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"Qual seria a função da arte numa sociedade
indígena em que todas as mulheres pintam,
sem

diferenciação

visível

entre

seus

trabalhos: onde a pintura corporal é atributo
essencial do ser humano; e onde a atividade
de pintar integra, em si mesma, o processo de
socialização?"
(Funarte, p. 17)

RESUMO

FERREIRA, Yasmin de Araújo. Pintura corporal indígena Mebêngôkre: entre a técnica
e o simbolismo (TCC). Demétria/Botucatu: Aitiara Escola Waldorf, 2020.

Este trabalho busca investigar a pintura corporal indígena Mebêngôkre no âmbito da
técnica e de seus simbolismos, considerando o contexto sociocultural em que essa
arte se encontra. Para isso, apresentamos uma sucinta apresentação dos povos
indígenas do Brasil, seus grafismos e como a pintura corporal pode ser diferente para
cada povo, para somente então abordarmos a pintura corporal em um grupo étnico
específico, os Mebêngôkre. Este trabalho tem o objetivo de conhecer as técnicas
utilizadas pelos Mebêngôkre para a pintura corporal, conhecer as funções que essa
expressão artística exerce e compreender os simbolismos que ela representa em seu
contexto cultural. A metodologia deste trabalho consiste em pesquisas bibliográficas,
entrevistas e experimentos práticos artísticos dos aspectos que constituem a pintura
corporal. Verificou-se que a pintura corporal exige um conhecimento manual de sua
técnica, está ligada a diversos âmbitos da cultura Mebêngôkre, e que confere ao
indivíduo pintado certo status social. A partir desses resultados, podemos concluir que
a pintura corporal Mebêngôkre está muito além de uma simples ornamentação
corporal, que ela é um elemento que estrutura a cultura Mebêngôkre nos corpos dos
próprios indivíduos, e que ela é essencial para o desenvolvimento de um ser humano
Mebêngôkre.

PALAVRAS-CHAVE: Pintura corporal; Mebêngôkre; Grafismo indígena; Cultura;
Técnica; Arte; Simbolismo;

ABSTRACT

FERREIRA, Yasmin de Araújo. Mebêngôkre indigenous body painting: between
technique and symbolism (Monography). Demétria/Botucatu: Aitiara Escola Waldorf,
2020.

This work seeks to investigate the Mebêngôkre indigenous body painting in the scope
of technique and its symbolisms, considering the socio-cultural context in which this
art is placed. For this, a short description of the Brazilian indigenous peoples, their
graphics and how body painting can be different for each people is presented, then
body painting in the Mebêngôkre ethnic group is approached. This work aims to
present the techniques used by the Mebêngôkre for body painting, the functions that
this artistic expression has and to discuss the symbolisms represented by the artistic
expression in their cultural context. The methodology of this work consists of
bibliographic research, interviews and practical artistic experiments in the aspects that
constitute body painting. It was found that body painting requires a manual knowledge
of its technique, is linked to different areas of the Mebêngôkre culture, and that it gives
the painted individual a certain social status. These results allowed concluding that the
Mebêngôkre body painting is much more than a simple body ornamentation, that it is
an element that structures the Mebêngôkre culture in the bodies of the individuals
themselves, and that it is essential for the development of a Mebêngôkre individual.

KEYWORDS: Body painting; Mebêngôkre; Indigenous graphics; Culture; Technique;
Art; Symbolism;

JUSTIFICATIVA
Ao longo do meu caminho, desenvolvi a habilidade e o interesse pelo fazer artístico,
especialmente por meio do desenho e da pintura. Sendo assim, me encontrei nos
últimos tempos com a arte gráfica indígena brasileira que me fez questionar sobre as
práticas artísticas usadas como técnica e sobre os simbolismos empregados nessas
mesmas expressões.

Quando li o conteúdo redigido pela Lux Vidal sobre a importância social que tais
expressões adquirem ao serem aplicadas no corpo humano entre os Xikrin do Cateté,
fiquei admirada com a capacidade representativa de suas pinturas corporais, que
remetem a um outro universo cultural tão diferente do mundo de um não indígena, e
tão desconhecido. Fiquei encantada também com a técnica Kayapó de confecção da
pintura corporal, a qual requer, por sua vez, um grande equilíbrio do manuseio do
traçado, além da complexidade de sua composição.

Ao explorar um pouco sobre a pintura corporal de outros grupos indígenas, reconheci
superficialmente a diversidade de como a pintura corporal ocorre e como pode
também referenciar cosmologias, estruturas sociais e ser elaboradas de diferentes
maneiras por meio da confecção dos pigmentos e dos diferentes gestos que se
apresentam nas formas dos grafismos, que aplicados no corpo causam uma
impressão visual belíssima.

O motivo pelo qual escolhi este tema acredito que tenha raízes para além da minha
infância. Desde criança ainda bem pequena o ser indígena me cativava, talvez pela
sua excentricidade, talvez pela sua relação com a natureza ou mesmo pelo fato de
andarem nus. O que havia para mim como ideia de “índio” era um fiel estereótipo
genérico que é repassado entre os não indígenas e que reforça o desafio de
compreender toda a riqueza e diversidade de suas identidades únicas. Esses mesmos
povos originários que mantinham seguramente suas respectivas culturas de maneira
viva e dinâmica, hoje precisam erguer-se firmes na simples escolha de manter o
Nhandereko (“nosso modo de viver”, em Guarani), devido às consequências

destrutivas da colonização para com esses povos que habitavam essas terras há
milhares de anos antes da chegada de estrangeiros europeus.

Eu estava longe de reconhecer a diversidade cultural que nosso país abraça, assim
como saber de todos os desafios contemporâneos que esses povos enfrentam diante
do fato de não serem devidamente compreendidos, respeitados e reconhecidos com
merecida honra.

Despertou em mim a curiosidade ainda mais ardente de praticar a pintura dos
grafismos indígenas usados para a ornamentação corporal e conhecer mais a fundo
as mensagens que tais expressões desejam comunicar. Vejo nessa prática uma ótima
oportunidade de aproximar-me da essência dos povos originários de nosso território
brasileiro. Entendo que nada melhor para isso do que estudar as pinturas corporais
dos povos indígenas.
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INTRODUÇÃO
As artes gráficas vêm acompanhando meu crescimento ao longo da vida, a ponto de
me fazerem questionar sobre o que de fato é arte, quais são seus meios de
manifestação por intermédio das cores, formas e ações; o que e como elabora a
subjetividade do artista; do apreciador de arte e qual é sua real função. Considerando
essas perguntas, observo a prática das artes indígenas e reconheço que esses
mesmos questionamentos possuem respostas claras no contexto de cada povo
indígena que ainda consegue mantê-las. Tal fato faz com que essas manifestações
artísticas se consolidem como tradição, justamente por carregarem algum sentido
naquilo que representam, não apenas quando finalizadas, mas também durante o
processo de sua confecção.

