinas escolares de muita significância, pois
não apenas demonstra o quê aconteceu de relevância em tempos pretéritos.
Sua função é de ajudar a compreender os fatos ocorridos no passado,
entendendo o principal fator motivador deles, as circunstâncias e a filosofia
vigente no momento de acontecimento deles.
Por vezes, a História, como disciplina, devido às acepções pedagógicas,
servira como avalista de visões pontuais e específicas dos acontecimentos. Tal
qual já se acreditou que Pedro Álvares Cabral teria descoberto o Brasil,
acidentalmente, devido a intempéries marítimas (NARLOCH e TEIXEIRA,
2011).
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Afortunadamente, o momento pedagógico vigente permite dar à História
um caráter de crítica e nos induz a refletir acerca dos acontecimentos, sem prédeterminar uma conclusão comum entre aqueles que a estudam.
Portanto, a conceituação que adotamos de Teoria da História é
entendida como: “Campo de estudo que examina todos os aspectos teóricos
envolvidos na produção do conhecimento histórico e na análise de questões
históricas específicas.” (BARROS. 2011, p.163)
Neste escopo do significado de Teoria da História, elegemos alguns
pontos de vista como fundamentadores e basais no traçar do pensamento
desta investigação. Apresentados os mesmos a seguir, que dissertam acerca
da importância destas culturas e de estudá-las.
Che GUEVARA uma vez disse que “Um povo que não conhece sua
história está condenado a repeti-la”, assim como, Karl MARX e Friedrich
ENGELS18 certa vez proferiram que “A história só se repete em forma de farsa
ou de tragédia”.
Respaldamos, portanto, a importância desta perspectiva teórica, de
História, nas palavras de AQUINO, JESUS e OSCAR (2010, p. 18), que dizem,
que “Ao estudarmos as sociedades indígenas americanas e as culturas que
produziam, devemos ter como principal objetivo manter viva a memória
histórica desses povos, muitos deles desaparecidos(...)”.
De acordo com essa colocação, o propósito desta investigação torna-se
um instrumento de valorização das culturas Asteca e Maia, a fim de levantar
importantes aspectos da História e da Cultura de povos de significante
importante

na

constituição

de

uma

identidade

para

um

continente,

anteriormente ao século XVI.
Retornando ao aspecto pedagógico da História, destacamos a falta de
ênfase do atual currículo escolar de nível fundamental e média (onde ela está
presente como disciplina curricular obrigatória) em se aprofundar, quando
estudando História da América, nas culturas indígenas americanas antigas.
18

Apud. NARLOCH e TEIXEIRA (2010)
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Sem intuito de tirar o método das outras civilizações clássicas (como a
Grega, Egípcia e Romana), pois muitos desenvolvimentos filosóficos e
tecnológicos foram aprendidos pelas mesmas, porém, culturalmente faria mais
senso nos esmerarmos mais em estudar e pesquisar um volume significativo
das civilizações que habitavam no continente americano em tempos mais
longínquos. Lembramos assim que “para nós, americanos, ainda é mais
conhecida a vida de Roma, que a de Tenochtitlán ou de Cuzco”. (BERNAL,
apud AQUINO, JESUS e OSCAR, 2010, p.23).
Questionamo-nos se é suficiente o conteúdo disciplinar referente a estas
civilizações, e encaramos uma resposta negativa, afinal, no percorrer desta
dissertação expomos diversos momentos em que fomos surpreendidos, tanto
na leitura, quanto na visita aos locais selecionados, com informações que não
fazem parte do estudo de História da América, presente no currículo escolar
atual.
Um fato circunstancial, conforme relata Jacques SOUSTELLE (2002), foi
o choque cultural marcante quando os Astecas viram chegar os europeus. Tal
qual a recíproca também ocorreu.
Seria instigante se tal choque cultural não perpassasse, também, pela
diferenciação que existia nas roupas dos europeus, se comparado com as dos
autóctones que habitavam a América naquele momento. Ou de muito se
espantar, se não considerarmos a indumentária como uma forma de identidade
e representação cultural de um povo.
Faz-se necessário, desta forma, traçar o principal ponto de vista de toda
esta perspectiva teórica, mensurar e referenciar autores e fundamentos sobre
Moda, área de estudos na qual se insere a proposta desta investigação ao
pesquisar as vestimentas dos Maias e Astecas.
Entendemos que a indumentária não serve apenas como um
instrumento para cobrir a pele ou aconchegar-nos do frio, mas sim, como uma
parte da identidade visual e cultural.
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Assim, Umberto ECO19 nos lembra de sua definição do vestir, como: “O
hábito fala pelo monge, o vestuário é comunicação além de cobrir o corpo da
nudez, ela tem outras finalidades”.
Não podemos nomear como “Moda” a indumentária que tais povos
utilizavam, pois segundo Gilles LIPOVETSKY (1989), a Moda é como um
sistema, e surge como um fenômeno, num paradigma essencialmente
ocidental e moderno. Entretanto, o que existiu anteriormente ao citado período
histórico, não era simplesmente “vestir” de modo funcional, e muito menos
“meramente decorativa”. Cada pequeno adereço de uma indumentária
carregava em si um grande universo de simbolismos.
No que se refere a este simbolismo, composto nas indumentárias,
lembramos as ideias de Míriam da Cosa Manso M. de MENDONÇA (2006),
que mesmo sem retratar especificamente a indumentária dos povos
destacados, infere da importância cultural presente na roupa e no vestir. Assim,
tomamos como referencia suas ideias, pois as indumentárias dos Astecas e
Maias eram muito além de elementos para simplesmente cobrir seus corpos,
mas um vasto universo de simbolismos de suas crenças, tecnologias e
hierarquização.
Outro autor que compõe nosso escopo teórico é Auguste RACINET,
historiador, ilustrador e pesquisador na área de indumentária. Na apresentação
do autor de sua obra mais importante define-se como:

Racinet’s work, then, not only documentary treasure-trove covering
more than two thousand years of costume. From a historical
perspective, (…) it casts valuable light on the history of museums, the
applied arts, and the changing notions of what constitutes a work of
st
art. For the 21 century reader, it further offers a chance to
reconstruct ancient times, an exercise of memory and imagination that
20
has its own charms. (RACINET. 2009, p. 11)
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Apud. PUPPIM (2010).
“O trabalho de Racinet, não se trata de um precioso documento que abrange mais de dois
mil anos de trajes. De uma perspectiva histórica, (...)lança uma luz valiosa sobre a história dos
museus, as artes aplicadas, e alterando a noção do que constitui um trabalho de arte. Para o
20
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Como observado no trabalho de RACINET, apenas a escrita, mesmo
que com os mais respaldados argumentos históricos, não contempla o estudo
da Moda e da Indumentária. Além disso, faz-se necessário a exposição de
imagens, para interpretação e compreensão. Como dos dois mil anos desta
história retratados pelo autor, nenhum existia concomitantemente com a
fotografia, a ilustração funcionava como registro imagético destas escritas.
Portanto, tal qual propõe RACINET, para melhor compreensão dos
relatos

históricos

propostos

nesta

dissertação,

exibimos

imagens

e

interpretações para as mesmas.
Deste modo, elencamos os pontos de vista que compõe a perspectiva
teórica desta dissertação. Relembrando, são elas: Cultura Visual, Arte, História
e Moda. Certamente, esta última é a de maior significância para a
compreensão do roteiro intelectual que traçamos ao longo do relato da
investigação. Entretanto, puramente, sem o auxilio das outras áreas de maior
reconhecimento acadêmico-científico, secundárias para esta investigação,
como a História e a Arte, e o filtro e recorte que a Cultura Visual propõe, esta
última servindo como uma área de articulação entre as demais, a Moda não
resultaria

em

uma

pesquisa

permitindo

as

reflexões

apresentadas,

principalmente pelo fato de a indumentária nem sempre ser fidedignamente
registrada.
A Moda, como área de estudo, é multidisciplinar por essência. Afinal,
outra autora que nos baseia, Lou TAYLOR, relata que: “(...) Dress history/dress
studies is being propelled into its new future by the high levels of
interdisciplinary good practice emerging from both sides of the great dress
history divide.” (TAYLOR, 2002, p. 85)21
A escolha destas áreas complementares apresentadas reflete em um
entendimento que, em termos de estudos e pesquisas, melhor podem auxiliar
leitor do século 21, ele oferece aprofundadamente uma chance de reconstituir tempos antigos,
um exercício de memória e imaginação que tem seu próprio charme.” Tradução do autor.
21
“A História do vestir/ os estudos do vestir está sendo impulsionada para seu novo futuro
pelos altos níveis de boas práticas interdisciplinares emergentes de ambos os lados da divisão
da Grande História do Vestir.” Tradução do autor.
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na busca por argumentos que tornem mais claro nosso objetivo e permitam
avalizar nossas constatações.
Assim, para José D’Assunção BARROS (2011), enquanto a teoria
referenda o modo de enxergar às informações, respaldado nos conceitos e
campos interdisciplinares, a metodologia é o modo de fazer, constituída por
métodos e técnicas. Então, após a exposição da Teoria que baseia esta
dissertação, apresentamos a metodologia e os procedimentos metodológicos
adotados na mesma.
Os métodos, técnicas e pesquisas apresentados estão baseados nos
conceitos de Eva Maria LAKATOS e Marina MARCONI (2009).
A Pesquisa Exploratória foi a primeira executada, com intuito de fazer
levantamentos iniciais de dados básicos para a investigação, como bibliografia
de leitura e localidades importantes a visitar para realização de pesquisa.
A Pesquisa Descritiva é a principal desta dissertação por salientar
características comuns entres os povos estudados, como suas crenças e
espiritualidades, com pontos de encontros e diferenciações. Neste aspecto,
vemos convergências e divergência entre hierarquizações, e como a
indumentária é um instrumento fundamental na identidade cultural desses
povos, segregando as classes sociais. Observamos, ainda, elementos estéticos
que compõem a indumentária, como estampas e figuras, que são recorrentes
dentro dos próprios povos, e no comparativo de uns com outros.
Quanto à classificação dos procedimentos metodológicos utilizados
estabelecemos um modelo operacional, vislumbrando analisar as informações
a serem coletadas, como forma de ferramentas e técnicas.
A coleta de dados do grande grupo de fontes de papel (MENDONÇA,
2009) valeu-se da Pesquisa Bibliográfica. Na execução desta, levantamos a
bibliografia existente sobre nossa temática na área da História, na Arte e na
Moda. Além disso, durante a visita ao México, onde ocorreu parte importante
da investigação, pudemos ter acesso à bibliografias mais específicas e raras,
21

que não estavam previstas no levantamento original, no projeto de pesquisa,
mas que colaboraram qualitativamente na construção desta dissertação.
Já dentre as fontes que se valem da palavra de pessoas (MENDONÇA,
2009), realizamos a Entrevista, coletando informações verbais e depoimentos
de guias turísticos nas cidades Teotihuacan e Chichen Itza, ambas localizadas
no México. Ainda, aplicamos o Estudo de Caso, selecionando três, entre as
dezenas de etnias de indígenas americanos antigos. E Também neste
segmento, realizamos a o Estudo de Campo, focalizando os Astecas e Maias,
realizando pesquisas em museus e sítios arqueológicos importantes destas
extintas civilizações.
Outrossim, na classificação de Alice Fátima MARTINS (2012), a
Entrevista, o Estudo de Caso e o Estudo de Campo são algumas das etapas
que podem servir, juntas, para a finalidade da Pesquisa Etnográfica, a qual,
acreditamos ser mais eficaz para o objetivo da dissertação, realizando estas
citadas etapas com intuito de corroborar para este tipo de pesquisa.
Todavia,

conforme

MARTINS

(2012),

a

Pesquisa

Etnográfica,

resumidamente, é uma modalidade que requer imersão de vivência dentro de
um grupo específico de estudos, por um razoável período de tempo. Como os
povos que propomos estudar nesta pesquisa não estão mais vivos, como antes
da

chegada

dos

europeus

ao

continente

americano22,

e

o

tempo

preestabelecido para a realização do estudo de campo não seria passível de
satisfazer as normas deste tipo de pesquisa, classificamos, então, essas
atividades (Entrevista, Estudo de Caso e Estudo de Campo) como
colaboradoras para uma Pesquisa de Tipo Etnográfica, também abonada pela
mesma autora.
No que diz respeito às organizações e efetivação das ações, iniciamos
com o traçado, em linhas gerais, do projeto de pesquisa, delineando, tema,

22

A etnia Maia ainda é existente em boa parte do México e da Guatemala, porém, sua cultura e
seus hábitos foram atualizados aos tempos contemporâneos, como a maioria das etnias
indígenas na América (GENDROP, 2005).
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hipóteses, problemas e atividades a serem desenvolvidas para objetivação da
pesquisa.
Posteriormente, selecionamos algumas mídias que tratavam sobre a
indumentária destes povos, em jogos e animações, para fazer uma leitura e
interpretação da imagem representada por eles na vestimenta dos Astecas e
Maias. Esta etapa está registrada detalhadamente no capítulo 1 desta
dissertação.
Em seguida, fizemos o levantamento de bibliografia sobre o tema e
realizamos sua leitura, com intuito de localizar informações contidas nas áreas
de História e Moda/Indumentária. Esta etapa está registrada detalhadamente
no capítulo 2 desta dissertação.
Ainda, realizamos viagem ao México, visitando as cidades de Tulum,
Teotihuacan, Chichen Itza, Chetumal e Cidade do México, cumprindo o Estudo
de Caso, Estudo de Campo e as Entrevistas, como parte da Pesquisa de Tipo
Etnográfica. Esta etapa está registrada detalhadamente no capítulo 3 desta
dissertação.
E, finalmente, elaboramos a redação desta, deixando para as
considerações finais nossa visão perspectivada, após análise setorial dos
dados e fontes nos capítulos da dissertação.
Dentre os tipos de dissertação, metodologicamente podemos classificar
a nossa como Dissertação Monográfica (MARCONI e LAKATOS, 2009), por
tratar de um assunto específico com uma metodologia adequada já existente e
se configurar como de um caráter eminentemente didático, a fim de valorizar as
culturas Asteca e Maia e permitir a disseminação do conhecimento específico
sobre a Indumentária destes povos e como sua organização social refletia
naquela.
E sua subcategoria pode ser definida como parcialmente Expositiva,
demonstrando organizadamente a coleta de dados, fontes e informações,
entretanto, majoritariamente Argumentativa (SALVADOR Apud. MARCONI e
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LAKATOS, 2009), por se tratar de interpretação dos dados, fontes e
informações coletados, bem como, um posicionamento ideológico quanto aos
mesmos, regido pelos referenciais teóricos, já apresentados.
Como já adiantamos brevemente o conteúdo dos capítulos desta
dissertação, ao destacarmos as etapas metodológicas da investigação,
expomos, então, o resumo dos capítulos a seguir.
O capítulo 1, intitulado “Produções Midiáticas – A História vista”, registra
o

levantamento

e

análise

de

produções

midiáticas

que

retrataram,

anteriormente à realização desta pesquisa, interpretações imagéticas, por suas
representações gráficas, dos Maias e Astecas. Está subdividido em três partes.
A primeira analisa o jogo de plataforma computacional “Age of Empires
II: The conquerors Expansion”, onde quem joga tem como objetivo reconstruir
os passos de Hernán Cortez na dominação do Império Asteca. A segunda,
debate sobre uma do século XXI, “O caminho para El Dorado” (2001) que
obteve alto índice de expectadores ao redor do mundo. Por fim, a terceira,
examina a o filme de longa metragem “Apocalypto”(2006), de roteiro e direção
de Mel Gibson, que rendeu várias premiações cinematográficas e, inclusive,
três indicações ao maior prêmio mundial do cinema.
Esta

etapa

da

Dissertação

permite

observar

e

refletir

sobre

interpretações, de distintas autorias, da imagem dos povos Astecas e Maias, e
quais são as percepções midiáticas que se tem e se reproduz dos mesmos,
sobretudo nas interpretações Indumentária.
No capítulo 2 registramos a Pesquisa Bibliográfica, conjugada num
plantel significativo de publicações acerca da temática desta pesquisa. Está
subdividido em duas partes.
A primeira levanta e pondera sobre as publicações existentes, escritas
na língua portuguesa, sobre as sociedades que habitavam o continente
americano antes da chegada dos europeus, com olhar sobre a História, como
grande área de estudos. Já a segunda, seleciona literatura da História da Moda
e da Indumentária, amplamente, e o quê, destes escritos levantados, relata (ou
24

deixam de relatar, como na maioria) especificamente, das sociedades Asteca e
Maia.
Esta pesquisa permite compreender como a História monta os fatos
ocorridos há mais de quinhentos anos e algumas reflexões propostas, e revela
o pouco crédito destas sociedades para a História da Moda e da Indumentária.
Já o capítulo 3, registra a Pesquisa de Tipo etnográfica, realizada em
Maio de 2013. É subdividido em duas partes.
A primeira retrata a exploração de fontes para a pesquisa na Cidade do
México e Teotihuacán, ambas, cidades importantes, na época do Império
Asteca. A segunda expõe a investigação realizada na cidade de Tulum e
Chichen Itza, localidades pertencentes à antiga civilização Maia.
Estas

pesquisas

permitiram

descobrir

a

importância,

inclusive

contemporânea, que estas civilizações deixaram, em um forte legado, e
encontrar bibliografia e lugares pouco revelados pela literatura da História e da
História da Moda e Indumentária.
Por fim, nas considerações finais apresentamos as últimas observações
e constatações que puderam ser feitas sobre nossa investigação, num todo,
como meio de finalizar esta dissertação. Assim sendo, colocamos os objetivos
desta dissertação para compreensão dos mesmos, depois de explanados o
referencial teórico, a metodologia, os procedimentos metodológicos e as
abordagens dos capítulos.
O Objetivo Geral desta dissertação é mensurar o significado cultural da
indumentária nas civilizações Asteca e Maia, a fim de reforçar o proposto por
Rubim Santos Leão de AQUINO, Nivaldo JESUS Freitas de Lemos e OSCAR
Guilherme Pahl Campos (2011), para que a História do continente americano
seja valorizada e perpetuada.
Já os Objetivos Específicos são; 1) expor a hierarquização social
refletida nas práticas vestimentares destas sociedades; e 2) comparar relatos
históricos e representações de autoria dos Astecas e Maias com as imagens
retratadas dos mesmos por mídias contemporâneas.
25

A importância e significância desta pesquisa e desta investigação
justificam-se na pouca literatura, por vezes negligenciada, acerca desta
temática. A função central desta dissertação é de poder fazer parte do acervo
cultural destas culturas, destacadamente na Indumentária dos povos Asteca e
Maia, podendo assim corroborar com a valorização da Cultura Indígena da
América, existente antes da chegada dos Europeus, e, em particular para as
civilizações selecionadas, com alto nível de desenvolvimento tecnológico e
intelectual.
Justificamos, ainda, o escopo desta investigação por podermos
contribuir construtivamente com filões da História da Moda e da Indumentária
que ainda não foram tão contemplados por outros autores da área, deixando a
tender a impressão inferida de uma visão de esguelha para estes povos.
Ademais, o deleite e apreciação pelo legado da estética Maia e Asteca fazem
parte da motivação maior e instigação nesta pesquisa. Além disso, a riqueza
estética e seu caráter único, frente às outras civilizações mundiais antigas, se
amalgamam às demais razões que nos levaram a realizar esta dissertação.
Além da justificativa geral desta dissertação já estar embutida no corpo
do texto desta Introdução.
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CAPÍTULO 1:
PRODUÇÕES MIDIÁTICAS –
A HISTÓRIA VISTA
1.1

Jogo Age of Empires II: The Conquerors Expansion
1.2

Animação O caminho para Eldorado
1.3

Filme Apocalypto
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Este capítulo registra o levantamento e a análise de produções
midiáticas que retrataram, anteriormente à realização desta pesquisa,
interpretações imagéticas, por suas representações gráficas, dos Incas, Maias
e Astecas. É subdividido em três partes.
A primeira analisa o jogo de plataforma computacional “Age of Empires
II: The conquerors Expansion”, onde quem joga tem como objetivo reconstruir
os passos de Hernán Cortés na dominação do Império Asteca. A segunda,
debate sobre uma animação do século XXI, “O caminho para Eldorado” (2001),
que obteve alto índice de expectadores ao redor do mundo. Por fim, a terceira,
examina o filme de longa-metragem “Apocalypto” (2006), com roteiro e direção
de Mel Gibson; uma exibição sobre o povo Maia, que habitava no Continente
Americano antes do contato com os Europeus.
Esta

etapa

da

Dissertação

permitiu

observar

e

refletir

sobre

interpretações, de distintas autorias, da imagem dos povos Astecas e Maias e
quais as percepções midiáticas que se têm e que se reproduzem deles.

O primeiro contato, que nos instigou a elaborar este projeto e a executar
esta investigação sobre os povos Asteca e Maia, sobretudo no que se refere à
indumentária, foi feito através das produções midiáticas, como jogos,
reportagens, editoriais de moda, filmes, animações e exposições.
Em nossa seleção, buscamos expor e fazer um levantamento imagético
de interpretações contemporâneas, presentes em três diferentes mídias, para a
indumentária das civilizações Asteca e Maia. Dentre as mídias, recortamos um
jogo eletrônico, uma animação e um filme de longa-metragem. Cada uma
destas produções é majoritariamente direcionada a públicos diferentes; o
primeiro, a adolescentes; o segundo, a crianças; e o terceiro, a adultos.
O jogo eletrônico Age of Empires II: The Conquerors, segundo
informações dos fabricantes, é classificado pelo Departamento de Justiça,
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Títulos e Qualificações (Dejus), do Ministério da Justiça do Brasil, como
inadequado para menores de 14 anos, por conter sangue realista, tensão e
violência realista. Isso restringe seu público de jogadores aos maiores de 14
anos. Porém, a Associação Brasileira dos Desenvolvedores de Jogos Digitais
(ABRAGAMES) já divulgou dados de que esta modalidade de jogo, estratégia
com enredo baseado na História Geral e Mitologias, é mais acessado por
jogadores de 13 a 21 anos de idade.
Já O Caminho para Eldorado, a animação selecionada nesta
investigação, tem classificação indicativa livre. Em uma rápida análise de
enredo, da linguagem entre as personagens, e por ser uma animação,
percebemos que se trata de uma produção midiática voltada ao público infantil.
E, por fim, Apocalytpo tem classificação indicativa não recomendada
para menores de 16 anos de idade. O que restringe os expectadores
basicamente a adolescentes mais velhos (16 a 19 anos) e adultos. De todo
modo, por seu conteúdo realístico de exposição aos Maias, e por retratar de
modo não hollywoodiano acontecimentos históricos, acaba não atraindo o
interesse da maioria dos adolescentes.
Portanto, iniciamos esta dissertação relatando e analisando estas
produções midiáticas, focando na interpretação das práticas vestimentares dos
povos indígenas originários do continente americano.

1.1 Jogo Age of Empires II: The Conquerors Expansion

No ano de 1999, a Ensemble Games lança no mercado o jogo Age of
Empires II, do gênero estratégia, publicado pelo segmento de games da
renomada Microsoft, disponíveis para a plataforma PC e Mac, isto é, sua
execução era restrita aos microcomputadores.
Este jogo foi lançado como sequência de Age of Empires, de 1997, que,
mesmo sem um número realmente expressivo de vendagem, recebeu
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avaliações críticas positivas de agências especializadas em jogos eletrônicos,
como a GameRankings (87% de avaliações positivas) e Metacritic (83 pontos,
numa escala de zero a 100), além de ganhar o prêmio de jogo do ano, em
1997, da Gamecenter e jogo computacional de estratégia do ano, em 1998, da
Academia de Ciências e Artes Interativas (AIAS). Em outras palavras, mesmo
não muito difundido, tratava-se de um game de excelência, por seu projeto.
Na sua sequência, em Age of Empire II, subtitulado como “A idade dos
1

reis ”, são retratadas 13 diferentes civilizações, como os Bretões, os
Bizantinos, os Sarracenos, os Turcos, entre outros. O pano de fundo são as
grandes batalhas medievais. Seu período histórico estende-se até o início da
Renascença. Além de ganhar os mesmos prêmios de seu predecessor,
angariou um rol de mais de outros vinte prêmios internacionais da área de
jogos eletrônicos e obteve avaliações ainda melhores das agências
especializadas, obtendo acima de 90% de avaliações positivas. Para
contextualizarmos a ambiência do jogo, trazemos as palavras de Tony Mott em
seu livro 1001 videogames para jogar antes de morrer:

Age of Empires II: The age of the Kings é um jogo de estratégia
perfeito que seguiu o sucesso do primeiro título de Age of Empires da
Microsoft. É ambientado na Idade Média, mas é inspirado pela época
em si, e não obcecado por ela: o ambiente histórico fornece
atmosfera e cenários, e não uma camisa de força. Oferece pretexto
para as 13 nações jogáveis e para a progressão de tecnologia dentro
do jogo, permitindo aos jogadores que construam cidades, ergam
exércitos e avancem de uma era a outra. (...)
O jogo de computador de 1999 é a versão definitiva, que ficou para a
história como um dos exemplos mais destacados do gênero de jogos
de estratégia em tempo real (MOTT, 2013, p. 381).

Com seu sucesso de vendas, críticas e premiações, os produtores se
viram diante de uma situação complexa: ou acelerar o desenvolvimento da
terceira versão do jogo, que estava em linhas iniciais de projeção, ou esperar
que a mesma andasse em seu curso normal, para que pudesse ser feita em
sua completude, podendo, entretanto, correr o risco de gastar-se muito tempo
1

Tradução livre do autor, do original: The age of the Kings.
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para que fosse lançada no mercado uma nova versão e que os jogadores se
interessassem por outros jogos disponíveis no mercado.
A solução foi uma estratégia mais simples, mas não menos rica. Como
na primeira versão do jogo, lançaram, em meados do ano 2000, o pacote de
expansão para o game, intitulado “Os Conquistadores2”. Esse pacote permitia a
mesma jogabilidade de sua versão original, acrescido de melhoramentos
gráficos, aprimoramento da inteligência artificial do jogo, entre outros. Porém,
seu chamariz foi a inclusão de novas civilizações e suas batalhas históricas,
contidas no mesmo contexto histórico da Idade Média, foco temporal do jogo.
Além da civilização Coreana e dos Hunos, também foram acrescentados os
Espanhóis, os Astecas e os Maias.
O jogo possui dois modos de execução, o modo padrão e o modo
histórico. No primeiro, o jogador seleciona uma civilização, a quantidade de
aliados e inimigos a enfrentar, a localização geográfica – que pode ser real ou
inventada – e o objetivo da partida – que pode se tratar de dizimação total das
civilizações rivais, capturar todas as relíquias disponíveis no mapa da partida
ou assassinar os reis das civilizações rivais, por exemplo.
Já no segundo modo de execução, o jogador deve escolher algumas das
epopeias históricas disponibilizadas, encabeçadas por heróis históricos, como
a jornada de Joana D’Arque pela França, William Wallace na guerra de
independência da Escócia, ou mesmo, a defesa do Império Asteca, regida por
Moctezuma II, ante a empreitada espanhola liderada por Henán Cortés, entre
muitos outros. Este modo é divido em fases, e cada uma corresponde a
acontecimentos históricos importantes ao longo dessas narrativas, como a
conquista de Orleans pelo exército francês guiado por Joana D’Arque, a
batalha de Falkirk entre ingleses e as tropas escocesas de William Wallace ou
a conquista de Tenotitlán e dos guerreiros astecas de Moctezuma II.
Os personagens do jogo podem ser divididos em três gêneros, por suas
funções ao longo das partidas e batalhas: aldeões, religiosos e guerreiros. Os
aldeões (representados por homens e mulheres) funcionam como coletores de
2

Tradução do autor do original: The Conquerors.
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materiais, a saber: comida, que serve para criar novos personagens; madeira,
que serve para criar alguns personagens guerreiros e construir todos os tipos
de edificações, como casas de coletas, estábulo para cavalaria e portos para
navios; ouro, que serve para criar a maior parte dos guerreiros e desenvolver
tecnologias e eras, como possibilitar a coleta de modo mais rápido ou deixar
guerreiros mais poderosos ao ataque; e pedra, que serve para criar edificações
de defesa e ataque, como muralhas, castelos e torres de arqueiros. Além disso,
os aldeões também são os únicos personagens capazes de construir todos os
tipos de edificações e repararem as mesmas, em caso de danos causados por
um ataque inimigo. A peculiaridade imagética deste tipo de personagem é que
a mesma visualidade gráfica é apresentada para todas as civilizações.

Figura 1: Aldeões

Já os personagens religiosos, representados em dois tipos, os monges e
os missionários, têm duas funções: recuperar a energia vital de outros
personagens, caso sofram danos por ataques de inimigos, e converter
personagens das civilizações rivais, transformando-os em personagens agora
pertencentes à civilização de quem joga. Além disso, este é o único tipo de
personagem capaz de capturar as relíquias, caso esse seja o objetivo da
partida ou campanha.
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Figura 2: Monge e Missionário

Por fim, os personagens guerreiros têm diversas subdivisões, portanto,
elencaremos a seguir os tipos de guerreiros e suas evoluções, baseadas na
edificação que os criam. As barracas são responsáveis pela criação de
guerreiros de infantaria, que são: milícia (e suas quatro evoluções), lanceiro (e
suas duas evoluções) e o guerreiro águia (e sua evolução). As casas de
arqueiros são responsáveis pelo treino de guerreiros de lançamento de
projéteis, que são: arqueiro (e suas duas evoluções), escaramuçador (e sua
evolução), arqueiro de cavalaria (e sua evolução) e canhoneiro de mão (sem
evolução). Os estábulos são responsáveis pela confecção de cavaleiros, que
são: batedor de cavalaria (e suas duas evoluções), cavaleiro paladino (e suas
duas evoluções) e cavaleiro de camelo (e sua evolução). As casas de
catapultas são responsáveis por construir: o bate-estaca (e suas duas
evoluções), o lançador (e suas duas evoluções), o escorpião catapulta (e sua
evolução) e canhoneiro de bombardeio (e sua evolução). E por fim, os castelos,
além de serem construções de defesa, lançando flechas quando um inimigo se
aproxima, são responsáveis por desenvolver três tipos de guerreiros: o trabuco,
uma catapulta extremamente sofisticada, precisa e danosa em seu ataque; o
petardo, guerreiro bomba; e um guerreiro de elite específico para cada uma
das civilizações, isto é, cada uma terá seu guerreiro de elite, que poderá ser
criado exclusivamente por ela e por mais nenhuma outra.
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Figura 3: Alguns tipos de guerreiros de cavalaria

Alguns guerreiros são extremamente fortes ou possuem objetivos
específicos para certas campanhas. Esses tipos de guerreiros são intitulados
“Heróis” e, majoritariamente, não podem morrer ao longo da jornada de uma
batalha, levando à derrota o jogador, no caso disso acontecer. Além dos já
citados, Joana D’Arque, William Wallace e Moctezuma II, outros heróis
presentes no jogo, em diversas campanhas são: El Cid, Barbarrossa, Atila, o
huno, Érik, o vermelho, Henrique V, etc.
As embarcações navais merecem um destaque à parte. Ao construir
portos, podemos desenvolver barcos pesqueiros, que são coletores de comida
(peixes presentes nas águas de lagos, rios, mares e oceanos); navios de
transporte, que levam guerreiros, monges e aldeões pela travessia aquífera; e
navios de guerra, que servem para defender a costa de uma civilização ou
atacar a de rivais.

34

Figura 4: Alguns navios do jogo

O estilo arquitetônico das edificações de cada uma das civilizações é
distinto, mas estão agrupados nos estilos Europeu Ocidental, Europeu Oriental,
Oriente Médio, Asiático do Leste, e Mesoamericano. Porém, essas mesmas
separações não ocorrem na representação gráfica dos personagens (salvo
algumas exceções), levando o jogo a mostrar, por exemplo, o mesmo guerreiro
paladino para os japoneses, os hunos, os espanhóis e os francos.

Figura 5: Torres em diferentes estilos arquitetônicos - da esquerda para a direita:
Europeu Ocidental, Oriente Médio, Mesoamericano, Asiático do Leste e Europeu Oriental

Nossa investigação vislumbra focar sobre como o jogo eletrônico, um
tipo de mídia interativa, expõe a representação visual e imagética dos povos
Asteca e Maia, sobretudo as suas práticas vestimentares, com a perspectiva de
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mostrar que esse jogo é uma releitura da cultura visual que essas grandes
civilizações deixaram para a História, buscando compreender que se trata de
uma interpretação histórica, nos dias de hoje, para os relatos históricos da
jornada de Hernán Cortés e o exército espanhol sobre as terras do continente
americano, onde viviam os Astecas.

