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RESUMO: Neste trabalho faremos contato com a eclética produção artística de Mario Leiva 
Pinto Guimarães e o seguiremos pelo universo mítico indígena amazônico numa de suas 
mais importantes fases de atuação nas artes plásticas paraenses. Com foco historiográfico, 
testemunharemos a fidelidade do artista com o seu passado, sua formação, suas buscas e o 
seu mundo amazônico. Identificaremos que, mais do que fazer sua arte, Pinto Guimarães 
também deu à Belém uma proposta de como representar os signos da Amazônia nativa no 
contexto da Amazônia urbana sem fugir à originalidade. 
 
Palavras-Chave: Pinto Guimarães, Artes plásticas e Kuarup. 
 
 
ABSTRACT: In this work, we will get in touch with the extensive Mario Leiva Pinto 
Guimarães’s artistic production and follow the mythical indigenous Amazonian universe at 
one of his most important stages of action in Pará arts. Historiographical focused, we 
witnessed the fidelity of the artist with his past, development, his searches and his 
Amazonian world and also identified that more than doing his art, Pinto Guimarães also gave 
Belém a proposal for how to represent the signs of native Amazon related to urban Amazon 
context in guardianship of its originality. 
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1 - Introdução 

Mario Leiva Pinto Guimarães, nascido em 1930, foi um artista com atuação nas artes 

plásticas paraenses, mais especificamente em Belém (PA). Ao longo de sua 

trajetória, que se encerrou em 1997, mediante o seu falecimento, transitou por 

técnicas e temáticas diversificadas, produzindo pinturas, esculturas e objetos. Em 

relação às temáticas, nas obras figurativas, pintou retratos e paisagens urbanas 

documentando os casarios da Cidade Velha de Belém. Quanto às obras não 

figurativas, além das diversas fases abstratas, Guimarães também produziu pinturas 

e objetos com temática indígena amazônica. É sobre estas obras, nas quais ele 

trabalhou o universo mitológico indígena, se apropriando da iconografia do ritual 

Kuarup,1 que trataremos neste artigo considerando a relevância que elas tiveram em 

sua carreira pela proposta original e criativa como abordou o tema. 
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Algumas questões foram alvo de preocupação e tornaram-se norteadoras, quando 

decidimos escrever sobre o Kuarup na obra de Pinto Guimarães, levando-nos a 

definir alguns objetivos. Entre eles, o primeiro consiste em compreender o que levou, 

em sua trajetória, à produção de uma arte de temática indígena mesmo tendo sido 

um artista atuante no meio urbano. Outro objetivo visa identificar o diferencial, o que 

há de original nas suas obras Kuarup, considerando que a iconografia do universo 

mitológico indígena é a referência formal direta. E, finalmente, nos propomos a 

analisar, visualmente, as principais obras da fase Kuarup buscando, nas mesmas, 

uma leitura estética própria das artes plásticas de transito em galerias de arte. 

Logo de início, desde quando ficaram claras as pretensões em relação a este artigo, 

já tínhamos clareza quanto à inexistência de publicações acadêmicas sobre 

Guimarães ou especificamente sobre as suas obras. Esta realidade nos conduziu a 

apropriação de métodos de pesquisa sugeridos por Menga Lüdke (1986, p. 33-44), 

recorrendo a entrevistas e análise documental. Quanto à entrevista,2 que foi o nosso 

primeiro passo, “(...) ela permite a captação imediata e corrente da informação 

desejada, praticamente com qualquer tipo de informante e sobre os mais variados 

tópicos” (LÜDKE, 1986, p. 34). Somente, posteriormente, quando obtivemos, por 

meios orais, informações importantes sobre a vida e os tipos de documentos 

existentes sobre Pinto Guimarães e sua obra artística é que decidimos com mais 

clareza sobre as diversas outras fontes de pesquisa que também recorreríamos. 