O questionamento sobre o que é arte em relação às produções artísticas indígenas
também desencadeia reflexões acerca do não reconhecimento de suas práticas. O
conceito do artesanato, na maior parte das vezes, é utilizado para designar os fazeres
artísticos indígenas; mas então, qual é esse conceito?

O artesanato pode ser uma expressão ligada a identidade de um povo. É
caracterizado por ser uma produção mais imediata que revela as crenças e costumes
de quem os produziu e que ganha um papel relevante quando considerado o contexto
que o envolve. É o fruto dos saberes da técnica manual de determinados trabalhos
partindo de uma matéria-prima e que pode vir a ser um objeto utilitário ou decorativo.
Por estar ligada ao utilitário e por não precisar necessariamente de um estudo teórico
mais profundo, o artesanato não é, para muitos, considerado arte. No entanto, para
outros, o artesanato pode ser considerado arte por concretizar a expressão da
identidade cultural de um povo. De modo geral, a diferença entre arte e artesanato
está no conceito de produção: um artesão produz uma série de objetos que podem
ser olhados como iguais, enquanto o artista faz apenas peças únicas. A produção do
artesão, porém, mesmo sendo feita “igual” possui diferenças em seus detalhes. Essa
é uma discussão profunda e cabe a cada um pesquisar as ponderações que
diferenciam a arte do artesanato e criar seu próprio ponto de vista.
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No caso do fazer artístico dos povos indígenas, percebemos que ele se encaixa como
uma descrição do que vem a ser um artesanato. Todavia, vale lembrar que o contexto
cultural que esses fazeres se encontram é muito distinto do contexto de um artesão
urbano, por exemplo. O contexto de cada povo indígena é único, pode ser por vezes
muito complexo, inclui vários âmbitos da cultura e apresentam uma profunda riqueza
que muitas vezes não é sequer questionada pelos não indígenas. Além disso, o
próprio conceito de arte para cada povo pode ser totalmente diferente dos que são
conhecidos no meio não indígena. E aqui chegamos em um ponto crucial para essa
discussão: o reconhecimento social dos fazeres artísticos indígenas.

De modo geral, essas manufaturas indígenas são reconhecidas socialmente como
artesanato, no entanto, vale questionar: será que esse pensamento não é um
resquício de um período colonialista-evolucionista europeu que rebaixou por muito
tempo aquelas culturas chamadas “selvagens”, desconsiderando todo o rico contexto
cultural que é expresso nas artes que cada povo desenvolveu?
Muitas vezes, quando se define o que é “arte”, pensa-se em critérios e conceitos
etnocêntricos como argumentos para classificar os artefatos e as manifestações dos
diversos povos ao redor do mundo como arte ou como não arte.

Em tempos de globalização, período caracterizado por muita informação e a
impressão de que o mundo se encontra conectado, as diferentes culturas existentes
correm o risco de passar por um processo de hegemonia cultural decorrente do que
podemos entender por imperialismo cultural. Esse é baseado na sobreposição de
determinadas culturas para com as outras, dando o caráter de superioridade àquelas
que se definem como centro do mundo e do saber, tornando inferior o restante.
Efetivamente, o imperialismo cultural atua por meio da aculturação, nesse contexto, é
necessário que as culturas eleitas “inferiores” reforcem suas manifestações artísticas
para que resistam ao processo de massificação de suas identidades representadas
na tradição de suas manufaturas que não são reconhecidas com o devido valor. A
resistência cultural por detrás dessas manifestações artísticas é um outro atributo que
aumenta sua relevância como contraponto e a aproxima desse lugar sobre o qual
estamos nessa pesquisa discutindo, a arte.

15

Julgamentos etnocêntricos, cegos pela hegemonia, de maneira alguma convém para
apontar o que é ou não é arte, pois são pobres por não reconheceram a diversidade
como fator enriquecedor. Esses ideais são retrógradas por não reconhecerem a
singularidade sociocultural dos muitos povos ao redor do mundo. São pensamentos
exclusivos por não considerarem arte o que não se encaixa nos critérios rígidos
europeus e por não acolherem as expressões, as formas de linguagem e os contextos
do “outro”. O outro aqui é representado não apenas pelos povos originários
ameríndios, mas também pelos povos do continente africano. Vemos então a
necessidade da abertura para o conceito de arte que abrace a diversidade e que
reconheça seus respectivos contextos, saindo do eixo EUA-Europa para ramificar-se
por todas as culturas da Terra.

Mas então, qual é conceito do que é arte? O conceito que define o que é arte é
inesgotável se considerarmos que ele varia de acordo com a época, o local em que
se encontra e a percepção individual de cada um.
Na arte, o Renascimento Italiano do século XIII, por exemplo, retoma os valores e
ideais greco-romanos e se sobrepõe à arte do período anterior, a Idade Média. Ele
acompanha a mudança de seu contexto cultural que estava pautado também no
racionalismo como busca da época, e isso faz com que os artistas revejam os
aspectos da pintura reinventando a noção de espaço, o que leva ao aprimoramento
da perspectiva. A composição das pinturas ganha a estrutura de planos e eixos, o que
também é um reflexo do racionalismo vigente. O tema das obras tem como
protagonistas figuras cristãs e a anatomia humana, agora mais bem trabalhada, trará
a figura das personagens maior realismo. Todas essas características vigentes da arte
renascentista darão valor ao figurativo realista.

Porém, outro exemplo que também se encontra na história da arte muitos anos a
frente, mais precisamente durante o período das vanguardas do século XX, é o
Suprematismo. O Suprematismo ganha força na Rússia inspirado em influências
artísticas revolucionárias da Europa, como o Cubofuturismo. Kazimir Malevich é uma
das grandes lideranças do movimento e pinta em tela o famoso “Quadrado preto sobre
o fundo branco”, uma pintura abstrata. A ideia que tem por detrás das reproduções
geométricas na pintura do Suprematismo é que a pintura não representasse nada
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além dela mesma, rompendo com a pintura figurativa, focada na estrutura da imagem,
no equilíbrio da relação entre as formas, na textura da tinta e na busca da forma pura.
O objetivo desse movimento está na supremacia da sensação pura.

