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RESUMO 
Dentre os mitos indígenas que retratam a imagem da cobra, destacamos o mito Dessana da 
“Cobra – Canoa”. O objetivo geral deste artigo é estabelecer relações entre a mitologia 
indígena e o ensino das artes visuais no Amazonas. Quanto aos objetivos específicos, 
buscamos contextualizar cultura, mitologia indígena, imaginário e arte no contexto 
amazonense, para compreender os significados do mito da “Cobra-Canoa” Dessana e, por 
fim, analisar apresença deste mito nas obras dos artistas e arte-educadores amazonenses 
Bernadete Andrade, Turenko Beça e Priscila Pinto. Utilizamos abordagem qualitativa com 
cunho exploratório e, quanto aos procedimentos técnicos, pesquisa bibliográfica, 
documental e de campo. Pretendemos, assim, enaltecer a importância da mitologia indígena 
para a produção artística local e para a formação e ensino da arte. Concluímos ser de suma 
importância a valorização de nossas raízes culturais, seu registro e análise. 
 
PALAVRAS-CHAVE 
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ABSTRACT  
Among the indigenous myths that represent the image of the snake, we highlight the 
Dessana myth of "Cobra-Canoa". The general objective of this article is to establish 
relationships between indigenous mythology and education in visual arts in the Amazon. As 
for the specific objectives, we seek to contextualize culture, indigenous mythology, imagery 
and art to understand the meanings of the "Cobra-Canoa" and, finally, to analyze the 
presence of this myth in the works of the Amazonian artists and educators Bernadete 
Andrade, Turenko Beça and Priscila Pinto. We use a qualitative approach with an 
exploratory view and utilize, for the technical procedures, bibliographical, documentary and 
field research. We intend, therefore, to enhance the importance of indigenous mythology for 
the Amazonian artistic production and for the formation and teaching of art, to understand 
our cultural roots, their registration and analysis in the contemporary world. 
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INTRODUÇÃO 
No Amazonas, é notória a distinção entre a cultura de regiões urbanas e rurais. Na 

cidade grande, ocorrem trocas simbólicas com outras culturas de forma constante 

devido alguns fatores como: a coexistência de diferentes grupos sociais; o ensino 

mais estruturado nas escolas da metrópole, diferente do que é encontrado nas 

pequenas comunidades interioranas e das localizadas às margens dos rios; os 

meios de propagação cultural, que dinamizam trocas de informações. Por outro lado, 

nas regiões rurais, especificamente de predominância ribeirinha, a cultura é 

transmitida de forma tradicional, ligada à preservação e propagação de valores 

vinculados à própria história da comunidade, onde predomina a transmissão oral, em 

que se destacam as histórias passadas de geração em geração. 

O artista toma por base, para a construção de suas obras, situações do seu 

cotidiano, da sua vivência cultural, do seu imaginário individual e coletivo. No 

Amazonas, as artes visuais são fortemente enraizadas na cultura do interior. De 

acordo com Loureiro (1995), o imaginário cultural amazônico está ligado a 

elementos da natureza e contextos mitológicos, devido à imensidão do espaço 

geográfico, onde tudo parece imensurável. O arte-educador, por sua vez, assume 

um papel de mediador de diálogos entre os símbolos encontrados nesse universo e 

os alunos, apropriando-se dos elementos da cultura para conduzir os estudantes em 

descobertas intrínsecas sobre quem são, pertencentes a um contexto. 

Neste universo, é presente a figura da cobra como signo constante nas expressões 

artísticas que fazem referência a lendas e mitos, os quais são contados de geração 

em geração, não apenas no meio rural, mas também na cultura amazonense 

urbana. Imagem presente em tantas outras culturas, quando citada na região 

amazônica, demonstra toda uma relação de conexões com o rio, o povo e suas 

histórias. E ela se destaca nesse imaginário coletivo, ora como ser criacional, ora 

com ser destrutivo, mas inegavelmente significativo. Como representação mitológica 

onde a cobra assume o protagonismo, elegemos o mito da “Cobra-Canoa” 

Dessana¹,  que uniu os três artistas citados na pesquisa em seu trajeto na educação. 