Para isso, nos dedicamos à coleta e análise de documentos "(...) por se constituir 

numa técnica valiosa de abordagem de dados (...), seja complementando as 

informações obtidas por outras técnicas, seja desvelando aspectos novos de um 

tema ou problema." (LÜDKE, 1986, p. 38). Nesta etapa, entre os principais 

documentos coletados sobre Pinto Guimarães estão jornais, revistas, catálogos de 

exposições e registros fotográficos. Por se tratar de um artista e por este ter fundado 

uma galeria de arte em Belém, a “Debret Galeria de Arte”, após sua morte, muitas 

tem sido as reportagens sobre sua atuação na história das artes plásticas belenense 

facilitando o levantamento de dados. Numerosos, também, são os catálogos de 

exposições realizadas em sua homenagem com larga descrição sobre sua vida e 

atividades artísticas. Em relação aos registros fotográficos de suas obras artísticas, 

tivemos acesso ao acervo pessoal de Dióris Pinto Guimarães3, sua irmã e 
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proprietária das obras que, atualmente, permanecem em exposição na Galeria 

Debret e em sua residência. 

2 - O “Kuarup” na arte de Guimarães 

Em 1939, ainda criança, Pinto Guimarães muda-se de Santarém (PA), sua cidade 

natal, para Belém (PA)4. Como sempre gostou de desenhar e pintar, desde a 

infância, apoiado por sua mãe que também era artista plástica, começou a participar 

de exposições, na capital paraense, tendo a sua primeira premiação em 1949, num 

salão de arte estudantil. Mas foi, em 1963, no I Salão da Universidade do Pará5, que 

recebeu uma premiação de grande significado para a sua carreira artística. Com 

uma pintura de característica impressionista, um óleo sobre tela, de título “Canto de 

Rua” (figura 1), ganhou, neste Salão, uma bolsa para estudar arte no MAM/RJ6, por 

dois anos (1964 e 1965) com os 

(...) consagrados artistas Domênico Lazzarini e Ivan Serpa. (...) 
Domênico Lazzarini lecionou com as suas paisagens/marinhas 
impressionistas, académicas, enquanto que Ivan Serpa, do grupo 
Frente, lecionou o oposto, pelas vias do concreto (grupo carioca), do 
neoconcreto. (Catálogo do VI Salão UNAMA de Pequenos Formatos, 
2000). 

 

 

Figura 1: Canto de Rua, Pinto Guimarães, Óleo s/ Tela, 67x57 cm, 1963. 

Fonte: Acervo de Dióris Guimarães. 
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É neste período em que estava estudando no MAM/RJ, exatamente em 1964, que a 

arte do ciclo Kuarup, desenvolvida por Pinto Guimarães, mostra o seu embrião, o 

seu primeiro sinal, enquanto objeto artístico. Neste ano, ele executou três esculturas 

intituladas respectivamente de “Índio”, “Preto Velho” e “Escravo”.7 A sua arte, nestas 

obras (três bustos), mostra uma temática que faz referência a grupos que pertencem 

ou já sobreviveram às margens da sociedade brasileira (Índios, Negros e Escravos). 

Com estas esculturas, discursa quanto aos seus valores e a quem pretende dar 

destaque em sua obra. No entanto, desta tríade, a ênfase que pretendemos 

considerar está na escultura “Índio”. Ela reporta ao passado do artista, as influências 

do imaginário amazônico que fez parte de sua vida na infância e adolescência (O 

LIBERAL, 2004, p. 8), na Região do Lago Grande em Santarém (PA) onde nasceu. 

Lá, em vários momentos de sua carreira artistica, nas fazendas da familia, era 

comum encontrar artefatos indígenas soterrados8. Eram objetos de cerâmica que 

serviram de inspiração e alimentaram a sua interpretação da simbologia amazônica 

aplicada às obras Kuarup. Este olhar da memória, vindo da terra, foi significativo na 

condução para o encontro com o seu objeto modelo que fará parte de sua arte nos 

anos vindouros. E isto acontece, em definitivo, nas diversas obras que tem como 

base o título “Kuarup” produzidas a partir de 1982. 