Retomando a pergunta inicial, no momento confesso que não estou pronta para
responder com convicção qual é o conceito de arte. Talvez eu construa sua resposta
ao longo da vida, mas agora, o que faz sentido como arte para mim nasce da técnica
e do planejamento, que dão vida as verdades que existem no íntimo do artista e fora,
ao seu redor; revelando assim, a sua estática, identidade e modo de se perceber no
mundo.

As artes indígenas que transformam a matéria possuem a característica de unir o útil
ao belo, coisa que se assemelha, por exemplo, à função do design, e que só veio a
existir depois de muito tempo na sociedade ocidental não indígena. Essa
característica é inata às culturas dos povos originários e valoriza o que vive em seu
cotidiano, tendo a percepção do belo sempre presente. A beleza é tão importante
quanto a utilidade daquilo que é criado pelas mãos e saberes ancestrais. Um cesto
Guarani, por exemplo, é planejado para servir de recipiente ao mesmo tempo que
exerce a função do belo, quando aquele que o confecciona planeja a disposição dos
filetes vegetais, visualizando as cores, os tamanhos e o trançar em si, que dão vida
aos grafismos.

O consumo não indígena desses trabalhos artísticos sofre grande interferência do
olhar colonizador ainda existente, que elege “modelos” considerados belos, estéticos
na sua percepção. Como consequência, essa fonte de geração de renda pautada por
uma demanda estética específica, motiva a criação de uma escala de valor capitalista
para o fazer artístico. O que antes tinha um princípio igualitário entre as mais
diferentes manifestações artísticas e sua função clara no grupo étnico que as
produzia, passa a ter outros valores impostos por uma estética importada de outras
culturas, podendo levar como consequência a extinção de determinados fazeres.
Quando aprendemos a apreciar e valorizar esses fazeres, contribuímos, em certa
medida, para que eles continuem existindo.
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A pintura corporal, no entanto, se diferencia dos demais trabalhos artísticos indígenas
que transformam a matéria justamente por ser aplicada no corpo humano. Nesse
sentido, a pintura é sobreposta no corpo para estabelecer conceitos literalmente
humanos, afirmando no corpo da pessoa indígena a percepção de que se tem de
indivíduo, de grupo e da relação estabelecida entre esses. Essa pintura também se
volta para os momentos de biografia do indivíduo e das que fazem referências a
cosmovisão vivenciada pelo seu grupo se relacionando com o meio em que vivem.

A pintura corporal se encontra nas artes indígenas como uma das práticas que une a
técnica da pintura dos grafismos a significados simbólicos culturais aplicados ao corpo
para ornamentá-lo. É utilizada por diversas etnias indígenas no Brasil, mas a maneira
como a pintura corporal se dá é singular para cada povo, uma vez que os estilos
gráficos das pinturas aplicadas no corpo variam de acordo com o repertório de traços
e padrões tradicionais de cada grupo e seus significados, de acordo com os critérios
socioculturais relevantes empregados em tais manifestações para cada grupo. Há
etnias que usam a pintura corporal em seu cotidiano e nos rituais sagrados, há outras
que a usam apenas em momentos mais especiais, como em importantes passagens
da vida de um indivíduo em seu contexto cultural. A pintura corporal também serve de
ferramenta para a afirmação de estruturas sociais, marcando no corpo do indígena as
mensagens iconográficas que configuram sua identidade e papel social diante de seu
povo.

Para a confecção da pintura corporal indígena é necessário saber manusear o preparo
dos pigmentos que serão utilizados para uma boa qualidade da tinta, transformando
a matéria natural. É importante também conhecer o repertório dos grafismos
ancestrais de seu respectivo povo para reproduzi-los em tempo presente, conhecendo
seus simbolismos e o momento coerente com o uso de cada pintura corporal.
Finalmente, dar vida a essa ferramenta que possui a forte capacidade de afirmar
condutas sociais, cosmologias, status e passagens importantes, revela o que pode
ser entendido como belo em seu contexto cultural
No que diz respeito à técnica, a pintura corporal pode ser confeccionada de diversas
maneiras, desde a escolha e o preparo dos materiais para as tintas até a configuração
dos padrões gráficos encontrados nos grafismos que compõem a pintura no corpo.
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Esses detalhes são essenciais para uma bela apresentação da pintura como
ornamento corporal, sendo a beleza, por sua vez, fundamental. O uso das técnicas
para a pintura corporal é amplo, no entanto, para cada grupo há uma maneira
específica de dar vida a essa expressão, tornando-a única para cada povo.

A pintura corporal como arte serve de ferramenta para a melhor compreensão de um
povo ao ser estudada como linguagem gráfica que comunica referências e mensagens
por meio de símbolos. Essas mensagens revelam valores e estruturas sociais de uma
comunidade indígena, que nos levam a um entendimento mais próximo de sua
identidade como grupo. No entanto, o estudo dessa prática artística é de profunda
complexidade, uma vez que os significados das mensagens precisam estar
claramente solidificados entre os membros dos grupos indígenas no momento
estudado. A conservação de seus significados se torna um desafio quando a
aculturação, por parte da sociedade não indígena, interfere cada vez mais nas culturas
locais, levando à perda da memória de tais simbolismos.

Mesmo com essa perda, a prática das pinturas corporais ainda pode permanecer viva
quando sua técnica é passada como conhecimento para as gerações mais novas,
apesar de se encontrar muito fragilizada, podendo vir a ser apenas uma ornamentação
para o embelezamento dos corpos, ou seja, pela estética. Esse é o caso do que vem
ocorrendo com a etnia Kadiwéu, por exemplo, que possuía um amplo repertório de
grafismos para a pintura corporal e cujos significados vem sendo esquecidos devido
o contato com os não indígenas. Hoje não se pintam mais, dado que sua cultura
mudou completamente desde então, alterando a estrutura social que era reafirmada
pelo tipo de pintura corporal que cada indivíduo carregava em sua pele, separados
em classes sociais.