1.1.1 ALDEÕES

Nossa análise se inicia sobre os personagens aldeões, que possuem
aparência comum em todas as civilizações e se distinguem entre si apenas na
questão de gênero (feminino e masculino). O que, de imediato, nos intriga e
deixa espaços suficientemente notáveis para análises críticas. Afinal, como
poderia um aldeão Asteca, mesmo que o mais modesto de todos, ser
imageticamente exatamente igual a um aldeão coreano, por exemplo? Porém,
se lembrarmos de que o objetivo do jogo é um modo de simular campanhas
históricas e permitir que o jogador crie e desenvolva métodos estratégicos de
batalhas, a representação das vestimentas de fato não se torna um contexto
verossímil, mas uma adaptação para uma mídia de recreação.
Ainda assim, como pondera Mott (2013), não existe uma amarra à
verdade histórica, mas uma ambiência da mesma. Deste modo, tomamos a
representação gráfica da indumentária dos Astecas e Maias em Age of Empires
II: The Conquerors, em O caminho para El Dorado e em Apocalypto, como um
meio de

levantar e

expor a

imagem

criada

em diferentes mídias

contemporâneas, direcionando esta etapa inicial da pesquisa a uma análise
imagética. Nos demais capítulos, buscamos respaldar a imagem da
indumentária por meio das pesquisas bibliográfica e de campo, para
compreendermos como se configuravam as práticas vestimentares das
civilizações Asteca e Maia e, por fim, realizar a análise crítica das mídias
confrontadas à pesquisa bibliográfica (trazida no capítulo 2) e à pesquisa de
campo (trazida no capítulo 3).
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1.1.2 MONGES

O segundo grupo de personagens são os religiosos. Como já dito,
divididos em monges e missionários. O missionário é um personagem presente
apenas na civilização espanhola. Já o monge, é um personagem presente em
todas as civilizações, passível de criação na edificação chamada Monastério.
Sua representação gráfica é idêntica para todas as civilizações, com exceção
das Maia e Asteca, onde existe uma adaptação, sobretudo nas vestimentas, à
realidade destas civilizações.
A imagem do monge da civilização Asteca ou da civilização Maia é
densamente similar aos relatos históricos de símbolos presentes nos
sacerdotes

Astecas

e

Maias.

Portanto,

para

nossa

compreensão,

entenderemos os “monges” como “sacerdotes”, mesmo que essa primeira
titulação não seja presente nas sociedades destacadas.

Figura 6: Monge da Civilização Asteca ou Maia

A representação visual do sacerdote da civilização Asteca ou Maia, no
jogo, permite verificarmos um manto, feito de um grande retângulo de tecido,
que se inicia na altura do calcanhar, sobe até o pescoço, passa pelos ombros e
desce até a altura da canela, distinto de um caftã apenas por não possuir
costuras laterais. Por debaixo deste manto é possível observarmos uma
espécie de tanga, que recobre a região das pernas. Notamos também um
desenho têxtil feito na parte frontal e de trás do manto, em colorações amarelo
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e verde. Além de uma espécie de cajado, o sacerdote traja um adorno de
cabeça que se assemelha, visualmente, a penas de pássaros, nas cores verde
e amarelo.
Ressalvamos que a apresentação das imagens contidas nesta análise
deste capítulo não está em qualidade louvável pela limitação de pixels contida
nas configurações originais do jogo, que foi lançado em 2000. Algumas das
imagens estão mais nítidas por estarem disponíveis para uso e reprodução
aberta e livre na web. Entretanto, algumas tiveram de ser capturadas
diretamente da tela do computador, por não serem encontradas na web com as
especificidades necessárias para este trabalho.
Lembramos ainda que a coloração cinza, nas laterais do manto do
sacerdote, presente na imagem destacada anteriormente, não deve ser levada
em consideração, por se tratar de uma demarcação do jogo. Isto é, se
estiverem cinco competidores jogando, cada um terá uma cor matriz, que
determinará uma identificação simbólica imediata na indumentária de cada
personagem presente na tela. Por exemplo; se um jogador estiver controlando
a civilização que tem a cor matriz azul, todos os personagens, sejam aldeões,
monges ou qualquer tipo de guerreiro, e mesmo as embarcações e edificações,
terão a predominância ou algum elemento em especial, com a cor azul.

Figura 7: Aldeões de equipes diferentes
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1.1.3 GUERREIROS ÁGUIAS

Passemos então a analisar os personagens guerreiros exclusivos de
confecção nas civilizações Asteca e Maia do jogo. Dentre os personagens que
podem ser criados na Barraca, o Guerreiro Águia (e sua respectiva evolução, o
Guerreiro Águia de Elite) é um representante dos guerreiros que podem ser
treinados especificamente em uma civilização Mesoamericana.

Figura 8: Guerreiro Águia

Deste modo, a representação imagética do Guerreiro Águia permite
analisarmos que o mesmo possui uma tanga recobrindo a parte inferior do
corpo, da cintura à altura dos joelhos, com coloração branca. Possui, ainda,
elementos nos ombros em formato de ombreiras em armaduras, calçados em
coloração amarela, longos braceletes no antebraço, além de portar uma lança.
Sua assimilação à águia está contida num adorno no braço, em penas brancas,
e uma espécie de capacete, com um formato de cabeça de águia, de penas
brancas, notável pelo bico amarelado.
Conforme informações dos produtores, presentes no manual do jogo, o
Guerreiro Águia não é necessariamente uma boa opção para batalhas com
rivais, mas um excelente personagem para exploração do mapa em que se
joga, possibilitando visualizar onde estão construções e exércitos inimigos, por
seu amplo campo de visão e sua relativa velocidade de deslocamento. Sua
energia de vida é 50, seu potencial de ataque é de 04, sua velocidade de
deslocamento é Rápida e seu custo de produção é de 20 unidades de comida e
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50 unidades de ouro. São favoráveis de uso contra monges, guerreiros
arqueiros e catapultas. Porém, desfavoráveis contra guerreiros de infantaria,
canhoneiros de mão e Janízaros3 (guerreiro de elite exclusivo da civilização
turca).

1.1.4 GUERREIROS JAGUARES

Já dentre os guerreiros de elite, cada tipo específico de uma civilização,
observamos os Guerreiros Jaguares (Civilização Asteca) e os Arqueiros
Emplumados (Civilização Maia).

Figura 9: Guerreiro Jaguar

Assim, no Guerreiro Jaguar, observamos uma tanga feita por
amarrações laterais, com panejamento frontal e traseiro, com detalhe de
bordas amarelas. Sua ornamentação é de braceletes no antebraço, na região
dos bíceps e caneleiras, quem possuem detalhes em amarelo. O mesmo porta
uma espada e um escudo, que tem detalhes em amarelo. Sua assimilação ao
jaguar é notável pelo adorno de cabeça, que além de recobrir a mesma, se
estende ao dorso, e é composto pela cabeça e parte da pele de um jaguar.
Nas informações dos produtores, este tipo de guerreiro é considerado
um dos mais fortes de todo o jogo, excelente para um ataque contra outros
3

Soldado turco, da guarda do sultão, que existiu entre os séculos XIV e XIX. (MICHAELIS
Online)
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exércitos. Sua energia de vida é de 50, seu potencial de ataque é de 10, sua
velocidade de deslocamento é Média e seu custo de produção é de 60
unidades de comida e 30 unidades de ouro. São favoráveis de uso contra
qualquer guerreiro de infantaria, criado nas Barracas, ou mesmo os guerreiros
de elite das outras civilizações. Porém, desfavoráveis contra outros tipos de
guerreiros, especialmente os de cavalaria pesada e arqueiros.

1.1.5 GUERREIROS ARQUEIROS EMPLUMADOS

Figura 10: Arqueiro Emplumado

Por fim, temos o Arqueiro Emplumado, observado na imagem acima em
que é possível notar uma tanga que se estende da cintura ao meio das coxas,
com bordas em amarelo. Seu calçado tem cor amarela, e é possível ver duas
tiras de tecidos no dorso, com detalhes na coloração verde, azul e amarelo, um
bracelete comprido em tom marrom e um colar, aparentemente, de pequenas
pedras arredondadas em coloração escura, próximo ao preto. Sua assimilação
é a um pássaro se faz pelo adorno de cabeça, preso por uma estreita faixa de
tecido, com penas compridas em verde, azul e branco, dando sentido ao
adjetivo “emplumado” dessa espécie de guerreiro.
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Constam informações dos produtores de que esse tipo de guerreiro,
comparativamente aos demais guerreiros arqueiros, possui campo e potencial
de ataque menor, mas é forte o suficiente para derrotar guerreiros de cavalaria
mais fracos (cujos demais arqueiros não conseguem derrotar). Sua energia de
vida é de 50, seu potencial de ataque é de 05, sua velocidade de deslocamento
é Rápida e seu custo de produção é de 46 unidades de madeira e 46 unidades
de ouro. São favoráveis de uso contra guerreiros de infantaria. Porém,
desfavoráveis contra guerreiros de cavalaria mais fortes.

1.1.6 DEMAIS PERSONAGENS

Os demais personagens guerreiros do jogo são idênticos tanto nos
Maias e Astecas quanto nas outras civilizações presentes. Vale ressaltarmos
ainda que os guerreiros de cavalaria não são possíveis de serem criados nas
civilizações Maia e Asteca, o que torna minuciosamente detalhista o jogo,
afinal, os Astecas foram surpreendidos ao se depararem com os homens do
exército de Cortés montados em cavalos, e pensaram que se tratava de uma
entidade una, cavalo/homem, e de alto nível espiritual, conforme relata Buddy
Levy (2012).
Outro dado relevante que expomos é a não possibilidade de criação de
guerreiros de lançamento de projéteis de pólvora, os canhoneiros, tanto os de
artilharia, quanto os de mão, pois igualmente acontecia em relação ao cavalo,
nem Astecas, nem Maias conheciam a pólvora (LEVY, 2012).
A impossibilidade imposta no jogo eletrônico de não desenvolvimento de
guerreiros cavaleiros ou de guerreiros que usem pólvora, os canhoneiros, traz
todo o sentido e respaldo histórico a esta produção midiática. Afinal, se os
Astecas e Maias desconheciam o animal cavalo e o artefato pólvora, não faria
sentido algum que existissem, no jogo, guerreiros que utilizassem esses
elementos na sua composição visual. Portanto, esses detalhes são
valorizadores da pesquisa histórica realizada pelos produtores.
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Explanadas e exploradas as representações gráficas com foco na
prática vestimentar dos Astecas e dos Maias, no jogo eletrônico Age of Empires
II: The Conquerors, a seguir analisamos uma diferente modalidade de mídia
atual que também traz relatos imagéticos destes povos: a animação.

1.2 Animação O caminho para Eldorado

Para

fins

de

análise

imagética

inicial

das

representações

contemporâneas inspiradas nos Astecas e Maias, selecionamos a animação
estadunidense O Caminho para El Dorado4, produzido pelos estúdios
DreamWorks, lançado no ano de 2000, dirigido por Bibo Bergeron, Will Finn,
Don Paul e David Silverman. Os produtores executivos foram Brook Breton e
Bonne Radford. O roteiro foi elaborado por Ted Elliot e Terry Rossio. A duração
é de 89 minutos. Seu lançamento nos Estados Unidos foi no dia 31 de Março
de 2000, e em 14 de Julho de 2000, no Brasil, aproveitando o período de férias
escolares para alavancar números significativos de expectadores. As críticas
de recepção à animação foram mistas. A receita que a animação gerou para os
estúdios de produção foi de mais de 12 milhões de dólares, apenas na primeira
semana de lançamento nos Estados Unidos. No total, acumularam-se cerca de
75 milhões de dólares em receita da animação. Estes dados foram retirados da
Base de Dados de Filmes na Internet (IMDb).
Uma sinopse deste filme o descreve da seguinte forma:

O filme se passa no século XVI, mais especificamente no ano
de 1519, no município espanhol de Sevilha, sul do país. A trama
desenvolve-se ao redor dos dois personagens principais, Túlio e
Miguel, que, durante um jogo em que usam "dados viciados", ganham
um mapa que mostra a suposta localização de Eldorado, cidade
de ouro lendária no Novo Mundo. No entanto, a trapaça de ambos os
amigos é logo descoberta e como resultado, eles acabam por se
tornarem clandestinos seguindo a frota de Hernán Cortés para
conquistar o México. Eles são descobertos, porém conseguem
4

Título original em Inglês: “The Road to El Dorado”.
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escapar em um barco e com um cavalo chamado Altivo. Chegando a
Eldorado, os dois são confundidos com deuses (O CAMINHO PARA
El DORADO – Wikipedia. Consulta em: 09 de Novembro de 2013).

As personagens representadas como os habitantes do Novo Mundo na
animação têm peculiaridades similares aos Astecas e Maias. E nos levam a
compreendê-las como tal, por serem os personagens antagonistas ao
personagem intitulado Hernán Cortés, que como na História verídica, foi quem
conquistou e dizimou os índios que habitavam na Mesoamérica, mesmo que
nas informações dos distribuidores, e ao longo do roteiro do filme, os povos
“Maia” e/ou “Asteca” não sejam referenciados em nenhum momento.

1.2.1 CIDADÃOS

Como primeira parte de nossa análise imagética para esta animação,
delineamos cidadãos comuns que aparecem na animação, visando a explorar a
imagem apresentada para os personagens secundários da trama.

Figura 11: Cidadãos de Eldorado
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Na imagem acima, extraída da animação, podemos ver cerca de oito
adultos e duas crianças, representando cidadãos quaisquer daquela sociedade
presente em Eldorado. Nos dois homens de indumentária completamente
visível, podemos notar um faixa de tecido envolvendo a cintura e panejamentos
compridos saindo da cintura, em direção ao chão, na parte da frente. Em um
deles, ainda é possível notar faixas laterais de tecidos, recobrindo as coxas.
Nas três mulheres presentes na imagem, é possível notar vestimentas
distintas. A primeira (da esquerda para direita) apresenta um vestido, com
decote quadrado, com um detalhe de faixa de tecido prendendo a cintura,
detalhes barrados na gola e nas mangas.
Já a segunda, traja um vestido com um detalhe para a parte superior em
formato triangular emendado com as mangas, também com detalhe barrado e
uma repetição do mesmo elemento ao longo da parte inferior.
E a terceira, usa um vestido comprido de formato mais simples, apenas
com detalhes barrados na saia e nas mangas.
Podemos visualizar duas crianças na imagem, um menino e uma
menina, que se vestem com trajes similares aos dos adultos. O menino com
uma espécie de tanga e a menina com um vestido preso na cintura.
No que se refere às cores presentes nos trajes, notamos tons de azul,
de verde, de lilás, de rosa e de laranja e combinações, em maior parte, de tons
semelhantes, cromaticamente, para o mesmo personagem.
Quanto à ornamentação, podemos notar que a maioria dos personagens
presentes na imagem usa brincos em formatos quadrados, possivelmente, pela
representação cromática, de ouro, com pedras incrustada em duas colorações,
alaranjada e esverdeada, esta última, provavelmente, representando jade.
Duas das mulheres adultas contidas na imagem usam, ainda, colares com o
mesmo tipo de joalheria. E, por fim, um item peculiar presente é o chapéu, em
tom azulado, em formato de tronco de cone e base plana, na cabeça do
personagem mais próximo ao plano da tela.
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1.2.2 CHEL

Dentre estes cidadãos comuns de Eldorado, a trama destaca a
personagem Chel, uma jovem mulher que tem bastante ambição e que, em
nome dessa ambição, se alia a Túlio e Miguel, personagens principais e
oriundos da Espanha, mas acaba se mostrando de boa índole e se envolve
emocionalmente com Túlio.

Figura 12: A personagem Chel

Chel é vista usando uma indumentária em duas peças, uma superior e
uma inferior. A superior é um top contínuo, sem amarrações ou alças, em
coloração parda, com um desenho têxtil de uma faixa em cor rosa, e uma
estreita faixa em cor vermelha. Já na peça inferior, vemos uma tanga, que é
composta por uma faixa que recobre a cintura, uma amarração frontal, e
panejamentos longos (até o chão) na parte frontal e de trás.
Quanto aos adornos, ela usa brincos em formatos de quadrados
abaulados nos ângulos, e pulseiras grossas, também em formato abaulado.
Ambos as ornamentações possuem coloração em tom de verde, representando
sua confecção em pedra jade.
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1.2.3 GUERREIROS

Nesta sociedade de Eldorado, é possível notar a densa presença de
distintos tipos de guerreiros. Alguns mais simples, em maior quantidade, outros
que se vestem como Guerreiros Águias, e aparecem sempre próximos ao
governante, e uns, mais raros, trajam-se como Guerreiros Jaguares, e
aparecem em momentos específicos da trama.

Figura 13: Guerreiros comuns

1.2.3.1 Guerreiros Comuns

Os guerreiros comuns, como presentes na imagem acima, trajam tangas
como as já descritas anteriormente, além de adornos como brincos e colares,
nos formatos quadrangulares, mas em coloração cinza, que remete a materiais
metálicos como ferro, com incrustações em cor marrom, mesma cor presente
nas tangas e ornamento de detalhe do antebraço. Eles portam lanças
compridas e grandes escudos quadrados como armas de defesa. Ressaltamos
ainda que essa representação gráfica de guerreiros é a mais presente ao longo
da trama na animação.
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1.2.3.2 Guerreiros Águia

Figura 14: Guerreiros Águias em ataque

Os Guerreiros Águias aparecem como protetores do governante e
entram em ação quando o mesmo está sob ameaça. Sua indumentária é
bastante distinta dos guerreiros comuns, anteriormente apresentados.
A coloração é majoritariamente em tons de azul. É possível notarmos
adornos em tons amarelo, remetendo a Ouro, em brincos e colares em formato
quadrado, com incrustações, além de compridos braceletes. Sua tanga possui
cor azul escura e, além dela, existe uma faixa de tecido, como saiote, que
recobre desde a cintura até a altura logo acima do joelho. Nos pés, podemos
ver sandálias que recobrem o calcanhar, fixam-se entre o dedão e o dedo
indicador do pé e um pedaço retangular do material, possivelmente couro, pela
representação gráfica em cor marrom, sobre o peito do pé. Suas armas de
defesa são escudos redondos e lanças são portadas para ataque. O detalhe
principal que caracteriza este tipo de personagem, distinguindo-o dos demais
guerreiros, é o capacete em sua cabeça, em formato de cabeça de águia,
reconhecível pela presença do bico.
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1.2.3.3 Guerreiros Jaguar

Figura 15: Guerreiros Jaguar

O guerreiro jaguar é um tipo de militar mais raro em Eldorado. Contudo,
é notável que em sua representação gráfica esteja simbolizado por um tipo
físico mais forte e treinado.
Seu traje possui a tanga em cor laranja sobre um saiote em
representação de pele de jaguar. Usa o mesmo calçado do Guerreiro Águia,
com um cinturão e braceletes em cor marrom, simbolizando couro, além de
uma capa amarrada ao pescoço e jogada sobre as costas. Sua arma é uma
lança comprida, sempre portada por ele. Sua principal simbologia, que o liga ao
jaguar, animal sagrado para os povos mesoamericanos antigos, é presente em
seu adorno de cabeça, a cabeça com parte da pele do pescoço e costas de um
jaguar, recobrindo a cabeça, nuca e costas do guerreiro jaguar.
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1.2.4 TZEKEL-KAN

O lado espiritual de Eldorado é representado por Tzekel-kan, que se
apresenta como sacerdote e orador dos deuses na trama. Maléfico, seu
objetivo é fazer com que grande parte dos cidadãos seja sacrificada em
reverência aos deuses. A todo o momento, nota-se uma disputa de poder entre
ele e o governante de Eldorado.

Figura 16: Tzekel-Kan

Sua indumentária é composta por uma tanga, sobre um saiote, em cores
vermelha, amarela (para detalhes do desenho têxtil) e Off White. Seu cinturão
de amarração é em couro, tal qual suas sandálias.
Na parte superior, visualizamos um manto que cobre o dorso, em cor
vermelha, com barrados em amarelo, no formato retangular, com a barra
composta de um recorte no tecido, formando um quadrado menor, ao centro do
manto.
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Seus adornos são brincos de formato quadrado, em ouro, braceletes
compridos sobre os antebraços, também em ouro, além de um colar com
pingente em formato quadrado em coloração de pedra jade, com pequenos
pingentes menores pendurados.
Além disso, é o único personagem que aparece com pintura facial. No
centro do queixo e de um lado ao outro do rosto está pintada uma faixa estreita
de cor roxa na linha abaixo dos olhos.

Figura 17: Tzekel-Kan com máscara para cerimônia

Durante dado momento da animação, Tzekel-Kan propõe uma cerimônia
de sacrifício humano aos deuses. Na ocasião, por se tratar de uma situação
espiritualmente especial, ele veste uma máscara.
Como visto na imagem, essa máscara é aparentemente feita de parte do
crânio de algum animal, não passível de definição, e envolta desde a parte
superior até a metade da parte de trás da cabeça por hastes de ouro.
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1.2.5 CHEFE TANNABOK

Simpático e altivo, o governante maior de Eldorado é Chefe Tannabok.
Um personagem conciliador, que constantemente tem o seu poder desafiado
por Tzekel-Kan, o representante espiritual da trama. Seu biótipo físico é
visivelmente diferente do dos demais habitantes de Eldorado, simbolizando que
a elite e o poder eram daqueles que possuíam o físico corpulento.

Figura 18: Chefe Tannabok com sua família

Sua vestimenta é um comprido saiote em cores verde e azul, com uma
tanga na parte frontal, em cor azul, com detalhes barrados em amarelo e preto,
presos a uma faixa na cintura, também em cor preta. Seus adornos são em
ouro, pela cor amarela presente, como braceletes largos e um colar com três
pingentes

centrais

em

formato

quadrangular.

Sua

sandália

difere

significantemente da dos outros habitantes calçados de Eldorado, porque a
parte que cobre o peito do pé é em ouro e, em sua cabeça, vários bicos de
águias dão o toque final à figura de maior representatividade política.
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1.2.6 TÚLIO E MIGUEL

Aventureiros espanhóis, Túlio e Miguel chegam a Eldorado, fugidos da
Espanha e, posteriormente, do navio de Cortés. Juntos de Altivo, o cavalo, são
vistos como deuses ao adentrarem a cidade governada pelo Chefe Tannabok.
Em busca de ouro, eles se valem do engano para lograr prestígio e admiração.
Apesar de suas roupas visivelmente distintas das dos habitantes de
Eldorado, eles se vestem com indumentárias específicas durante a cerimônia
de recepção dos deuses, ofertada a eles.

Figura 19: Túlio e Miguel na cerimônia de recepção

Na ocasião, Miguel traja uma tanga similar a dos cidadãos comuns,
sobreposta a um saiote, em cores vermelha e roxa, com desenhos têxteis em
faixas das mesmas cores. Já Túlio veste uma tanga feita de um pedaço de
tecido, com uma amarração central dando-lhe sustentação, em cor verde, com
detalhes de desenho têxtil em faixas de dois tons de azul. Além disso, ambos
trajam espécies de peitorais, em formato arredondado, recobrindo a parte
superior do dorso e das costas e ombros. Miguel usa-o na cor roxa e Túlio, na
cor azul, ambos com barrados inferiores e superiores em amarelo, de ouro.
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Os adornos são braceletes e tornozeleiras compridos em ouro e brincos
em formatos quadrangulares, de ouro, e incrustados de pedras preciosas. E,
por fim, seu maior simbolismo também se encontra na cabeça, onde portam
penachos de cor verde, oriundas do sagrado pássaro Quétzal.
Já no fim da trama, Miguel e Túlio decidem se separar. Túlio retornará à
Espanha com Chel, por estarem apaixonados e Miguel decide ficar para
desfrutar dos benefícios de Eldorado, sendo acreditado como verdadeiro deus
para a população. Neste momento, para demonstrar que tem desejo de ficar,
Miguel volta a trajar uma indumentária especial.

Figura 20: Miguel se vestindo de deus

Por cima de seu traje usual, Miguel veste um manto azul, preso por
broches de ouro, em formato quadrado. Além de usar brincos no mesmo
formato e material, ele põe um capacete na cabeça, feito em ouro, com a frente
plana em formato de semicírculo e um desenho representativo do sol.
Para fins de entretenimento e recreação, sem qualquer compromisso
efetivo com os Maias e/ou Astecas, a animação demonstra brincar com o
imaginário popular contemporâneo sobre esses povos. Sua referência direta a
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eles não se dá por qualquer dado contido na trama, como já dito, mas sim, pela
assimilação de cores e formas gráficas que remetem aos povos indígenas
originários do continente americano.
Portanto, realizada a análise imagética e suas descrições da renomada
animação O Caminho para Eldorado, tendo como centro da investigação a
indumentária simbolizada, em sequência relatamos uma interpretação midiática
distante da representação gráfica, um filme de longa-metragem que interpreta
de modo real as práticas vestimentares dos Astecas e Maias.

1.3

Filme Apocalypto

Dos diversos filmes de longa-metragem que se propõem a retratar
momentos da História dos Astecas e/ou dos Maias, Apocalypto foi delineado
como representante desta categoria entre as produções midiáticas, por se
tratar de uma gravação recente e que tem certo grau de esmero em
representar com veracidade a estética do povo Maia.
O filme é produzido pelos estúdios Icon Productions, foi lançado no ano
de 2006 e é dirigido, escrito e produzido por Mel Gibson. Ajudaram-no, na
produção, Bruce Davey e, no roteiro, Farhad Safinia. A duração é de 138
minutos.
As críticas de recepção ao longa-metragem foram controversas,
principalmente em questões éticas sobre o legado do povo maia, pois a língua
falada no filme e os atores que participaram dele eram dessa etnia. Mesmo
assim, rendeu diferentes premiações e três indicações ao Oscar5 - Melhor
maquiagem, Melhor mixagem de som e Melhor Edição de som.
Com uma receita consideravelmente modesta, de 40 milhões de dólares,
o filme, ao longo das bilheterias de todo o mundo, rendeu aos estúdios mais de
5

Prêmio mais renomado da cinematografia, concedido pela Academia de Artes e Ciências
Cinematográficas dos Estados Unidos.
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120 milhões de dólares, isto é, cerca de três vezes o valor gasto para a
produção do longa-metragem. Essas informações também foram retiradas do
IMDb.
Uma descrição do seu enredo relata:

O caçador Jaguar Paw (Garras de Jaguar, em português) vive com a
sua mulher que está grávida, com o seu filho e com o seu pai numa
idílica aldeia na selva da América Central. Quando um dia a sua
aldeia é atacada por outro povo, ele assiste a um massacre no qual o
seu próprio pai é assassinado. Garras de Jaguar consegue, apesar
de tudo, esconder a sua família numa gruta, deixando-a em
segurança. Juntamente com outros membros do seu povo, acaba por
ser capturado e é levado para uma cidade Maia, existem
controvérsias, mas Gibson não quis mostrar uma civilização, mas
fazer um filme com muito suspense e adrenalina.
Lá as mulheres capturadas são vendidas como escravas e os
homens são levados para uma pirâmide, onde serão mortos
ritualmente. Quando chega a vez de Garras de Jaguar ser
sacrificado, acontece um eclipse solar que é interpretado pelo sumo
sacerdote como um sinal de que o deus-sol não necessita de mais
sacrifícios.
Garras de Jaguar e outros prisioneiros são então levados para um
campo onde terão de correr pelas suas vidas, enquanto lhes são
disparadas flechas e pedras. Garras de Jaguar é bem sucedido na
fuga e consegue mesmo gravemente ferido, embrenhar-se na selva,
seguido por um grupo de guerreiros.
Despista-os e consegue mesmo matá-los, à exceção de dois
guerreiros, que o seguem até uma praia. Consegue fugir a ambos,
enquanto estes estão distraídos pela chegada de navios
espanhóis. Garras de Jaguar acaba por conseguir chegar à sua
aldeia destruída, onde a sua mulher deu à luz. Com a família reunida,
procura, no final do filme, um novo começo. (APOCALYPTO –
Wikipedia. Consulta em: 15 de Janeiro de 2014)

Compreendemos desta descrição de enredo que se trata do período de
dias próximos à chegada dos espanhóis, liderados por Cortés, à América.
Portanto, os personagens estariam retratando o poderio Asteca ante as demais
etnias da região, subjugando as demais por dominação, fazendo-os
prisioneiros. Como já vimos relatado nas palavras de GENDROP (2005),
SOUSTELLE (2002) e BUDDY (2010), esta era uma prática comum dos
Astecas e que fazia com que os mesmos pudessem construir um grande
império e edificar grandes obras, à base de mão de obra escrava.
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Mesmo não se tratando de um documentário, que busca por primazia
retratar pormenores do objeto de documentação, o filme, que pode ser
classificação como ação, drama e/ou épico (IMDb)¸ elenca uma série de
detalhes que revelam uma densa pesquisa história realizada para sua
produção.

Exemplificando,

Gibson

buscou

atores

exclusivamente

descendentes de Maias e que ainda falassem essa língua para compor elenco
e linguagem do filme. Nos detalhes que são exibidos nos filme podemos ser
remetidos às simbologias Astecas e Maia.
Deste modo, podemos inferir que a tribo de Jaguar Paw, que vivia em
harmonia e coexistia com outras tribos vizinhas, igualmente pacíficas, retrata a
civilização Maia, que no período histórico recortado no filme já não era
considerado em tempos áureos, mas em mera reminiscência (que perdura até
a atualidade), enquanto que o povo guerreiro que ataca sua tribo, pode ser
ligado aos Astecas, que na mesma época se tratava de um grande e poderoso
império, e, tradicionalmente, dominador de outros povos e etnias.
E, em dado momento do longa metragem, quando estes guerreiros
passam por uma cidade já devastada anteriormente, onde resta apenas uma
menina que está aparentemente doente, a infanta revela uma profecia àqueles,
dizendo que em breve os dias de glória daqueles tiranos acabaria. Esta
passagem remonta, conforme alerta GENDROP (2005), a ideia da mulher de
etnia Maia que ajudou os espanhóis a derrotarem e dominarem os Astecas.
Compreendido as corelações diretivas entre a estória ficcional do filme
com os relatos históricos dos Espanhóis, Astecas e Maias, iniciemos o
levantamento do figurino usado em Apocalypto.
Na tribo de Jaguar Paw todos se vestem assemelhados, o quê ajuda a
identificar ante todos os personagens, quais seriam de sua etnia. A distinção
entre os seus pares se dá por pequenos ornamentos fincados à pele, como
brincos e elementos perfurantes no rosto, similares aos contemporâneos
piercings.
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Entre estes elementos da indumentária comuns é, para os homens,
trajar uma tanga, com panejamento apenas frontal, tanto para crianças, jovens,
adultos e idosos.

Figura 21: Menino brinca com macaco

Na figura 21, podemos ver um menino que representa satisfatoriamente
como era esta tanga usada pelos humanos de sexo masculino na tribo. Além
disso, a estética do penteado destaca a testa, dando a impressão de
alongamento do crânio, pelo modo com que eram presos os cabelos, na região
superior da cabeça.

Figura 22: Mulher sendo atacada
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Já as mulheres, conforme figura 22, utilizavam de duas peças para fazer
sua indumentária; uma recobrindo a parte superior do corpo, outra, a inferior.
Neste caso, existe certa variação entre o traje de uma para a outra, mas em
nuances não tão significativas, apenas em detalhes de formas, ou altura de
barras, presença de franjas, entre outros.
Os personagens representantes desta tribo andam descalços, e suas
vestes são de tom próximo ao bege e marrom. O único personagem que se
veste significantemente diferente dos demais é o mais velho da tribo, que
possui maior grau de ornamentação e adornos.