Em relação ao Kuarup, entre os povos indígenas do Xingú, é um ritual no qual 

Os mortos são representados por toras (de madeira especial de 
origem lendária) plantadas no centro da aldeia. Cada família adorna 
seu "morto" com os melhores e mais caprichosos enfeites que 
possuem, e a seu pé choram um dia e uma noite. Para trás, dois 
contadores, com o corpo um pouco curvado, seguram com a mão 
esquerda um arco que serve como cordão, enquanto com a direita 
sacodem o maraca, que marca o ritmo do canto que entoam. 
(MULLER, 2002, p.123). 

Quanto aos detalhes das toras Kuarup (figura 2), elas são “(...) pintadas e enfeitadas 

com faixas de cor amarela e vermelha e alguns objetos do morto. Cada tronco 

representa um morto.”9 Nas suas dimensões, as toras “(...) tem mais ou menos 1,60 

metro de altura, sendo que os 30 a 40 centímetros do topo são de uma madeira que 

os índios chamam de mavunhá (...)”. (MULLER, 2002, p.123). Está nestes troncos 

Kuarup, nos seus desenhos, pinturas e enfeites a inspiração, o ponto de partida da 

temática que Pinto Guimarães desenvolve em sua arte. Habilmente ele se apropria, 
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formalmente, da proposta geométrica própria da pintura corporal indígena (figura 3), 

também presente nos troncos, para construir suas obras artísticas. Para implementar 

sua proposta, Guimarães cria trabalhos diversificados, em diferentes suportes, a 

exemplo de pinturas, objetos10 e móbiles11, todos representando a visualidade do 

universo mítico indígena em torno das celebrações do Kuarup. 

 

Figura 2: Foto ilustrativa do tronco Kuarup. 

Fonte: <http://www.significados.com.br/kuarup/>. Acesso em 24 nov. 2013. 

 

 

Figura 3. Foto ilustrativa da pintura corporal dos indígenas do Xingu durante o Kuarup. 
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Fonte: <http://www.brasilemfestas.art.br/festa_kuarup.html> Acesso em: 24/11/2003. 

 

Ao tratarmos especificamente sobre as pinturas Kuarup, de Guimarães, é fácil 

perceber que ele soube adentrar no universo dos povos indígenas e dele retirar um 

símbolo, uma marca. Depois infiltrou esta marca no seu universo pessoal fazendo-a 

ressurgir criativamente no contexto de sua arte. De modo que, ao visualizarmos as 

suas pinturas desta fase, facilmente identificamos uma iconografia indígena, mas 

com um traçado bem particular. Pessoal, porém, sem perder de vista as referências 

pictóricas que se identificam com as características do modelo indígena. É oportuno 

lembrar que entre os indígenas, o grafismo geométrico dos troncos Kuarup são 

diversificados. “Cada tora recebe a pintura das respectivas insígnias que, em vida, 

os distinguiam como pajés, guerreiros, caçadores, ou até mesmo aqueles que mais 

descendentes legaram à comunidade”.12 Esta mesma característica de identidade 

gráfica diversificada foi cunhada por Pinto Guimarães em suas pinturas e demais 

obras da série Kuarup. Desse modo, como não poderia ser diferente, também 

encontramos, em sua arte, a insígnia do artista. 
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Figura 4. Prancha I, Pinto Guimarães, Óleo s/ Tela, 1.00x80cm, 1989. 

Fonte: Acervo de Carlos Pinto Guimarães. 

 

Figura 5. Kuarup I, Pinto Guimarães, Óleo s/ Tela, 96x75cm, 1987. 

Fonte: Acervo de Helena Teixeira Gomes. 