O desinteresse pelo valor técnico da pintura corporal indígena distancia a
possibilidade da compreensão de seus significados, essencialmente humanos, que
podem vir a ser uma ótima ferramenta para a constatação da percepção que cada
povo possui do mundo e de si mesmos.
Meu objetivo é conhecer a pintura corporal como processo, considerando suas
técnicas artísticas, para poder analisar as qualidades que a pintura ganha quando
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pintada no corpo e os simbolismos culturais que essa arte carrega consigo. Para esta
análise, foi feito um estudo que apresenta um breve panorama da pintura corporal em
algumas diferentes etnias e um aprofundamento do tema no grupo Mebêngôkre, na
qual nos centramos no estudo de métodos usados para a pintura e de seu contexto
cultural.

Pesquisas teóricas e entrevistas foram realizadas com antropólogos que trabalham
com os Mebêngôkre, em que procuramos encontrar respostas que dizem respeito
sobre as circunstâncias, em tempos atuais, da pintura corporal para esse povo.
Quanto ao sentido artístico, exploramos em nossa parte prática métodos para a
compreensão da pintura corporal Mebêngôkre, confeccionando os pigmentos usados,
exercitando os estilos gráficos pintados em papel e, por fim, pintando o corpo.
Desenhos de caráter mais realista foram feitos retratando as faces e os corpos de
indígenas ornamentados pela pintura com o objetivo de observar de modo mais claro
os gestos que a pintura ganha quando aplicada na tridimensionalidade do corpo
humano. Realizamos também algumas ilustrações para dar vida em cores e gestos a
cenas da pintura corporal, ao longo do texto, remetendo ao ambiente e ao seu
processo.
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1 - OS POVOS ORIGINÁRIOS E A CULTURA MATERIAL

Ilustração 1: mulher indígena Wajãpi com pintura facial. Carvão.
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Povos originários são aqueles que habitavam uma determinada região geográfica
antes da colonização e que não se identificam com o povo colonizador, ainda que
tenha havido a imposição da cultura estrangeira. A cultura para os povos indígenas,
assim como para todo grupo humano, é resultante da história de relação entre os
próprios seres humanos e entre o meio em que vivem.

Ao longo de milhares de anos de existência, após migrarem para as Américas, os
povos ameríndios construíram suas culturas de acordo com as relações que
desenvolveram com o meio em que viviam como com outros grupos. A organização
social estabelecida em cada grupo vai depender de como um determinado povo se
relaciona dentro e fora de seu próprio grupo. Por meio das tecnologias que criaram,
foi possível desenvolver e aprimorar sua sobrevivência. A cosmologia, única para
cada povo, serve de explicação a respeito do mundo, dos fenômenos da natureza, da
origem de seus ancestrais e dos outros seres vivos, dos seres sobrenaturais. Essas
perspectivas sagradas revelam de maneira simbólica a relação desses povos com o
mundo. É importante ressaltar que a cultura é algo dinâmico e vivo que sempre está
sujeita a mudanças decorrentes dos fatores históricos e interferências exteriores de
outros povos.
No Brasil, o contato entre os não indígenas com os povos originários ocorreu com o
início da colonização portuguesa, alterando fortemente o estilo de vida dos grupos
atingidos por esse fato e causando a extinção da maior parte dos povos originários.
Estima-se a existência de mil povos, com a população presumida entre 2 a 4 milhões
de indivíduos até a chegada dos portugueses nessas terras, enquanto na atualidade
temos presente 256 desses grupos, falantes de mais de 150 línguas diferentes que
representam cerca de um milhão de habitantes.
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Ilustração 2: mapa da provável distribuição dos principais grupos indígenas no território brasileiro em
1500. Urucum e pastel oleoso.

Nesse território que hoje conhecemos como brasileiro, havia cerca de oito grandes
grupos identificados pelas semelhanças e diferenças das características linguísticas.
Os grupos que em 1500 habitavam essa extensa região eram os Tupi, Jê, Aruaque,
Caribe, Cariri, Pano, Tucano e Charrua, além de outros grupos menores.
As diferentes hipóteses sobre a origem migratória de cada um desses grupos implicam
na grande diversidade social e cultural que representam. De modo geral, esses povos
eram silvícolas ribeirinhas, silvícolas interioranas e campestres, e a abundância dos
recursos naturais do local em que viviam contribuíram para serem nômades,
seminômades ou sedentários.
A maioria dos povos presentes no litoral no início da colonização era de origem Tupi.
Se hoje olharmos para a dimensão das terras indígenas existentes, veremos uma
gritante diferença entre aquelas que se encontram mais próximas do litoral e aquelas
que se encontram no interior do país. As terras indígenas mais distantes do litoral
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possuem um tamanho extremamente maior do que aquelas que se encontram mais
próximas do mar. Aqui cabe ressaltar que durante toda a história do Brasil, o litoral
sempre teve uma densidade demográfica maior se comparado interior do país e isso
revela que os povos originários que estiveram mais próximos de centros de
concentração não indígena, como as regiões urbanas, foram e são atingidos de
maneira mais direta pela aculturação, tendo como consequência a perda de suas
culturas ancestrais.
Hoje, além de resistirem à aculturação, os povos indígenas resistem às constantes
violências diretas, como genocídios e invasões de terras, e a preconceitos que não
condizem com a realidade de um indígena contemporâneo e que são frutos da
imagem romantizada daquele “índio” que é passada como verdadeira entre os não
indígenas e é consequência da desinformação ainda existente sobre quem de fato
são os povos indígenas. Em relação ao meio ambiente, os povos que habitam as
terras indígenas mantêm o ciclo da vida do lugar em que vivem devido os estilos de
vida que esses povos praticam que estão profundamente ligados à terra e a natureza.
É da responsabilidade da União, segundo a constituição de 1988, assegurar que
esses povos estejam seguros e livres em suas terras. Vide o Art. 231: “São
reconhecidos aos índios sua organização social, costumes, línguas, crenças e
tradições, e os direitos originários sobre as terras que tradicionalmente ocupam,
competindo à União demarcá-las, proteger e fazer respeitar todos os seus bens”.
Esses povos e a vida de outros seres como plantas e animais são diretamente
atingidos pelo desmatamento, mineradoras e pela construção de barragens
hidroelétricas, por alterarem todo o ecossistema da região em que vivem. Ao
desconsideramos a aculturação como fator de alteração dos hábitos tradicionais 1, o
modo de viver se baseia em costumes característicos de cada povo e ocorrem com
um sentido coerente em seu contexto. Como os hábitos são únicos e fazem parte da
identidade cultural de um respectivo grupo social indígena, a antropologia é a
encarregada de estudar, analisar e documentar a fundo tais costumes e o faz também
1