Este trabalho tem como objetivo geral estabelecer as relações entre a mitologia 

indígena e o ensino das artes visuais no Amazonas, uma vez que percebemos a 
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manifestação dos mitos indígenas na produção artística do Estado e, 

consequentemente, no ensino das artes visuais. E, como objetivos específicos, 

buscamos contextualizar cultura, mitologia indígena, imaginário e arte no contexto 

amazonense, entendendo a necessidade do domínio desses conceitos para um 

melhor diálogo. Também se buscou compreender os significados do mito da “Cobra-

Canoa” Dessana, uma vez que a interpretação do mito foi de extrema importância 

para aquisição de familiaridade com esta referência cultural. Além disso, analisar a 

presença do mito da “Cobra-Canoa” Dessana nas obras dos artistas amazonenses e 

arte-educadores Bernadete Andrade, Turenko Beça e Priscila Pinto, artistas de 

épocas diferentes, porém, que trazem em seus trabalhos, em comum, a 

representação e a interpretação deste mito. 

Ao tomarmos como ponto de partida para os estudos desta pesquisa os resultados 

do PIBIC, “A imagem da cobra nas artes visuais no Amazonas”, realizado em 

20015/2016, sob a orientação da Professora M(a) Priscila Pinto Maisel, foi possível o 

levantamento de nomes de artistas e o acesso às suas obras, tanto de artistas 

renomados quanto de artistas ainda pouco conhecidos no cenário artístico local. 

Entre eles, denotamos a referência ao mito Dessana da “Cobra-Canoa” ou “Canoa 

da Transformação”, estudo que foi aprofundado no Trabalho Final de Curso de 

Licenciatura Plena em Artes Visuais. Também, fomos norteamos por observações e 

vivências na formação do professor de artes visuais dentro da Universidade Federal 

do Amazonas, no campus de Manaus, culminando neste artigo. 

A pesquisa tem seu aspecto descritivo, uma vez que buscou gerar maior 

familiaridade com as referências culturais dos artistas e arte-educadores, 

estabelecendo a relação entre cultura e arte. Tratou-se de uma pesquisa qualitativa, 

uma vez que foi abordado um assunto ligado à subjetividade do sujeito em relação 

ao mundo real, não podendo ser traduzido em números, principalmente por 

concernir à cultura. Para Minayo (2002), a pesquisa qualitativa se refere a questões 

de âmbito particular e se preocupa com um tipo de realidade que não pode ser 

quantificada, passando pelas seguintes etapas: fase exploratória, de trabalho de 

campo, da análise e tratamento do material empírico e documental. 
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Quanto aos aspectos metodológicos, esta pesquisa utilizou o método científico 

dedutivo, caracterizando-se pela coleta da pesquisa bibliográfica e documental, 

aliada à pesquisa de campo, a partir da coleta de imagens artísticas em livros, 

arquivos de artistas e museus, haja vista que se propunha a observar a recorrência 

do mito Dessana da “Cobra-Canoa” nas obras de artistas amazonenses e suas 

relações com o ensino da arte.  

Tratando-se de um estudo de caso no que se refere a esta análise, a presença da 

imagem da “Cobra-Canoa” Dessana surge com recorrência nas obras de Bernadete 

Andrade, Turenko Beça e Priscila Pinto, artistas e arte-educadores que se apropriam 

de linguagens diversas na produção de suas obras e vivências em sala de aula 

tomando como referência elementos de sua cultura, do imaginário indígena e 

popular. 

Fundamentos conceituais 
Para fundamentarmos este trabalho, foram abordados conceitos ligados ao contexto 

cultural e à cultura amazônica, assim como definições de mito e lenda para 

compreender o mito da Cobra-Canoa. Quanto à cultura geral, utilizamos a visão das 

teias de significado de Gertz (2008) e encontramos em Sanches (1999) uma 

concepção de cultura como processo de transformação do homem. Quanto à cultura 

amazonense, tomamos os estudos de Loureiro (1995), que reflete sobre a poética 

da cultura amazônica e a visão de mundo de seus habitantes. Quanto ao mito, este 

é a explicação das civilizações sobre sua própria existência, segundo Pinto (2012), 

enquanto para Eliade (2010), a representação mitológica explicaria a criação.  