Figura 23: Personagem mais idoso da tribo

Percebemos que os guerreiros que aparecem para dominar a tribo de
Jaguar Paw não são da mesma tribo, nem etnia, do mesmo por sua distinta
estética, inclusive, na indumentária.
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Figura 24: Detalhe do líder dos guerreiros invasores

Estes personagens que invadem a localidade onde está instalada a tribo
de Jaguar Paw, a destrói e domina alguns de seus membros são
essencialmente guerreiros, reconhecidos por portarem arcos e flechas, lanças,
adagas e bastões.
Além disso, a distinção deles, na vestimenta, está nos ornamentos e
penteados, onde detalhes similares a armaduras, como ombreiras, peitorais e
capacetes estão presentes, bem como o uso de sandálias de tiras, que
sobrepõem o peito do pé.
Após dominar a tribo de Jaguar Paw, estes guerreiros os transportam
até um grande centro, similar às cidades Astecas. Ali, é possível notarmos
pessoas de distintas classes sociais, pois as práticas vestimentares são
distintas,

que

possibilita-nos

interpretar

como

diferentes

patamares

hierárquicos, mas que convivem na mesma localidade.
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Figura 25: Mulheres com estética diferente

Dentre os distintos modos de vestir que são mostrados nesta ampla área
de

comercialização,

notamos

alguns

personagens

mais

detalhados,

esteticamente, como visto na figura 25. Entre eles, mulheres que possuem
pinturas corporais na cor verde e adornos exclusivamente na, também, cor
verde, referendando a pedra preciosa jade.
Além disso, estas mulheres trajam vestidos com tecidos enriquecidos de
detalhes na sua composição têxtil, e acabamentos, aparentemente, bem mais
refinados que dos demais personagens.
Por fim, destacamos seus penteados, de extrema exuberância, que são
enrijecidos e fixos, na maior parte dele.
Em sequência, vemos os prisioneiros, incluindo o personagem principal,
Jaguar Paw, tem seus corpos pintados na cor azul para darem início a uma
ritualística local.
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Figura 26: Prisioneiros sendo pintados de azul

Na própria sequência, o longa metragem revela que este rito é feito para
que aqueles pintados na cor azul tenham suas vidas sacrificadas, pelo líder
religioso local, como modo de atender ao chamado de Kulkulcan6, uma grande
divindade espiritual, que necessitava de sangue humano para ser adorada.
Ao serem levados os prisioneiros ao templo onde ocorre a cerimônia
ritualística, notamos a presença de alguns guerreiros protetores da nobreza
que são fisicamente mais fortes.

Figura 27: Guerreiros da nobreza

6

Nome Maia para o deus Asteca Quetzalcoátl.
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Além de armaduras nos dorso, braços, pernas, cintura e ombros, estes
guerreiros possuem pinturas corporais preparadas especialmente para a
ocasião, e usam máscaras com grandes plumas e formas que remetem ao
referido deus da cerimônia, traduzido como a serpente emplumada.
O governante local, de aparência austera, é distinto de todas as
centenas de pessoas presentes no momento por sua extrema e rica
ornamentação. Ele é o grande destaque da ocasião, mesmo sem estar agindo
nas cenas, apenas sentado, a observar a cerimônia, de seu trono.

Figura 28: Governante local

A riqueza de detalhes de seus adornos é quase interminável. São
centenas de pequenas pedras de jade recobrindo seu corpo, em pequenos
pingentes. Além disso, seus elementos perfurantes, também são todos em jade
e

entalhados,

com

grafismos

geométricos,

típicos

às

civilizações

mesoamericanas antigas. Seu capacete tem inúmeras plumas de grande porte,
simbolizando que aquele era um grande representante do topo da pirâmide
hierárquica daquela população.
Os demais personagens presentes à cerimônia, no topo do templo, são
reconhecidos como representantes da nobreza por suas vestimentas similares
a este governante, porém em menores detalhamentos dos adornos, mas todos
em jade. Ademais, os calçados têm refinamentos superiores aos dos outros
personagens.
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Figura 29: Detalhe dos pés dos personagens

De acordo com a figura 29, à esquerda notamos os pés de um
personagem que pertence à nobreza, que tem uma estética de melhor
acabamento e maior grau de riqueza do material utilizado, além da forma ser
mais complexa e demonstrar certo esmero na sua confecção.
Ao centro, podemos ver os pés de um dos prisioneiros, que não
calçavam quaisquer tipos de calçados.
E à direita visualizamos os pés de um personagem guerreiro que
capturou a tribo de Jaguar Paw, com um calçado não tão refinado quanto da
nobreza, mas já superior aos que andavam descalços.
Um destaque que fazemos é do uso de um colar, presente em todos os
personagens de Apocalypto, mesmo os de classes mais inferiores ou de menor
intensidade de adornos. E, ao morrer, o personagem deve ter seu colar
arrancado, simbolizando o final de sua jornada na terra e partida para o mundo
espiritual. Portanto, o colar é um símbolo de vida, seja para Astecas ou Maias,
no longa metragem.
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Figura 30: Guerreiro tendo seu colar arrancado após morrer

O filme retrata, então, com exímia propriedade a questão de distinção de
classes e hierarquias sociais para o povo representado nele. Sobretudo, para
nosso levantamento de imagens da indumentária, percebemos que este longa
metragem foca discretamente nos desenhos têxteis, parcimoniosamente nas
formas das indumentárias e

significantemente

e majoritariamente

na

ornamentação das diferentes classes sociais, em número de elementos
perfurantes, colares, braceletes e pulseiras, também no material de fabrico do
mesmo, presentes em ossos, madeiras, pedra obsidiana e pedra jade, e, por
fim, no tipo de detalhamento e entalhe dos mesmos.
Deste modo, finalizamos o levantamento imagético e análise inicial, da
presença de elementos estéticos comuns à civilização Maia e à civilização
Asteca, de um jogo eletrônico, de uma animação e de um filme de longa
metragem. Revelando como contemporaneamente as distintas mídias vêm
representando os povos indígenas americanos originários do continente
americano.
No entanto sentimos a necessidade de buscar um resgate bibliográfico
das informações colhidas, através das imagens e representações gráficas, para
termos ferramentas de análise e crítica, compreendendo a intensidade de
pertencimento dessas visualidades criadas aos efetivos relatos históricos dos
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Astecas e Maias. Afinal o questionamento da veracidade destas indumentárias
representadas surge naturalmente em nossas reflexões iniciais.
Para tanto, no capítulo seguinte, utilizamos da Pesquisa Bibliográfica,
enfocada nas vertentes de História e de História da Moda e da Indumentária,
como meio de investigar onde constam as informações das praticas
vestimentares destes povos.
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CAPÍTULO 2:
PRODUÇÕES BIBLIOGRÁFICAS –
A HISTÓRIA LIDA
2.1 História Geral das Américas
2.2 História da Moda e da Indumentária
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Este capítulo registra a Pesquisa Bibliográfica, a partir de um plantel
significativo de publicações acerca da temática desta pesquisa. É subdividido
em duas partes.
A primeira reúne e pondera sobre as publicações existentes, escritas na
língua portuguesa, sobre as sociedades que habitavam o continente americano
antes da chegada dos europeus, com um olhar sobre a História, como grande
área de estudos. Já a segunda, seleciona, amplamente, literatura da História
da Moda e da Indumentária e o que estes escritos levantados relatam (ou
deixam de relatar, na maioria das vezes), especificamente, sobre as
sociedades Asteca e Maia.
Esta pesquisa permitiu compreender como a História narra os fatos
ocorridos há mais de quinhentos anos, propõe algumas reflexões e revela o
que já foi creditado das sociedades em foco para a História da Moda e da
Indumentária.

2.1 História Geral das Américas

2.1.1 BIBLIOGRAFIA DE HISTÓRIA GERAL

Diante da Bibliografia selecionada e estudada, elegemos como
referência de História Geral O livro de ouro da História do Mundo: Da PréHistória à Idade Contemporânea, de J. M. Roberts (2000), para, por meio dele,
considerarmos algumas premissas sobre como se dá o grau de relevância
atribuído às civilizações Asteca e Maia no âmbito da História Geral.
Das 812 páginas constantes, cerca de 10 páginas são destinadas a
retratar os povos habitantes da América, anteriores à vinda dos europeus, num
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capítulo intitulado “As Américas antes dos europeus”. Este dado revela, talvez,
uma importância não suficiente dada a estas civilizações ante a História, pois,
numericamente, as informações escritas correspondem a cerca de 1,23% do
total de páginas desta literatura. É digno de nota que haja mais informações
sobre a África Antiga, num capítulo com 13 páginas, “A África antes dos
tempos modernos”, do que sobre os Maias e os Astecas. Ou mesmo, sobre
civilizações e nações como a Índia, retratada em 11 páginas, e a China,
presente em 26 páginas, ambas em “Mundos Isolados: As grandes tradições
asiáticas”.
Este trabalho não busca destacar que África, Índia ou China tenham
menor significância ou legado inferior para a sociedade atual, por sua cultura,
costumes ou tecnologia, comparativamente aos Maias e aos Astecas. Apenas
expor dados quantitativos referentes à parcela de estudos da História dedicada
aos originários do continente americano.
Retomando o capítulo já citado, “As Américas antes dos europeus”,
destacamos suas subdivisões em: Introdução (pp. 416 e 417), A civilização
Olmeca (pp. 417 e 418), A civilização Maia (pp. 418, 419 e 420), A civilização
Inca (pp. 420, 421 e 422) e a Civilização Asteca (pp. 422, 423, 424 e 425).
Frisamos, a seguir, algumas informações relevantes para esta dissertação,
presentes no referido capítulo.
Inicialmente o autor constata a origem recente das civilizações que
originaram o continente americano.

A História do homem nas Américas é muito mais curta do que na
África ou na verdade em qualquer outro continente, exceto a
Austrália. Há cerca de trinta mil anos, povos mongóis rumaram para a
América do Norte por terra, vindos da Ásia: o continente sempre foi
povoado por imigrantes. Em poucos milhares de anos infiltraram-se
lentamente em direção ao sul. (ROBERTS, 2000, p. 416)

Esta informação é bastante instigante, pois relata dados não constantes
em textos pedagógicos de História para o Ensino Fundamental e o Ensino
Médio no Brasil, como visto em DREGUER e TOLEDO (1995a e 1995b), nem
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ainda em relatos de outros autores sobre a origem dos povos americanos,
como veremos mais à frente.
Segundo ROBERTS (2000), outra constatação importante é a de que a
sociedade Maia não se encontrava mais em sua plenitude quando os
espanhóis chegaram à América. “(...) já passara do seu apogeu há muito tempo
quando os europeus chegaram” (p. 418).
Destacamos, ainda, um trecho cuja interpretação pode ser a de
subjugação dos Maias, como já explanada na Introdução desta dissertação e
fatual para muitas linhas da História, como nos autores que tratam os Astecas
e os Maias com o adjetivo “Pré-colombiano”.

Nesta época a civilização maia já chegara efetivamente ao fim, sem
deixar importantes tradições ou técnicas para o futuro, mas apenas
uma fascinante série de ruínas e uma língua ainda falada por dois
milhões de pessoas nos dias de hoje. (ROBERTS, 2000, p. 420)

Apoiados em afirmações de outros autores que contradizem as palavras
de Roberts, surgem-nos alguns questionamentos. Será possível afirmar que
nenhuma tradição ou técnica desenvolvida pelos Maias tem significância para o
“futuro”? Será que nenhum costume, hábito ou mesmo as composições
arquitetônicas, a formação hierárquica da sociedade, os estudos sobre
astronomia, os ciclos evolutivos e espirituais do Calendário Maia ou muitas
outras proposições têm real importância na atualidade? E todo o alarde e
preocupação com o “fim dos tempos” noticiado e tão midiaticamente replicado
em todo o mundo em dezembro de 2012, como já retratado na Introdução
desta dissertação, não seria um sinal de respeito para com a realização desses
povos?
Noutro momento, ROBERTS (2000) ainda afirma que “as brilhantes
civilizações dos Incas, Maias e Astecas (...) importam menos, e são de fato
pouco mais que belas curiosidades à margem da História Mundial” (ROBERTS,
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2000, p. 424), revelando, na sequência, que seu legado se restringe a
chocolate e tortilha preparada com farinha de milho (p. 425).
Este olhar crítico não é direcionado apenas ao autor supracitado, mas
também a uma linha tradicionalista da História, que propõe o eurocentrismo, o
Ocidente superior ao Oriente, “descobrimentos” e “acasos”, por meio da qual
aquele estudioso, e muitos outros, se orientam.
Devemos ponderar que a escola de formação pela qual os ingleses
passam na área de História, de acordo com BARROS (2011), majoritariamente,
enfoca seus estudos nas civilizações clássicas surgidas no velho mundo.
Portanto, talvez para quem enxergue a evolução de sociedade no continente
americano como algo ocorrido apenas depois da vinda dos europeus, de fato,
aquilo que os “pré-colombianos”, como o chamavam, deixaram, não se trata de
um legado, mas apenas de pequenas curiosidades antropológicas, à margem
das grandes culturas da sociedade, como a dos Gregos e Egípcios.
Reforçamos, então, a importância de restaurar e consagrar o legado das
civilizações Maia e Asteca, haja vista a posição periférica na qual grande parte
da literatura de História Geral as aloca. No próximo subcapítulo, veremos se os
investigadores da História da América, especificamente, adotam a mesma
postura dos demais.

2.1.2 BIBLIOGRAFIA DE HISTÓRIA DA AMÉRICA

Fazendo um recorte dentro da literatura sobre a História da América,
elegemos dois representantes: História das Sociedades Americanas, AQUINO,
JESUS e OSCAR (2010) e Guia Politicamente incorreto da América Latina, de
NARLOCH e TEIXEIRA (2011).
O primeiro relata especificamente a constituição social das Américas e,
de fato, interessa ao presente estudo por investigar aspectos relevantes das
sociedades Maia e Asteca que se perpetuam até os dias de hoje. Já o
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segundo, propõe uma visão crítico-satírica da História da América, propondo
heróis não tão “bonzinhos” e momentos “mal narrados” da História do
continente americano, conforme veremos em detalhes mais adiante.
Das 764 páginas constantes em História das sociedades americanas
(AQUINO, JESUS e OSCAR, 2010), em torno de 60 são relatos exclusivos dos
povos originários do continente. O livro é dividido em seis partes. A primeira,
Parte I – o gênio sutil dos homens de regiões estranhas..., é dedicada a estas
sociedades e civilizações. Ou seja, restringindo-nos a uma publicação
específica sobre História da América, notamos uma maior significância
quantitativa dada aos Astecas e aos Maias. Adiante, veremos que a relevância
qualitativa também se faz presente.
A primeira parte do referido livro está subdividida em: Introdução (p. 25 a
29), Unidade I: Somos parte da terra e ela é parte de nós – os primeiros povos
americanos (p. 29 a 45) e Unidade II: Onde anteriormente não havia milho,
agora existem grandes colheitas – as sociedades agrárias (p. 45 a 81). A
Unidade I retrata as origens da instauração de comunidades, posteriormente
sociedades, no continente americano, enquanto que na Unidade II é descrito
desde o apogeu Maia ao fim do Império Asteca, com a chegada dos espanhóis.
Na contracapa da obra já lemos “[u]ma obra importante que, destacando
aspectos geralmente ignorados ou desprezados como agentes da História,
analisa a ação das forças sociais e econômicas para a melhor compreensão do
fenômeno histórico” (2010).
AQUINO, JESUS e OSCAR (2010) destacam razões que nos levaram
ao recorte dos Maias e Astecas, frente a centenas de outras civilizações
indígenas americanas.

As sociedades indígenas pré-colombianas assumiram diferentes
formas de vida material e cultural. De um modo geral, as
comunidades da América do Norte e da quase totalidade da América
do Sul não apresentaram um grau de desenvolvimento de forças
produtivas tão elevado quanto as sociedades encontradas pelos
espanhóis na Mesoamérica (maias e astecas) e no Altiplano peruano
(incas). (...)
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Quando, no século XVI, os conquistadores espanhóis iniciaram a
pilhagem dos recursos materiais e a destruição cultural do Novo
Mundo descoberto por Colombo, defrontaram-se basicamente com
dois tipos de formações sociais: de um lado, as civilizações
(sociedades de classe) como a dos astecas, maias e incas; de outro,
as comunidades primitivas de caçadores ou pescadores, coletores e
agricultores primitivos (2010, p. 32).

Os autores deixam claro que consideram as referidas civilizações
superiores às demais por uma questão de grau de desenvolvimento, baseado
no tipo de formação social presente.
Relembramos, também, uma citação já feita na Introdução, mas
necessária para uma amostragem da definição qualitativa que se faz dessas
sociedades (2010, p. 18): “Ao estudarmos as sociedades indígenas americanas
e as culturas que produziam, devemos ter como principal objetivo manter viva a
memória histórica desses povos, muitos deles desaparecidos (...)”.
Diferentemente de ROBERTS (2000), AQUINO, JESUS e OSCAR
(2010) não ignoram o legado cultural deixado por sociedades como a Asteca e
a Maia e nem o resumem a meras curiosidades, conforme já demonstrado nas
citações anteriores. E mais, estes últimos estimulam propositadamente a que
se perpetue aquilo que essas civilizações puderam desenvolver e deixar-nos
como ensinamento, enquanto que aquele não traz qualquer referência à
riqueza cultural daquelas sociedades.
Outro contraponto entre os distintos autores é quanto à origem do
homem na América.

Os recentes conhecimentos arqueológicos situam as primeiras
migrações entre 40000 e 10000 a.C. – muito provavelmente em cerca
de 15000 a.C. Existem provas de que, por volta de 9000 a.C., já havia
homens na América. (...) Na realidade, como sustenta o aloctonismo,
os primitivos habitantes da América eram originários da Ásia Oriental
(Sibéria) (AQUINO, JESUS e OSCAR, 2010, p. 29).

Percebemos, portanto, divergências substanciais quanto a uma datação
precisa e, ainda, quanto ao povo originário – entre Sibéria (Ásia Oriental) e
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Mongólia (Ásia Central). Não julgamos essas informações entre incorretas e
verídicas, mas apenas as expomos como modo de contrastar dados
bibliográficos.
No que se refere aos maias dentro dessa literatura, destacamos:

Os maias (...) constituíram povos que falavam línguas aparentadas, e
elaboraram uma das mais complexas e influentes culturas das
Américas. Alguns historiadores, para quem a Europa é o centro do
mundo, chegaram a comparar os maias aos gregos, em termos de
importância cultural (AQUINO, JESUS e OSCAR, 2010, p. 56).

Nesse ponto, os autores revelam que mesmo os historiadores de linhas
mais conservadoras e pragmáticas fazem certo reconhecimento da relevância
que a cultura maia deixou à posteridade. Claramente, vemos um olhar mais
atento aos Maias, o que distingue, mais uma vez, esses autores de ROBERTS
(2000).
Ademais, sobre os Astecas, podemos sublinhar a surpresa causada aos
europeus quando se depararam com seu império, mas, sobretudo, com as
relações hierárquicas e de dominação que constituíram:

Quando os soldados de Cortez chegaram ao México, em 1519,
maravilharam-se ante os canais, praças, mercados, pirâmides e
palácios da capital asteca, então uma cidade com cerca de 200 mil
habitantes, centro de um império que se estendia desde o norte do
México até a Guatemala, ao sul, e do oceano Pacífico até o Atlântico.
Evidentemente, a dominação asteca fez-se à custa das tribos
vizinhas, subjugadas ou pela força militar, ou por hábil política
diplomática, e obrigadas a pagar tributos. (AQUINO, JESUS e
OSCAR. 2010, p. 60)

Notoriamente existe um relato de que se registrou grande surpresa por
parte daqueles que vieram ao continente americano no século XVI. Como
surpresa, podemos relembrar desde a Arquitetura (pirâmides e palácio) e o
Urbanismo (canais e praças), perpassando as estratégias militares (a
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dominação sobre outras tribos) e, por fim, culminando na cultura em si dos
Astecas.
Em “Guia politicamente incorreto da América Latina” (NARLOCH e
TEIXEIRA, 2001), das 335 páginas, 52 páginas dedicam-se, exclusivamente, a
relatar os fatos históricos, de modo revisitado e posto sob a lupa do olhar crítico
dos nativos americanos, povos pioneiros no continente. Fazendo parte do
capítulo “Astecas, incas e maias”, dentre outros sete, nota-se uma real
dedicação desta bibliografia em retratar e restaurar a história destes povos.
A relevância de tal publicação, motivo e razão pela qual foi selecionada,
se dá por conta de um descompromisso com a história tradicional, em suas
linhas mais conservadoras e eurocentristas, e um intuito de investigação
comparativa entre versões dos “vencedores” e dos “derrotados”, traçando
novas perspectivas para a compreensão dos fatos ocorridos durante a
conquista espanhola, de forma mais verossímil.
Para percebermos essa intencionalidade dos autores, destacamos a
seguir uma citação que denota a compreensão popularizada e altamente
disseminada de como se enxergam os acontecimentos: “A conquista aparece
como uma sequência de batalhas travadas entre dois grupos bem definidos. De
um lado, há os espanhóis; de outro, os índios, sempre derrotados ou
subservientes” (NARLOCH e TEIXEIRA, 2011, p. 80).
De

fato,

a

História,

orientada

por

longo

período

nas

linhas

tradicionalistas e impondo a versão dos vencedores, alocando a percepção dos
derrotados como marginalizada e, por vezes, nem citada, parece nos contar,
basicamente, que os espanhóis chegaram à América, dominaram os índios
locais e os extinguiram, posteriormente construindo o chamado império da
Nova Espanha1.

1

Denominação usada, bibliograficamente, pela primeira vez por Frei Bernardino de Sahagún,
em 1577.
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Pois experimente ver a conquista espanhola de um jeito diferente.
Mais ou menos assim:
Há séculos, índios do mesmo grupo étnico e linguístico lutam entre si.
(...) o destino dos perdedores: pagar pesados tributos em forma de
mercadorias, ser obrigado a migrar para zonas inóspitas e ver
familiares serem enviados para sangrentos rituais de sacrifícios. Os
vencedores ainda reúnem guerreiros entre os derrotados para
prosseguir a conquista e construir um império. De repente, há uma
novidade. Surgem indivíduos com barba, roupas estranhas, animais
nunca antes vistos e armas mais ágeis – os espanhóis. As cidades
que tentam escapar do império vizinho veem nesses homens
estranhos aliados potenciais. Oficializam uma união com os recémchegados e voltam à guerra. Acontece assim uma reviravolta. (...) Os
índios, antes ameaçados, agora têm orgulho de serem amigos dos
espanhóis e se intitularem “índios conquistadores” (NARLOCH e
TEIXEIRA, 2011, p. 80-81).

Desse modo, podemos ver retradadas estratégias de dominação que
não foram exatamente traçadas com exclusividade pelos espanhóis ao
chegarem na América. Pela argumentação, notamos com clareza que o intuito
de revanchismo entre os grupos era suficientemente grande para enxergarem,
naqueles “estranhos”, forças que, unidas às suas próprias, poderiam fazer-se
vingar e sobrepor-se aos então grupos dominadores.
Aparentemente, nessa versão, poderiam existir contestações históricas,
até mesmo baseadas nos relatos europeus sobre este acontecimento.
Entretanto, para reforçar que, apesar de ser uma versão não oficializada pela
História tradicional, também pode ter sua legitimidade nos relatos, os autores
expõem as fontes de informações.

Alguém poderá dizer que essa segunda versão é puro revisionismo
dos dias atuais, uma tentativa politicamente incorreta de varrer fatos
há tanto tempo conhecidos e atenuar as atrocidades sobre os povos
nativos da América. A versão, porém, não é nova. Foi registrada há
mais de 500 anos pelos próprios índios do México. (...) relatos como
esse estão disponíveis em cânticos, altares, pedras, cartas e pinturas
da tradição milenar – as memas obras que descrevem epopeias
anteriores à chegada dos europeus (NARLOCH e TEIXEIRA, 2011, p.
81).

Outrossim, se a versão narrada e descrita por Cortez e sua comitiva é
tratada indiscriminadamente como oficial e verídica, a perspectiva dos nativos
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deveria ser posta em grau de paridade pela história, tornando assim, crítico o
entendimento dos relatos do passado de nossa civilização.
Por não se tratar do objetivo específico desta dissertação, deixamos
apenas assinalado que o relato da visão crítica, ou mesmo de outras versões
da História, só pode contribuir para o entendimento e compreensão dos fatos
ocorridos, se forem analisados de modo mais pleno.
Um destaque importante que fazemos, e que tem sido pouco
considerado por outros autores, é acerca do forte sentimento de orgulho em
poder fazer parte do exército e em poder derrotar outros povos, mesmo que
pela morte, que parecia existir entre os astecas.

Além disso, os índios, tanto da Mesoamérica quanto dos Andes, não
consideravam errado o ato de matar alguém de outro povo. Os
astecas, por exemplo, tinham um tremendo orgulho dos seus
assassinos. (...) Quem matava mais era mais reconhecido – tinha
roupas melhores, entrada garantida em festas e mais mulheres. Um
guerreiro com quatro mortes nas costas, por exemplo, podia dançar
em importantes cerimônias e vestir finos ornamentos nos lábios, além
de tiaras com penas de águia (...). Já os guerreiros águia e jaguar
2
podiam jantar no palácio real, beber pulque e ter amantes. A
escalada de um jovem na carreira militar era fonte de grande orgulho
para sua família (NARLOCH e TEIXEIRA, 2011, p. 105-106).

Logo vemos que o grande objetivo instaurado para os astecas era poder
ingressar na carreira militar e, dentro dela, quanto maior o grau de desenvoltura
(baseada no número de assassinatos), mais rapidamente se ascendia
hierarquicamente.
Outro dado importante é a citação da indumentária como instrumento de
distinção entre as categorias de guerreiros. Do mais baixo, para quem nem
adornos nos lábios nem certos ornamentos na cabeça (como a tiara de penas
de águia) poderiam fazer parte de sua prática vestimentar, aos mais altos, que
além de todo o luxo da elite da civilização asteca, possuíam indumentárias

2

No capítulo 3, trazemos uma definição e descrição da bebida pulque.
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específicas baseadas em animais sagrados como os jaguares e as águias,
contendo peles, penas e até mesmo bicos e crânios.
Eis um relato fundamentador de que a indumentária é, de fato, elemento
consagradamente distintivo de classes hierárquicas, mesmo dentro de uma
subcategoria, como a descrita no exemplo da classe militar. Desse modo,
comparativamente, podemos reconhecer a distinção entre as outras classes da
sociedade asteca, e mesmo maia, presente na vestimenta.
Outro momento interessante na publicação é a descrição de métodos
estratégicos de alianças desenvolvidos por Moctezuma, imperador asteca.

O caso mais famoso é o de uma das filhas do imperador Montezuma,
batizada como Doña Ísabel Moctezuma. Antes de os espanhóis
chegarem, ela já havia casado com três líderes vizinhos, com o
objetivo de selar alianças entre os povos.
Depois da conquista, foi morar na casa do próprio Hernán Cortés,
com quem teve um filho. Ainda se casou com outros três
exploradores espanhóis (...). Ninguém a considerava uma mulher
promíscua – e sim uma respeitável representante da nobreza, dona
de encomiendas e preocupada em construir alianças de sangue com
os espanhóis mais proeminentes (NARLOCH e TEIXEIRA, 2011, p.
117).

Um relato como esse pouco provavelmente constaria em versões mais
pragmáticas da História, em virtude do distinto sentido de pudor e monogamia,
fortemente impregnado nas religiões ocidentais mais predominantes. Essa
perspectiva, por vezes, busca retratar uma versão da história que esteja
cumprindo seus ensinamentos e dogmas religiosos.
Sob a ótica estratégica, devemos considerar a atuação da filha do
imperador asteca como brilhante, pois os múltiplos matrimônios geravam forte
elo de união e alianças entre os distintos povos e etnias. Porém, sob o ponto
de vista moral, mesmo da maior parte da sociedade ocidental na atualidade, e
ainda mais exacerbado para a daquela época, esta atuação era vista como um
comportamento amoral, antiético, inapropriado, inoportuno, além de uma série
de outros adjetivos pejorativos, como descritos pelos freis católicos que
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acompanharam Cortés e as comitivas conseguintes dos espanhóis à América,
a respeito de alguém que não poderia estar do lado do “bem”, logo, dos
“heróis” e, também, vencedores.
Vejamos ainda uma retratação dos autores:

Não é correto, é claro, cometer o equívoco oposto de acreditar que os
espanhóis não protagonizaram ação alguma, só acompanharam os
índios em seus conflitos internos. Ou que não provocaram uma
tremenda reorganização da vida dos índios. Mas a ideia do índio
conquistador mostra como é exagerado e simplista dizer que os
povos locais da América Latina foram marginalizados e excluídos de
suas decisões políticas. Líderes e guerreiros locais não só
estabeleceram alianças estratégicas para impor sua vontade como,
muito depois de a conquista espanhola se estabelecer, continuaram
participando da elite política (...).
Esses índios logo deixaram os seus costumes de lado para entrar na
sociedade espanhola. Não demoraram a adotar nomes europeus,
vestirem-se como aristocratas espanhóis, criar rebanhos de ovelhas,
morar em casas coloniais com camas, colchões, mesas e cadeiras,
ter cavalos, espadas e armas de fogo (NARLOCH e TEIXEIRA, 2001,
p. 120-121).

Assim, visualizamos um relato importante e marginalizado perante a
grande História Geral (e tradicionalista) de que a chegada dos europeus não
impôs uma dominação sobre os índios, dizimando-os e criando mártires como
Montezuma, o imperador, último grande líder defensor do império asteca.
Na verdade, eram seres humanos, passíveis de virtudes e pecados,
erros e acertos, e vontades, razões, anseios e motivações distintas que
buscavam ou dominar as novas terras ou continuar governando as mesmas.
Mais uma vez, pudemos ver relatos que remetem à indumentária. Afinal,
quando o domínio espanhol era irreversível nas terras da mesoamérica,
aqueles nativos que se aliaram a eles adotaram seu padrão de vida, incluso,
como descrito, os hábitos e costumes das roupas, pois esse era um modo de
se equiparar aos novos habitantes, governantes daquela terra.
Enfim, a História nos mostra que os povos conquistadores buscam impor
seus hábitos e costumes, incluída aí a indumentária, por vezes à guisa de
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defender o pudor, mas com o real intuito de fazer-se preponderante e pleno,
apagando vestígios da cultura existente anteriormente. Logo, seus antigos
trajes não mais serviam para o cotidiano, sequer para qualquer outra ocasião,
resumindo-se a apenas um retrato na memória daqueles que conseguiram
sobreviver, passando entre as gerações posteriores, de modo a se esvair e se
mesclar às outras raças, brevemente. Mais adiante, explanaremos sobre a
riqueza de detalhes e exuberâncias das vestes tradicionais dos Maias e
Astecas.

2.1.3 BIBLIOGRAFIA DE HISTÓRIA ESPECÍFICA

No que se refere ao período histórico em que as civilizações Asteca e
Maia se encontravam em plenitude no continente americano, intitulado por
alguns autores como História da América Antiga, selecionamos três
exemplares para ponderar as perspectivas e linhas teóricas abordadas nesta
dissertação.
O primeiro, nomeado A América Antiga: civilizações pré-colombianas, de
Michael COE, Dean SNOW e Elizabeth BENSON (2006), pertencente à série
Grandes civilizações do passado, consta de 240 páginas escritas na
perspectiva

de

três

antropólogos

e

professores

de

universidades

estadunidenses. Os autores distribuem as etapas e capítulos da publicação por
regiões geográficas (América do Norte, Mesoamérica e América do Sul),
independentemente do período histórico em que as civilizações se deram ao
longo do continente. Lembramos que a parte da obra que mais contribui para o
nosso trabalho é a chamada “Quarta parte: A mesoamérica”, que na repartição
de temáticas dentre os autores, ficou sob a responsabilidade de Coe.
Mesmo denominando as civilizações de “Pré-colombianas” já no título do
livro, percebe-se, no decorrer da leitura, que a adoção dessa nomenclatura
está intimamente ligada às escolas americanas de História e Antropologia, que
buscam intitular os períodos da História e a Civilização conforme popularmente
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são conhecidas. No entanto, o esmero do autor em buscar transparecer sua
admiração pelas civilizações antigas da América, incluso Maia e Asteca, se dá
logo na introdução: “(...) Não há necessidade de formular a pergunta: por que
estudar arqueologia americana? É evidente que o passado faz parte do
presente” (COE, SNOW e BENSON, 2006, p. 10).
Novamente no que se refere à questão da origem do homem no
continente americano, os autores revelam a divergência já mencionada de
opiniões entre autores sobre o povo que veio a este continente com o intuito de
instalar-se, entre originários da Sibéria ou da Mongólia. Esses autores
acreditam na maior probabilidade de os primeiros americanos terem vindo da
Sibéria, embora não refutem categoricamente a possibilidade de terem vindo
da Mongólia. Porém, reafirmam, ao menos, o dado de que as caravanas,
vindas da Ásia, adentraram a América passando pelo estreito de Bering, que
ligava o que é conhecido hoje como a Sibéria ao Alasca.
Sob a vertente antropológica, abordada nessa obra, a respeito dos
Maias, destacamos o forte significado dessa civilização frente a qualquer outra
que existira na América Antiga:

Não há a menor dúvida de que a cultura clássica dos maias
ultrapassa notavelmente as outras civilizações do Novo Mundo préhispânico. Os maias são, certamente, o único povo aborígene da
América que pode chamar a atenção dos historiadores. Seus
sucessos foram enormemente apreciados pelos estudiosos europeus
e americanos, em grande parte, de acordo com critérios ocidentais
(...). (COE, SNOW e BENSON, 2006, p. 114).