Convém trazer uma ponderação: o termo tradicional deve ser entendido atualmente acolhendo a aculturação
como fator histórico que de fato influenciou a mudança da cultura dos povos indígenas. No entanto, essa situação
em nada deve alterar o reconhecimento dos indivíduos e dos povos como indígenas. Para a maior parte dos
indígenas contemporâneos, a aculturação já faz parte de seu cotidiano e deve-se ter a liberdade de opção
individual por manter-se efetivamente ligado as suas raízes ancestrais ou optar por evadir do seu meio de origem
e ainda reconhecer-se e ser reconhecido como indígena.
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por métodos empíricos, por meio de longas visitas em que vivenciam as práticas
culturais do povo documentado.
O estudo da antropologia no Brasil é relativamente muito recente, surgindo apenas no
século XX, com a chegada de antropólogos europeus para pesquisar aquelas culturas
chamadas “exóticas”. Até então, o extermínio e a perda das culturas desses povos
estavam severamente avançados por consequência do rumo histórico que a
colonização deixou como resquício para com os povos indígenas. O que significa que
muitos dos povos originários que viveram aqui, sequer foram reconhecidos como
existentes e isso é algo que a antropologia também tenta resgatar por meio de suas
investigações e pesquisas.
A antropologia se encontra na área das ciências humanas, mas não se limita somente
a ela, por ter como objetivo o estudo do homem e de seus trabalhos, por isso seu
campo de estudo se expande também para as ciências naturais e engloba todas as
ciências sociais. É uma ciência realmente muito ampla e abrangente que se aprofunda
em diversos assuntos que compõem a integridade do ser humano, porém o aspecto
cultural, como uma de suas matrizes, é o que melhor convém para o tema aqui
proposto.
A cultura, compreendida sob a óptica antropológica, pode ser dividida em material e
imaterial. A cultura material diz respeito à ação do homem sobre a matéria e é
constituída pelo conjunto de artefatos produzidos e utilizados por qualquer grupo
social. Além de cumprir um papel técnico e funcional, a cultura material pode estar
envolvida com componentes simbólicos, psicológicos e afetivos, que por sua vez não
são componentes estáticos e atribuem valor para o objeto ligado à memória e à
identidade. Já a imaterial está vinculada com os elementos intangíveis da cultura,
como os saberes, os hábitos e os comportamentos. Vale lembrar que os métodos de
estudo desses diferentes aspectos da cultura são bastante distintos entre si, pois
estão ligados à natureza desses objetos, sendo um concreto e físico e o outro não
palpável.
Para os povos indígenas brasileiros, a cultura material está fortemente ligada às
tecnologias para o manuseio de elementos da natureza, em especial, do reino
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vegetal.2 Em geral, os trabalhos manuais construídos para servirem de ferramentas
que têm como finalidade o auxílio e a praticidade de atividades do cotidiano são feitos
de materiais de origem vegetal, por exemplo, cestos e redes. Os materiais vegetais
podem ser cipós, fibras vegetais, óleos, madeiras, palhas, resinas etc., e podem variar
de acordo com o bioma em que se encontram para serem extraídos e transformados
por meio de técnicas e métodos desenvolvidos em cada grupo.
Um outro lado da cultura material é a iconografia. A iconografia pode ser definida como
uma linguagem visual concretizada por símbolos gráficos codificados como
representação de significados. A iconografia se apresenta como um sistema
metodológico caracterizado pelo repertório gráfico de cada povo. Assim como a
linguagem verbal, esse sistema de linguagem visual pode ser preciso e direto, feito
para codificar e decodificar informações, necessitando de um aprendizado na sua
interpretação e reprodução.
A representação é fruto da mente que une uma ideia, um conceito ou uma imagem a
um objeto externo, estabelecendo uma relação entre a consciência e o real. A
representação gráfica, por sua vez, refere-se à linguagem visual dos povos indígenas,
é muito utilizada por ter a capacidade de sintetizar e unir complexas informações de
sua cultura existentes no simbolismo empregado pela representação. É também uma
estratégia de registro de seus saberes e história, uma vez que a escrita formal não é
um hábito comum entre esses povos.
Para o observador externo, o registro da iconografia indígena presente em artefatos e
na pintura corporal pode não passar de uma simples decoração “exótica”, mas para o
indivíduo pertencente ao povo autor dessa expressão, tal representação revela
mensagens inteligíveis da sua cultura, cosmovisão, sociedade e mitologias.
Essas representações gráficas são feitas a partir da habilidade técnica em manusear
os materiais escolhidos para a configuração de uma iconografia. Essa linguagem
visual funciona por meio de símbolos gráficos, os grafismos, os quais abordaremos
nos próximos capítulos.

2

Neste momento deixamos à parte as técnicas voltadas para a cerâmica e para a arte plumária.
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Assim, elementos gráficos em conjunto que expressam a iconografia e formam os
grafismos passam a indicar simbolicamente algo representativo de esferas culturais
que podem estar interligadas. Tornam-se ferramentas de síntese de profundos e
complexos significados que concretizam a identidade cultural de um povo e, muitas
vezes, possuem uma dimensão que não pode ser expressa por palavras.
A arte indígena como objeto possui função prática e estética e em conjunto a seu
conteúdo simbólico faz do objeto artístico matriz de relevante simbolismo. O
simbolismo é fruto da mescla de diferentes esferas culturais, essencialmente únicas
para cada povo.
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2. GRAFISMOS INDÍGENAS: O QUE SÃO E COMO OCORREM
O grafismo e a iconografia estão intrinsecamente ligados: a iconografia, como
discutimos anteriormente, é a linguagem visual que carrega significados e os
grafismos são os meios gráficos pelo qual ela se manifesta. A concretização
estruturada e elaborada da iconografia são as unidades dos grafismos, os chamados
“motivos”.

Os grafismos indígenas são baseados na linguagem iconográfica de cada povo e são
utilizados em especial para trazer beleza ao objeto em que ele está sendo aplicado,
ressaltando a estética de seu grupo e as intenções presentes no simbolismo de seu
uso. Como cada grupo percebe e se relaciona com o mundo de uma determinada
maneira, as expressões gráficas também serão diferentes para cada um deles,
consequentemente a evolução gráfica do repertório iconográfico de cada povo vai
sendo construída historicamente.