Sobre arte, Vásquez (1999), denota sua importância para o desenvolvimento 

humano e Peixoto (2003), atribui sua função de sociabilizar o homem. A arte na 

poética amazonense é vista por Loureiro (1995) como o resultado da relação entre o 

homem e a floresta. E, como referência à imagem, encontramos em Maisel (2014) 

como a percepção individual do mundo.  

Para Loureiro (1995), o imaginário amazônico está ligado a elementos da natureza e 

a contextos mitológicos. Para Pinto (2012) a imagem da cobra está presente em 

muitos mitos amazônicos, o que ajuda a dar compreensão e sentido a 
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questionamentos sobre a fundação e criação de elementos da natureza e da 

sociedade.  

O mito da Cobra-Canoa  
Para os Dessana, assim como outros povos do Alto Rio Negro, o mito da cobra-

canoa ou da “canoa da transformação”, conforme Kehíri (1995), explica como a 

humanidade foi formada no bojo da grande cobra, criando comunidades ao longo do 

rio. O mito é ilustrado pelo artista Feliciano Lana, conforme a figura abaixo, na sua 

interpretação da cobra-canoa, tendo o Bisneto do mundo como comandante. 

 

Feliciano Lana  
Cobra-Canoa da Transformação, pintura 

Acervo do MUSA - Museu da Amazônia, Manaus (AM) 

 

Feliciano Pimentel Lana, (Kenhiporã, “filho dos desenhos dos sonhos”), nascido na 

aldeia São João Batista, no rio Tiquié, em 1937. Seu pai, Manuel Lana, era Dessana 

e sua mãe, Paulina Pimentel, Tukano.  Nos anos 1960 conheceu o escritor Márcio 

Souza, a antropóloga Berta Ribeiro, do Museu Nacional, e o padre Casimiro 

Bécksta, colaborando intensamente com eles no registro e ilustração dos mitos e 

histórias da cultura indígena do Rio Negro. Suas obras trazem a imagem da cobra 

como um reflexo das vivências tradicionais, que são passadas de geração em 

geração.  

Na literatura Dessana, o livro Antes o mundo não existia, Mitologia dos antigos 

Desana-Kehípõrã, além de apresentar os muitos mitos descritos, relata o mito da 

“Cobra-Canoa” ou “Canoa de Transformação”, que é contado na visão deste povo, 
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sendo também o mesmo mito conhecido entre as etnias que compõem os povos 

Tukano Orientais, apresentando pouca variação nos seus elementos míticos.  

Para os Dessana, o mundo ainda nem existia quando uma mulher surge por si 

mesma coberta de enfeites, ela então fez um “Quarto de Quartzo Branco”, esta era a 

“Avó do Mundo”.  Então, ao surgir um balão que envolvia toda a escuridão do 

mundo, pois apenas no seu quarto havia luz, ela o chamou de “Maloca do Universo”. 

Seu desejo era colocar pessoas nessa grande “Maloca do Universo”. Para isso, 

transformou ipadu retirado da boca em cinco homens, os “Avôs do mundo”, estes 

também eram trovões, os “Homens de Quartzo”, também chamados de “Irmãos do 

Mundo”. Uma vez que eles não cumpriram a função determinada pela Avó do Mundo 

de criar a luz, os rios e a futura humanidade, ela criou outro ser a quem deu o nome 

de Bisneto do Mundo, na esperança de que ele pudesse assim cumprir seu pedido. 

Os trovões, enciumados, foram acalmados pelo Terceiro Trovão, que juntou suas 

riquezas e entregou ao Bisneto do Mundo guiando-o em um ritual onde as riquezas 

viraram gente, que seria a futura humanidade, em seguida, fizeram um desfile no 

pátio da maloca.  