 

Ao observarmos a obra “Prancha I” (figura 4) de 1989, por exemplo, vemos um belo 

trabalho pictórico. Encontramos nela um traçado com a identidade do grafismo 

indígena, porém, num contexto das artes plásticas, um óleo sobre tela, pertencente 

ao “mundo” das galerias de arte. Percorrendo o olha sobre ela, identificamos um 

fundo predominantemente verde escuro e sobrepondo-se a ele, destacam-se duas 

estruturas geométricas de configurações similares, porém, formalmente em posições 

opostas. Estas estruturas geométricas se espalham por toda a pintura e se 

destacam em relação ao fundo escuro, por apresentarem a cor verde mais clara e 

enriquecida por uma sucessão de camadas em dégradé. Observamos, também, em 

destaque na obra, no centro da composição, em posição vertical, uma forma que, 

apesar de não estar visivel a configuração do topo ou da base, nos conduz a 
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compreender que seja um objeto cilíndrico. Ele é estreito, de cor azul e 

completamente decorado com símbolos geométricos criados por Guimarães, porém, 

nos remetendo claramente à iconografia da pintura indígena. Ele perfura e atravessa 

as camadas da estrutura geométrica ocupando toda a extesão vertical da pintura. 

Nesta obra, e em mais algumas outras, desta fase, é este cilindro a figura principal, 

que fecha a proposta Kuarup segundo a elaboração de Pinto Guimarães. O fundo 

muda significativamente de uma pintura para outra, na cor e na configuração 

geométrica, como pode ser visto em “Kuarup I” (figura 5) de 1987, mas o cilindro 

continua lá e com o mesmo grafismo bem particular identificando as características 

próprias do artista. Por padrão, entre uma pintura e outra o objeto cilindrico, o 

Kuarup, assume posição vertical ou horizontal e cores diferentes, mas permanece 

em destaque na composição das obras mantendo a identidade temática fiel ao olhar 

do autor. 

      

Figura 6. Kuarup II, Pinto Guimarães, Objeto, 1989, 

Fonte: Acervo de Dióris Guimarães. 

 

Os objetos, a exemplo de “Kuarup II” (figura 6) de 1989, são construídos num 

processo de acumulação de materiais. Neste caso, os materiais são cilindros longos, 
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originados de tubos de papel, pregados numa superfície de fundo escuro dispostos 

em posições verticais e horizontais. O resultado é uma composição em alto relevo 

com peças cilindricas repletas de detalhes pictóricos que apresentam cor e formas 

idênticas as das pinturas que nos reportam a iconografia de origem indígena. Mais 

uma vez, também nos objetos, similar às pinturas, os cilindros representam o Kuarup 

segundo a concepção de Guimarães. O mesmo ocorre com os móbiles (figura 7). 

Soltos no espaço, eles são construídos por um conjunto de cilindros, também 

originados de tubos de papel, presos num suporte do qual ficam pendurados 

verticalmente, sujeitos a movimentos causados por interferências do vento ou 

mesmo pelo toque manual de um possível observador curioso. Cada um deles tem 

em sua estrutura pinturas de formas geométricas mantendo fidelidade às 

representações do grafismo indígena semelhante às pinturas e aos objetos. 

 

Figura 7. Móbile, Pinto Guimarães, 1989. 

Fonte: Acervo de Dióris Guimarães. 
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As obras de título base Kuarup mostram a parcela de originalidade artística de Pinto 

Guimarães. Entretanto, nelas também estão presentes as influências geométricas do 

concretismo de um de seus mestres. Uma releitura do concretismo com discurso 

indígena amazônico. Cláudio de La Rocque Leal refere-se a elas como um complexo 

de releituras que traz influências de seus estudos no MAM/RJ (1964 e 1965). 

Talvez pela formação, especialmente através de uma bolsa de estudos 
conseguida na década de 1960, quando o país entrava em colapso político-
econômico, travando contato com a arte através da geometria neoconcreta de 
Ivan Serpa, que a obra se transformou em complexo de releituras (Catálogo 
da Exposição das Obras do Artista Pinto Guimarães Pertencentes a Acervos 
e Coleções Particulares, 1997). 