A autoria coletiva dos grafismos é muito mais relevante do que a individual para as
comunidades indígenas, pois remetem a sua identidade grupal. A prática do grafismo
pelo artista pertencerá à estética de seu povo, a qual é essencial para estabelecer
beleza no modo em que a iconografia se revela. A iconografia, exerce a função de dar
sentido simbólico ao grafismo, atribuindo a esse valor imensurável para a manutenção
de sua cultura, que é reafirmada pela prática artística de pintá-los e reproduzi-los.
Sendo assim, os grafismos se dão de maneira bela para a disseminação de
conhecimentos para as gerações mais novas. Além disso, os grafismos possuem
intenção e propósito, desejo e motivo quando conhecido o sistema de símbolos
gráficos e suas representações.

Os grafismos indígenas podem ser separados em acidentais, definidos em sua própria
denominação, e os propositais. Os propositais são sempre ideacionais, ou seja, há
um sentido presente na ideia, na representação de significados, e podem ser divididos
em dois grupos: naturais ou artificiais. Os grafismos propositais naturais podem ser
entendidos por uma representação mais naturalista daquilo que retrata, sendo fiel à
sua imagem real. Já os grafismos propositais artificiais se distanciam dessa imagem
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real e têm sua apresentação gráfica diferente pela simplificação ou pela
convencionalidade de linguagem gráfica do grupo.

A maior parte dos grafismos que passam pelo processo de desenvolvimento formal
são os propositais artificiais, iniciando sua configuração como proposital natural para
resultar em proposital artificial. A evolução estilística dos grafismos aprimora a sua
configuração estética e aprofunda os significados empregados. Essa evolução resulta
em grafismos sintetizados no qual a formalização gráfica é muito distante do
espontaneísmo inicial.

Podemos comparar essa relação de grafismos com as pinturas rupestres dos períodos
paleolítico e neolítico. As primeiras expressões gráficas da história da arte têm origem
em um impulso espontâneo em que a observação minuciosa resultava em desenhos
e pinturas detalhistas com muitas informações gráficas fiéis à apresentação do que
era retratado em um alto nível de aprimoramento, como é o caso das pinturas
rupestres do período pré-histórico mais antigo, o paleolítico. As pinturas feitas em
cavernas desse período são as mais elaboradas, com tendências naturalistas e
realistas que se aprofunda em detalhes para configurar a imagem do animal de uma
forma muito aprimorada e bela.

Estudos apontam que essas pinturas foram feitas pelo homem que caçava, pois ele
ficava horas na espreita do animal, observando-o para conhecer seu comportamento
e elaborando estratégias para caçá-lo. Essa profunda observação gerou no ser
humano a retenção em si da imagem do animal, internalizando-a, o que foi
fundamental para a reprodução bem-feita e grandiosa desses animais no interior
escuro das cavernas. As cores dos pigmentos, constituídas por carvão, terra, sangue
e gordura animal como aglutinantes, eram usadas para representar de fato as
colorações fiéis às dos animais. Há hipóteses que consideram que essas pinturas
eram relacionadas em processos ritualísticos. Uma delas afirma que ao pintar sua
caça, o ser humano da época idealizava o domínio sobre o animal, e o aprisionava
como projeção para uma caçada producente.
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No período neolítico, o homem passa a alterar seu estilo de vida com tendências
sedentárias, fixando-se em um lugar para o cultivo da agricultura, com isso construí a
sua casa, adquiria novos hábitos em seu cotidiano e novas tecnologias. Nesse
desenvolver da história, o ser humano passa a adquirir a capacidade de lidar com a
abstração, pintando as gravuras com um estilo sintetizado e geométrico em que
poucos elementos gráficos expressam o que o autor deseja representar. A concepção
da imagem acontecia pela abstração e racionalização, a representação era figurativaabstrata, o tema retratava a vida cotidiana, e a composição era feita por imagens
organizadas que representavam uma narrativa do cotidiano do ser humano da época.

Com o passar do tempo e com o desenvolvimento da experiência artística desses
povos, essas mesmas expressões evoluem para uma configuração mais formal em
que os novos padrões gráficos surgem da síntese, de modo que a representação se
transforma em uma nova apresentação, agora mais simplificada, que capta por meio
dos gestos de suas poucas formas a essência daquilo que é retratado, de acordo com
a perspectiva singular de cada povo.

Refletindo sobre as características que configuram as pinturas do período neolítico
percebo coerência em relacionar os grafismos indígenas com as pinturas desse
período. Diria que, além das características da pintura, o desconhecimento do uso dos
metais dentre outras várias semelhanças como práticas e hábitos desses povos
aproxima as culturas indígenas brasileiras do período neolítico. Sendo assim, suponho
que os grafismos indígenas podem ter se desenvolvido a partir desse período.
Suponho ainda que, enquanto muitos povos vivenciavam o período seguinte da préhistória, a idade dos metais ou neolítico, os povos indígenas daqui se aprofundaram
firmemente em seu desenvolvimento gráfico a partir do período neolítico e atingiram
altos níveis de complexidade relacionados à estética, significado e simbolismo por
meio da sintetização e da abstração dos seus desenhos.

Há exemplos espetaculares de grafismos rupestres do período paleolítico no Brasil,
em especial no Estado do Piauí, no Parque Nacional da Serra da Capivara, que
revelam as tradições e subtrações (os estilos gráficos dessas pinturas) existentes, as
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quais apontam para o modo de vida humana de diferentes povos que habitavam essa
região e da relação que se estabelecia entre eles.

Ilustração 3: grafismos rupestres da Serra de Capivara. Guache.

A pesquisa dos grafismos teve início aqui no Brasil nas décadas de 1960 e 1970, com
o estudo da antropologia estética, época na qual a iconografia foi finalmente
reconhecida relevante como fonte para o entendimento da vida em sociedade. Nesse
início, uma diversidade considerável de povos indígenas foi documentada por
antropólogos que estavam lidando com novos métodos de pesquisa para estudar a
iconografia e os grafismos.