O mito conta que o terceiro Trovão, um dos “Avôs do mundo”, desceu ao “Lago de 

Leite”, que seria o oceano, na forma de uma cobra levando na sua cabeça, que 

parecia a proa de uma lancha, o Bisneto do Mundo e seu irmão como os 

comandantes desta Cobra-Canoa. Eles levavam um par de enfeites mágicos que 

após o ritual se transformavam em gente e entravam nas malocas deixadas pelo 

Bisneto do Mundo, estas malocas seriam as Malocas da Transformação, onde hoje 

estão localizadas cada cidade à margem do Lago de Leite.  

O Bisneto do Mundo, portando seu bastão cerimonial, ia na frente da canoa e seu 

irmão no centro; dentro da canoa levavam as riquezas que se tornariam a futura 

humanidade. A embarcação vinha como submarino no fundo da água e a 

humanidade veio como Gente Peixe. Os enfeites mágicos eram aportados à 

margem do lago e fundavam ali a população do lugar. As Malocas da Transformação 

estariam às margens do que seriam Rio Negro, Rio Amazonas e litoral do Brasil. 
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A cobra, portanto, é a genitora, e o Lago de Leite seria o útero, sendo a responsável 

pelo transporte de todas as etnias pelo leito do rio e, por fim, o homem branco. Essa 

seria a visão dos Dessana sobre a origem da humanidade. 

Para Eliade (2010), a representação mitológica serve para explicar todas as 

“criações”, independente do plano em que se aplica: biológico, psicológico, 

espiritual. Segundo o autor: 

Mas, visto que a recitação ritual do mito cosmogônico implica a 
reatualização do acontecimento primordial, segue-se daí que aquele 
para quem se recita o mito é projetado magicamente in illo tempore, 
ao “começo do Mundo”, tornando-se contemporâneo da cosmogonia. 
Trata-se, em suma, de um regresso ao Tempo de origem, cujo fim 
terapêutico é começar outra vez a existência, nascer 
(simbolicamente) de novo. A concepção subjacente a esses rituais 
de cura parece ser a seguinte: a Vida não pode ser reparada, mas 
somente recriada pela repetição simbólica da cosmogonia, pois, 
como já dissemos, a cosmogonia é modelo exemplar de toda a 
criação. (ELIADE, 2010, p.74). 

Então, o artista torna-se responsável por repetir a criação para o espectador quando 

retrata o mito para em sua produção artística, ele é como um guia para o público, 

sendo capaz de transportar quem contempla sua obra para o início de todas as 

coisas. 

A tela seria a tradução do seu próprio universo, a manifestação de sua própria 

revelação do que seria sagrado.  A mitologia seria a ponte de religação com a 

própria origem. O mito lhes é desvelado e, através de suas pinturas, é recitado. Por 

sua vez, a vida também se recria para todos os que veem.  

Artistas em primeiro lugar, mas também arte-educadores               
Chegamos, então, à análise das relações da referência ao mito Dessana da Cobra-

Canoa na obra dos artistas e arte-educadores Bernadete Andrade, Turenko Beça e 

Priscila Pinto. Os artistas eleitos para este estudo de caso têm em comum a 

docência acadêmica, além da atuação como artistas no cenário amazonense. Tal 

experiência nos parece elevar os três a um patamar onde seus estudos 

aprofundados sobre arte e cultura no Estado do Amazonas acabam refletidos em 

suas produções artísticas e em sua carreira acadêmica.  



 

 
LIMA, Priscila Passos de; MAISEL, Priscila de Oliveira Pinto. O mito da cobra-canoa dessana na obra dos artistas 
Bernadete Andrade, Turenco Beça e Priscila Pinto, In Encontro da Associação Nacional de Pesquisadores em 
Artes Plásticas, 26o, 2017, Campinas. Anais do 26o Encontro da Anpap. Campinas: Pontifícia Universidade 
Católica de Campinas, 2017. p.4375-4389. 