A fase Kuarup de Pinto Guimarães perdurou de 1982 a 1989. Depois ele 

voltou a trabalhar uma série de obras de características impressionistas, 

representando, novamente, cenários urbanos, tendo os casarões da Cidade Velha 

de Belém como motivo principal. O impressionismo que foi sua arte primeira, antes 

do Kuarup, desde a década de 1960, que lhe deu o prêmio que o levou aos estudos 

no MAM/RJ, também foi a arte que lhe acompanhou ate o fim quando veio a falecer 

em 1997. Mas foi o Kuarup que trouxe o novo, o original, a revelação sem igual da 

obra artística de Guimarães. 

3 - Conclusão 

 A eclética produção artística de Pinto Guimarães lhe fez transitar pelos 

caminhos do impressionismo, do abstracionismo e por fim, o caminho que revelou 

em sua arte a Amazônia que estava dentro de si. Neste último, que resultou nas 

pranchas, objetos e móbiles Kuarup (1982 a 1989), completa-se o ciclo no qual o 

artista reencontra o universo da infância, o período de seus primeiros desenhos, dos 

artefatos indígenas encontrados nas fazendas da família, o ponto de partida que lhe 

conduziria ao futuro, à descoberta de Kuarup. Isso mostra que Guimarães soube ler 

a verdade que trazia na memória. Não se perdeu nos caminhos buscando o velado 

que às vezes é incerto ou não pode ser encontrado, não conduz ao êxito, tentando 

inventar o que não condiz consigo. Poucos vencem esta prova. E bem menos, nos 

trajetos da arte, se tornaram conhecidos pelo que fizeram. Eis, então, o exemplo. O 

caminho a ser seguido. O segredo do talento e do panorama da vida que, ao 
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encerrá-la, com o seu falecimento no dia 14 de abril de 1997, deixou uma clara 

mensagem de realização aos amigos e a quem, nele, busque inspiração. 

 

 

NOTAS 

                                                           
1 Kuarup é a denominação de um tronco que representa os mortos numa celebração funerária entre os povos 
indígenas do Xingu. (MULLER, 2002, p.123). 
2 Realizamos uma entrevista no dia 25 de outubro de 2013, com Dióris Pinto Guimarães, irmã de Mario Pinto 
Guimarães. 
3 Dióris Pinto Guimarães é a atual proprietária e administradora da Debret Galeria de Arte, fundada em 1980 pelo 
irmão, Mario Pinto Guimarães, local onde estão expostas e guardas parte das obras do mesmo. 
4 Catálogo do VI Salão UNAMA de Pequenos Formatos, 2000. 
5 A Universidade do Pará, em 1963, era o nome da atual Universidade Federal do Pará (SOBRAL, 2002, p.79). 
6 Museu de Arte Moderna do Rio de Janeiro. 
7 Catálogo da Exposição das Obras do Artista Pinto Guimarães Pertencentes a Acervos e Coleções Particulares, 
1997. 
8 Informações obtidas de Dióris Pinto Guimarães em entrevista no dia 25/10/2013. 
9 Disponível em: http://ensinoreligiosopravaler.blogspot.com.br/2013/08/calendario-sagrado.html> acesso em 24 
nov. 2013. 
10 As obras intituladas “objetos” de Pinto Guimarães tem como princípio uma construção com as características 
de uma “Assemblage” que são “obras tridimensionais construídas com materiais ou objetos quaisquer” (ROSA, 
2012, p. 298-299). 
11 “O termo móbile foi criado pelo artista Marcel Duchamp para designar as esculturas de Alexander Calder, que, 
(...) eram feitas de peças planas de metal colorido suspensas por fios e que se movimentavam ao sabor das 
correntes de ar (...)” (PROENÇA, 2005, p. 189). No caso dos móbiles de Pinto Guimarães, estes foram feitos 
com cilindros de madeira. 
12 Disponível em <http://mindioescola.blogspot.com.br/2012/02/kuarup-festa-para-celebrar-memoria-dos.html> 
Acesso em 28 dez. 2013. 
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