A prática de pintar grafismos é importante para a manutenção da cultura, por isso,
existe uma certa “obrigatoriedade” implícita quanto á preservação do fazer artístico de
um povo. No que diz respeito à criatividade de criar novos grafismos por parte de
quem pinta, a recriação dessas expressões tradicionais pode variar de acordo com os
padrões estéticos moralmente aceitos pelo grupo, que limita até determinado ponto a
liberdade individual do pintor. Para isso, a rigidez, a flexibilidade e a permeabilidade
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de cada povo para com as inovações guiarão o desenvolver gráfico de sua estética, o
que resulta de maneira distinta entre as diversas culturas indígenas.

A constituição gráfica que forma um grafismo decorre desse processo de
desenvolvimento formal do traçado autoral de cada grupo e do modo de interação com
os elementos do meio ao seu redor. Esse processo requer milhares de anos de prática
artística de um povo para se configurar como um padrão comum a esse grupo, que
por sua vez, torna-se tradição ao ser passado de geração em geração. Ao longo desse
processo de evolução gráfica podem ocorrer influências artísticas de outros grupos
também. Quando há encontros sociais em que ocorrem essas trocas culturais, um
grupo adota características gráficas do outro que se mistura aos seus próprios
grafismos.

Também há povos que lidam com seus grafismos a partir de experiências ritualísticas
com o uso de alucinógenos, como a ayahuasca, por exemplo. Os Siona são um
desses povos. Suas criações estão restritas a um certo padrão estilístico e a
determinado número de elementos gráficos, no entanto suas combinações e
recombinações são infinitas, o que gera renovações constantes de seus grafismos.
Segundo os Siona, os grafismos que reproduzem são da observação da
ornamentação dos objetos e das pinturas corporais que os seres espirituais que
encontram em suas visões usam.

Em geral, os grafismos fazem referência a algo físico do meio, como as espécies de
plantas, as espécies de animais, seres espirituais e os astros. No entanto, os
grafismos não retratam apenas aquilo que em si indicam, mas também carregam
conteúdos simbólicos atribuídos a suas formas gráficas de se apresentar.
Representam, assim, uma relação íntima entre expressão gráfica e significado, entre
forma e conteúdo.

2.1 Os pigmentos

Para a confecção da pintura corporal indígena é necessário saber manusear o preparo
dos pigmentos que serão utilizados para uma boa qualidade da tinta, transformando
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a matéria natural; Conhecer o repertório dos grafismos ancestrais de seu respectivo
povo para reproduzi-los em tempo presente, conhecendo seus simbolismos e o
momento coerente com o uso de cada pintura corporal; e finalmente, dar vida a essa
ferramenta que possui a forte capacidade de afirmar condutas sociais, cosmologias,
status e passagens importantes, afirmando o que é entendido como belo em seu
contexto cultural.

No que diz respeito à técnica, a pintura corporal pode ser confeccionada de diversas
maneiras, desde a escolha e o preparo dos materiais para as tintas até a configuração
dos padrões gráficos encontrados nos grafismos que compõem a pintura no corpo.
Esses detalhes são essenciais para uma bela apresentação da pintura como
ornamento corporal e a beleza é por sua vez fundamental. Os pigmentos são quem
dão a vivacidade para as pinturas dos grafismos e o modo que se apresentam possui
um leque infinito de possibilidades, de combinações e mesclas entre elas. As cores
são essenciais para ressaltar a beleza, dar vigor ao grafismo pintado e concretizar a
estética de cada povo.

As tintas usadas para a pintura dos grafismos indígenas são de fonte natural, de
elementos presentes no meio ambiente em que o grupo vive. Por isso, esses
pigmentos variam de cultura para cultura, já que o lugar que cada povo habita possui
um bioma, ou uma mescla deles, e com a variedade de povos presentes no Brasil
espalhados por esse território, há de se imaginar a grande diversidade de pigmentos
e de possibilidades do uso de cada um deles.

Como já comentado, os povos indígenas no Brasil possuem um alto grau de
desenvolvimento da técnica aplicada em plantas e isso também vai refletir na escolha
do material primordial para o preparo dos pigmentos. Além do que, em terras tropicais,
há plantas simplesmente incríveis com qualidades maravilhosas para se obter tintas
com variadas cores, indo desde o vermelho, passando pelo amarelo e chegando até
o azul.

Cada povo vai lidar com os pigmentos que tem acesso de uma determinada maneira.
Citaremos algumas delas em seguida. No Brasil, o vermelho entre os povos indígenas,
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é em sua grande maioria das vezes, feito pelo pigmento existente na semente do
urucum.

Para extrair esse pigmento, é possível pegar as sementes do fruto e apertar levemente
com os próprios dedos para que o pigmento saia. Essa é a maneira mais intuitiva e
direta de lidar com o urucum e sua tinta. Há também uma outra maneira de extrair e
preparar a tinta, cozinhando. Em primeiro lugar, as sementes debulhadas são
deixadas de molho com água morna por uma noite, depois são maceradas para retirar
a tinta que se encontra na superfície/na camada externa das sementes. Depois, essa
solução será fervida por 5 minutos e será peneirada. Assim, estará pronta para o uso.
A tinta do urucum é oleosa e alguns povos indígenas têm o hábito de misturar esse
pigmento com alguma outra substância lipossolúvel, gordurosa, de origem vegetal, ou
animal. Os Mebêngôkre por exemplo, misturam a tinta vermelha com o óleo do
babaçu, enquanto os Wajãpi misturam com a gordura de macaco.

O jenipapo é um fruto da árvore jenipapeiro e é encontrado tanto em regiões mais
úmidas, quanto no cerrado. É um fruto comestível, com sabor forte e marcante, mas
para extrair sua tinta, é preferível que não esteja maduro, mas sim, verde. O líquido
presente no jenipapo, quando em contato com o ar, oxida. E é nesse momento que
sua cor escura azulada começa a aparecer, pois assim que é extraído, seu suco é
transparente. Demora cerca de duas horas até que seja revelada por inteiro o tom de
seu pigmento. Na pele humana, a tinta do jenipapo permanece cerca de 2 semanas.
Há várias maneiras de extrair o suco do jenipapo. Uma delas é ralando o fruto com ou
sem a casca, e espremer em um tecido essa massa ralada. O seu suco é então
separado da polpa agora seca. Depois disso, pode-se deixar a tinta exposta ao sol e
enterrá-la, em um recipiente fechado, por uma noite, para que sua cor seja mais
ativada. O líquido do jenipapo extraído assim tem uma tonalidade entre o verde e o
marrom claro, mais vai escurecendo conforme o tempo passa, até chegar em um tom
quase preto. Uma outra maneira de conseguir sua tinta, começa a rolar o fruto redondo
na sola do pé, pois assim, é possível amolecer a polpa do jenipapo para que quando
cortado ao meio, seu suco saia facilmente ao esprememos seu interior com as
próprias mãos. O líquido do jenipapo extraído desse modo possui uma qualidade
muito boa e sua cor é de um forte azul índigo/da Prússia.
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Outro modo de conseguir a tinta é mordendo o jenipapo, mastigando sua massa que,
depois de misturada com a saliva humana, já pode ser usada como parte da tinta,
acrescentando o pó de carvão. O carvão é comumente usado também em conjunto
com a tinta do jenipapo entre os povos indígenas. Sua origem como vegetal antes de
ser queimado, varia de povo para povo. Depois de queimado será macerado,
transformado em um pó e finalmente será misturado com o suco do jenipapo. A
mistura dessas duas matérias resulta em uma tinta preta realmente forte que dura
muito tempo na pele.