4382 

Priscila e Turenko foram alunos de Bernadete na Universidade Federal do 

Amazonas. São nosso primeiro exemplo quanto ao impacto causado por um arte-

educador na vida de um aluno em direção à valorização da memória cultural de um 

povo. Bernadete, tinha na memória seu baú imagético, Para Maisel (2014, p. 61)        

“Suas imagens nascem por lembranças, esquecimentos, ausências e presenças. A 

memória guia o fazer artístico e possibilita ligações entre os elementos de sua 

cultura de forma simbólica e visual”. 

Os três artistas possuíam carreiras de expressão no cenário artístico amazonense 

antes mesmo de ingressarem na docência acadêmica. A imagem da cobra já 

compunha algumas de suas produções e ganhou maior proporção quando passaram 

a desenvolver pesquisas de cunho antropológico das sociedades indígenas, 

rendendo em produções científicas que buscavam o registro destas interações com 

o imaginário. Deparamo-nos, durante o processo da pesquisa, com essa outra 

faceta partilhada pelos três, o impacto causado nos discentes como resultado de 

suas iniciativas na arte-educação. Pois, ao adentrarmos na necessidade da 

valorização da cultura amazonense, encontramos em suas trajetórias essa imersão 

na própria ancestralidade, onde o mito da cobra se faz elo, como se a mesma unisse 

com seu rastro o passado, presente e futuro. Quando inserida ao ensino da arte, 

acaba religando os discentes por meio dos estímulos dos docentes à memória 

coletiva, ainda que adormecida pela vida moderna, continua viva para o povo 

amazonense, um patrimônio não palpável, contudo, real. Para Duarte (1991, p. 25) 

“o significado dado pelo homem à sua existência provém de um jogo entre o sentir 

(vivenciar) e o simbolizar (transformar as vivências em símbolos). [...] produto não de 

um indivíduo isolado, mas de comunidades humanas”. O ato de ensinar torna-se 

também obra, parte de um legado, onde além do ensino de técnicas, suas palavras 

conduzem por meio de suas publicações científicas, desvelando caminhos para 

gerações, ainda em formação, de artistas e arte-educadores. 

Quando abordamos a formação de arte-educadores e analisamos a vivência em sala 

de aula, nos referimos ao curso de Licenciatura em Artes Visuais, na Universidade 

Federal do Amazonas. Terreno em comum para nossos artistas e arte-educadores 

pesquisados, onde ou aturam como professores ou alunos. Apontamos algumas 

disciplinas que compõem a matriz curricular do curso que possibilitam esses 
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diálogos que caminham para as memórias ancestrais, tais como História da Arte 1, 

Cerâmica, Folclore e Cultura Brasileira, por exemplo. A universidade, ainda que 

localizada em área urbana de Manaus, é o ambiente propício para diálogos e 

reflexões sobre a necessidade de se reconhecer como parte da cultura indígena tão 

expressiva no Amazonas. Neste processo encontramos também o ponto de vista 

dos alunos/professores em formação. Ainda que apagada pela vida na cidade, a 

memória coletiva do povo amazonense é viva e pulsante. O professor em formação 

passa por um processo de descoberta de sua cultura primeiramente, suas raízes, 

memórias coletivas adormecidas e, consequentemente, descobre-se como um futuro 

mediador  que tem a responsabilidade de conduzir seus futuros alunos da educação 

básica nesta mesma caminhada.  

O mito da Cobra-Canoa Dessana, marca estas relações com sua significância 

criacional. A retratação do mesmo através das obras dos professores permitem aos 

alunos um encontro com essa mesma criação. A memória de um imaginário ainda 

que conhecido na superfície, porém desconhecido em profundidade. Essas relações 

são de grande contribuição para a formação de um  perfil de arte-educador que além 

do senso estético trabalha a imagem não tocada, não pintada, o mito em imagem 

subjetiva que se torna físico em suas representações visuais. 

Tais contribuições na formação de professores de artes e áreas afins são pautadas 

pelo que se pede nos Parâmetros Curriculares Nacionais em Artes, PCNS. (1997, 

pg.9), que determina que ao fim do ensino da Arte o aluno siga “[...] reconhecendo e 

compreendendo a variedade dos produtos artísticos e concepções estéticas 

presentes na história das diferentes culturas e etnias”. No entendimento que este 

processo vai além do poético, adentra na necessidade da capacitação dos futuros 

educadores em cumprir a legislação educacional vigente no país. 