Vemos que os autores se posicionam dentro de um pensamento que
expõe o padrão ocidental de enxergar a História, mas nem por isso deixam de
externar um reconhecimento da importância histórica da civilização Maia.
Em sequência, delineamos importantes momentos da literatura que se
dedica aos Astecas, considerada pelos autores como a mais conhecida das
culturas “pré-hispânicas”, pela dedicação recebida em documentos da época,
em destaque a enciclopédia de 12 volumes do Frei Bernardino de Sahagún.
81

Relembramos ainda que as relações sociais eram ligeiramente distintas
do padrão europeu, sobretudo quanto aos serventes, salientando que a
construção hierárquica era de extrema complexidade.

Na base da pirâmide estavam os escravos, que eram bem tratados, e
os servos que trabalhavam nas terras privadas da nobreza. O grosso
da população era constituído pelos plebeus ou macehualtín, que
viviam e trabalhavam nas terras comunitárias, sob os quais tinham
direito de usufruto. Estes homens livres e suas famílias pertenciam a
grupos de famílias aparentadas, conhecidos como calpulli ou “casas
grandes”. Cada uma delas tinha sua própria terra, os dirigentes do clã
e seu templo. Em Tenochtitlán-Clatelolco, esses grupos eram cerca
de vinte. Acima deles, estava a nobreza hereditária ou os pipiltín, que
formava a alta burocracia do sistema imperial asteca, e de cujas
fileiras era instituído um conselho para assessorar o imperador e
eleger o seu sucessor entre os membros da linhagem governante
(COE, SNOW e BENSON, 2006, p. 145).

Uma sexta parte do livro, chamada “A herança viva”, tece comentários
sobre os desdobramentos dos antigos hábitos, costumes e cultura dos povos
americanos originários, os quais ainda estão mantidos em nosso cotidiano,
mesmo na atualidade. Destacamos, então, sobretudo, um relato da importância
das práticas vestimentares:

Já nas terras altas da Mesoamérica e dos Andes, é o tecido que é
importante, pois em muitas regiões ainda são confeccionados
modelos e vestidos específicos, que permitem identificar a que cultura
pertence quem os teceu e quem os veste (COE, SNOW e BENSON,
2006, p. 220).

Relatos sobre este tipo de indumentária e sobre os tecidos tipicamente
(e historicamente) desenvolvidos pelos povos Maia e Asteca encontram-se no
capítulo 3 desta dissertação, onde teremos a oportunidade de conhecer tais
elementos culturais citados, bem como investigar seus detalhamentos.
Já o segundo e terceiro exemplares fazem parte da Coleção As
civilizações Pré-Colombianas, repartida em três volumes: A civilização Asteca
(SOUSTELLE, 2002), A civilização Inca (FAVRE, 2004) e A civilização Maia
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(GENDROP, 2005). Destas, utilizamos SOUSTELLE e GENDROP para a
presente investigação.
Esta coleção se destaca no meio acadêmico e investigativo por se tratar
de estudos específicos sobre cada uma das civilizações e serem publicações
redigidas por renomados autores da área da História3, e pelo reconhecimento e
prestígio dentro da História dessas três publicações, como referenciais.
Em A civilização Asteca (2002), de SOUSTELLE, existem sete capítulos,
que são: I – As origens, II – O Império Asteca em 1519, III – Sociedade e
Governo, IV – A vida cotidiana, V – A religião, VI – Artes e Literatura e VII – A
queda do Império Asteca. Sua ordem não cronológica, desconstruindo a
concepção dos fatos e acontecimentos na ordem histórica em que ocorreram,
permite que o autor explore minuciosos detalhes sem a necessidade de
contextualizar o momento dos mesmos, como colaborador direto para o
acontecimento. Isto é, a forma adotada pelo autor permite explorar
detalhamentos da civilização asteca sem a necessidade da interferência
histórica.
Destacamos o capítulo VI – A vida cotidiana, que se subdivide em: 1 –
Vida rural e vida urbana, 2 – Meio de subsistência, culinária e refeições, 3 –
Vestuário e Ornamentos, 4 – Os jogos, 5 – Técnicas e conhecimentos e 6 – O
ciclo da vida. Sobretudo, sublinhamos o subitem 3 – Vestuário e Ornamentos,
que se trata de uma abordagem significantemente rara em uma literatura de
História, estando possivelmente contemplada nessa obra em virtude da
formação etnográfica do autor, uma vez que tal ciência observa a indumentária
como um forte e valioso símbolo, influenciador em diversas sociedades e
culturas.
De início, o autor nos introduz a nomenclatura específica das peças de
vestimentas utilizadas pelos Astecas. Conforme SOUSTELLE (2002, p. 48), os
3

Para exemplificar, Gendrop é Professor da Universidade Autónoma do México e Professor
Associado da Universidade de Paris I, e Soustelle é especialista em América Latina, já tendo
sido diretor do Museu do Homem, da École des Hautes Études (ambos em Paris), bem como
eleito para a Academia Francesa.
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homens vestiam Maxtlatl, tanga com as pontas bordadas que iam, na parte da
frente e na parte de trás, até à altura dos joelhos, perpassando e sendo
amarrada frontalmente na cintura. Completava a indumentária um Tilmatli,
manto retangular preso sobre as espáduas e com amarração frontal. Por
vezes, o homem usava por baixo deste manto uma espécie de túnica.
Já para as mulheres, a prática vestimentar era composta de Huipilli4,
peça da indumentária que cobria desde o pescoço e ombros à parte superior
das pernas, e também pelo Cueitl, saia que recobria as partes médias e
inferiores das pernas.
Na sequência, o autor revela que em trajes habituais masculinos,
frequentemente, existiam drapeados, enquanto que nos trajes militares, as
peças eram costuradas justas aos corpos e havia a presença de calças que
iam até a altura dos tornozelos. A cabeça era ornada com um capacete feito de
madeira e plumas e, dentre muitas formas, majoritariamente eram feitos como
cabeças de jaguares, águias e serpentes.
Outro detalhe importante (p. 49) é a descrição do material têxtil usado. O
algodão era o material mais difundido e era importado das Terras Quentes do
império. O Ixtle5, também nomeado pelo autor como fibra do agave, era
utilizado na confecção de peças para cidadãos menos abastados. Além disso,
utilizavam-se pelos de coelhos para se construir mantas e cobertores de
inverno.
Os tecelões astecas eram profissionais que construíam estampas nos
tecidos, de modo engenhoso (SOUSTELLE, 2002, p. 50). A maior parte dos
tecidos era estampada com motivos geométricos ou animais estilizados, como
coelho, borboleta e peixe.
A questão cromática também detinha sua importância na sociedade
Asteca. De acordo com o autor, a coloração turquesa era exclusiva do manto
do imperador. Já o Ciuacoatl, posto mais importante imediatamente abaixo do
4

Trazido como Huipil em algumas bibliografias.

5

No capítulo 3 desta dissertação, exploramos mais detalhes sobre esta fibra têxtil.

84

imperador, também chamado de juiz supremo, figura responsável por substituir
o imperador em sua ausência, usava o manto branco e negro. A indumentária
dos sacerdotes poderia conter a cor preta e/ou verde-escura.
Quanto aos calçados, apesar de a maioria dos homens não possui-los,
era possível encontrar um amplo uso de sandálias, chamadas de Cactli, em
modelos de fibra ou de couro, com saltos banhados a ouro, pedrarias ou pele
de jaguar.
Segundo o autor, a ornamentação feminina era composta por espelhos
de pirita ou obsidiana, pedras preciosas locais, e verificava-se pintura facial,
como espécie de maquilagem local, para a qual se usava a argila Axin, de cor
amarelo-clara, ou terra na mesma cor, denominada Tecozauitl. Além disso,
perfumavam-se com incensos e penteavam seus cabelos, dividindo-o ao meio,
e deixando uma franja frontal.
A pintura facial, presente em algumas provinciais tropicais, era utilizada
dentro do restante do império asteca apenas pelas Auianime, jovens cortesãs
que se relacionavam com os guerreiros. Em certos casos, existem relatos,
segundo o autor, de tingimento de dentes na cor vermelha. Porém, para o
restante das mulheres, esse tipo de ornamentação era vista como vulgar e
desaprovada.
Ainda, nos territórios onde as técnicas de ourivesaria eram evoluídas,
homens e mulheres usavam diversas joias, como brincos, colares, pendentes,
pulseiras para os braços e tornozelos. Outrossim, os homens perfuravam o
septo nasal e o lábio inferior para introduzir ornamentos de metais preciosos ou
pedras rígidas.
Ornamentos como penteados luxuosos, penachos ou emblemas e
escudos com plumas, de colorido extraordinário (SOUSTELLE, 2002, p. 51) só
podiam ser incorporados ao traje em cerimônias da alta hierarquia ou em
campos de batalha.
E, por fim, o símbolo máximo do alto escalão, restrito a poucos
senhores,

o

cocar

de

plumas

de

Quétzal,

também

chamado

de
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Quetzalapanecayotl. Um destes exemplares foi ofertado por Moctezuma II a
Hernán Cortez.
Já em A Civilização Maia de GENDROP (2005), os capítulos são: I – As
origens, II – O despertar da civilização Maia clássica, III – A Idade de Ouro dos
Maias, IV – O declínio do mundo Clássico e V – O período pós-clássico. A
montagem

deste

autor

revela

uma

visão

cronológica

dos

fatos

e

acontecimentos, tornando sua perspectiva mais histórica, o que, talvez, para o
estudo da Sociedade Maia faça mais sentido, por causa da influência constante
dos momentos e contextos no desenrolar dos fatos. Por se tratar de um
pesquisador na área de Arquitetura, GENDROP traz, no seu recorte, uma
perspectiva arquitetônica muito interessante na investigação dos Maias.
Entretanto, o mesmo olhar de esmero perante a indumentária, como feito na
literatura de SOUSTELLE (2002), não ocorre nesta edição da coleção As
civilizações Pré-Colombianas.
Em síntese, GENDROP revela que a civilização Maia teve seu período
de constituição, crescimento, amadurecimento, auge e queda (2005).
Entretanto, o interessante, e que distingue essa sociedade das demais
sociedades indígenas americanas (igualmente, de grandes civilizações em
outras localizações do mundo) é o fato de sua queda (última fase) não
significar um sepultamento cultural e étnico desse povo. Contrariamente à
queda de outras civilizações, os Maias souberam permanecer vivos, ao longo
de gerações, inclusive até a atualidade, em boa parte da população mexicana.
Elementar que sua cultura, presente nos hábitos, costumes, tradições,
práticas, e também na indumentária, não é mais tão marcante e significante
para aqueles descendentes nos dias de hoje. Porém, seus traços culturais mais
fortes continuam vivos, como o reconhecimento de sua etnia, visível no biótipo
dos oriundos dos Maias e até mesmo em alguns resquícios de trajes típicos
(GENDROP, 2005).
Dentro de todo contexto e percorrer histórico apresentado pelo autor,
destacaremos três momentos que nos ajudam a compreender um pouco da
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composição cultural dos Maias e as razões de ser tão plural em seus hábitos e
costumes.
Para descrever o período de auge dos Maias, GENDROP revela:

Após um período de estagnação relativamente pronunciada, entre
534 e 613 (designado pelos antropólogos anglo-saxões como hiatus),
e que se traduz principalmente pela lentidão generalizada na
construção de estelas datadas e outros monumentos, uma
efervescência inusitada vai agitar as Terras Baixas (...).
Com o advento dessa fase, assiste-se a uma prosperidade
generalizada na quase totalidade das terras baixas, acarretando o
aumento progressivo da população. Longe de estar centralizado em
uma “capital” única, o poder está polarizado de uma miríade de
centros cerimoniais do tipo “Cidade-Estado” e de dimensões bem
diversas, controlando um território mais ou menos vasto, seja, manu
militari, seja, como parece ser mais frequente, mediante um jogo
complexo de alianças dinásticas ou interesses comerciais, que não
exclui absolutamente a possibilidade de longas migrações.
(GENDROP, 2005, p. 53-54).

Nessas informações transcritas podemos averiguar, primeiramente, a
descentralização do poder da Civilização Maia. Distintamente dos Astecas, cujo
centro espiritual, político e militar concentrava-se em Tenotitlán (atual Cidade
do México), os Maias faziam com que cada pequeno vilarejo seu pudesse ter
sua representatividade nas instâncias culturais vigentes à época. Claro que
certas cidades possuíam templos mais proeminentes que outras, como é o
caso de Chichén Itza, porém, essa distinção não existia por acreditar-se que
esta ou aquela cidade-estado era de maior importância, mas por uma questão
de números populacionais e, por consequência, número de trabalhadores
disponíveis para construção de templos, palácios e santuários.
Em se tratando da dissipação do “centro”/“capital” dentre as cidades
Maias, podemos relativizar, também, suas práticas vestimentares. Se não
existisse um centro específico e geral do poder político, logo não haveria um
padrão específico de ordenação indireta do hábito de trajar o vestuário. Noutras
palavras, como não havia uma única cidade mais importante, detentora e
mandatária das informações culturais, não podemos afirmar que a prática
vestimentar de um único lugar seria referencial para todos os outros. No
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entanto, esta informação não quer dizer que não havia hábito comum na
indumentária, quiçá menos ainda, hierarquia dentro das próprias cidadesestados (ou mesmo, pequenos povoados), o que pode exemplificar-se pela
distinção nos trajes de um sacerdote para um trabalhador braçal.
Outro dado interessante desse trecho é sobre a capacidade dos Maias
de agregarem outros povos e tribos à sua própria civilização. Como visto antes
esse englobamento era feito, majoritariamente, via acordos, que mesmo muito
complexos, eram preferenciais às lutas e guerras. Sublinhamos essa
informação, que retrata o povo Maia como hábil em negociações e favorável a
esta prática, em lugar da guerra.
Isso traça linhas que permitem caracterizarmos os Maias como um povo
pacifista, porém expansivo por meio da negociação. Esse fato foi o que
possibilitou a presença de seus descendentes até a contemporaneidade. Afinal,
um povo que prefere negociar a lutar, sobre qualquer circunstância, tende a
sobreviver ao longo da história. Posicionamento que não houve no pensamento
do Império Asteca, fazendo com que sua civilização fosse dizimada frente ao
poderio balístico dos europeus. Seus sobreviventes, em grande parte,
deixaram os costumes de lado e adaptaram-se ao novo período instaurado no
continente americano, agindo com os hábitos dos colonizadores.
Noutro momento, o autor revela, de forma interessante, a pluralidade
cultural arraigada aos Maias, presente no período de amadurecimento dessa
civilização.

A presença cultural de Teotihuacán, no entanto, é inegável no
decorrer dessa fase em diversos pontos das Terras Baixas – muito
particularmente em Tikál -, assim como em Kaminaljuyú, nas Terras
Altas, onde ela se implementará, por certo tempo, de forma mais
direta. Teotihuacán, conforme vimos, era então uma metrópole em
plena expansão e também um santuário tão imenso quanto reputado,
verdadeiro “farol” espiritual que atraía multidões de peregrinos
provenientes de regiões com frequência bem distantes (inclusive da
própria área maia). A isso, acrescenta-se uma capacidade de
organização incomum, posta não só a serviço de um aparelho
sacerdotal bem complexo, mas também na planificação e
administração urbana, e de uma economia florescente: agricultura
intensiva; manufatura de objetos de luxo, como certos tipos de
cerâmicas particulares apreciadas à época; controle majoritário da
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exploração e distribuição da obsidiana, matéria-prima vital para a
tecnologia mesoamericana (...) (GENDROP, 2005, p.46).

Delineamos Teotihuacán como um dos vários exemplos trazidos pelo
autor, mas também por se tratar de uma civilização baseada numa Cidadeestado com minuciosas curiosidades6.
Neste período de amadurecimento dos Maias é que sua cultura está, de
fato, compondo-se e, ao final dele, com o início do período de ouro (também
chamado de auge), é que se concretiza o que conhecemos como Cultura Maia.
Durante esse amadurecimento, proeminentemente cultural, é que podemos
notar a amalgamação de culturas de outros povos indígenas americanos que
avizinhavam a sociedade Maia.
Teotihuacán é um dos exemplos influenciadores na pluralidade da
constituição cultural dos Maias. Por isso, torna-se difícil para muitos
investigadores menos experientes diferenciar a Cultura Maia de outras tantas
culturas indígenas americanas (GENDROP, 2005). A indumentária também é
um dos elementos culturais dos Maias que possuem pontos de encontro
comum a outras sociedades organizadas ou não.
Mesmo diante desta pluralidade de absorção de hábitos e costumes
cultural-históricos, existe ainda a reverberação e influência destes, oriundo dos
Maias, sobre outras culturas. Uma delas, já citada, e significantemente
importante a esta dissertação, é o uso, na indumentária feminina, do Huipil –
originário dentre as Maias, mas também trajado pelas Astecas (SOUSTELLE,
2002).
Outra questão que instiga é o que, de fato, pode se tratar de
exclusividade na Cultura Maia, frente a essas interseções e misturas
significativas de outras culturas indígenas americanas. Gordon BROTHERSON
e Sérgio MEDEIROS (2011) transcrevem que o diferencial cultural dos Maias
6

No capítulo 3 desta dissertação, descrevemos e detalhamos algumas informações culturais e
históricas de Teotihuacán, durante nossa visita de campo ao México, onde percorremos,
também, o referido sítio arqueológico dessa antiga cidade-estado.
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se trata, sobretudo, do Popol Vuh7, uma das escrituras mais remotas dos
Maias, que revela a origem espiritual de seu povo e as leis celestiais a serem
seguidas. Sua escrita não se trata de uma narrativa tradicional, mas de escritas
em cânticos, poemas e linguagem informal, de alta complexidade, sobre como
respeitar a natureza, compreender os ciclos de plantio, temer as divindades
Maias, etc.
Pudemos então averiguar, neste subcapítulo que, perante certas
Escolas da História, os povos indígenas americanos antigos são diminuídos
culturalmente e postos à margem das grandes invenções e inovações
tecnológicas, contribuintes a toda cultura global. Porém, mesmo assim, não
existe uma negação de sua existência e esplendor no império que constituíram
no continente americano.
Delimitando-nos à História da América, vimos que existe um respeito
àqueles que habitaram o continente antes da chegada dos europeus, e uma
busca por valorizar e respeitar a cultura produzida por eles. Talvez, em certos
aspectos, não os tratando como o mais importante legado para a América.
Já na bibliografia específica destes povos, conseguimos explorar
detalhes e riquezas culturais que se encontram vivas até os dias de hoje,
mesmo que em vertentes folclóricas.
Breves detalhes sobre a indumentária foram escritos e destacados aqui,
por nós. Mas não bastaram para compreender e interpretar a maneira como
puderam ser um símbolo efetivo de distinção social, apesar dos indícios
apontados pelos autores. Faz-se necessária a investigação, dentro da História
da Moda, desses mesmos povos e seus hábitos e práticas vestimentares, tema
de nosso próximo subcapítulo.

7

Alguns pesquisadores, como o próprio Gendrop, costumam referenciá-lo como a Bíblia da
religião e crenças espirituais dos Maias.
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2.2 História da Moda e da Indumentária

Após a investigação dentro da bibliografia de História Geral, pudemos
perceber que os Astecas e Maias não constituem povos amplamente
investigados nem são considerados, pela maioria, os principais formadores da
cultura americana. Para conseguirmos captar mais informações sobre esses
povos, foi necessário subdividir a pesquisa de História em: Geral, das Américas
e específicas sobre esses povos. Desse modo, averiguamos o grau de
relevância dado a essas civilizações nessas três instâncias da literatura de
História.
A indumentária, de um modo geral, não é estudada minuciosamente na
História, como elemento simbólico fundamental da cultura de um povo e/ou
delimitador de sua hierarquia. Assim, poderemos verificar a dedicação aos
Astecas e Maias por parte de autores desse campo, o que permite que
comparemos a significância dessas civilizações para a área de História Geral e
para a área de História da Moda e da Indumentária.
Norteando nossa pesquisa, buscamos fazer um levantamento de
publicações brasileiras, escritas em Língua Portuguesa. Para esta etapa foram
de suma importância os apontamentos feitos por Rita ANDRADE, em Notas
sobre roupa na literatura especializada (2009). Mesmo ampliando para outras
publicações além das sugeridas por ANDRADE (2009), percebemos que não
houve, até então, interesse de escritores e investigadores brasileiros em
pesquisar e/ou dissertar sobre a Indumentária dos Astecas e Maias.
Dentro da Bibliografia para Moda/Design de Moda, não restritas ao
campo de História, mas direcionadas à grande área em si, tanto de autores
brasileiros, quanto de estrangeiros com tradução para o português ou com o
original em inglês, não existe qualquer menção a este tipo específico de
pesquisa, quiçá apenas a citação de Maias ou Astecas. Nesta etapa utilizamos:
Jay CALDERIN (2009), Diana CRANE e Maria Lúcia BUENO (2011), Steve
FAERM (2012), Marta K. FEGHALI e Daniela DWYER (2010), Yunita
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KAWAMURA (2005), Frédéric MONNEYRON (2007), Dinah Bueno PEZZOLO
(2007), Dorotéia B. PIRES (2008), Macarena SAN MARTIN (2012), Lars
SVEDSEN (2010), Doris TREPTOW (2009) e Lou TAYLOR (2002).
Adicionamos, então, a Literatura estrangeira específica de História da
Moda e Indumentária, com tradução para o Português. Já nesta fase,
conseguimos: Patricia R. ANAWALT (2011), François BOUCHER (2010),
Melissa LEVERTON (2009) e Mairi MACKENZIE (2010). Exceto pelo último,
que traz uma perspectiva consideravelmente contemporânea sobre a História
da Moda e possui menor número de páginas, os outros são publicações
respaldadas historicamente, consideradas literaturas básicas para estudos de
História da Moda, e com um número significativo de paginações: ANAWALT
(2011) com 608, BOUCHER (2010) com 480, LEVERTON (2009) com 352;
enquanto que MACKENZIE (2010) conta com 159 páginas.
Tanto em BOUCHER (2010) quanto em MACKENZIE (2010) não
encontramos passagens que remetam ao objeto de nossa investigação. Já em
LEVERTON (2009), verificam-se breves informações relacionadas aos Astecas
e Maias, conforme veremos. Dentro do capítulo “A gramática do Vestuário” (pp.
10-275), no subcapítulo “África, Oceania e Américas” (pp. 256-275), alguns
relatos da autora remontam ao período de habitação dos povos indígenas
americanos no nosso continente. Primeiramente temos:

Os materiais naturais indígenas, componentes essenciais da
Indumentária dessas regiões, variavam muito. O algodão era
cultivado no Oeste da África e na América do Sul, mas não no sul da
África, nem nas ilhas da Oceania. Fibras como seda e lã eram
importadas por mercadores da China e da Europa, respectivamente,
e conferiam ainda mais variação aos estilos locais. Metais como ouro
e cobre da África e da América do Sul prestavam-se ao fabrico de
joias: plantas e minerais eram utilizados para os tingimentos; e ossos,
conchas e penas serviam como ornamentos. A pele de mamíferos
pequenos era empregada na confecção de adornos de cabeça e
golas ou simplesmente aplicada em peças do vestuário, como enfeite
(LEVERTON, 2009, p. 257).

Nesse trecho podemos notar que a autora busca aglomerar elementos
da indumentária comum aos povos das Américas, África e Oceania. Porém, já
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é possível perceber, mesmo nas palavras da autora, tanto quanto em outras
citações

já

referenciadas

anteriormente

neste

capítulo,

informações

substanciais para compreendermos que não existem tantos pontos de
convergência na composição da Indumentária dos povos que habitaram nestes
distintos continentes. De fato, o uso de plantas e minerais para coloração de
tecidos era uma prática dos Maias e Astecas, bem como a utilização de
animais para adornos (de cabeça ou tronco, no caso destes povos em
destaque), e mesmo o uso do algodão em algumas peças do vestuário. No
entanto, não podemos afirmar a utilização de seda em qualquer veste dos
Astecas ou dos Maias, pois em momento algum da elaboração de toda esta
dissertação, encontramos informações sobre o emprego desta fibra natural, de
origem animal (PEZZOLO, 2009) em peças dessas civilizações.
Noutro momento, a autora revela:

Os povos indígenas da América Latina já eram hábeis fabricantes de
tecidos muito antes de os espanhóis chegarem, no século XV. O
algodão era abundante e a lã provinha das lhamas, alpacas e cervos
dos sopés dos Andes. As peles de animais também eram usadas na
produção de roupas (LEVERTON, 2009, p. 272).

A informação do bom e amplo uso das técnicas e da habilidade de
tecelagem dos povos indígenas americanos já fora revelada anteriormente
neste capítulo. Mas esta citação reforça, salienta e respalda, ainda mais, este
dado.
Porém, a autora fala em “América Latina”, o que nos leva a considerar,
dentro da afirmação, outros povos indígenas americanos, como os Olmecas, os
Gês e os Incas, este último, reconhecidamente utilizador da lã de alpaca e
lhama, animais que não eram encontrados na Mesoamérica, onde se
estabeleceram os Maias e os Astecas.
Já o relato de emprego de peles de animais para confecção de roupas,
efetivamente, fazia parte do hábito dos Astecas e Maias. No entanto, tratava-se
de um uso específico, como vimos em SOUSTELLE (2002), em vestes para
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guerreiros e em ocasião de batalhas, como as peles de jaguar e serpente ou as
penas de águia e quétzal.
Além dessas duas citações transcritas, em nenhum outro momento do
subcapítulo encontramos menção aos povos que estudamos. E, mesmo
contendo um número significante de ilustrações, presentes ao longo de todo o
livro, nenhuma delas representa ou retrata o visual do vestir-se dos Astecas ou
Maias.
Deste modo, verificamos que a autora trouxe algumas poucas
colaborações à nossa investigação. Talvez se houvesse utilizado subcapítulos
diferentes para distinguir, pelo menos, os continentes escolhidos, as
informações poderiam ser mais concretas e direcionadas ao objeto de nossa
investigação. De todo modo, trata-se de uma iniciativa inovadora, frente a
tantos outros autores que, por vezes, parecem subestimar a riqueza nas
práticas vestimentares dos Astecas e Maias, por não retratá-las.
Contudo, é em ANAWALT (2011) que averiguamos certo esmero para
retratar e reconstituir a indumentária das civilizações Asteca e Maia. No
capítulo “América do Norte” (pp. 332-438) tem-se o subcapítulo “Mesoamérica”
(pp. 422-438), onde a autora se debruça sobre o tema, investigando a
Indumentária Asteca, focalizando o tema na transição entre o visual da
vestimenta nativa para o período colonial de regiões do México.
De início, já somos introduzidos à perspectiva que é abordada pela
escritora:
O país que conhecemos hoje como México nasceu de maneira
traumática. Na época da conquista espanhola, em 1521, a capital
asteca de Tenochtitlán era uma metrópole em pleno desenvolvimento
de cerca de 200 mil habitantes, sendo que só a região central do
México contava com uma população entre 10 e 20 milhões de
habitantes. No final do século XVI, as doenças europeias, a
exploração colonial e o colapso da sociedade pré-hispânica haviam
reduzido a “Nova Espanha” a somente 1 milhão de pessoas, a maior
queda populacional já registrada na história. (...)
Quando Hernán Cortés chegou à região em 1519, antes da conquista
espanhola, a Mesoamérica era um mundo próspero e culturalmente
sofisticado cuja densa população era sustentada por um sistema de
agricultura intensiva baseada no milho, feijão e abóbora. (ANAWALT,
2011, p. 422).
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Deste modo, podemos notar que o tom da abordagem destaca a
contraposição entre os Astecas e os espanhois colonizadores. E, mesmo não
focando na civilização Asteca em si, referendando informações de outros
autores

ou

colaborando

com

a

composição

hierárquica

através

da

indumentária, de maneira direta, a autora destaca que: “(...) temos grande
conhecimento sobre a sua indumentária do início do século XVI (...). E como
acontece em todo o mundo, seu vestuário refletia suas condições de vida”
(ANAWALT, 2011, p. 423).
Porém, algumas informações postas brigam com as colocada por
SOUSTELLE (2002). Por exemplo, enquanto este autor coloca o uso do
algodão como matéria-prima bem difundida ao longo de todo império Asteca,
ANAWALT (2011) aponta que era proibido trajar peças de algodão dentro da
maioria da população mesoamericana. Informações que não colaboram entre si
para uma compreensão do amplo ou restrito uso desta fibra têxtil.
No que se refere, ainda, à fibra têxtil, a autora também destaca o uso de
fibras têxteis de origem vegetal, obtidas através de plantas de folhas longas,
entre elas, o Ágave8, material que, de fato, é usual nas sociedades indígenas
americanas originárias.
Para o vestuário básico dos homens, ANAWALT (2011) ratifica a
constatação do uso de tangas compridas, amarradas na cintura, salientada
pelo modelo de nó asteca, por vezes acompanhada da capa, que era o
elemento de vestimenta tradutor do status social. Diz ainda que existem
registros de leis suntuárias que normatizavam as fibras, o comprimento e o
nível de ornamentação das capas masculinas.
Já para as mulheres astecas, existia uma equivalência à tanga
masculina, que era a saia transpassada. E, para recobrir o tronco, dois tipos de
peças eram disponíveis: uma manta folgada sem mangas, com costuras
longitudinais (o Huipil); e uma veste superior composta por dois retângulos que
configuravam um triângulo no corpo (intitulada Quechquemitl). Enquanto o
8

Ou como já apresentado, Ixtle.
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Huipil era abrangentemente usado no cotidiano, o Quechquemitl era reservado
para rituais de devoção às divindades, em especial àquelas responsáveis pela
fertilidade (ANAWALT, 2011).
Para os pés, “Sandálias com contrafortes9 altos aparecem tanto em
ilustrações pré-hispânicas como em coloniais” (ANAWALT, 2011, p. 434),
porém, a maioria da população andava descalça, visto que a prática
vestimentar destacada reservava-se à elite ou aos militares (embora
personalidades importantes também pudessem trajá-la).
Para o inverno, ANAWALT salienta o cotorina, casaco de lã, sem
mangas, com barra franjada. Uma peça sagrada, pois na nomenclatura asteca
era traduzido como “casaco dos deuses”, e vastamente representado por
efígies de divindades e sacerdotes.
No critério de acessórios e ornamentação, a autora subdivide e detalha o
tema em: Acessórios; Penteados e adornos de cabeça; Armaduras; Joalheria;
e Ornamentação na vestimenta.
Para o primeiro, destacamos o significado de ocupação de certo cargo
de prestígio para o uso de acessórios. O bastão era utilizado para
mensageiros, enquanto que escudos dorsais e trajes de penas era diretivo aos
guerreiros, bem como, pulseiras, colares e ornamentos de nariz e lábios
fabricados em conchas. Esses acessórios não estavam disponíveis para venda
ou escambo nos mercados, eram restritos, como recompensação por bravura
em batalhas, o que confirma um estímulo natural, na cultura asteca, para que
os homens fossem guerreiros, ressaltando o espírito marcial destes. Aos
melhores permitia-se a utilização de indumentárias mais sofisticadas e
ornamentadas (ANAWALT, 2011), o que demonstra que, para os Astecas, a
indumentária dos guerreiros era como uma coqueluche perante toda a
sociedade, isto é, um artigo de luxo, vislumbrado por muitos por significar
bravura e respeito.

9

Parte posterior do calçado que recobre o calcanhar. (MICHAELIS, 2013)
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Quanto aos penteados, a autora confirma o já colocado por
SOUSTELLE (2002). Já para os adornos de cabeça, ANAWALT (2011)
sublinha as referendadas peças emplumadas, de pássaro quétzal, usadas
apenas por soberanos. Outro detalhe é o raro uso de acessórios de cabeça
para mulheres astecas, mais visto em efígies de deusas.
Na Joalheria, a autora consagra a valorização de pedras de colorações
verdes e azuis. Compara a jade ao diamante, e as penas de quétzal à pele de
zibelina, entre astecas e europeus. Salienta a apreciação de metais leves,
como ouro, prata e cobre e destaca o cristal de quartzo como usado nos
botoques labiais das elites.
Por fim, na ornamentação no vestuário, a autora destaca pontos de
relevância na composição têxtil das peças.

