
Clara Aidar possui formação acadêmica em Linguística pela Unicamp e pós-graduação 

latu sensu em Antropologia dos Povos Indígenas pela Unesp (Cepel/ São Vicente). Há 25 anos pesquisa os 
grafismos dos povos originários brasileiros, além dos grafismos africanos e australianos. Paralelamente ao 
estudo gráfico de variadas etnias, busca alternativas de pigmentos naturais de origem vegetal e mineral para 
produzir tintas adequadas à pintura e tingimento de materiais têxteis, de forma sustentável e criativa. 
 
A proposta dessa exposição é mostrar o universo gráfico de antigas culturas - a Marajoara (Ilha de Marajó - 
Belém do Pará) e pré inca do Peru e Bolívia (especificamente a cultura Tiahuanaco). Esse precioso e 
complexo material gráfico foi descoberto pelas pesquisas realizadas por arqueólogos e historiadores, sem 
eles seria impossível conhecermos esses acervos culturais e tantas informações antropológicas que são 
desvendadas através de milhares de artefatos. E foi também graças ao material utilizado na produção desse 
artefatos - a cerâmica -  que podemos hoje ter esse conhecimento. Aqueles que foram produzidos com 
materiais perecíveis, como as fibras têxteis, arte plumária e vegetais não resistem à ação do tempo e 
acabam não chegando ao nosso conhecimento. 
 
As técnicas utilizadas foram as relacionadas ao universo têxtil - pintura, bordado, tear manual, com o objetivo 
de dar volume aos grafismos que originalmente foram feitos em espaço tridimensional e exploram as texturas 
e relevo das formas. Técnicas de alto e baixo relevo, típico da cerâmica Marajoara, foram representadas 
pelos contornos bordados, justamente por conter a idéia de borda, de limite entre um grafismo e outro. Os 
pigmentos naturais foram utilizados de forma mais livre, sem a preocupação de seguir a cartela de cores 
dessas culturas. E a finalização com suportes de madeiras nobres e de demolição, preparadas pelo artista 
plástico e mago das madeiras Gláucio Muramatsu, leva à ideia de que as florestas são o centro de tudo, o 
toque sutil que nos lembra que sem floresta não há vida. E sem arte também não há. 
 
 
Perfil dos óleos essenciais utilizados: 
 
 
Para os trabalhos pré-incas: 
 
Óleo essencial de bálsamo do Peru: 
 
Derivado de uma árvore conhecida como Myroxylon, cultivada na América Central (principalmente El 
Salvador) e América do Sul (Perú). Óleo essencial da CRIATIVIDADE. Desperta a criatividade, auxilia em 
trabalhos intelectuais como o desenvolvimento de teses e monografias. No plano físico atua como 
expectorante e antitussígeno. Auxilia no tratamento de bronquite e asma. Ótimo como hidratante da pele. 
 
 
Para os trabalhos Marajoara: 
 
Óleo essencial de Patchouli. 
 
Muito comum no Belém do Pará, onde se comercializa a erva seca em ramas. Energeticamente o óleo de 
patchouli enraíza e fortalece a vontade de viver. É recomendado para combater a depressão e pensamentos 
negativos. No plano físico é indicado para problemas dermatológicos, circulação sanguínea e dores 
musculares. Indicado como antidepressivo, ansiolítico e anti-stress. 
 
Óleo essencial de Copaíba. 
 
O óleo de copaíba é uma resina extraída da seiva de árvores da América do Sul. Na Amazônia sua produção 
é intensa e há muito tempo utilizada pelos povos indígenas e populações ribeirinhas. É considerada uma das 
substâncias mais anti-inflamatórias do planeta, sendo descrita como o verdadeiro "milagre da floresta". No 
plano físico é ótima para saúde e aparência da pele, problemas respiratórios, dores e infecções. Atua como 
calmante do sistema nervoso,reduz a ansiedade e ajuda a evitar oscilações de humor. 

 