Vale elencar, ainda, que, para o ensino da arte, existem alguns norteadores 

estabelecidos pelo Ministério da Educação – MEC, como diz o Artigo 26-A, atribuído 

pela Lei 11.645 de 2008, onde se determina a obrigatoriedade nos estabelecimentos 

de ensino fundamental e médio, públicos e privados, o estudo da história e cultura 

afro-brasileira e indígena e no paragrafo 2º, dá-se ênfase deste ensino às disciplinas 

de literatura, história brasileira e educação artística.  
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Entendemos, assim, que estas determinações definem o repertório e campo de 

atuação para os educadores em artes, fatores que denotam a importância das 

relações culturais no ensino da arte e o arte-educador e as contribuições para a 

educação resultantes dessa relação. 

Deixamos claro, no entanto, que estes artistas não são indígenas e, assim, não 

vivenciam o mito da forma como o faz o artista indígena Feliciano Lana, como 

história da criação de seu povo, através de seus desenhos e pinturas. A relação dos 

artistas escolhidos com o mito em questão é de conhecimento, interesse e 

valorização de mitologias conhecidas, presentes na cultura amazonense, as quais 

passaram a se apropriar e a interpretar em suas obras. 

Bernadete Andrade 
Entre os artistas citados, destacamos Bernadete Andrade (1953 - 2007), que 

abordava essa relação também em suas pesquisas acadêmicas. Em seu artigo “A 

casa da cobra” mostra a importância deste signo na cultura regional, ao afirmar que 

a cobra é “senhora das águas, conhecedora dos mistérios do rio e da mata, é o 

ancestral que dá origem às primeiras malocas ou casas transformadoras” 

(ANDRADE, 2001, s/p). Bernadete foi uma artista amazonense que buscou como 

identidade artística suas referências visuais nas raízes culturais indígenas do 

Amazonas. Seus traços e grafismos remetiam ao seu imaginário pessoal com a 

tentativa de retorno a um passado imemorial. E a serpente passou a ser tema 

recorrente em suas obras, como na pintura “A cobra-canoa”, obra em têmpera sobre 

papel, 70x160 cm, de 1997, em que artista representa o mito com linhas e formas 

geométricas que incorporam a silhueta de uma serpente em tons terrosos. Pode-se 

perceber, nesta obra, a representação de imagens que são como as malocas da 

transformação, criadas por onde a serpente mitológica passa. Também se vê uma 

imagem que lembra uma igreja, construção que tem destaque nas cidades do 

Amazonas, pois a cidade se forma quase sempre no seu entorno. Nas obras da 

artista é comum a relação entre malocas e catedrais, sendo a cobra um dos signos 

mais presentes em suas composições. 
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Bernadete Andrade 
A cobra-canoa, têmpera sobre papel, 70 x 160 cm, 1997. 

 Fonte: Pinto, P. 2012, p,133 
 

Turenko Beça 
O artista Aníbal Augusto Turenko Beça, ou Turenko Beça, nasceu em Manaus, no 

dia 28 de setembro, de 1970. Começou a pintar aos 12 anos, vindo de uma família 

de artistas, participa ativamente em eventos de arte nacionais e internacionais. 

Possui graduação em Ciências Econômicas pela Universidade Nilton Lins (1996) e 

mestrado em gestão empresarial pela mesma universidade (2002). Também 

desenvolve pesquisas sobre a Amazônia, relacionando aspectos naturais, 

antropológicos das sociedades indígenas e da biodiversidade, sobremaneira a 

relação do povo amazonense com as águas. Em sua obra: Viagem na Barriga da 

Cobra. Mito da criação Dessana, acrílica sobre tela, 100x110cm, de 1997, o mito é 

retratado em um universo onírico, onde cores quentes e frias dialogam na 

composição que mostra a cobra e a humanidade em sua barriga e sua relação com 

outros seres aquáticos. 
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Turenko Beça 
A Viagem da Barriga da cobra, Mito da criação Dessana 

Acrílica sobre tela, 100x110cm, de 1997 
Fonte: Levantamento de Helaine Dias 

 

 

Priscila Pinto 
Priscila Pinto (1978) nasceu em Manaus, no Amazonas. É artista visual, poeta e 

professora de Artes na Universidade Federal do Amazonas, com mestrado em 

Sociedade e Cultura na Amazônia e estudos na área de processo de criação. 