Os mesoamericanos realçavam seus tecidos com bordados feitos
com fios decorativos (...) bem como plumas coloridas e brilhantes de
pássaros tropicais. (...) eram igualmente decorados com pintura e
tintura (...). Os corantes eram de origem vegetal, animal ou mineral.
Mordentes como alume e caparrosa verde eram usados para fixar o
corante ou modificar a cor. (...) vermelho-carmim, era feito de corpos
dessecados e triturados da fêmea do minúsculo inseto Dactylopius
caccus, que vive no cacto nopaleia (opúncia) (ANAWALT, 2011, pp.
438-439).

Sublinha, ainda, que a produção têxtil precedeu as técnicas de cerâmica
e agricultura na sociedade asteca, ocupando, possivelmente, mais horas do dia
de trabalho dos astecas que a soma das de produção ceramista e alimentícia
(ANAWALT, 2011).
Assim, pudemos notar que as constatações da autora reforçam muitas
das informações já levantadas sobre a indumentária e as práticas
vestimentares dos Astecas, além de acrescentar, consideravelmente, outras.
No entanto, percebemos ser necessária uma mais aprofundada
investigação sobre o tema, para, além de descrever a composição visual dos
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astecas, salientar a simbologia do vestuário como chancela para a hierarquia,
não apenas na sociedade asteca, mas também, na maia.
Buscamos, ainda, literatura estrangeira não traduzida, referencial para a
História da Moda e Indumentária. Diante dessa empreitada, verificamos que
apenas RACINET (2009) cita nosso objeto de pesquisa. Mesmo que de modo
en passant, sublinhamos sua afirmação, em que o autor remonta às origens do
povo mexicano:

A população do México é composta por nativos de sangue puro,
descendentes de espanhóis, e a categoria dos mestiços. Os nativos,
em seu segmento, são divididos em índios caciques (Chichimecas e
Astecas) e índios que pagavam tributos, além de algumas tribos não
submissas (Índios bravos), como os Mecos, Apaches, Comanches e
10
Lipanos (RACINET, 2009, p.78) .

Apesar de todos os povos citados, notamos que não existe uma
preocupação do autor em especificar detalhes ornamentais ou da indumentária
deles. Essa literatura é majoritariamente composta de ilustrações, em virtude
da perspectiva adotada pelo autor, que entende que o estudo pleno da
Indumentária ou da Moda só pode ser realizado com ilustrações que
demonstrem graficamente detalhes de tecidos, colorações e formas dos trajes,
bem como adornos que compunham a visualidade de um povo ou um período
da história.
Porém, como o objetivo do autor era, na passagem destacada, retratar a
composição da população mexicana, as ilustrações referentes a estas
afirmações são dos índios de tribos não submissas e da miscigenação dos
nativos com os espanhóis, em que a adoção da indumentária era basicamente
uma adaptação aos padrões estéticos das vestimentas dos espanhóis. Ou seja,
10

Tradução livre do autor, do original: “The population of Mexico is composed of pure-blood
natives, descendants of the Spanish, and the categories of mixed-blood. The natives in their
turn are divided into cacique Indians (Chichimecas or Talascans, and Aztecs) and tributary
Indians, in addition to some unsubdued tribes (Índios Bravos), such as the Mecos, Apaches,
Comanches and Lipans” (RACINET, 2009, p. 78).
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um dos muitos retratos da História, na qual os “derrotados” são subjugados
pelos “vencedores”, e, para que aqueles sobrevivam, têm de adaptar-se à
cultura destes. Nesta concepção, a Indumentária faz parte do escopo estético
da Cultura.
Pudemos verificar nesta etapa do trabalho investigativo, intitulada “A
História lida”, indícios de como se trajavam as sociedades asteca e maia antes
da colonização dos espanhois na América. Porém, os relatos parecem não ser
suficientes para constatações sólidas e irrefutáveis. Afinal, mesmo com a
leitura bibliográfica, percebemos a falta de imagens e ilustrações que possam
traduzir claramente os relatos sobre estas práticas vestimentares. Além disso,
não se torna muito clara a distinção específica, através da indumentária, das
classificações hierárquicas presentes entre os astecas e os maias, somente
uma classificação como “nobres” ou “elites” (para aqueles considerados de
maior importância) e os não abastados (considerados como de menor
importância).
Eis que surgem questionamentos, como: a distinção hierárquica era
apenas entre mais e menos importantes nestas sociedades? Entre os têxteis
apresentados, algum teria maior significância, algum era genuinamente
confeccionado por estes povos? A ocasião de uso era fundamental para a
tipologia de vestimenta daqueles que estavam presentes? E, por fim, e mais
importante, será que a indumentária era, de fato, um elemento simbólico que
distinguia classes e status social perante os Astecas e Maias?
É possível que tais questionamentos não consigam trazer reflexões
suficientemente significativas, pela falta de material que os responda ou talvez
nem ao menos apontar caminhos para a pesquisa. Mesmo assim, acreditamos
que uma pesquisa de campo no México, permitindo conhecer sítios
arqueológicos e museus específicos sobre os povos indígenas americanos
originários trazem significativas contribuições para nosso objeto de pesquisa,
além de possibilitar a realização de pesquisa de tipo etnográfica, que pode
trazer elementos circunstanciais e colaborar de modo relevante para esta
investigação. Afinal, apenas o contato pessoal, a presença e o convívio
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(mesmo que breve) podem trazer indícios de certos elementos simbólicos,
sobretudo na percepção da indumentária.
Deste modo, no próximo capítulo, retratamos e relatamos a Pesquisa de
Campo, de tipo etnográfica, perpassando diferentes lugares do que hoje é
conhecido como México, país onde, à época, viveram a civilização Asteca e a
civilização Maia.
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2.3 Interlúdio Bibliográfico Extemporâneo11

Durante a investigação, na etapa da Pesquisa de Campo, de tipo
etnográfica, feita em maio de 2013, no México, pudemos ter a oportunidade de
coletar bibliografias que relatavam algumas especificidades sobre as práticas
vestimentares dos Astecas e dos Maias. São elas: o capítulo “Características
da Indumentária”12 do livro A história do México através da Indumentária13 de
Virgínia ARMELLA DE ASPE, Teresa CASTELLO YTURBIDE e Ignácio BORJA
MARTÍNEZ (1988); o livro Indumentária antiga mexicana14, de Wilfrido DU
SOLEIR (1950); o capítulo “Época Pré-cortesiana”15 do livro O traje dos
indígenas do México16, de Ruth D. LECHUGA (1982); o capítulo “Interpretação
da indumentária – o códice Dresde”17 do livro Pictografias Maias18, de
Leonardo MARARIQUE e Sílvia GARZA DE GONZÁLEZ (1976); e o capítulo
“Inovação e mudanças na roupa e no vestir”19 do livro A tradição têxtil Maia20,
de Margot B. SCHEVILL (1997).
Dos cinco, quatro estão escritos em língua espanhola e um em língua
inglesa. Todos os de língua espanhola foram publicados por editoras
11

Este subcapítulo apresenta um epílogo intermitente entre este e o próximo capítulo. Sua
apresentação está contida no Capítulo 3, porém seu conteúdo, por essência, é pertencente a
este capítulo. No entanto, como esta investigação só pôde tomar conhecimento dos mesmos
durante a realização da Pesquisa de Campo de tipo etnográfica, inserimos algumas
considerações neste espaço de interseção.
12

Tradução livre do autor de: “Características de la indumentária”.

13

Tradução livre do autor de: “La historia de México a través de la indumentária”.

14

Tradução livre do autor de: “Indumentária antigua mexicana”.

15

Tradução livre do autor de: “Epoca precortesiana”.

16

Tradução livre do autor de: “El traje de los indígenas de México”.

17

Tradução livre do autor de: “Interpretación de la indumentária – Códice Dresde”.

18

Tradução livre do autor de: “Pictografias Mayas”.

19

Tradução livre do autor de: “Innovation and change in Maya Cloth and Clothing”.

20

Tradução livre do autor de: “The Maya Textile Tradition”.
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mexicanas e seus respectivos autores, à exceção de DU SOLEIR que é
francês, são também mexicanos. O de língua inglesa foi publicado em Nova
Iorque, e sua autora é americana.
À exceção da publicação na língua inglesa, de 1997 (completando 17
anos em 2014), que é questionavelmente novo/recente, os demais livros têm
de 26 a 64 anos desde seus lançamentos. São datas consideravelmente
antigas, que corroboram com a ideia de que este tipo de publicação específica
sobre a indumentária destes povos são raras e esparsas. Nenhum dos livros
supracitados contém novas edições, além daquelas em seus lançamentos, e
muito menos tradução para a língua portuguesa.
Outro dado interessante é que mesmo nestas literaturas diretivas ao
tema, majoritariamente, encontramos apenas alguns capítulos das publicações
destinados a essas sociedades e não publicações na íntegra e, mesmo entre
os que relatam esta temática na totalidade de seus capítulos, os povos não
estão restringidos aos Astecas e/ou Maias.
Portanto, de fato, existem publicações que investigam e detalham
nuances das práticas vestimentares Maia e Asteca, mas são poucas, em sua
maioria, restrita à língua espanhola, em publicações mexicanas, e não fáceis
de serem achadas, todas esgotadas nos fornecedores, contidas nas bibliotecas
no México em poucos números. Ou seja, mesmo a realização de uma pesquisa
de campo profunda não permite coletar informações suplementares à
bibliografia encontrada à venda em livrarias e em bibliotecas no Brasil, pois se
tratam de leituras de difícil acesso.
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CAPÍTULO 3:
PRODUÇÃO PESSOAL –
A HISTÓRIA VIVIDA
3.1 Diário de Bordo I: Cidade do México e Teotihuacán
3.2 Diário de Bordo II: Riviera Maya
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Este capítulo registra a Pesquisa de Campo, de tipo etnográfica, realizada
em Maio de 2013. É subdividido em duas partes.
A primeira parte retrata a exploração de fontes para a pesquisa na
Cidade do México1 e Teotihuacán, ambas, cidades importantes, na época do
Império Asteca. A segunda expõe a investigação realizada na cidade de Tulum e
Chichen Itza2, localidades pertencentes à antiga civilização Maia.
Estas

pesquisas

permitiram

desvendar

a

importância,

inclusive

contemporânea, que estas civilizações deixaram, em um forte legado, e
encontrar bibliografia e informações pouco exploradas pela literatura da História
e da História da Moda e Indumentária.

3.1 Diário de Bordo I: Cidade do México e Teotihuacán

3.1.1 DEPARANDO-SE COM O LEGADO

Ao chegarmos à Cidade do México pudemos começar a notar certos
valores culturais arraigados em símbolos do país, que inicialmente já consolidou
a significância da realização da Pesquisa de Campo.
Cidades,

Bairros,

Ruas,

Elementos

Visuais

Institucionais,

Lojas,

Restaurantes, Comércios, entre outros, possuem nomes que remetem aos
Astecas, ou povos que habitaram ali antes da chegada dos Europeus.
Salientamos a presença destes elementos em três símbolos institucionais
nacionais: A cédula de Cem Pesos Mexicanos, a moeda de Dez Pesos
Mexicanos e o Brasão do país, presente, inclusive, em sua bandeira.

1

Na época em que o Império Asteca governava a cidade era chamada de Tenochtitlan, sendo
considerada sua capital.
2
Dentro da localização geográfica chamada Riviera Maia.
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Figura 1: Nota de 100 Pesos Mexicanos

Na cédula de Cem Pesos Mexicanos, é possível notar a imagem de
Nezahualcóyotl, importante guerreiro, filósofo, arquiteto e poeta do povo
Acolhua, também anterior aos Europeus, bem como, elementos da sua cultura,
como a Arquitetura, esculturas e desenhos com motivos típicos.

Figura 2: Moeda de 10 Pesos Mexicanos

A moeda de Dez Pesos Mexicanos também apresenta referência ao
mesmo período. Contida nela, está o desenho da Pedra do Sol, um dos
símbolos máximos do Império Asteca.
Mas acima de tudo, uma das representações maiores de uma nação
certamente é sua bandeira. Descobrimos então que uma das mais emblemáticas
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lendas Asteca está inserida dentro da bandeira do México. Dentro da Bandeira é
possível notar o Brasão de Armas da nação.

Figura 3: Bandeira do México

Este Brasão conta a lenda da fundação de Tenochtitlan, que é resumida
como:
[...]os astecas, então uma tribo nômade, encontravam-se a vaguear
pelo México em busca de um sinal que lhes indicasse o sítio exato
onde deveriam construir a sua capital. O deus da
guerra Huitzilopochtli havia-lhes ordenado que procurassem uma
águia pousada em cima de um cacto que crescia sobre uma rocha
submersa num lago. A águia teria no bico uma serpente que
acabara de caçar. Após duzentos anos de deambulações,
encontraram o sinal prometido numa pequena ilha no
pantanoso lago de Texcoco. Aqui fundaram a sua capital,
Tenochtitlan, que mais tarde se tornou conhecida como Cidade do
México, a atual capital do México. (BANDEIRA do México. Wikipedia
- A enciclopédia livre. Acesso em: 5 de Maio de 2013.)

Posteriormente a mesma lenda foi nos contada em duas ocasiões, por
cidadãos mexicanos distintos, uma antropóloga e um guia turístico.O itinerário
pré-estabelecido direcionava-nos, então, para o “Museo da la Indumentária
Mexicana”, que havia sido nos indicado por Arturo de Los Angeles, localizado
dentro da “Universidad del Claustro de Sor Juana”. Ao chegarmos à recepção da
universidade, fomos informados que este museu fica aberto somente em
períodos de exposições, sem acervo permanente, portanto fechado ao público
geral.
Essa informação impossibilitou a realização da pesquisa prevista neste
espaço, conforme traçado original do itinerário, deste modo, iniciamos a jornada
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da pesquisa por perceber que as informações específicas sobre Indumentária
dos povos selecionados não estariam tão facilmente disponíveis.
Posteriormente, programamos a visita ao “Museo Nacional de Culturas
Populares”, localizado no bairro histórico de Coyacán, na Cidade do México,
indicado por Alejandra Latapi, coordenadora cultural na Embaixada do México
em Brasília, ocasião em que fomos recebidos pelo Diretor do Museu, Sr. Rodolfo
Castañeda.
Acompanhado de sua assistente, Rodolfo nos revelou que o museu
estava enfocado, sim, nas culturas indígenas do México e suas produções, como
desenhos,

comidas,

cerâmicas,

tecidos,

entre

outros,

porém,

da

contemporaneidade. Todavia, nos proporcionou indicações preciosas para a
pesquisa, como lugares para se encontrar as informações de nosso objeto de
investigação. Posteriormente, solicitou que a sua assistente levasse-nos à
Biblioteca do Museu e nos mostrasse o quê poderia ser útil para a pesquisa,
dentro de seu acervo. A mesma nos conduziu até o “Centro de Información y
Documentación Alberto Beltrán”, e nos apresentou à Diretora do Setor,
Antropóloga Maritere Zaya.
Com muita disposição, Maritere revelou-nos que as informações que
buscávamos não eram de tão fácil acesso, pois, segundo ela, pouco se
preocupam os investigadores mexicanos em explorar esta parte específica das
Culturas Pré-Colombianas. Mas que, talvez, poderíamos seguir alguns pontos na
investigação para somar informações: Entre as informações contidas nos relatos
da História, especialmente de Frei Bernardino de Sahagún - que em doze livros,
intitulados “Historia General de las cosas de la Nueva España”, se encarrega de
descrever diversos aspectos da Sociedade Asteca, na recém conquistada “Nova
Espanha3”, em 1529 -, também nos chamados “Códices Precolombinos”,
subdivididos em várias temáticas, que tratavam de uma cópia dos códigos e
representações contidas nos pergaminhos e pinturas em paredes dos povos
aqui encontrados pelos Europeus, e, por fim, de alguns, poucos e raros, relatos
já escritos sobre trajes e indumentária.
3

Atual México.
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Maritere nos apresentou então o “Códice Borbónico”, onde foi possível
notar reproduções de desenhos Astecas. Está dividido em quatro partes: a
primeira é um almanaque dos Deuses de 260 dias, a segunda, mostra a
associação dos 9 “Señores de la noche” por um período de 52 anos, a terceira,
mostra o calendário festivo Asteca, e a quarta estabelece as datas de um
período de 52 anos.

Figura 4: Fotografia da Página 42 do Livro "Códices Borbónicos"

E depois, nos apresentou o livro “Indumentaria Antigua Mexicana” de
Wilfrido Du Solier, de 1950. Livro raridade, que não foi lançado edições
posteriores.
O livro, em síntese, relata como era a indumentária de alguns povos
indígenas americanos antigos, separado, por tipos hierárquicos de suas
sociedades. Trazendo também interpretações de desenhos do próprio autor,
através das imagens contidas nos “Códices”. Algumas das reflexões trazidas na
bibliografia citada estão presentes nesta Dissertação, especialmente nas
considerações finais.
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Por fim, Maritere reforçou a indicação, anteriormente dada pelo Diretor
Rodolfo, para que fossemos à Universidad Nacional Autónoma de México
(UNAM), em dois institutos, são eles: Intituto de Investigaciones Maya e Instituto
de Investigaciones Estéticas. Segundo eles, ali seria possível encontrar
informações mais aprofundadas de nosso objeto de investigação.

3.1.2 MUSEU NACIONAL DE ANTROPOLOGÍA: OS MAIAS E OS...
MÉXICAS?

Continuando nosso percurso de pesquisa, fomos visitar o Museo Nacional
de Antropologia, indicado por Aturo de Los Angeles, Alejandra Latapi, Rodolfo
Castañeda e Maritere Zaya, como principal centro de informações para esta
investigação.
De fato, a primeira impressão que tivemos ao chegar ao museu é a
constatação de sua grandeza e magnitude. Um pátio central muito amplo
direciona os visitantes a seis salões temáticos distintos.
Quatro deles, visitamos en passant, pois não possuíam acervos de interesse
para a pesquisa, apesar do imenso valor cultural e o histórico patrimonial
exposto nos mesmos.
Inicialmente, adentrando ao Salão da Cultura Maia, já nos deparamos
com uma maquete pontuando as pequenas e grandes vilas da Sociedade Maia,
demonstrando geograficamente as localidades onde se instalavam ao longo da
Mesoamérica.
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Figura 5: Maquete da extensão da Sociedade Maia

Visualizamos, em seguida, algumas réplicas de estatuas, onde é possível
notar pequenos registros de detalhes da Indumentária dos Maias, bastante
distintos.

Figura 6: Painel Maia

Na figura 6, é possível ver duas pessoas olhando para um objeto redondo,
retratado no centro do painel. Ambas possuem adornos na cabeça, simbolizando
uma hierarquia mais elevada da sociedade, adornos nos tornozelos, abaixo do
joelho e nos punhos. Bem como, brincos e peitorais com inserção de bastantes
detalhes.
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Figura 7: Estátuas Maias

Já na figura 7, podemos registrar alguns detalhes ornamentais do peitoral
da estátua à esquerda, iniciada com um colar circular, composto de pequenas
formas, e com a parte inferior tendendo ao formato quadrado, mas sem
angulações nos vértices, sendo estes, arredondados. Na figura à direita, é
possível vermos que o cinturão e o peitoral parecem ser feitos do mesmo
material, de aspecto flexível, pois são visíveis torções do mesmo, interpassando
em torno do tronco, finalizando na cintura, com pequenos detalhes arredondados
ao longo de toda a borda do mesmo.
Na sequência, deparamo-nos com peças artesanais sobre o Ouro,
demonstrando que as técnicas de ourivesaria eram de domínio dos Maias.

Figura 8: Trabalhos de ourivesaria dos Maias

111

Este domínio das técnicas de construção das peças em ouro é possível
ser confirmado, conforme figura 8, por conta de pequenos detalhes bem
elaborados, como nas pequenas figuras da parte superior à direita, e ainda a
repetição da mesma forma indistintamente, como nos pequenos círculos na
parte inferior à direita.
Na sequencia encontramos duas imagens, uma em escultura e outra em
baixo relevo, da figura do Jaguar, tão emblemática às culturas indígenas antigas
da Meso-América.

Figura 9: Escultura de Jaguar

Figura 10: Figura de Jaguar em painel

Tanto na escultura, quanto no painel, a postura do felino encontra-se
sentada. Mas observando o painel, percebemos que este animal está praticando
alguma ação. Percebemos, ainda nesta mesma visita, que este era um animal
bastante significativo para os Maias.
Um notável detalhe era que, por motivo da deterioração natural ao longo
dos muitos anos, os painéis entalhados e as esculturas eram expostos,
majoritariamente na coloração acinzentada da rocha natural. Além das
reconstituições de algumas réplicas, foi possível notar pequenas nuances de
colorações em algumas esculturas de melhor grau de conservação.
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Segundo informações do próprio museu, a escultura da figura 11 é uma
representação de Chaac, divindade das chuvas. Na mesma, estão aparentes as
cores azul e café, que possivelmente estão remetendo ao céu ou mar e à terra,
respectivamente. Se essas duas colorações eram utilizadas nas esculturas,
possivelmente poderiam ser encontradas também na indumentária.

Figura 11: Escultura Maia

Neste painel Maia, exposto na figura 12 é possível observar que a
Sociedade Maia era hierarquizada, também pela indumentária, onde os
superiores poderiam possuir maior número de adorno nas peças trajadas. Além
de textos contidos nos desenhos de hieróglifos maias, localizados na parte
superior, o painel também retrata um ritual de sacrifício referente às divindades e
aos antepassados, segundo informações do museu.
Ademais, este painel possuía uma tradução para o chamado códice, em
sua placa de leitura. Fato que nos confirma as informações anteriormente vistas
dos códices, como transcritos das pinturas, escritas e painéis dos indígenas
americanos antigos.
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Figura 12:Painel Maia

Figura 13: Detalhe da placa do painel da Figura 12

Este tipo de tradução dos desenhos dos painéis originalmente entalhados
auxilia a compreensão mais clara das formas, contornos e detalhes das figuras,
e, sobretudo, das indumentárias. Os códices, portanto, tornam-se objetos
importantes nesta investigação.
Retomando a ideia de hierarquização, a sociedade maia, politeísta por
natureza (GENDROP, 2005), reservava um lugar de destaque para veneração
aos seus deuses. Portanto, conforme vemos nas representações, os Deuses
estavam acima de qualquer parcela da população, até mesmo dos governantes.
A seguir, na figura 14 visualizamos imagens de três deuses maias da
terra. É perceptível que nas imagens retratadas de divindades, a indumentária
deixa de ser um delineador de hierarquização, deixando este papel às formas
não corporais que se relacionam com as imagens dos deuses, como no
exemplo, grandes formas angulares na figura central.
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Figura 14: Esculturas de Deuses da Terra

Figura 15: Esculturas em homenagem aos
Deuses Celestiais

Mesmo dentre os deuses dos Maias, alguns pareciam possuir maior
soberania sobre a sociedade. Neste caso, os deuses celestiais tomam este
lugar. Conforme informações expostas no museu, estes deuses eram tão
superiores e poderosos que suas imagens não poderiam ser representadas
pelos humanos, e muito menos em formas humanas, restando assim, somente
referências de partes humanas nos objetos de adoração àqueles.
Além do enfrentamento com imagens construídas pela própria Sociedade
Maia, objeto de estudo desta pesquisa, deparamo-nos com reinterpretações
destas representações maias, em painéis pintados pelo artista Carlos Mérida.

Figura 16: Painel pintado por Carlos Mérida
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Como visto na figura 16, trata-se de uma imagem de interpretação do
artista, aparentemente renomado no México, de simbolismos de divindade,
podendo

ser

observado

situações

como

a

criação

das

chuvas,

o

desenvolvimento da escrita e sua representação, ou mesmo a fertilidade.
Os jaguares não eram admirados apenas como animais que compunham
a fauna local. Segundo GENDROP (2005), na cultura Maia, estes animais
ferozes, ágeis e fortes simbolizavam uma das máximas para a guerra. Assim
sendo, os guerreiros Maias ornavam-se, em suas indumentárias, com partes do
corpo, como a cabeça, as patas e as peles, dos jaguares para interpretar o
poder e força de seus guerreiros nas batalhas.

Figura 17: painel Maia

Na figura 17 observamos que os guerreiros possuem ornamentação da
indumentária com partes dos jaguares, mas também, em seus instrumentos de
guerra, como a lança.
Os códices, elementos de pesquisa em transcrições, foram originalmente
feitos há mais de quinhentos anos, em sua maioria. As versões disponíveis em
livrarias atualmente são cópias das versões originais. Alguns códices também
estavam expostos no museu, como na figura 18.
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Figura 4: Códices Maias

Figura 18: Códices Maias

Como os achados revelam, a maioria destas representações e gravações
da História remetem a uma hierarquia superior, como a classe religiosa e os
governantes. Um entalhe, esculpido em pedra, que retrata a imagem e detalhes
da indumentária dos pais de um governante Maia merece destaque aqui.

Figura 19: Painel de pais de um
governante Maia

Figura 20: Transcrição códice do painel na
Figura 19

Na transcrição desta pedra esculpida, em formato códice, revelado pelo
museu, constam informações mais detalhadas de quem se tratavam estes
personagens do painel, e também detalhamentos sobre suas vestimentas e
adereços.
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A imagem representativa da mãe, à direita, nomeada a senhora IkCráneo, vestia um Huipil e uma capa e segurava, em suas mãos, um pacote de
papel que continha o nome de todos seus deuses, segundo informações do
próprio museu.
Já o entalhe representativo do pai, à esquerda, intitulado Itz Balam II,
além de um grande penacho, saiote com faixa central, peitoral, adornos nos
braços e pernas, possuía um cetro, com a representação do deus do plano
terrestre.
O Huipil é uma peça muito recorrente em imagens das representações
femininas maias, e até hoje, obviamente com alterações e abordagens mais
contemporâneas, está presente entre os descendentes dessa cultura e povo.

Figura 21: Mexicanas com Huipil

Atualmente o Huipil é um grande retângulo de tecido plano branco, similar
à tricoline, com costuras laterais, de baixo para cima até cerca de 75% da altura,
deixando o restante aberto para passagem dos braços, com bainha simples de
acabamentos, a gola é em formado quadrado, e tanto a gola e ombros, quanto a
barra inferior recebem aplicações de rendas e de pedaços quadrados de tecidos
próprios para bordados, com aplicações coloridas em ponto cruz, como é
possível notar na figura 21.
Por debaixo do Huipil, existe outra saia, cortada também no mesmo
tecido, em formato retangular, com rendas na barra e um elástico para segurar
118

na altura da cintura. A composição desta vestimenta, na atualidade, como visto
nas regiões onde existem descendentes dos maias que visitamos, é adornada
com cabelos presos em coque, com uma flor nos cabelos, sapatos brancos de
salto baixo, e um xale com detalhes similares aos bordados do Huipil.
Em se tratando de adornos, pudemos verificar que, através das imagens,
e dos vestígios arqueológicos ainda reminiscentes, os Maias eram muito ligados
àqueles, que simbolizavam quando em maior quantidade, melhores materiais e
mais detalhados uma classe social superior.

Figura 22: Alguns adornos Maias

Os colares eram o item mais básico da ornamentação Maia, estando
presente mesmo em figuras de hierarquia social não tão abastadas. Os brincos,
também eram bastante comuns, porém em menor quantidade, e, quanto maior,
simbolizava um maior grau de poder, dentro da sociedade. Seu formato muito se
assimilava aos alargadores atuais, tão em voga.
Alguns materiais nobres eram passíveis de serem encontrados na
confecção destes brincos, como a Jade – pedra ornamental muito rígida e
resistente, de coloração esverdeada. (MICHAELIS, 2005).
Se esta distinção, perceptível também nos adereços, existia dentro da
sociedade Maia, no que se refere aos deuses, acreditados por eles, havia esta
construção e definição hierárquica, outrossim.
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Figura 23: Escala hierárquica dos Maias

Reparamos na figura 23, a composição de uma pirâmide da sociedade
maia. A figura apresenta uma pirâmide esculpida, com pequenas ilustrações
desenhadas ao longo de suas cinco camadas, e pequenas esculturas sob cada
uma destas plataformas.

Figura 24: Detalhe do primeiro e segundo patamares.

No topo desta cadeira, encontrava-se o governante, observado e
respeitado como um representante dos deuses dentre os seres humanos, na
crença maia. Em sua representação de escultura é perceptível um grande
peitoral, que cobre os ombros, uma faixa central que recobre o dorso e um
adereço de cabeça exuberante. Além dos brincos em tamanhos consideráveis.
120

Na segunda camada, segundo informações do museu, encontravam-se os
conselheiros do governante, espécie de primeiro escalão, e os líderes
representantes religiosos – os sacerdotes. Neste setor, é possível observar, na
maior parte das figuras, colares compostos de pequenas pedras em formatos
esféricos, além da posse de adornos de cabeças presente em todos.

Figura 25: Detalhes dos terceiro, quarto e quinto patamares.

No terceiro setor desta pirâmide, encontravam-se os representantes
militares desta sociedade. Estes eram guiados por um líder, que também detinha
certo elo com as divindades maias, compreendendo os momentos de ataques e
de retiradas, por exemplo. (Escultura no centro deste setor). Estes guerreiros
não eram homogeneizados. Eram compostos de grupos, que treinavam modos
de luta distintos, e se vestiam distintos entre si, como é possível observar na
representação do guerreiro mais a direita, composto por uma espécie de
armadura que cobria seu tronco e braços, lembrando, pela representação,
penas.
No quarto segmento hierárquico, encontra-se a camada de nobres, como
donos de propriedades, detentores de riquezas e comerciantes. Esta classe
possui ocupações bastante desiguais entre si, constando uma boa parte delas
em cada uma das pequenas esculturas.
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Na base desta escala, estavam os trabalhadores braçais. Mesmo que na
figura seja possível denotar um bom número dos mesmos, estes não eram
distintos entre si. Sua representação está em maior número, por se tratar do
maior número percentual da sociedade maia, compondo o mais baixo escalão
desta cultura.
Um ressalte que devemos fazer sobre esta hierarquização das classes
sociais dentro da cultura Maia é a sobreposição, no entendimento hierárquico,
da classe militar à nobreza. Fato contraposto ao entendimento da sociedades
europeias, por exemplo.
Segundo, ROBERTS (2000), a maioria das civilizações europeias
distinguia-se em apenas três camadas: Nobreza, Clero e Plebe. Isso não
significa a não existência de guerreiros ou tropas militares. Mas estas eram
compostas, basicamente, em tempos de guerras, de todo e qualquer cidadão da
plebe que fosse necessário para engrossar as camadas do batalhão militar.
Já a sociedade Maia, entendia que sua classe militar era ainda mais
importante que sua elite, pois eram considerados os “braços dos deuses” para
defender a civilização que os adorava e cria neles.
Ademais, em se tratando do grande respeito aos governantes, supremos
perante esta sociedade, uma representação mortuária de um de seus mais
emblemáticos governantes, K’inich Janaab’ Pakal (ou Pakal, o grande), de
acordo com informações do museu, encontrado em Palenque, é muito recorrente
e demonstra com clareza que a hierarquização nas práticas vestimentares não
se resumiam apenas ao tempo em vida, e sim, com uma tentativa de
perpetuação da imagem dos maias de grau superior. O cadáver deste
governante estava adornado de jades polidas em anéis, braceletes, peitoral,
colares, brincos, máscara recobrindo completamente o rosto e uma pequena
curiosa pedra de jade sobre a região genital.
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Figura 26: Réplica dos adornos em Jade de Paka 27: Representação de Pakal, autoria de
Carlos Mérida

Apenas no Museo Nacional de Antropología foi possível depararmos com
esta imagem em três ocasiões. Na figura 26, vemos uma representação da
composição de adornos, em réplica, de como encontrava-se Pakal em seu
túmulo. Já na figura 27 é possível ver uma painel contendo uma representação
também de Pakal, em seu túmulo, neste momento interpretado por Carlos
Mérida.
E, por fim, a terceira representação descoberta do governante Pakal,
trata-se de uma ambientação de como estava encontrada sua tumba em
Palenque, isto é, a câmara mortuária toda, além de sua indumentária, adornos e
túmulo.
Na sequencia, observamos a figura 28, o local onde foi sepultado Pakal, o
grande. Demonstrando um zelo e esmero para a construção desta câmara
mortuária, simbolizando o respeito e louvor a este governante da sociedade
Maia. Esta representação é a única diante desta modalidade de prática cultural
Maia.
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Figura 28: Ambientação da câmara mortuária de Pakal

Figura 29: Detalhe de Pakal, em sua câmara mortuária
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Podemos observar mais detalhes dos adornos em pedra jade polida na
imagem 29. Neste caso, tratam-se das verdadeiras joalherias de Pakal,
resgatadas em Palenque e conservadas e expostas neste museu da Cidade do
México.
Esta representação, apresentada em três momentos somente no museu,
expondo a preocupação em enobrecer a imagem de um governante, mesmo no
momento pós-vida, é fatual em demonstrar a hierarquia social dos Maias. Em
vida, certamente, Pakal teria vestimentas distintas do restante de sua sociedade,
um modo de fazer reconhecê-lo, inclusive, em certa distância.
Além disso, notamos que os guerreiros pessoais do governante também
possuíam adornos à altura de representarem os protetores do mais alto na
hierarquia dos mais. Observamos esta ponderação nos entalhes das paredes da
câmara mortuária de Pakal, onde as imagens destes guerreiros estão
esculpidas.