Em seu trabalho artístico, utiliza diversas técnicas e mídias na criação de sua visão 

contemporânea da cultura amazônica e sua natureza, com suas camadas de 

realidades possíveis e interconexões. Ela aborda temas universais como identidade 

cultural, memória, migração, questões ambientais, entre outros, com base em suas 

próprias referências.  

Traz a referência à cobra Dessana em sua obra: Memórias do além-rio: a canoa. 

Obra em técnica mista s/ madeira 40 cm x 83 x 27 cm, de 2010. Incorpora ao próprio 

objeto canoa, sua poética, onde seus grafismos destacam o elemento visual da linha 
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e se entrelaçam às figuras de seres humanos e seres das águas baseados nas 

referências ao mito Dessana da criação da humanidade e nas lendas amazônicas. A 

cobra transpassa a pintura no fundo da canoa e dialoga com o objeto canoa, saindo 

de sua funcionalidade corriqueira para abrigar a poética da artista. 

 

Priscila Pinto 
Memórias do além-rio: a canoa 

Obra em técnica mista s/ madeira 40 cm x 83 x 27 cm, 2010 
Fonte:Priscila Pinto, 2010 

 
 
 
Análises finais 
A relação entre a mitologia e o ensino da arte no Amazonas resulta em um caminho 

de conhecer e interpretar seu povo. Ao analisarmos pelo prisma de produção 

artística, os artistas Bernadete Andrade, Turenko Beça e Priscila Pinto aportam 

emreferenciais da mitologia indígena, ouvindo o chamado de sua cultura, em 

especial os Dessana.  

Os três artistas retratam o mito Dessana em pinturas de épocas diferentes, o que 

nos levou ao entendimento que, ainda que os artistas tenham suas vivências mais 

ligadas à cultura urbana, os referenciais culturais contidos no imaginário coletivo 

amazonense acabam por ultrapassar as barreiras geográficas e temporais, unindo-

os por uma teia simbólica. No campo educacional, apropriam-se da serpente para 
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religar os futuros arte-educadores à sua herança de significâncias abstratas, como 

uma espécie de caminho de autoconhecimento e autoafirmação.A atuação do arte-

educador neste processo de reaver a cultura amazonense como alicerce para a arte 

no Estado do Amazonas e sua necessidade de valorização por meio da sociedade 

contemporânea. 

 Ainda observamos a importância de estudos como estes para registros destas 

relações. Para Lemos (1981, pg.29), “[...] registrar é sinônimo de preservar, de 

guardar para amanhã informações ligadas a relações entre elementos culturais que 

não tem garantias de permanência”.  

Portanto, para o entendimento da relação da arte-educaçãoencontrada no 

Amazonas, são de suma importância o estudo, a análise e a valorização dos 

elementos que compõem suas raízes culturais, assim como o registro da produção 

artística resultante desta relação. O educador amazonense acaba se apropriando e 

propagando um legado que nos reafirma culturalmente, culminando na sua produção 

artística e formação de educadores em artes que buscam a materialização de um 

patrimônio imaterial relacionado aos referenciais mitológicos indígenas de uma 

memória ancestral. 

 

Notas 
1 

Os “Dessana”, de origem do Alto Rio Negro, apesar de terem o nome na forma mais conhecida de escrita com 
dois “ss”, são também encontrados na literatura como Desana (com apenas um “s”), como no livro: “Antes o 
mundo não existia, Mitologia dos antigos Desana-Kehípõrã”. 
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