Figura 30: Detalhe de uma das paredes da câmara mortuária de Pakal

Como vemos na imagem 30, estes guerreiros podem ser distintos dos
outros presentes nas representações já apresentadas, por notarmos maiores
detalhes presentes na indumentária destes guerreiros. Sobretudo, destacamos o
adorno de cabeça, complexamente detalhado.
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Em um jardim externo à sala de exposições do museu destinado aos
Maias, encontram-se réplicas arquitetônicas dos sítios arqueológicos e das
ruínas. Uma destas, ainda reproduz as pinturas em paredes de alguns
aposentos, recontando sua própria história.

Figura 31: Detalhe dos guerreiros

O primeiro cômodo representava os subordinados diretos do governante,
em suas distintas classes e divisões. A imagem 31 focaliza os guerreiros e
protetores dos governantes. Deste modo, reconfirmamos a informação de maior
adornamento e indumentária específica para esta classe de guerreiros, onde a
ornamentação sobre a cabeça tem sua significância.

Figura 32: Detalhe de representação de sacerdotes
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A imagem 32 enaltece aos sacerdotes, parte religiosa e espiritual da
sociedade maia, com certo grau de importância. Por isso, sua indumentária
também possui detalhamentos específicos.

Figura 33: Detalhe dos nobres

Outro cômodo representava o restante da sociedade, com nobreza e
trabalhadores braçais. Neste, um dos destaques são as pinturas dos nobres,
compostos por diversos tipos de atividades, como proprietários de terras,
comerciante de tecidos, fabricantes de ervas medicinais, entre outros.
Diante

disso,

inferimos

que

esta

era

uma

das

classes

menos

homogeneizadas no que tange à indumentária, pois, cada tipo de atividade
exercida por um destes nobres possuíam indumentárias distintas, e mesmo
dentro do mesmo tipo de exercício de atividade, pequenas variações existem.
Afinal, o anseio por distinguir-se imageticamente dos seus iguais foi
constantemente visível, ao longo da História, no ser humano.
Como esta sociedade era composta por uma raça única, sua diferenciação
física não era exacerbada, mas sim, discreta. Portanto, a diferenciação pela
indumentária era uma modalidade bastante adotada, conforme deduzimos pelos
escritos de GENDROP (2005).
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Figura 34: Detalhe de guerreiros jaguares

O último aposento retratava as guerras dos Maias contra outras
civilizações e agrupamentos populacionais não organizados. Este cômodo
representava as vitórias e glórias Maias, demonstração de que as divindades
estavam ao seu lado e que seu poderio de guerra era forte e consolidado.
Como mostra a Figura 34, referente aos guerreiros jaguares, classe de
elite, entre os esses. Esta modalidade de lutadores, segundo informações do
museu, era somente solicitada em grandes batalhas ou quando o inimigo
apresentava perigo real, em termos de força de ataque à civilização Maia. Eram
guerreiros com treinamento especial e constante. Sua indumentária era
basicamente composta por partes do corpo e pele dos jaguares, que os Maias
acreditavam serem os supremos do reino animal, por serem felinos ágeis,
velozes e certeiros em seus ataques. Tal era sua importância, que o guerreiro
desta classe só poderia estar em campo de batalha com estas vestimentas, do
contrário, acreditavam que perderiam sua conexão com estes felinos, e que as
divindades da guerra não estariam mais ao seu lado.
Após a visita ao Salão dos Maias, dirigimo-nos ao salão que apresentava
o acervo da Civilização Asteca. De início, questionamo-nos se aquele seria o
salão que buscávamos, afinal, não existe nenhum salão no Museu chamado
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“Salão dos Astecas”. Porém, alguns indícios estudados em nossa bibliografia
permitiram distinguir o salão intitulado “Salão dos Méxicas” como o nosso
objetivado. Questionamos ao recepcionista deste salão se se tratava do objeto
de nossa busca, e ele confirmou, dizendo que os Astecas também eram
chamados de Méxicas.
Posteriormente

revisitamos

a

bibliografia

e

confirmamos

que

historicamente a definição “Asteca” firmou-se como designativa àquela
sociedade, por se tratar de uma palavra originária da própria cultura, conquanto
que em espanhol definia-se como “Méxicas”. Pudemos referendar, assim, mais
uma vez, a importância e significância dos Astecas na nação mexicana. Afinal,
sua nomeação fora originadora do nome do país que aquela região se tornaria.
A primeira imagem que nos deparamos neste salão foi da indumentária
que os sacerdotes astecas trajavam para cerimônias de sacrifícios humanos,
como forma de homenagear suas divindades.

Figura 35: Escultura do Sacerdote do deus da morte

Podemos verificar na imagem da escultura alguns aspectos peculiares
desta indumentária. Sandálias feitas de tiras (na fronte do pé e no tornozelo),
colares formando um peitoral, braceletes na parte superior dos braços, um
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adorno de cabeça que remete a um capacete e uma peça sobreposta sobre a
região sexual, com formato cônico e pontiagudo, e formatos piramidais em radial
ao centro deste cone, na base do mesmo.

Figura 36: Imagem de entalhe

Outra imagem, um entalhe feito em pedra, demonstrou-nos uma forma de
representação artística, cultural e histórica dos Astecas que os distingue dos
Maias, que não utilizavam deste formato específico de expressão.
Na imagem, podemos verificar a mesma figura se repetindo ao longo da
circunferência da fatia de pedra. Trata-se da representação do ritual de sacrifício
de grandes guerreiros Astecas, executado por sacerdotes, acontecimento
corrente dentre as práticas culturais astecas. Podemos ainda, nesta observação
da imagem, verificar partes da indumentária divergentes entre as duas figuras
(sacerdote e guerreiro), que distingue estas duas categorias na sociedade.
O adorno de cabeça do guerreiro trata-se de uma tira na circunferência da
cabeça, com um adorno alto que passa sobre a região alta da cabeça no plano
corporal chamado sagital, lembrando penas, por sua representação, enquanto o
adorno do sacerdote assimila-se muito mais a um capacete com vários
ornamentos, aparentemente alguns de penas, e significantemente maior que do
guerreiro.
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No tórax do guerreiro visualizamos colares na parte superior, e cobrindo a
região da virilha, vemos um transpasse de tecido, com um formato de trapézio
restando sob a frente, já no sacerdote, além dos colares, vemos também um
cinturão, e o transpasse de tecido sob a região da virilha aparenta ser mais
simples, com formato triangular sobrando à frente.
Por fim, sobre os pés, é onde as duas figuras mais se assemelham,
portando ambos calçados com tiras passantes na região do tornozelo até a
panturrilha.

Figura 37: Imagem de uma cabeça de Guerreiro
Águia

Para a sociedade Asteca, de acordo com informações do Museu, além
dos guerreiros jaguares, como na sociedade Maia, existia também outra
categoria de guerreiros de elite, especialmente treinados, os Guerreiros Águias.
Uma organização militar de grande prestígio na sociedade, os Guerreiros
Águias, trajavam, como visto na Figura 37, um capacete feito no exato formato
da cabeça de águia, contendo, inclusive, olhos e seu bico.
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Compondo ainda esta indumentária desta classe de guerreiros da
sociedade Asteca, seu torso era de entalhe sobre metal remetendo ao desenho
das penas, que recobrem os corpos das águias.

Figura 38: Imagem do torso de um guerreiro águia

Figura 39: Adereços utilizados na indumentária dos Astecas
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Na Figura 39, podemos observar alguns adereços utilizados na
indumentária de guerreiros Astecas, como as peles de jaguares, penas e chapas
metálicas, usadas como partes das armas de batalhas.

Figura 40: Códice Asteca

Da mesma forma que os Maias, os Astecas utilizavam de desenhos e
representações gráficas para registrar um pouco de sua história, que,
posteriormente, foram redesenhados em papéis, confeccionando assim os
Códices Astecas.
Na figura 40, podemos verificar um códice original Asteca que retrata
sobre algumas indumentárias, com detalhes da vestimenta corporal, o adorno de
cabeça, colorações, escudos e é possível observamos até mesmo padronagens
de estampas, sobretudo barradas, visíveis na parte inferior destas páginas do
códice.
Na sequencia, pudemos nos deparar com uma representação da
sociedade Asteca elaborada em miniatura, com simbolismos de cada
composição hierárquica da sociedade.
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Figura 5: Reprodução miniatura da sociedade Asteca

Figura 41: Reprodução miniatura da sociedade Asteca

Trata-se do Mercado de Tlatelolco, essencialmente dedicado ao comércio,
onde a moeda de compra era o intercâmbio. Segundo informações do Museu
(Apud. Hernán Cortez), mais de 30 mil nativos reuniam-se diariamente neste
mercado para fazer comércio. Era constituído por um grande pátio ao ar livre,
rodeado de habitações, que serviam como despensas para armazenamento de
mercadorias. A nobreza utilizava cacau, pedaços de cobre e pó de ouro, como
moeda de troca, que eram bastante valorosos à época.

Figura 42: Detalhe do Mercado de Tlatelolco (1)
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Figura 43: Detalhe do mercado de Tlatelolco (2)

Figura 44: Detalhe do mercado de Tlatelolco (3)

As figuras 42, 43 e 44 mostram detalhes desta miniatura do Mercado de
Tlatelolco. Onde é possível notar algumas das atividades de comércio no local,
como venda de animais, verduras, frutas, cerâmicas e etc.
Porém, o detalhe mais importante que destacamos destas imagens, são
as percepções das indumentárias. O fato principal a ser notado é a
hierarquização, como superior, daqueles que possuem mais adornos e
ornamentos em sua indumentária, como colares, pulseiras, brincos, adereços de
cabeça, braceletes, entre outros.
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Para os homens, o traje mínimo era composto por um tanga4, mas
conforme sua maior ascensão dentro da sociedade, além de outras colorações e
estampas presentes na tanga e dos adornos, utilizava-se, ainda, uma capa,
recobrindo parte do dorso e do torso.
Enquanto que para as mulheres, a indumentária baseava-se numa peça
central, como da Sociedade Maia, o Huipil. E em maior poder e riqueza na
sociedade, traduziam-se pelo maior número de adornos e ornamentos.
Também, como os Maias, os Astecas confeccionavam pequenas
esculturas em cerâmica, barro e pedras de suas divindades.

Figura 45: Pequenas esculturas das divindades Astecas

4

Em espanhol, chamado de Taparrabo.
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Figura 46: Restos têxteis Astecas (1)

Conforme informações do Museu, devido às condições climáticas e a
ecologia da região onde se encontravam pouquíssimos têxteis pré-hispânicos
permanecem conservados até os dias de hoje. Muitos, ainda fisicamente
presentes, encontrados em tumbas e covas.
O exemplar presente na figura 46 demonstra um têxtil tecido em formado
quadrado, com um desenho estampado em tinta preta sobre o mesmo.

Figura 47: Agulhas utilizadas para tecer

Alguns dos instrumentos utilizados para a atividade de tecer também
estavam expostos no Museu, como Agulhas utilizadas para tecer e entrelaçar
fios, configurando tecidos.
Nesta mesma seção, encontramos uma das placas de informações
contribuindo, em suas escritas, com o motivo e objetivo central desta
dissertação: a valorização das culturas indígenas do continente americano.
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Figura 48: Imagem da escrita da placa
5

Estas informações comprovam que nenhuma vestimenta fora mantida
em conservação integral para observação e/ou estudos até os nossos tempos.
Fomentando nossa teorização que é importante se relatar e estudar, levantando
informações sobre as Indumentárias dos povos selecionados, por se tratar de
um material escasso na atualidade, quiçá desaparecido em poucas próximas
gerações.

Figura 49: Escultura feminina Asteca feita de
barro

Num destes exemplares, onde é possível observar detalhes das
vestimentas femininas, conforme figura 49, vemos uma saia cobrindo até a altura
dos tornozelos, com desenho estampados de losangos ao longo de toda a peça.
Outra questão que, naturalmente, surge com estas imagens é em relação
à estampa, seu modo de feitura e instrumentos utilizados.
5

“Desafortunadamente, não se conservou nenhuma prova da vestimenta indígena da época préhispânica, por isso as figuras de barro permitem apreciar as saias, os quechquemitl (parte superior do
Huipil, semelhante a um peitoral), as capas e outras peças de roupas femininas.” Tradução do próprio
autor.
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Figura 50: Instrumentos da Arte Têxtil Asteca

Para os desenhos têxteis (também chamados de Estampas, segundo
PEZZOLO, 2007) sobre Algodão e o Ixtle6, utilizavam-se pequenos bastonetes
de madeira e ossos animais, servindo como pincéis para o desenho sobre estes
tecidos.

Figura 51: Mexicana usando um Tear de Cintura

Conforme o Museu, os têxteis eram confeccionados nos chamados
Teares de Cintura, usando de instrumentos como pentes e pequenos facões,
além de bobinas onde se armazenavam os fios, já fiados. Simbolicamente, estes
instrumentos também eram as armas das Deusas mães da Sociedade Asteca.

6

A frente verificamos do que se trata, sua origem e processo de obtenção. Típica fibra têxtil vegetal
presente no México.
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De acordo com PEZZOLO(2007), os tipos de estampas podem ser
subdivididos em localizadas (pontuais) e corrida (repetente). Na figura 50,
pudemos observar instrumentos da concepção de estampas localizadas para os
têxteis e peças Astecas. No entanto, não era apenas esta modalidade utilizada
para confeccionar estampas.

Figura 52: Carimbos de pintura Asteca

Para desenvolver estampas corridas, que são de padrões mais
complexos, os Astecas desenvolveram Carimbos7 que compunham desenhos de
padrões geométricos remetente a flores e animais. Estes carimbos permitiam
com que a estampa fosse repetida sobre o tecido de modo a reimprimir a
estampa por mais de uma vez, sem distorções e imperfeições, como no desenho
repetido feito à mão. Estes carimbos eram utilizados para impressões de
estampas em papel e sobre a pele, além dos têxteis.
Esta técnica assemelha-se muito à Xilogravura8, porém com a gravação
do entalhe feito sobre pedra. O processo é basicamente o mesmo: entalhe numa
matriz, colocamos tinta sobre a matriz e imprimimos o entalhe/a estampa
pressionando o carimbo na área desejada.
7

Também chamados de Pintaderas.
De acordo com MICHAELIS: “(...) Arte de entalhar um desenho artístico em uma prancheta de madeira,
de modo que por meio desta possa ser reproduzido em papel, numa prensa tipográfica ou manual.”
8
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Conforme PEZZOLO (2007), a técnica de Xilografia data do século VI,
originada na China, e se estabelecendo na Europa durante a Idade Média.
Portanto, não podemos caracterizar os carimbos Astecas como plágio ou
cópia da técnica da Xilogravura. Pois até a Idade Média, não existira contato
desta Civilização com os Europeus, e muito menos, algo registrado na História
de contato com a civilização Chinesa.
Em outras palavras, esta modalidade de arte têxtil executava pelos
Astecas, torna-se um importante instrumento de corroboração para o alto nível
de desenvolvimento tecnológico desta civilização, sobretudo, na questão cultural
de construção de sua própria indumentária.
As

divindades adoradas pela

civilização

Asteca

eram

inúmeras

(SOUSTELLE, 2002). Uma que merece destaque eram as Deusas da
Agricultura, entre elas, Chicomecóatl, a Deusa do Milho, cereal muito importante
na cadeia alimentar desde os Astecas, e outros povos indígenas americanos, até
a mesa dos mexicanos na atualidade.

Figura 53: Imagens da Deusa do Milho

Além das formas de representação tipicamente confeccionadas em
pequenas esculturas de barros, argila e cerâmica, um detalhe importante auxilia
a identificar a Deusa do Milho em suas reproduções artísticas; conforme
informações do museu, a também conhecida como Deusa das sete serpentes e
patrona da agricultura, foi uma das divindades mais populares dentre os
Méxicas, e em sua variedade de representações (Como mostrado na figura 53),
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geralmente está presente na imagem um cocar9 de papel em formato
quadrangular.
Todavia, a Agricultura, no tempo dos Méxicas, era uma atividade cultural
de extrema importância, por ser a base alimentar da população, e dada sua
significância, as divindades que a representavam simbolizavam cada uma das
etapas deste processo: preparo da terra, bênção divina a terra, semeada e
colheita. Esta última, retratada no parágrafo anterior.
Nas figuras a seguir (figuras – 54 -57), apresentamos algumas
representações respectivas, destas divindades, executadas em semelhança.

Figura 54: Divindade do preparo da terra

Figura 56: Divindade da semeada
9

Figura 55: Divindade que abençoa a
terra

Figura 57: Divindade da colheita

Adorno sobre a cabeça, semelhante a um capacete.
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Essa sequência do processo do preparo da terra à colheita se tratava de
um hábito e uma prática cultural dos Astecas, e seu registro também fora feito
nos códices.

Figura 58: Códice das escritas Astecas

Enquanto que os adereços de cabeça eram comuns nos sacerdotes e
guerreiros, os cocares, nas divindades, para os imperadores e a nobreza, sua
ornamentação superior configurava-se num penacho elaborado.

Figura 59: Penacho Nobre Asteca
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Diferentemente do têxtil, adornos que possuem penas tem um grau de
conservação superior, se nas condições adequadas, e não deterioram com tanta
facilidade.
Além da ornamentação da cabeça, outros adornos eram presentes na
indumentária da nobreza, compondo uma vestimenta com maiores cores,
materiais e formas, significando um tipo de vestuário daqueles maiores em grau
hierárquico na sociedade Asteca.

Figura 60: Adornos da Nobreza Asteca

Um pássaro muito emblemático da Cultura Asteca, presente em diversas
representações artísticas, fora o Quetzal10.
As penas deste pássaro eram extraídas para confecção de penachos
apenas de imperadores dos Astecas. Entre eles, destacamos aquele
considerado o maior de todos, e governante quando na chegada dos Espanhóis
na América, Moctezuma II.

10

Pássaro de plumagem esverdeada, presente em zonas tropicais da América Central. Do idioma Náuatle,
língua dos Astecas, significa “Pena de cauda grande e brilhante”.
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Figura 61: Penacho de Penas de Quétzal

Segundo as lendas tradicionais, repassadas entre as gerações de
Méxicas, até os dias de hoje, este penacho de penas de Quétzal (Figura 61)
pertencia à Moctezuma, e foi dado como presente de honraria à Hernán Cortez,
como símbolo dos Astecas o ver como uma figura divina.
Bem como o penacho com maior apreço estético pertencia à Moctezuma,
imperador dos Astecas, os adornos da sua indumentária não poderiam ser
quaisquer, mas do material considerado mais nobre por esta sociedade: o ouro.
Este material era empregado apenas em adornos para os imperadores,
por os Astecas crerem que se tratava de essência do sol e que poderia ser
usado apenas por dois deuses, representativos do sol, e o governante de sua
civilização, conforme informações do Museu.
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Dentre os muitos deuses desta sociedade, a Deusa mãe era Coatlicue, e
simbolizada a devoção dos homens com seus sacrifícios para a continuidade da
vida nesta geração.

Figura 63: Escultura de Coatlicue

Em suas representações, além de sempre ser feita em tamanho
proporcionalmente

maior

aos

seres

humanos,

aparecia

correntemente

devorando um humano, em forma do sacrifício necessário.
Sua transcrição em forma física apresentava uma cabeça de serpente,
animal sagrado e divino entre os Astecas, também um cinturão com um crânio
humano na parte frontal, e mais impactante e simbólico, sua saia era feita de
serpentes trançadas.
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Muitos dos símbolos presentes nas formas e nas artes sobre os têxteis
das indumentárias dos Astecas remetiam ao seu símbolo maior: A pedra do sol.
Esta pedra, segundo informações do museu, era incorretamente
relacionada ao Calendário Asteca, mas simbolizava a luta entre bem e mal das
divindades para que os humanos pudessem habitar na terra, significando a
origem dos seres humanos, na tradição Asteca.

Figura 64: Pedra do Sol

3.1.3 TEOTIHUACAN: ANTECEDENDO AOS ASTECAS

No segundo dia do mês de Maio realizamos uma viagem ao sítio
Arqueológico Teotihuacan, cidade capital do povo de nome homônimo, que fora
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também parte do Império Asteca, anos após o desaparecimento do povo que
dera origem ao nome da cidade.
Localizada cerca de 40 quilômetros da Cidade do México, a cidade é um
dos principais pontos turísticos para quem visita a capital do México, por sua
proximidade e nível de conservação das ruínas, além de nele estar construída a
segunda maior pirâmide de todo o mundo11, e foi alvo de indicação por nossos
informantes já nomeados nos subtítulos anteriores.
Apesar de não ser originalmente da Cultura Asteca, muitas informações
presentes neste sítio arqueológico permitiram confirmar semelhanças e pontos
de convergência cultural entre estas civilizações, e até mesmo com a Maia, fato
que colabora em identificar elementos culturais vestimentares destes povos.
De acordo com relatos históricos, presentes no sítio arqueológico,
Teotihuacan era a capital da nação Teotihuacana. Porém, esse povo fora
dizimado e desapareceu. Alguns autores dizem que as terras ali se tornaram
improdutivas e eles simplesmente se mudaram, se separando e unindo-se a
outros povos, outros relatam que houve uma grande praga que se alastrou por
toda a população e uns escrevem que cinzas vulcânicas mataram a todos.
Ao iniciarmos a jornada turística em Teotihuacan contratamos os serviços
de guia turístico, oficializado pela governança do sítio arqueológico, do Senhor
Remedios Manuel Espinosa. Muitas das informações presentes neste segmento
do capítulo partem do depoimento e entrevista com o mesmo.
No primeiro ponto de parada tivemos uma surpresa gratificante: pudemos
conhecer o Ixtle além da teoria. Nosso guia nos proporcionou contar que
produtos obtêm-se da planta maguey12, originária desta fibra. Como o Pulque13,
a Tequila, e de maior significância para nossa investigação, uma fibra, o Ixtle,
passível de fiação, que pode passar pelo processo de tecelagem e tornar-se um
têxtil.

11

Menor apenas que a Pirâmide de Quéops, no Egito.
Também conhecida como Agave Americana.
13
Espécie de bebida alcoólica fermentada, de sabor similar à Tequila.
12
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Figura 65: Planta Maguey

De acordo com Espinosa, após 12 anos de vivência do maguey, ele se
encontra maduro e pronto para retirada de fibras. Seu talo central, também
chamado de coração, é retirado, em formato similar a um cone comprido. A
primeira camada que se retira ao entorno deste talo, é uma fina, mas resistente,
membrana translúcida. Desde os tempos antigos, esta camada é usada como
pergaminho, contendo escritas de relatos históricos dos Teotihuacanos e dos
Astecas. Muitas das transcrições Astecas dos Códices foram retiradas destes
pergaminhos, originados do maguey.

Figura 66: Coração do Maguey

Em seguida, quebra-se a ponta da extremidade deste talo, que possui
coloração preta e é extremamente rígida. Esta ponta serve como agulha, para
tecer ou coser com os fios de Ixtle.
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Figura 67: "Agulha" do Maguey

O restante do talo, composto de muitas finas camadas radiais ao centro,
como de uma cebola, podem ser lascados e retirados, formando pequenos fios
verdes, que em poucos minutos secam e tem uma coloração off White.
Posteriormente à secagem no sol por algumas horas, a fibra Ixtle está
pronta para ser tecida. Como no hábito antigo dos Mexicanos, faz-se
costumeiramente esta tecelagem nos teares de cintura.
Espinosa nos revelou, ainda, que esta fibra é usada desde o tempo dos
Maias, perpassando pelos Teotihuacanos e Astecas, até a atualidade,
principalmente para tecidos artesanais, utilizados como toalha de mesa, por
exemplo.
Isso acrescenta um dado importante para esta investigação: um dos
tecidos que os Maias e Astecas tinham acesso, e de simples tecnologia para
obtenção, era o Ixtle.
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Figura 68: Tecidos de Ixtle, feitos por artesãs locais

A título de comparação, em termos das propriedades têxteis físicas, o Ixtle
se assemelha ao Sisal, que também está presente no Brasil. O formato da
planta, homônima, é similar ao do Maguey, bem como sua coloração natural,
próxima, além de ambos entoarem aspecto rústico aos tecidos de suas origens.
Porém, o Ixtle tem toque menos áspero, maior maleabilidade e melhor conforto
ergonômico tátil.
Próximo a nossa parada inicial, Espinosa, nos mostrou algumas pedras
típicas da região, presentes no tempo do auge do Império Asteca. Dentre as
muitas, destacamos a Opala preta, a Quartzo rosada e a Jade. Esta última, a
mais rara, era utilizada apenas pelos governantes, quiçá a elite, quando extraída
em quantidade.

Figura 69: Pedras extraídas na região de Teotihuacan
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Alguns artesãos locais utilizam essas pedras para fazer réplicas das
representações artísticas, sobretudo em esculturas, que os antepassados
Astecas deixaram registradas, como forma de presentes e lembranças da visita
ao local.

Figura 70: Réplicas de artesãos locais

Mais tarde chegamos aos templos centrais do sítio arqueológico.
Adentrando no primeiro recinto, notamos uma representação de uma imagem de
um pássaro verde (possivelmente o Quetzal, como já destacado anteriormente),
que se repetia constantemente, como uma estampa, ao redor da base do
aposento principal do templo, onde servia de dormitório para os governantes.

Figura 71: Destaque da Imagem do pássaro verde
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Segundo informações do sítio, nesta representação do pássaro verde, do
seu bico alaranjado saem gotas d’água que na sua trajetória atingem uma flor
amarela de três pétalas. Estes pássaros foram simetricamente desenhados
mirando, suas cabeças, em direção à escadaria central que dá acesso a este
cômodo.
Ainda nas informações, não se confirmam que são Quétzals, pois o
formato do corpo destes pássaros pode levar à interpretação de que poderiam
vir a serem araras ou papagaios.
Questionado acerca disso, Espinosa nos contou que esta imagem conta a
lenda da origem da vida. Os pássaros trazem em seus bicos, a água necessária
para que a flor possa continuar viva, mesmo no deserto e em tempos áridos, e
esta flor simboliza a vida, de acordo com a lenda. Portanto este pássaro,
Quétzal, é detentor da origem da vida, portanto, considerado lendário e adorado
como um símbolo importante. Daí sua aparição constante em murais e pinturas
dos antigos indígenas que habitavam no continente americano.
Noutro lugar, na rota da visitação, encontramos mais um motivo que se
repete em forma de padrão, neste caso, nas paredes externas de um aposento
de um cidadão de elite.

Figura 72: Painel em Teotihuacan

Conforme Espinosa, a primeira linha, com fundo branco, e desenhos de
ganchos em cor avermelhada, significam as ondas de superfícies molhadas,
como lagos, rios e o mar. Abaixo dela, numa larga faixa do tom avermelhado,
existem linhas retilíneas com picos repetentes ao longo da mesma, desenhados
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em branco, que significariam a água destes locais. E, ao centro, há desenhado
semicírculos na coloração branca, que simboliza a força e a entidade em si
presente na água. Diferentemente do visto no museu, pelos Astecas, os
Teotihuacanos não propõe, graficamente, suas divindades e entidades
espirituais em formas semelhantes aos humanos, mas sim, com formas da
natureza, como o pássaro Quétzal, a flor amarela e o traçado de ondas sobre a
água.
Na chegada à parte principal do sítio, intitulada Calzada de los muertos14,
encontramos alguns artesãos que desenvolviam pinturas da localidade a fim de
comercializar para turistas. Espinosa nos fez aproximar de um para demonstrar
algo que acreditava ser interessante para nossa investigação: Corantes naturais.
Primeiro, ele nos apresenta uma folha de Nopal15, aparentemente com
uma espécie de “sal grosso” sobre a superfície da folha. Espinosa,
cuidadosamente, retira um pouco deste material esbranquiçado em suas mãos,
e explica que se trata de um gênero de fungo, que comumente ataca este cacto.
Na sequencia, ele espreme entre os dedos este fungo que de imediato libera
uma substância de coloração bordô escura e a esfrega sobre um pedaço de
papel para nos mostrar.
Após isso, ele fura o centro da folha de Nopal e com uma pequena haste
de madeira, umedece a ponta, com a seiva e passa em cima do pigmento de cor
vinho no papel, explicando sua função de secante. Explica ainda que se tratava
de um hábito dos Teotihuacanos e dos Astecas para que seus desenhos e
tingimentos não borrassem. Em sequência, o guia nos mostra uma planta
herbácea, que costumeiramente nascem próximas ao Nopal, popularmente
chamadas de “Taque16”. Corta um de seus talos e pinga a seiva sobre o papel.
Visualizamos, então, uma coloração amarela, em tom nítido e forte. A seguir,
como na outra cor apresentada, também passa o secante natural sobre a área
tingida.
14

“Calçada dos Mortos”, tradução do autor.
Espécie de Cactos presente na América Central, que está presente, inclusive, no desenho do brasão e da
bandeira do México.
16
Nossas investigações não conseguiram encontrar nome científico ou origem deste vegetal, apenas
informações que dizem se tratar de uma planta da mesma família da Babosa (Aloe Vera).
15
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Figura 73: Folha de Nopal com fungos e talo da planta herbácea "Taque"

Por fim, ao questionarmos, Espinosa ressalta que estas duas colorações
– uma em tom vinho e outra, em amarelo – são corantes naturais,
tecnologicamente, descobertos e desenvolvidos pelos Astecas. Além da
utilização nas pinturas de estátuas, esculturas, cerâmicas e painéis, registros
revelam que ambos eram, também, usados para tingimento de tecidos, de
origem de algodão, ou, por vezes, de Ixtle.

Figura 74: Tons dos corantes naturais

Posteriormente, aprofundamos a investigação sobre essas colorações,
com intuito de determinar, com melhor validade e aproximação, os tons e
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matizes destes corantes naturais. Para tanto, utilizamos a cartela Pantone17
como referência, no formato digital.
A coloração bordô apresenta nas áreas mais diluídas do pigmento a
sequência; R180 G74 B11018 (#B44A6E), enquanto que nas áreas mais densas,
a sequência chega a; R51 G26 B32 (#331A20).
Já na coloração amarela, a variância do pigmento apresenta, nas áreas
mais diluídas a sequência; R229 G221 B136 (#E5DD88), e nas áreas mais
densas; R183 G125 B25 (#B77D19).

Figura 75: Fileira superior - colorações do tom bordô/fileira inferior tom amarelo.

A primeira etapa da Calçada dos mortos é o complexo de construções em
torno de uma pirâmide central, chamada Pirâmide da Lua19.
Neste complexo, o destaque está para o simbólico pensado e executado
na sua arquitetura, permitindo que, quando no pátio central, ao bater palmas,
uma sonoridade ecoe e se repita por mais três vezes, cada uma dois segundos
após a outra. Segundo Espinosa, isto servia para que quando o governante
discursava, sempre no pátio central, todos ali presentes pudessem escutar sua
mensagem.

17

Pantone Inc. é renomadamente conhecida como referencial de sistema de cores, de fundamental
importância para o setor gráfico.
18
Neste sistema, as coordenadas das cores são determinadas por R (Red/Vermelho), G (Green/Verde) e B
(Blue/Azul).
19
Nome dado pelos Astecas. Alguns anos após suas descobertas, na Idade Contemporânea, foi revelado,
que os Teotihuacanos haviam lhe dado o nome de Pirâmide da Água, em homenagem à esta divindade
responsável pelo mantimento da vida neste planeta. (Informações do Sítio Arqueológico)
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Figura 76: Panorâmica do Complexo da Pirâmide da Lua.

E, de fronte à pirâmide, no centro da base da escadaria (numa distância
desde cinco metros), ao bater palmas, o som que ecoa é acusticamente
distorcido, e sua sonoridade assemelha-se, segundo nosso guia, ao grasnar de
um Quétzal.

Figura 77: Vista frontal da Pirâmide da Lua.

Essa informação revela a importância icônica que tal pássaro possuía
nestas antigas sociedades indígenas americanas. O respeito, a honra, e o grau
de divindade que os Teotihuacanos prestavam ao Quétzal, eram tamanhos que
não bastou apenas sua imagem estar presente nas representações gráficas,
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mas ainda, outras formas de afirmação na iconografia, além da imagem, como
na audição.
Conforme já colocamos, os Teotihuacanos, diferentemente dos Astecas,
prezavam por métodos de homenagear suas entidades espirituais sagradas por
outras formas da natureza, que não às humanas. Logo, a escolha de elaborar
uma Arquitetura pensada numa acústica elaborada de tal forma a conseguir
sonoramente igualar-se ao pássaro lendário, poderia ser uma constatação de
que, para os Teotihuacanos, a importância estaria na forma de que, se natureza
percebesse a devoção por suas divindades, consequentemente, estas estariam
aptas a compreender tal dedicatória.
Estes dados corroboram em compreender que as homenagens que os
Teotihuacanos executavam eram nas formas da natureza, e, curiosamente, o
formato das pirâmides presentes no sítio arqueológico, foram realizados de
forma idêntica à cadeia de montanhas que estavam localizadas posteriormente
às construções.
Ao longo da Calçada dos Mortos, que se inicia com o Complexo da
Pirâmide da Lua, percorre uma cadeia de construções, chamada de Los
Grandes Basamentos20, e finaliza-se numa de suas laterais, na entrada para a
Pirâmide do Sol, percebemos que outras construções também foram
implantadas com a saudação aos deuses, quando batendo palmas em frente às
escadarias.

Figura 78: As Grandes bases e Complexo da Pirâmide da lua.

20

“As grandes bases”, tradução do autor.
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Em uma destas construções, ao longo das Grandes Bases, identificamos
um painel que remete a um animal considerado sagrado pelos povos estudados,
o jaguar.

Figura 79: Painel Teotihuacano

Conforme Espinosa, esta representação está longe de uma pintura para
documentar historicamente um acontecimento cotidiano. Os pequenos círculos
na base da pintura simbolizam a riqueza, que para os Teotihuacanos não estava
no

acúmulo

de

bens

materiais,

como

interpretado

pela

sociedade

contemporânea, mas da fartura de alimentos, de água, vitórias em guerras,
conquistas sobre mais territórios, e outros critérios, que se assemelham ao
sucesso das atividades exercidas por eles. Por detrás do animal, a mesma
representação de água, presente, também, em outros painéis. E andando por
sobre esta água, o Jaguar, com as garras expostas, simbolizando um animal
feroz e guardião, que tem domínio sobre a água e a riqueza, e protege a nação
Teotihuacan.
Claramente o relato revela que na pintura está presente uma homenagem
a uma entidade espiritual, protetora do povo que ali habitava, responsável,
ainda, pela riqueza e abundancia da água. Mais um exemplar simbólico que
constitui na fauna, e não no homem, à representação de devoção deste povo.
No final da jornada, encontramos a Pirâmide do Sol21, considerada a
segunda maior pirâmide, em altura, do mundo. Nenhuma revelação imagética
21

Nome dado pelos Astecas. Alguns anos após suas descobertas, na Idade Contemporânea, foi revelado,
que os Teotihuacanos haviam lhe dado o nome de Pirâmide da Terra, em homenagem à esta divindade
responsável pelo mantimento da vida neste planeta. (Informações do Sítio Arqueológico)
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contribuidora para a questão das práticas vestimentares era presente nesta
construção, mas mais uma colaboração para compreensão da forma de
simbolismo que os Teotihuacanos proferiam.

Figura 80: Pirâmide do Sol

Espinosa destacou que, na Idade Contemporânea, os exploradores
estavam cuidadosamente descobrindo cada parte desta cidade perdida,
financiados pelo Governo Mexicano. Entretanto, em dado momento, o
responsável mor sobre as explorações no local estipulou um prazo curto para
finalização

das

operações

e

atividades.

O

arqueólogo

responsável,

conscientemente entendido que não seria tempo suficiente para escavar e
descobrir o conteúdo interior da Pirâmide do Sol,constatou que seria necessário
dinamitá-la para revelar. Descobriram, então, que a pirâmide era maciça.
Posteriormente, com os estudos, escritos e essa informação, historiadores
da Cultura Teotihuacana concluem que pirâmides, como as do Egito, eram
construídas por homens como homenagem aos representantes divinos na terra,
os faraós, e que as pirâmides de Teotihuacan foram construídas pelos homens
como homenagem e monumento aos deuses. Mais um símbolo que comprova a
devoção dos Teotihuacanos por seus deuses.
Após a Calçada dos Mortos, o sítio arqueológico ainda apresenta outras
construções que atualmente encontra-se com restrição total de acesso para
público, por se encontrarem em estado de restauração. Estas construções se
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dividem em dois monumentos: La ciudadela e La Pirámide de La Serpiente
Emplumada22.

Figura 81: Vista da Cidadela

De acordo com as informações do sítio e de Espinosa, esta parte foi
construída, temporalmente, depois da Calçada dos Mortos, e era dedicada a
moradia da elite, e a pirâmide, do governante. As razões para sua construção
eram desconhecidas, porém, acredita-se em motivação política e militar,
convertendo-a para um centro político, econômico e cultural. Pois era necessário
deixar a Calçada dos Mortos para fins de contemplação aos monumentos dos
deuses e afastar a parte superior na hierarquia daquele povo da entrada da
cidade, protegendo-a de possíveis ataques.

3.1.4 VISITA À UNIVERSIDADE NACIONAL AUTÓNOMA DE MÉXICO
(UNAM)

Conforme

indicação

de

Rodolfo

Castanheda

e

Maritere

Zaya,

sequencialmente, fomos à UNAM. Maritere nos proporcionou realizamos uma
visita guiada por seu encarregado Guillermo González, também antropólogo.
Tivemos a oportunidade de visitar, na UNAM, o Instituto de Investigações
Maias (Dentro da Faculdade de História), o Instituto de Investigações Estéticas
(Dentro do Departamento de Pesquisas em Artes) e ao Instituto de Investigações
22

“A cidadela” e “Pirâmide da Serpente Emplumada”, tradução do autor.
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Pré-Colombianas (Dentro do Departamento de Filologia), seus respectivos
acervos bibliográficos e, por fim, à Biblioteca Central da universidade.
Nesta empreitada de investigações de literatura acerca do tema de nossa
pesquisa, pudemos encontrar funcionários da UNAM que nos indicaram
professores que tem pesquisas realizadas dentro da universidade, tangentes ao
nosso tema. São eles: Professor Mestre Tomás Pérez Suárez, graduado em
Arqueologia, mestre em estudos mesoamericanos e com campo de investigação
em epigrafia Maia, e Professora Doutora María del Carmen Valverde Valdés,
doutora em estudos mesoamericanos e com campo de investigação em
simbolismos sagrados dos jaguares e historiografia mexicana.
Posteriormente contatados via email, ambos os professores dispuseramnos bibliografia avançada sobre nossa investigação e elogiaram cordialmente
nossa busca por resgatar um importante aspecto cultural da História da América.
Deste modo, mais uma vez, é reforçada a importância cultural, histórica, e
acadêmico-científica de nossa investigação, por também ser abonado e
avalizado por investigadores de longa data sobre a História da América, no
período onde apenas as civilizações indígenas habitavam neste continente.
Além disso, encontramos algumas bibliografias raras, que poderiam
apenas ser encontradas neste centro de investigação. Afinal, os povos Maia e
Asteca fizeram parte constitucional do povo mexicano, portanto, sua história é a
origem dos mexicanos. Assim, nenhum outro país teria interesse tão profundo
neste tipo de documentação. E a UNAM, maior universidade do México,
presente na capital, também com maior número de livros em seu acervo.
Portanto, não haveria lugar mais certeiro para investigarmos.
O primeiro livro, Las imágenes Precolombinas: reflejo del saber23, de
organização da já citada Professora Dra. Maria del Carmen Valverde e de
Victória Solanilla, que retrata qual a importância que a imagem exercia sobre o
povo Maia e o povo Asteca, como sociedades documentadoras de suas
histórias. Esta literatura, composta de textos de diversos autores, permite a
23

“As imagens Pré-Colombianas: Reflexo do saber.” Tradução do autor.
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análise multidisciplinar do simbolismo e significados da imagem produzida por
estes povos.
O segundo achado, trata-se de um texto intitulado Innovation and Change
in Maya Cloth and Clothing24, de autoria de Margot Blum Schevill, presente no
livro The Maya Textile tradition25, de edição da mesma autora. Nesta bibliografia,
a autora revela como se distinguiam homens de mulheres no vestuário, bem
como os escravos, nobres, guerreiros e comandantes, e, ainda, a evolução e
mudanças que ocorreram na indumentária do surgimento deste povo, até os
seus descendentes, na atualidade.
Por terceiro, encontramos o texto Características de la indumentaria26,
contido no livro La historia de Mexico a través de la indumentária27, de autoria de
Virgínia de Aspe, Teresa Yturbide e Ignácio Martínez, que relata além das
vestimentas e adornos que os antigos maias usavam, mas também das
modificações corporais – como pinturas, tatuagem, deformações e mutilações –
com propósito de completar seu traje. Seus subtítulos são: Diferenciação social,
Indumentária Feminina, Joias, Cuidado e Adornos Corporais, Tatuagem, Cabelo
e Deformações e Mutilações.
Depois, deparamos com o texto de Ruth D. Lechuga, Epoca
Precortesiana, contido no livro El traje de los indígenas de Mexico, da mesma
autora. Neste capítulo a autora escreve sobre as fontes de informações para as
constatações que apresenta, as fibras que os antigos Maias utilizavam para
confecção de peças de roupas, os corantes e pigmentos utilizados sobre os
tecidos, os métodos de fabricação têxtil, a fiação, os teares, os têxteis e tecidos,
as próprias peças de roupas, e como os maias se distinguiam de outros povos, e
entre si, através da indumentária. Além disso, por fim, a autora ainda traça um
paralelo comparativo com os Zapotecas, os Mixtecas e os Méxicas (Astecas).

24

“Inovação e evolução no tecido e vestuário Maia.” Tradução do autor.
“A tradição têxtil Maia.” Tradução do autor.
26
“Características da Indumentária.” Tradução do autor.
27
“A história do México através da Indumentária”. Tradução do autor.
25
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Então, nosso último visto foi a primeira edição da Revista Museo del traje
mexicano28, nomeada El mundo prehispánico29. A revista retrata toda a História
da Moda e da Indumentária do México, e esta versão, em especial, demonstra
os relatos sobre o período anterior à chegada do homem europeu ao continente
americano, quando era habitado por civilizações indígenas, como os Astecas.
Toda a investigação ocorre com os instrumentos coletados no museu que intitula
a revista. No perpassar da escrita é possível averiguar distinções sociais e
detalhamentos, como as plumas utilizadas, ou mesmo joias e as circunstâncias
de uso de certas vestimentas.
Os resumos apresentando maiores detalhes e informações acerca desta
bibliografia encontrada estarão dispostos nos anexos desta dissertação, a fim de
levantar e demonstrar pontos importantes contidos na mesma que colaboram na
construção.
Devido às distâncias entre os institutos visitados, o horário gasto para
visitação, pesquisa das bibliografias, aquisições e fotocopia tornou qualquer
outra atividade inviável para este dia, restando apenas, ao final do dia, uma
leitura rápida sobre as novas literaturas.

3.2 Diário de Bordo II: Riviera Maya

3.2.1 TULUM: O LADO ESTÉTICO DOS MAIAS

Nesta etapa do roteiro de pesquisa, dirigimo-nos ao Aeroporto da Cidade
do México e tomamos o voo para Chetumal, capital do estado Quintana Roo, de
onde pegamos, poucas horas após pousar, um ônibus com destino à Tulum,
cidade histórica, que possui um pequeno sítio arqueológico maia à beira mar.

28
29

“Museu do Traje Mexicano”. Tradução do autor.
“O mundo pré-hispânico”. Tradução do autor.
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Como este dia fora exaustivo, devido aos deslocamentos, reservamos o
quinto dia do mês de Maio para descanso e conhecer, com intuito meramente
turístico, as praias e culinária de Tulum. Aproveitamos o fim de tarde e noite para
finalizar a leitura sobre os textos de aquisição na UNAM.
Conforme o programado para esta data, procuramos informações dos
funcionários do hotel onde nos hospedamos sobre visitação ao Sítio
Arqueológico de Tulum. Fomos informados que o mesmo é aberto diariamente,
com um valor fixo para entrada. E como se trata de um sítio em tamanho
pequeno, não seria necessário o acompanhamento de guias turísticos.
Quando chegamos, tivemos uma surpresa com um iguana que se
encontrava nas proximidades da entrada.

Figura 82: Iguana na entrada do sítio arqueológico de Tulum

Poucos minutos depois, ao aguçar o olhar em nossa volta, percebemos
que não se tratava de um exemplar único, mas muitos iguanas estavam
presentes naquele sítio arqueológico.
As ruínas lá presentes estão num estado de conservação baixo e poucas
informações de pinturas murais restaram. Portanto nosso intuito de encontrar
alguma informação deste gênero que pudesse nos acrescentar na pesquisa não
obteve êxito. Porém, destacamos na sequência, algumas das informações
constantes nos painéis explicativos do sítio arqueológico, regido Instituto
Nacional de Antropologia e História.
Um fato interessante a se ressaltar é de que, como se tratava de uma
comunidade maia pequena em número de habitantes e espaço físico,
contornado por muralhas de pedras, a sociedade de Tulum dividia sua hierarquia
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em três níveis: Governantes, Artesãos especializados (que realizavam trabalhos
específicos e mais minuciosos, como escultores e pintores) e trabalhadores
gerais.
Além disso, existe um registro sobre as pinturas murais presentes nas
construções. Conforme informações do Sítio, estas pinturas serviam como
decorativos para as construções e retratavam temas ritualísticos e do dia-a-dia,
bem como representações do meio ambiente natural. Deuses e sacerdotes
estavam presentes nas pinturas, tornando assim, evidencias visuais das
manifestações simbólicas desta sociedade, no sentido religioso e espiritual.
Fachadas eram usualmente repintadas, com cores mais brilhantes nas
pontas de bússolas retratadas e as divindades associadas a elas. Os interiores
também eram pintados, e murais já existentes eram retocados ou reconfigurados
com novos desenhos e temáticas, provavelmente para celebrar os vinte anos do
período, conhecido pelos Maias como “Katun”.

Figura 83: Detalhe de uma das fachadas da construção principal em
Tulum.

A Arquitetura de Tulum possuía características similares com as de
Chichen Itza e Mayapan30, embora tivesse alguns aspectos regionais, que a
caracterizava como estilo da “Costa Leste”. Suas construções apresentavam
30

Maiores cidades Maias. Chichen Itza também fora visitada por nós, e, mais a frente, apresentamos o
relato de visita.
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menor complexidade e estavam em escalas menores, comparadas às
construções daquelas cidades.
O único mural ainda conservado de todas as construções em Tulum, não
permite fazer uma análise imagética, pois não consegue-se distinguir as
informações presentes nele como representações de hieróglifos ou de situações
acontecidas com divindades ou seres humanos.

Figura 84: Detalhe do único mural ainda conservado em Tulum.

Despertou nossa atenção ao perceber que os Maias não realizavam o
planejamento e a construção de suas cidades e vilarejos em localizações
aleatórios, mas em localidades muito bem pensados. Tulum é uma grande prova
de que o Projeto fazia parte dos Maias.
Além das já citadas muralhas feitas de pedras contornando toda a
extensão da cidade, a disposição das construções também faz muito sentido
projetual. Existiam locais destinados à construção de habitações para os
167

trabalhadores, uma construção central de cunho religioso e espiritual e na parte
mais alta do sítio, o chamado “castelo”, onde moravam os governantes maias.
Noutro ponto alto, localizava-se um posto de observação, voltado para o mar.
Outros postos menores estavam espalhados compassadamente ao longo da
muralha.
Além disso, a localização geográfica para construção desta cidade é de
extrema beleza estética, o quê pode significar uma busca dos Maias, além de
projetar conscientemente suas cidades, escolher lugares para contemplação da
natureza. Neste caso, do oceano atlântico num tom muito peculiar.

Figura 85: Panorâmica de Tulum. No alto: posto de observação.

Isso ajuda a desenvolver a ideia de busca por questões estéticas para
construções e localização de cidades dos Maias. Seria significantemente
perplexo, se essa busca estética também não perpassasse por suas práticas
vestimentares.
A última constatação que colocamos sobre a visita a Tulum é remetendo
às lendas no Popol Vuh, em que os Maias acreditavam que os seres humanos
reencarnavam na terra sobre outra forma física, como em animais, e, entre
muitos, os iguanas, um deles.
Tulum, segundo informações locais, era considerada a cidade Maia de
maior privilégio geográfico, tornando sua estética singular. Assim, acredita-se
que os Maias reencarnaram neste local, para protegê-lo, porém, em forma de
iguana. Portanto, diz-se que os iguanas ali presentes, são os Maias defendendo
as ruínas de Tulum, como seu patrimônio de beleza.
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Figura 86: Iguana rodeado de ruínas, em Tulum.

A visita à Tulum não nos proporcionou diretivamente novas informações
acerca da indumentária dos Maias. Todavia, nos ratificou a busca desta
civilização por aspectos estéticos. A indumentária é parte muito importante
estética para qualquer povo, pois trata diretamente da imagem exposta por
quem a traja. Logo, a imagem dos seres humanos é também construída por
aquilo que por ele é vestido.

3.2.2 CHICHEN ITZA: A CAPITAL DA SOCIEDADE MAIA

A diante, programamos visita de campo à Chichen Itza, cerca de 150
quilômetros de Tulum, onde estávamos. A cidade funcionou como centro político
e econômico dos Maias e foi declarada patrimônio mundial da UNESCO em
1988.
Como já esperado, a antiga capital da civilização Maia, Chichen Itza, nos
reforçou a ideia do apreço estético e projetual deste povo. No sítio arqueológico
tivemos a companhia, nos apresentando, dando depoimentos e relatos, e
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também nos concedendo uma entrevista, de Victor Balderas, guia turístico local,
que trabalha levando turistas à Chichen Itza há mais de 20 anos.
Poucas informações assertivas sobre a Indumentária dos Maias fora
coletado nesta etapa da pesquisa, porém, alguns dados estéticos da imagem a
qual os Maias buscavam merecem destaque. As informações contidas neste
subitem têm como fonte a verbalização de Balderas e dados escritos nas placas
do sítio arqueológico.
No centro do sítio arqueológico é possível notar, já de longe, a maior
pirâmide da civilização Maia, e que demonstra todo o cuidado e pensamento
projetual que eles possuíam. A pirâmide de Kulkulcán possui quatro faces, cada
uma dela com uma escadaria central com 91 degraus, onde, simbolicamente,
cada degrau representa um dia do ano, e cada face uma estação do ano. Logo,
91 vezes quatro é igual 364, acrescidos da plataforma superior, ao topo das
escadarias, em encontro das mesmas, são 365, o mesmo número de dias do
ano.

Figura 87: Pirâmide Kulkulcán, em Chichen Itza

Calculadamente construída, a pirâmide permite uma situação singular por
sua instalação. Durante o Equinócio do Hemisfério Norte, que ocorre dia 20 de
Março, duas das faces da pirâmide são iluminadas pelo sol, e duas ficam em
sombra. Além disso, no por do sol, por conta do desenho em camadas das
faces, tem-se a impressão, olhando de um ponto específico, da sombra
movendo-se sobre o corrimão da escadaria lateral, de uma movimentação na
mesma.
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Figura 88: Detalhe de mural esculpido, com a divindade maior Maia.

De acordo com Balderas, esse movimento do por do sol lançar luz e
sombra sobre a escadaria lateral, é entendido, segundo a lenda local, como a
visita da divindade maior dos Maias a Terra. Como os Maias possuíam um alto
índice intelectual de entendimento astronômicos, sendo capazes de calcular
vinda de cometas e os equinócios, essa informação era usada pelo governante,
como modo de se dizer “dono” de forças superiores, capaz de causar tais
eventos.
Portanto, esse desenho e movimento eram entendidos como o descer das
escadas de uma serpente – figura que simbolizava sua divindade maior – e na
base da escadaria, no corrimão, foram esculpidos cabeças de serpente.
Simbolizando a visita do deus maior à terra dos Maias.

Figura 89: Detalhe da cabeça da serpente na base da escadaria.
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Além disso, como visto em Teotihuacan, posicionando-se num certo ponto
em frente a qualquer uma das escadarias, é possível ouvir um som similar ao
emitido pelo pássaro Quétzal, ao bater palmas. Além disso, na questão sonora,
de acordo com Balderas, a acústica da habitação central, localizada na
plataforma superior da pirâmide, permitia aos governantes que ali falassem
serem escutados ao longo de um quilometro da pirâmide, e em um tom de voz
alterado, o quê remetia àqueles que escutavam a sonoridade de voz de uma
divindade.
Essas informações serviram como abonadoras do esmero estético, como
legado cultural do povo maia. Animais como Quétzals, Serpentes e Jaguares
reapareceram em referências e imagens esculpidas em murais, simbolizando o
forte apelo que a fauna exercia sobre a Cultura Maia.

Figura 90: Mural esculpido. À esquerda, um Quétzal e à direita, um jaguar.

Balderas nos revelou que dentre a camada social militar dos Maias, os
únicos guerreiros que serviam e protegiam diretamente ao imperador eram os
guerreiros jaguares, considerados superiores na hierarquia e nas habilidades de
luta.
Ademais, uma questão estética referente à imagem vislumbrada pelos
Maias merece destaque. Conforme Balderas, o estereótipo nobre maia era
distinto das demais parcelas da população. Quando nasciam, os filhos de nobres
eram submetidos à colocação de torniquetes com um pedaço rígido de madeira
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ao meio de sua testa, para que o formado de sua cabeça fosse mais alto e
estreito. Além disso, pendurava-se uma pedra jade, por um fio, poucos
centímetros à frente da ponta de seu nariz, para que a criança olhasse fixamente
para aquele ponto, tornando-a estrábica. Apenas os nobres possuíam recursos
para obter tais materiais e conseguir aplicá-los em seus filhos.
Isso demonstra, irrefutavelmente, a busca por um padrão estético,
considerado superior sob a ótica Maia. Certamente era um visual imagético
desejado e invejado pelas camadas inferiores na hierarquia da sociedade Maia.
Outro dado relevante foi dos sacrifícios que os Maias executavam. Além
dos sacrifícios com inimigos, um em especial era visto por esta civilização como
especial: o do jogo de pelota.
A cada cinco anos, quatorze guerreiros voluntariavam-se para participar,
em dois times, sendo dois deles, capitães dos respectivos times, do jogo de
pelota, onde o final era o sacrifício. Estes guerreiros trajavam armaduras no
peitoral, ombros, cintura e tornozelos. Ganhava quem fizesse o primeiro “ponto”.
O capitão do time vencedor era o sacrificado, o que à época era uma grande
honra, pelo capitão do time perdedor, e para este, era um verídico sinal de
vergonha perante a sociedade.

Figura 91: Detalhe de mural com guerreiros preparados para o jogo de pelota.

Na figura 90 é possível notar imagens esculpidas de guerreiros trajados
para o jogo de pelota. É possível notar sandálias que se entrelaçam no tornozelo
como sustentação, detalhes em tiras logo abaixo do joelho, cinturões, peitorais,
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e adornos de cabeças em tamanho significativo. Os cotovelos, os joelhos e as
ancas eram livres de qualquer indumentária ou adorno por serem as únicas
partes dos corpos destes guerreiros que poderiam tocar na pelota para marcar a
pontuação.

3.2.3 CHETUMAL: ÚLTIMAS INFORMAÇÕES DOS MAIAS

Retornamos de Tulum à Chetumal, e, posteriormente nos dirigimos ao
Museo de La Cultura Maya31. O pequeno museu localizado na capital do estado
de Quintana Roo não nos trouxe novidades do conteúdo já coletado, porém
confirmações das informações coletadas, de modo tecnicamente organizado.
A primeira informação de destaque foi a confirmação dos relatos de
Balderas, em Chichen Itza, quanto a busca estética dos Maias através da
deformação cranial.

Figura 92: Esquema de deformação cranial Maia

Segundo informações do Museu, os Maias utilizavam de vários métodos
para tornar os rostos e corpos, esteticamente, mais belos. Dentre eles, o mais
conhecido foi a deformação do formato da cabeça, adquirida por meio de um
31

“Museu da Cultura Maia”. Tradução do autor.
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aparato que pressionava a frente da cabeça da criança recém-nascida, fazendo
com que o crânio crescesse para trás. Igualmente, o estrabismo era induzido ao
pendurar uma pequena pedra entre os olhos das crianças, e quando mais velhos
era costumeiro tatuar o corpo. As orelhas, e em alguns casos o nariz também,
ganhavam piercings como adornos à indumentária, e nos dentes frontais eram
colocados pedaços de jade, pirita ou outros materiais preciosos, por perfurações
nos mesmos.

Figura 93: Esculturas de cabeças e réplicas de desenhos, representando a estética
Maia.

Um setor do museu dedicado à fauna Maia destacava o Jaguar, animal

sagrado nesta cultura, fora o mais temido e venerado. Era símbolo do lado
noturno da vida, do reino do mistério e da obscuridade. Por isso, sua pele, como
parte da vestimenta, outorgava poder àquele que a portava.
Outro animal apresentado foi a coruja, que na lenda Maia era conectada à
noite, ao inframundo e à morte. Igualmente à outras aves, era considerada
mensageira entre os humanos e as divindades.
Também presente, as arraias serviam como ferramentas para o
autossacrifício. Retiradas suas caudas, o ferrão poderia ser usado como adaga
para provocar feridas severas àqueles que a usavam contra o próprio corpo.
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Já o macaco aranha era associado ao sol e representava os deuses
protetores dos escribas, sábios e comerciantes. Além disso, simbolizava o
décimo segundo dia do mês.
Ainda, o veado era símbolo da despedida. Ao mesmo tempo representava
a eterna juventude, a divindade da estrela da manhã e ao sétimo dia do mês. A
caça a este animal possuía um significado simbólico, visto que o mesmo era
considerado um animal sagrado.
Ali presente, estava também o já citado Quétzal, que segundo
informações, suas plumas poderiam ser usadas para adornar indumentárias
apenas dos nobres. Por se tratar de um animal sagrado, a espécie de ave era
protegida e preservada pelos maias.
Outro destaque, o jacaré era, de acordo com as lendas maias, um
símbolo da origem do mundo, onde os deuses pais criaram de um jacaré que
flutuava sobre a água, em cujas costas cresciam a vegetação. Alguns deuses
associados à chuva adotavam a forma deste animal.
Por fim, a serpente, cujo nome maia era Kan32, era o animal mais
importante da mitologia maia. Nas festividades aparecia como centro cerimonial.
Sua imagem fazia parte de inúmeras divindades desta cultura.
Outro segmento do museu dedicava-se a pedras usadas para rituais e
medicina entre os maias. O Jade era usado como símbolo de nobreza e
distinção. Já a pedra Cinábrio, quando na cor vermelha, era usada para rituais
funerários. Enquanto a Obsidiana era usada para fabricação de instrumentos
médicos e ritualísticos, como facas e perfuradores para cortes e sacrifícios.
Destacamos um mapa que demonstra as regiões onde se produziam
produtos específicos, se extraiam materiais e as rotas de distribuição dos
mesmos.

32

Segundo Balderas, dando origem a nomes de muitas localidades ao longo do México, como Cancún,
Teotihuacán, Coyacán, etc.
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Figura 94: Rota de produtos maias

Conforme visto na figura 94, destacamos os itens quatro (Obsidiana),
cinco (Jade), nove (Plumas), 10 (Plumas de Quétzal) e 12 (Indumentária de
algodão), como importantes para esta pesquisa.
As plumas de Quétzal eram produzidas na região central e sudoeste da
extensão da civilização Maia, e posteriormente distribuído para as regiões
litorâneas. Enquanto que os têxteis de algodão produzidos na região próxima ao
litoral norte. Já revelando vocações regionais para produção de certos materiais
de insumo e trabalhos de desenvolvimento com os mesmos.
A pirâmide social maia também é representada neste museu. Dentre as
informações referentes a ela neste museu, destacamos que os governantes
eram considerados descendentes diretos dos deuses e seu sangue e linhagem
eram divinos. Por esta razão os novos governantes eram sempre eleitos entre os
filhos diretos do regente, pois este teria o sangue e o direito de ser governante.
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Figura 95: Representação da Pirâmide Social Maia.

Nesta mesma área do museu, alguns destaques militares, e dentre eles,
de sua elite, os guerreiros águias e os guerreiros jaguares, que possuíam
treinamento especial e sua presença se fazia apenas em grandes momentos de
batalhas, considerando-os uma estratégia especial para as batalhas.

Figura 96: Guerreiro Águia

Figura 97: Guerreiro
Jaguar
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3.2.4 RECORTE ASTECA: MERCADO DE ARTESANIAS E TEMPLO
MAYOR

Retornando de Chetumal à Cidade do México iniciamos por fazer visita ao
Mercado de Artesanias, conforme indicação de Alejadra Latapi. No entanto, ao
chegarmos neste grande centro de comércio de artesanato tipicamente
mexicano, percebemos que majoritariamente o tipo de trabalhos que estavam
expostos à venda era mais ligado ao momento contemporâneo do México ou
fases artísticas de grande expressão artística, como o Muralismo mexicano.
No que tange ao nosso tema, vimos algumas réplicas de pequenas
estátuas maias, calendários maias e pedras do sol, todos em resina, por vezes
coloridos de verde e outras cores das pedras preciosas da região.
Resolvemos então usufruir do período de tempo seguinte para
experimentar uma localidade que não havia sido indicada, apenas vista como
sugestão no guia turístico de bolso que possuíamos, o Templo Mayor.
Localizado na região central da Cidade do México, o Templo Mayor fora o
maior centro de poder do Império Asteca. Sendo deteriorado e escondido por
anos, pois após a chegada e o domínio espanhol sobre esta sociedade, o Clero,
a fim de catequizar na religião católica os habitantes desta nação recém-criada,
construiu a Catedral Metropolitana da Cidade do México em grandes dimensões,
encobrindo boa parte do antigo templo dos Astecas.
Como é possível ver na Figura 98, essas construções do Templo Maior
foram soterradas por anos e resgatadas tempo depois. Esta fora uma estratégia
da Igreja para sobrepor-se sobre a religiosidade Asteca, subjugando-a.
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Figura 8: Ruínas do Templo Maior. No segundo plano, os fundos da Catedral.

Figura 98: Ruínas do Templo Maior. No segundo plano, os fundos da Catedral.

Figura 99: Adoratório a Tláloc

Figura 99: Adoratório a Tláloc

Na figura 99, vemos um dos principais símbolos da mitologia Asteca,
Tláloc, o deus da chuva. Sua escultura, contendo ainda cores (por ter sido
elaborada com pedras preciosas) apresenta um peitoral central em formato
triangular, com pequenos adornos em suas barras, um cinturão central, sandália
de tiras e adorno de cabeça. Além disso, esta divindade sempre é representada
segurando um vaso, que simboliza a economia de águas para causar as chuvas,
segundo informações do sítio arqueológico.
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Além disso, entre as ruínas, é possível notar pequenas cabeças de
serpentes nas antigas paredes que entornavam o templo. Como visto nos outros
templos e sítios já visitados, a imagem deste animal, representando divindades,
é recorrente.

Figura 100: Detalhe de cabeças de serpentes nas paredes do Templo Mayor.

Construído ao lado do templo maior, o complexo também é composto por
um museu com acervo específico sobre a História dos Astecas no Templo
Mayor. Destacamos a seguir algumas informações importantes presentes neste
museu.

Figura 101: Ornamentos Astecas

Ornamentos como colares e grandes piercings eram comumente
encontrado entre os que habitavam no Templo Mayor, denotando que para viver
ali era necessário ser parte da nobreza, ou ser sacerdote.
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A imagem dos deuses, como já relatado, era criada pelos Astecas
comparando-se imageticamente aos seres humanos. Logo, vimos uma imagem
do deus Xipe Tótec, com semblante de serpente (uma das figuras animais mais
adorados) e híbrida às formas humanas.

Figura 102: Deus Xipe Tótec

Figura 103: Adornos de Cobre e Jade

Outro objeto ornamental encontrado prova não apenas a habilidade, já
destacada, dos Astecas de lapidar o Jade, mas também de elaborar criações de
adornos com cobre, e de se esmerar sobre detalhes minuciosos, conforme pode
ser visto na figura 103.
Outras estátuas, em tamanho humano, foram encontradas nos escombros
do Templo Mayor, e representavam símbolos de adoração dos Astecas, como a
elite de seus guerreiros e divindades.

Figura 104: Estátua de Guerreiro
Águia
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Na figura 104 é possível notar a armadura do guerreiro águia, feita com
partes de armadura em formato remetente às penas das águias, possivelmente
um trabalho elaborado sobre o cobre. Vemos também o elmo em formato de
cabeça de águia e sobre os joelhos, partes que lembram as patas da mesma.
Em outra área do museu, vemos um mapa que demonstra regiões na
extensão do Império Asteca que possuíam vegetais e minerais amplamente
utilizados por eles.

.

Figura 105: Mapa de extração de vegetais e minerais pelos Astecas

Conforme já visto nos Maias, os Astecas também utilizavam a pedra
Obsidiana para rituais. Além dela, a extração de minerais também continha Sal,
Cal, Basalto e Argila, como podem ser visto na figura 106.

Figura 106: Detalhe dos Minerais do Figura 107: Detalhe dos vegetais no
mapa
mapa
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Já nos vegetais, pudemos ter confirmação das falas de Espinosa, ao
visitar Teotihuacán. O uso por esta civilização do maguey e do nopal. Como
destaque na figura 107.
No mais, destacamos o trabalho com um material que atraiu fortemente o
olhar e a cobiça dos Espanhóis, quando chegaram ao continente americano e
deparara-se com os Astecas, o Ouro.

Figura 108: Adornos de ouro feito pelos Astecas.

Como é possível notar na figura 108, o trabalho que os Atecas eram aptos
a realizar com o ouro traduzia-se em riqueza de detalhes e bom acabamento
para pequenas peças de adorno, como pulseiras, colares, brincos e pingentes.
A imagem dos deuses, como já relatado, era criada pelos Astecas
comparando-se imageticamente aos seres humanos. Logo, vimos uma imagem
do deus Xipe Tótec, com semblante de serpente (uma das figuras animais mais
adorados) e híbrida às formas humanas.
Por fim, na livraria local encontramos uma bibliografia que já havíamos
desistido de encontrar, uma edição especial da Revista Arqueología Mexicana,
intitulada Textiles del México de ayer y hoy33, de publicação limitada.
Esta publicação científica relata detalhadamente questões têxteis que
existem no México da época dos Astecas aos dias de hoje. Retrata tipos de
fibras utilizadas, métodos de extração, de fiação e de tecelagem, formas de
tingimento das fibras, modos de desenho têxtil e estamparia, entre outros.

33

“Têxteis do México de ontem e hoje”. Tradução do autor.
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Esta visita permitiu o achado de dados que não estavam programados,
porém, serviram de validação das informações coletadas anteriormente em
outros museus e visitas.
Um dado importante, em se tratando de confirmação, é da validade das
entrevistas e depoimentos dos guias turísticos em Teotihuacán e Chichen Itza,
que mesmo se tratando de fontes academicamente não tão sólidas, acabaram,
nesta investigação, mostrando-se de alto valor de fidedignidade, pois foram
reconfirmadas e avalizadas por informações bibliográficas e das presentes em
sítios arqueológicos e museus.
Deste modo, finalizamos a Pesquisa de Campo no México, com estudos
de campo nas regiões dos Astecas e dos Maias, experimentando e vivendo
novas concepções de procedimentos metodológicos e complementando as mais
tradicionais, como a Pesquisa Bibliográfica do capítulo 2, e o levantamento de
mídias do capítulo 1.
Assim, pudemos extrair algumas reflexões das pesquisas realizadas,
convergindo

em alguns aspectos comuns entre

os achados

e seus

desdobramentos perspectivados.
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CONSIDERAÇÕES FINAIS
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A título de considerações finais, perpassando pela efetivação das etapas
de; levantamento imagético de distintas mídias contemporâneas que retratam a
estética dos Astecas e dos Maias (presente no capítulo 1); Pesquisa
Bibliográfica, investigando

constatações e contribuições sobre as práticas

vestimentares destes povos (presente no capítulo 2); e Pesquisa de Campo, de
tipo etnográfica, visitando e vivenciando localidades por onde habitaram os
mesmos; podemos, então, chegar a um momento de convergência desta
dissertação. Esta fase finalizadora pretende refletir sobre a importância
construtiva da grande área da Moda e outras que podem corroborar para uma
perspectiva mais abrangente e rica de informações para aquela, resultar uma
análise crítica imagética das mídias atuais que retrataram estas civilizações e,
por fim, teorizar de algumas paridades estéticas entre outras civilizações.
Elencamos as áreas do conhecimento e pesquisa na introdução desta
dissertação, como a Arte e a História, que serviram de ferramentas construtivas
para nosso traçado de pensamento, onde a Arquitetura, por exemplo, serviu de
catalisador destas. Porém, não devemos esquecer, e deixamos, portanto,
ressaltado que a Moda, sim, se faz como orquestradora dessa construção
coletiva, demandando e dominando a justificativa e os objetivos da pesquisa.
Conquanto que a Arte, a História e a Arquitetura funcionam como construtoras,
auxiliadas, mas, sobretudo, lideradas pela Moda, a Cultura Visual executa o
papel de articuladora entre todas estas áreas, cumprindo uma função de
mediadora.
Afinal, distinta das demais, vimos que a Cultura Visual não se propõe
como uma área exclusivista e que restringe seus objetos de estudos e
investigações a qualquer definição. Ela é ampla, abrangente, plural,
articuladora e mista, mas, sobretudo, não restritiva ou classificável (MARTINS,
2012). Explanaremos, metaforicamente, a seguir, uma possível compreensão
da mesma, comparativamente à Química, área de estudo considerada
pertencente às Ciências Duras (idem, 2012).
As ligações químicas são entendidas como união estabelecida entre
átomos para formarem moléculas ou estruturação sumária de substâncias e
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compostos. Assim, as ligações entre áreas do saber poderiam gerar frutos
construtivos e colaborativos, como a Sustentabilidade e a Arquitetura poderem
desenvolver, juntas, construções esteticamente agradáveis e ecologicamente
corretas.
Dentre os tipos de ligações químicas, esmiuçamos a Ligação Covalente
Dativa, que pode ser descrita como uma união de dois átomos, onde os dois
elétrons compartilhados entre eles provém de um só átomo. Uma vez
realizada, o átomo doador adquire carga formal positiva, enquanto que o átomo
receptor detém carga formal negativa. Ou seja, este tipo de ligação química
seria a articulação a Cultura Visual e outra área do conhecimento, onde o
átomo doador, compartilhante dos elétrons, seria a Cultura Visual.
Entendemos que a Cultura Visual permite-se compartilhar e doar-se à
outras áreas de estudo, e articulando-se deste modo, pode deter carga
positiva, isto é, adquirir enriquecimento de informações e possibilitar reflexões
críticas e construtivas às pesquisas, com seu uso.
Ao perspectivarmos esta possível compreensão da Cultura Visual, como
área de estudos, pesquisas e investigações, sobretudo, uma área colaborativa,
não vislumbramos efetiva-la como um entendimento imutável e definitivo.
Trata-se de mais um pensamento reflexivo que pretende contribuir para uma
localização conceitual da mesma.
Deste modo, ao adotarmos, no primeiro capítulo, a análise de diferentes
mídias que exploram imagens sobre a estética Maia e Asteca, não nos valemos
de uma área específica para interpretação, mas de um conjunto das mesmas,
norteados pela Moda e respaldados na Cultura Visual.
Conforme vimos e aprofundamos, o jogo eletrônico “Age of Empires II:
The Conquerors”, fabricado para as plataformas computacionais, traz uma
interpretação da estética dos Astecas e Maias, presente nas civilizações que o
jogador pode selecionar para iniciar as partidas.
Podemos constatar que diversas informações e representações gráficas
são errôneas ou não fidedignas, como os arqueiros, a infantaria ou mesmo, os
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aldeões, já demonstrados. Afinal, uma mesma imagem representativa icônica é
usada nestes personagens para os Astecas, os Maias, os Teutônicos, os
Bretões, os Francos, os Hunos, os Japoneses e uma série de outras
civilizações selecionáveis no game.
Inicialmente, podemos refletir com um mero “erro” dos criadores e
desenvolvedores. Porém, nossas reflexões levam a crer e compreender que o
termo “erro” só poderia ser implicado por uma representação gráfica que
buscasse efetivamente representar os Maias e/ou Astecas, e se tratasse de
referências estéticas distantes das que estes povos produziam culturalmente.
Como modo de compreensão prática e simples para os produtores,
quesito mercadologicamente exigido para popularização de um jogo eletrônico,
usa-se a mesma representação gráfica para os personagens aldeões (e outros
demais) entre as distintas civilizações. Deste modo, o jogador pode perceber
rapidamente, e com facilidade, a função daquele personagem no jogo.
Não bastasse isso, os produtores buscaram trazer duas espécies de
guerreiros de estética tipicamente Asteca e Maia (O Guerreiro Águia, da
espécie de infantaria, presente nas duas civilizações; e o Guerreiro Jaguar,
para os Astecas e o Guerreiro Arqueiro Emplumado, da espécie especial de
elite). E nestas representações pudemos notar, ao revisitarmos a bibliografia, e
complementado com a pesquisa de campo ao México, que se tratam de
criações bem estudadas, e o detalhamento de suas indumentárias são reflexos
diretos, sem interferências significativas, do que de fato fez parte das práticas
vestimentares dos Astecas e Maias.
Ainda, além da criação destas novas espécies de guerreiros que figuram
os povos indígenas originários do continente americano, os criadores decidiram
por alterar a imagem de um dos personagens, o Monge, exclusivamente para
as duas civilizações em destaque. Isto é, todas as demais civilizações possuem
a mesma imagem de personagem monge, exceto os Maias e os Astecas, que
detém sua própria representação.
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Constatamos, ao longo de nossa investigação, que a representação
deste personagem, de funções espirituais, altamente similar aos descritos
históricos

dos

sacerdotes

Astecas

e

Maias.

Sua

indumentária

é

constantemente relatada como de longos panejamentos e adornos de
plumagens na cabeça. Tal qual nestas constatações, no jogo percebe-se a
utilização destes elementos estéticos compondo as vestimentas do monge.
Portanto, louvamos a empreitada de “Age of Empires II: The Conqueros”
em produzir representações gráficas de personagens históricos da Cultura
Maia e Asteca, sobretudo pelo esmero demonstrado em confeccionar
indumentárias similares às destas civilizações. Compreendendo que mesmo
não fidedigna em todas as representações dos personagens que compõe a
Civilização Asteca e a Civilização Maia do jogo, por uma questão de
jogabilidade.
Já em “O Caminho para Eldorado”, pudemos perceber, após
levantamento de imagens, leitura bibliográfica e pesquisa de tipo etnográfica,
algumas lacunas nas representações gráficas apresentadas nos personagens.
Em outras palavras, sentimos falta de alguns elementos das vestimentas dos
Maias e Astecas nos personagens.
O formato de adornos é padronizado para muitos dos personagens,
sobretudo os brincos, que são idênticos em design para todos. A ornamentação
é de intensidade menor que a estudada e apresentada posteriormente na
pesquisa. Afinal, percebemos em diversos autores, a citação de elementos
perfurantes de adornos em áreas do nariz, testa e lábios, que são ignorados na
animação.
Porém, alguns elementos basilares da estética Maia e Asteca são
encontradas nas representações de indumentárias em “O Caminho para
Eldorado”, como a representação simbólica de pedra jade, do ouro, e
sobretudo na peça de vestuário feminina, anteriormente descrita, chamada
Huipil.
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Assim, podemos refletir criticamente que na animação buscou-se
usufruir de estética estereotipada dos Maias e Astecas, por recortar elementos
estéticos das indumentárias, culturalmente e historicamente mais difundidos,
como

grafismos

geométricos,

cores

e

alguns

materiais,

e

torná-las

contemporâneas, familiarizando com facilidade à assimilação da estética
destes povos nos padrões estéticos para animações vigentes.
Apesar das referidas reflexões críticas, devemos relembrar que em
momento algum existe afirmação ou constatações, por meio de criadores,
divulgadores e diretores das diversas áreas na animação de que o povo ali
representado era exatamente Asteca e/ou Maia. A atmosfera proposta pelos
acontecimentos e grafismos remete a estas civilizações de modo deduzido, e
não diretivo e pontual.
Portanto podemos exonerar parcialmente os autores de “O Caminho
para Eldorado” de produzirem informações visuais não fundamentadas das
práticas vestimentares dos povos indígenas originários do continente
americano. Afinal, a função e destinação da animação não é se proporem
como um documentário ou releitura animada de acontecimentos históricos,
mas entreter e divertir crianças com menções aos povos estudados na
disciplina escolar de História.
Já no longa metragem dirigido por Mel Gibson “Apocalypto” encontramos
reportagens e análises da época (2006 e 2007) que geram pensamentos
incisivamente negativos acerca da retratação que se deu dos povos Maias.
Essas críticas são majoritariamente relatadas por instituições que estão ligadas
à preservação cultural de povos indígenas, como, no caso, dos Maias. As
alegações são, por inferência, de simularem, no filme, que estes seriam de um
povo cruel, sanguinário e constituído da dominação e escravização ou sacrifício
de povoados menores avizinhados, conforme relatos do IMDb.
Lembramos que as questões minuciosas de Antropologia e Sociologia
não alcunham espaço dentro desta dissertação. Respeitamos integralmente as
culturas indígenas americanas e, fundamentalmente, seu legado. No entanto,
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nosso enfoque é no figurino que é apresentado em “Apocalypto”. E neste
critério, podemos construir positivas avaliações.
No que se refere à estética proposta fisicamente aos Maias e Astecas, o
longa metragem revela fortes referências, tornando claro o posicionamento de
pesquisa histórica exercida pelos produtores. Exemplificando o proposto,
observamos na menina que profetiza aos guerreiros da história o fim deles,
uma informação levantada durante a pesquisa de campo, especificamente na
visita ao Museo de la cultura Maya, em Chetumal. Na ocasião, observamos um
quadro demonstrativo de como os Maias preparavam esteticamente seus filhos
para a beleza da época, constatação que já havia sido revelada por GOMEZ
BALDERAS dias antes: colocavam-nos uma pequena pedra amarrada à uma
curta distância a frente do nariz para torná-la estrábica.

Figura A: Menina que profetiza sobre o fim dos tiranos

Essa imagem revela, com muita clareza, a preocupação na pesquisa
histórica para construção estética dos personagens trazidos ao longo do filme.
Mas em se tratando diretamente as práticas vestimentares, além dos
penteados e ornamentação referencialmente fiéis, ressaltamos a abordagem
dos têxteis no longa metragem. Primeiro, por podermos inferir que muitos dos
personagens menos abastados vestem-se de trajes de coloração parda,
possibilitando à assimilação a fibra têxtil Ixtle.
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E, também, por visualizarmos, quando, no filme, os personagens
chegam ao centro de comércio, alguns aldeões fazendo o fabril de tecidos, em
teares de cintura, como os já levantados nas pesquisas, e, ainda, o tingimento
dos têxteis.
A demonstração de cenas que retratam a confecção, tingimento e uso
dos têxteis foram informações recebidas na pesquisa de campo, mas também,
referendadas pela literatura que utilizamos.

Figura B: Cena onde algumas aldeãs fazem têxteis

Figura C: Cena onde alguns aledeões fazem tingimento dos têxteis

Assim, fica claro o esmero dos autores em pesquisar e levantar
informações específicas sobre as práticas vestimentares dos povos indígenas
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americanos originários. Portanto, no que tange à questão indumentária de
“Apocalypto” consideramos uma empreitada midiática de qualificação positiva,
honradamente. Pois, mesmo sem se constituir de um filme de documentário
(onde se preserva os fatos e minuciosos pormenores), mas sim, um ficcional,
possibilitando infinitas interpretações e reinterpretações de relatos históricos,
percebemos um sólido posicionamento de resgatar elementos históricos,
sobretudo na indumentária.
Destacamos, também, uma antiga profecia que recitava o fim do
calendário Maia em Dezembro de 2012, onde lemos:

Assim, temos que o início da época (...) é considerado como tendo
ocorrido em 6 de Setembro de 3114 a.C., e que ela terminará em 23
de dezembro de 2012! Acreditavam que o universo era destruído e
recriado novamente em cada ciclo, e que no final deste último, o
quinto, segundo interpretações, haveria uma mudança radical que
marcaria o fim da história. Para se ter uma ideia, a leitura dos astros
era interpretada com tal rigor que a simples data do nascimento de
um indivíduo predeterminava forçosamente todo o seu futuro,
conforme interpretações que os astrônomos-sacerdotes lhe atribuíam.
(LEITE. 1999, p. 57)

Disseminada a informação de fim do ciclo Maia que ocorreria em
Dezembro de 2012, percebemos vários portais de informações, de diversas
modalidades, previamente compreenderam-na como do fim dos tempos. Esta
temática foi enredo central de diversos documentários e longa metragens
ficcionais. Dentre eles, destacamos “2012”, de 2009, distribuído pela Columbia
Pictures e amplamente assistido ao redor do mundo, com uma receita final de
lucro superior aos 750 milhões de dólares, e, também, “Fim dos Tempos”, de
2008, distribuído pela 20th Century Fox, de lucro superior aos 160 milhões,
ambos os dados de acordo com o IMDb.
Esta profecia também resultou por incitar às mídias atuais a abordar a
estética dos povos indígenas originários do continente americano, afinal,
buscava-se relembrar quem eram esses profetas dos fins dos dias, trazendo à
luz e a massificação desta página da História. Um exemplo claro foi a
animação de “As Aventuras de Tadeo”, de 2012, distribuído pela Paramont
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Picture, em que personagens revisitam sítios arqueológicos Maias e Astecas e
vivem aventuras.

Figura D: Trecho de As Aventuras de Tadeo

Outra demonstração dessa retomada de interesse por estas civilizações
no período mais recente é notável na exposição “Tesouro das Américas”, que
desde meados de 2012 à presente data de publicação desta dissertação,
encontra-se em roteiro itinerante pelo Brasil, exibindo réplicas e reconstituições
de obras do legado cultural e histórico de povos antigos que habitaram a
América, com enfoque para os Maias. Tivemos a oportunidade de visitar esta
exposição em Janeiro de 2013, locada à época no Park Shopping, em
Brasília/DF.

Figura E: Escultura central da Exposição Tesoura das Américas
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Deste modo, pudemos perceber que o noticiar desta profecia Maia
desdobrou em, não apenas causar temor a alguns pelo fim da existência
humana na terra, mesmo por que, conforme BROTHERSON e MEDEIROS
(2011), os Maias previam o fim de um ciclo de tempo e não o apocalipse
terrestre, mas também por trazê-los ao centro das atenções, ou, ainda, à Moda.
Retomando as análises das informações imagéticas contidas no jogo
eletrônico, na animação e no filme de longa metragem, comparamos, então,
estes com os relatos históricos lidos e, também, com os colhidos na visita ao
México. Nisso, verificamos que, de fato, se tratam de mídias que buscaram
referencias dos Astecas e Maias, deixando claro, ou não, sua ligação com
estes. Indiscutivelmente, a indumentária é um elemento fundamental para as
três mídias que selecionamos para que se possa fazer as conexões e
recordação destes povos. Os guerreiros, os governantes e os sacerdotes são
personagens da História real destes povos que estiveram retratados nas
mídias, e, suas vestimentas auxiliam no reconhecimento dos mesmos e
assimilação.
Percebemos ao longo da realização da pesquisa que existiam definições
preestabelecidas dos patamares hierárquicos sociais nas sociedades Asteca e
Maia. E é, em especial, na indumentária que também visualizamos com maior
categoria esta distinção entre classes.
O têxtil foi um dos elementos que permeou as mídias como diferenciador
de classes, também deteve seu espaço de recordação nas bibliografias e foi,
ainda, referendado na Pesquisa de Campo. Os materiais disponíveis para
confecção de tecidos não eram de igual quantidade, pois alguns eram mais
raros que outros. A coloração também pôde ser provada como fator de
distinção entre mais e menos poderosos nos Maias e nos Astecas. Porém, a
informação e constatação mais significativa foi poder ter lido sobre o Ixtle e,
posteriormente,

encontrá-lo

na

visita

à

Teotihuacán,

compreendendo

pessoalmente sua textura e propriedades físicas, além de alguns corantes
naturais, presentes em plantas e insetos do bioma local.
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O calçado também foi demonstrado, por sua presença ou ausência,
como elemento revelador de hierarquia diante das referidas civilizações. Nas
práticas vestimentares dos Astecas e Maias a posse e uso deste poderia
significar o pertencimento a uma elevada classe social. E quanto mais
detalhado e trabalhado era, mais próximo ao topo da pirâmide social estaria
quem o portava.
A ornamentação é, sem sombra de dúvidas, o critério mais significativo
de diferença na hierarquia social destas sociedades estudadas. Quanto maior a
presença da mesma, quanto mais nobres os materiais utilizados (desde pedras
simples e ossos ao ouro e pedra preciosa jade), quanto maior detalhamento
possuíssem estes adornos, era sinal de grande poder e respeito nestas
civilizações.
Distintamente dos dias atuais, onde a simplicidade faz a elegância
(CALDERIN, 2009), ou seja, não são necessários muitos detalhes e adornos
para tornar-se um referencial de alta classe na sociedade atual, para os
Astecas e Maias, quanto maior o número de adornos e detalhes na
indumentária, mais alto estariam, estes que os usavam, na pirâmide social.
Entretanto, a restrição de materiais têxteis e de ornamentação aos mais
abastados não foi pontual na História da Moda e da Indumentária para os
Astecas e Maias. Noutro momento da História, Luís XV já haveria decretado na
França, quando no poder, que a seda seria um material têxtil de uso exclusivo
da corte e dos nobres, fadado à morte àqueles que desobedecessem esta lei
(UDALE, 2009).
Para os Astecas e Maias, certas formas da indumentária também
estariam ligadas à ocasião de uso, não necessariamente apenas à hierarquia,
como revelado no uso do Huipil. Ou mesmo as subdivisões dos tipos de
guerreiros que estariam ligados a certos setores da sociedade ou momentos de
inserirem-se nas batalhas e guerras. Este dado condiz bastante com o
momento atual, onde, por exemplo, estranha-se ver alguém trajando vestido
longo de material têxtil nobre e brilhoso, como a seda, em ocasiões não
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formais, pois o mesmo estaria, restritamente, direcionado para situações como
elegantes festas e celebrações (CALDERIN, 2009).
Ademais, devemos ressaltar alguns elementos estéticos presentes nas
práticas vestimentares e, também, culturais, que compõe o escopo do legado
de uma civilização, comum aos Astecas e Maias com outras civilizações do
mundo antigo, entre elas, os Egípcios.
Nos registros de MENDONÇA (2006), e também de outros autores, a
prática de modulação do crânio humano, realizada nas crianças, por meio de
bandagens que o pressionavam, para que ao crescerem tivessem suas
cabeças em formatos mais longilíneos, poderia ser observada também nos
egípcios, como nos maias. Bem como os penteados elaborados, sobretudo os
femininos e de classes elevadas, são observáveis. Nesse sentido, é
interessante notar que as pirâmides egípcias e as dos maias e dos astecas
apresentam também correlações instigantes.
Existem, portanto, certas teorias, conforme aponta LEITE (1999),
sinalizando que os Maias e Egípcios teriam, em algum momento da História, se
encontrado e trocado experiências, ou sido originários de um tronco étnico
comum, ou, até mesmo, a suposição de que alienígenas haveriam se
conectado a ambas as civilizações. No entanto, na avaliação da autora
supracitada, não se trata de nada além de suposições sem qualquer tipo de
respaldo oficial ou relato da História, levando-as a um patamar de mitologia ou
lendas. De fato, as conexões com os trajes e feitos dos egípcios existem, mas
ainda não há uma análise cientificamente bem fundamentada sobre essa
possível ligação entre culturas tão distantes geograficamente.
Lembramos ainda que, contemporaneamente, podemos nos deparar
com elementos estéticos em roupas que se remetem diretamente a
indumentária trajada pelos povos Asteca e Maia. Entre as inúmeras referências
estéticas, presentes na Moda atual, a essas civilizações, recordamos o Jornal
da Comunidade, que em sua edição de cinco de Janeiro de 2013 trouxe o
artigo Complementos étnicos, onde revela diversos acessórios, como brincos,
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colares e pulseiras de diferentes marcas brasileiras que abordaram as formas
e os grafismos Asteca e Maia.
Além disso, outro exímio exemplo de apoderação destas referências
para construções da Moda contemporânea é observado em um dos figurinos
da cantora estadunidense Cher.
Após muitos anos longe dos palcos, a nova turnê da cantora, iniciada em
Abril de 2014, quer resumir o legado da cantora sexagenária. De acordo com a
WIKIPEDIA, um dos codinomes de Cher seria “A Deusa do Pop”, e baseada
nesta informação, o figurino da abertura dos shows faz grifar o fato de que, na
indumentária, essa entidade, muito provavelmente teria ligações à estética
Maia e Asteca, o que é reforçado pelas informações visuais da montagem de
palco e também do figurino dos dançarinos.

Figura 1: Cantora Cher durante o show de 2014
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Assim, o significado cultural da indumentária, nas civilizações Asteca e
Maia, é sólido e consolidado. Conforme averiguamos e expomos, nas três
etapas desta investigação, estas sociedades utilizavam de formas, colorações,
materiais têxteis, calçados, penteados, adornos e ornamentações para
distinguir-se uns dos outros, não apenas como indivíduos distintos do restante,
mas pertencentes a certas camadas sociais, distintas, essas, uma das outras.
Com isso, podemos perceber que as práticas vestimentares dos Astecas e dos
Maias fazem parte da dinâmica social destas sociedades, servindo como um
elemento fundamental de compreensão dos papéis sociais desenvolvidos por
indivíduos, como já levantou LIPOVETSKY (2009). Ou, ainda, lembra
MENDONÇA (2006), a moda nada mais é que um universo simbólico.
Portanto, encerramos nossa pesquisa percebendo que além de sólidas
relações de poder dentro das sociedades indígenas americanas originárias do
continente, vista nas indumentárias, o seu grande legado é ainda hoje
lembrado por mídias, marcas de moda e artistas. Acreditamos que usufruir
destas referências dos Maias e Astecas não é suficiente como forma de
colaborar para a perpetuação de seus legados culturais, mas sim, de
compreender, respeitar e, sobretudo, enaltecer a importância que o traje
assumiu entre aqueles que cuidaram das terras deste continente, no qual
estamos habitando, muitas e muitas gerações antes das nossas, como já parte
da dinâmica social que é vista até os dias de hoje. Ao que parece,
perspectivamos que a roupa não deixará, tão cedo, de deter seu poder social.
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1. Tabela de Referenciais Teóricos
ÁREA1

AUTORES2

GRAU

DE

RELEVÂNCIA3
Cultura Visual

MENESES, 2003

Médio-Alto

MARTINS, 2006
BARNARD, 2001
MITCHELL, 2009
Arte

ENCICLOPÉDIA BARSA, 1989

Médio

ROHDEN, 1985
CATTANI, 2007
História

NARLOCH e TEIXEIRA, 2011

Médio

BARROS, 2011
AQUINO, JESUS e OSCAR, 2010
Moda/

LIPOVETSKY, 1989

Indumentária

MENDONÇA, 2006

Alto

RACINET, 2009
TAYLOR, 2002

1

Áreas de estudo escolhidas como fundamentadoras desta investigação.

2

Autor referencial em destaque da área de estudo.

3

Grau de significância para esta dissertação, da área de estudo.
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2. Roteiro previsto de atividades na Viagem para Cidade do
México e Tulum
DATA/CIDADE

ATIVIDADE

28/04 – Domingo

Chegada.

Cidade do
México
29/04 – Segunda

Visita à Museo de La Indumentária Mexicana

Cidade do
México

- Estación Isabel la Católica (Línea 1)

30/04 – Terça

Visita à Museo Nacional de Culturas Populares

Cidade do
México

- Estación General Anaya// Estación Coyacán (depois
ônibus até centro histórico de Coyacán)

Izazaga 92, Centro, Cuauhtécmoc, DF – tel (55) 5130
3300

Av. Hidalgo, 289, Col. Del Carmen, Coyacán – tel
41550920
01/05 – Quarta

FERIADO – Lazer/Descanso

Cidade do
México
02/05 – Quinta
Cidade do
México

Visita a Teotihuacán (Ônibus partindo do Terminal Del
Norte)
*A confirmar

03/05 – Sexta

Visita a Museo Nacional de Antropologia

Cidade do
México

Av. Paseo de la Reforma y Calzada Gandhí, s/nº - tel 4040
5300

04/05 – Sábado

Viagem CIDADE DO MÉXICO - CHETUMAL (Avião)

Cidade do
México –

Viagem CHETUMAL - TULUM (Ônibus)

Chetumal –
Tulum
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05/05 – Domingo

Descanso

Tulum
06/05 – Segunda

Visita à Sítio Arqueológico de Tulum

Tulum

*A confirmar

07/05 – Terça

Visita à Chichen Itza

Tulum

*A confirmar

Chichen Itza

Viagem para CHETUMAL – Ônibus

Chetumal
08/05 – Quarta

Visita à Museo de la Cultura Maya

Chetumal

Av. Heroes s/nº (Entre Critóbal Colón y Mahatma Gandhi)
– tel. 01 (983) 129 2832

09/05 – Quinta

Viagem de volta para MEXICO CITY

Chetumal –
Cidade do
México
10/05 – Sexta

Visita a Mercado de Artesanias

Cidade do
México

Direción: Ayuntamento y Balderas (Estación Balderas)

11/05 – Sábado

Retorno ao Brasil.

Cidade do
México –
Brasília
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3. Roteiro executado de atividades na Viagem para Cidade
do México e Tulum
DATA/CIDADE

ATIVIDADE PREVISTA

RESULTADO

28/04 – Domingo

Chegada.

✓

Cidade do
México
29/04 – Segunda
Cidade do
México

Cumprido
Visita à Museo de La Indumentária
Mexicana
- Estación Isabel la Católica (Línea 1)
Izazaga 92, Centro, Cuauhtécmoc, DF –
tel (55) 5130 3300

30/04 – Terça
Cidade do
México

Visita à Museo Nacional de Culturas
Populares
- Estación General Anaya// Estación
Coyacán (depois ônibus até centro
histórico de Coyacán)

X
Não
cumprido
(Fechado)

✓
Cumprido

Av. Hidalgo, 289, Col. Del Carmen,
Coyacán – tel 41550920
01/05 – Quarta

FERIADO – Lazer/Descanso

Visita ao
Museo
Nacional de
Antropologia

Visita a Teotihuacán (Ônibus partindo do
Terminal Del Norte)

✓

Cidade do
México
02/05 – Quinta
Cidade do
México

*A confirmar

Cumprido

03/05 – Sexta

Visita a Museo Nacional de Antropologia

Cidade do
México

Av. Paseo de la Reforma y Calzada
Gandhí, s/nº - tel 4040 5300

Visita à
Universidade
Nacional
Autónoma de
México
(UNAM)

04/05 – Sábado

Viagem CIDADE DO MÉXICO -

✓
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Cidade do
México –

CHETUMAL (Avião)

Cumprido

Viagem CHETUMAL - TULUM (Ônibus)

Chetumal –
Tulum
05/05 – Domingo

Descanso

Tulum
06/05 – Segunda

Visita à Sítio Arqueológico de Tulum

✓

Tulum

*A confirmar

Cumprido

07/05 – Terça

Visita à Chichen Itza

✓

Tulum

*A confirmar

Cumprido

Chichen Itza

Viagem para CHETUMAL – Ônibus

Chetumal
08/05 – Quarta

Visita à Museo de la Cultura Maya

Chetumal

Av. Heroes s/nº (Entre Critóbal Colón y
Mahatma Gandhi) – tel. 01 (983) 129 2832

Viagem
adiada para o
dia seguinte.
Viagem para
Chetumal.

✓
Cumprido

09/05 – Quinta

Viagem de volta para MEXICO CITY

Chetumal –

Cumprido

Cidade do
México

Visita ao
Mercado de
Artesanias

10/05 – Sexta

Visita a Mercado de Artesanias

Cidade do
México

Direción: Ayuntamento y Balderas
(Estación Balderas)

11/05 – Sábado

Retorno ao Brasil.

Cidade do
México – Brasil

✓

Visita ao
Templo
Mayor
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