As terras também são usadas como pigmentos para a pintura dos grafismos, e assim
com as plantas, também se encontra em grande abundância e variedade. Por ser
terra, seus pigmentos englobam os tons brancos, amarelos, vermelhos, marrons e
pretos, variando entre tonalidades mais claras, mais escuras ou mesmo sendo a
mistura desses tons. A cor da terra depende da composição de seus minerais. As
terras vermelhas, marrons e amarelas podem ser ricas em minérios de ferro, em terras
brancas podem ser encontrados minerais ricos em cálcio e as terras pretas podem ser
compostas por matéria orgânica. Como existem muitos minerais com colorações
semelhantes, não é possível afirmar uma dada composição que sirva como verdade
para todos os tons existentes. Os tons de terra mudam de região para região e
também podem variar entre si num mesmo local, porém em camadas. Então, num
mesmo morro, por exemplo, é possível encontrar camadas sobrepostas de diferentes
cores.

Para fazer a tinta, a consistência da terra também será um fator importante a se
considerar, pois há terras com diferentes consistências tendendo ou para o arenoso
ou para o argiloso. Entre estas duas tendências, as terras mais argilosas são melhores
como tinta, porque aderem mais facilmente à superfície em que será pintada,
diferentemente das terras arenosas que demandam muitas camadas para aderirem a
uma superfície. Com a água como mistura, as terras mudam para pastas e ainda
úmidas, devem ser aplicadas na superfície em que se deseja pintar.

35

2.2 As superfícies em que são pintadas

As superfícies em que os grafismos são pintados são muitas! Os grafismos pintados
estão presentes em boa parte da cultura material indígena em que se apresenta a
estética, a beleza.

Pintar grafismos em coisas, em objetos, faz parte da ornamentação, que é tão
presente e importante no cotidiano indígena, em que o belo deve ser uno com os
objetos ao seu redor no dia a dia. A ornamentação para as culturas indígenas integra,
o objeto em que se aplica. Se não feita, tanto o objeto quanto o grafismo estão
incompletos.

As superfícies em que os grafismos são aplicados variam de grupo para grupo, do que
constitui a cultura material para cada um. Os grafismos pintados podem ser aplicados
por meio da pintura em artefatos como as cerâmicas, em bonecas, remos e na pintura
corporal; ou pelo arranjo das cores de um determinado material, como no trançar das
hastes vegetais de diferentes colorações feitos na cestaria e nas esteiras, em
acessórios de miçangas como pulseiras, brincos, colares e na costura como em
tangas.

Dependendo da função do objeto e de seu simbolismo para sua cultura autora, o
significado dos grafismos também pode mudar. De acordo com Lux Vidal, os
grafismos empregados em peças de cerâmica e na cestaria possuem cunho estético
decorativo, por serem usados para o embelezar de um artefato material. Ao contrário,
na pintura corporal, os grafismos podem ser utilizados para além da ornamentação
que muda de acordo com o povo que a produz. Ela também tem a função de revelar
o papel do indivíduo dentro do grupo e a perspectiva cosmológica que ele vivência
como membro daquela etnia.
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3 - A PINTURA CORPORAL PARA DIFERENTES ETNIAS

A função da pintura corporal, como ela se dá e quais são seus estilos gráficos, são
aspectos que se diferenciam entre as culturas indígenas. Comentaremos abaixo
brevemente sobre alguns dos casos estudados para retratar a pintura corporal em
diferentes etnias.

Os Asurini do Xingu, grupo falante do tronco linguístico Tupi e que se localizam no
estado do Pará, possuem sua arte gráfica inspirada fortemente nos gestos das formas
vegetais presentes no meio ambiente em que vivem. Essa percepção é expressa por
meio de representações gráficas de cunho abstrato e geométrico. As produções
gráficas carregam significados cosmológicos e as formas apresentadas nos grafismos
possuem uma ligação direta com as entidades desse domínio. Sobre o significado dos
grafismos Asurini, Regina Müller comenta: “... é como se, por exemplo, a mata e seus
seres fossem vistos através das formas abstratas que também dizem respeito ao
sobrenatural" (MÜLLER, 1985, p. 25).

No sentido social, a pintura corporal Asurini remete às categorias de idade e separa o
corpo masculino do feminino por meio de elementos que sempre se fazem presentes
na pintura corporal. O corpo do homem é marcado na parte superior das costas de
ombro a ombro com uma faixa horizontal pintada, simbolizando a função masculina
para a guerra. Já no corpo feminino, a pintura é feita verticalmente no ventre das
mulheres. As pinturas corporais são usadas tanto no cotidiano quanto em rituais. Há
também as tatuagens como ornamentação corporal permanente na pele. Os Asurini
possuem a prática de aplicar seus grafismos em outras superfícies além do corpo,
como em cabaças, cerâmicas e o trançar dos enfeites.
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Ilustração 4: motivo da onça Asurini Guache.

Os Yujdá, mais conhecidos como Juruna, são uma etnia falante do tronco linguístico
Tupi. Esse povo se encontra separado por dois grupos no alto e no médio Xingu no
estado do Mato Grosso, devido às violentas invasões de seringueiros. Os Yujdá são
uma etnia ribeirinha muito ligada à vida do rio Xingu, navegando por suas águas,
pescando seus peixes e estando atentos. Eles detêm um profundo conhecimento
sobre a ecologia do rio, por isso, se consideram os donos do rio Xingu.

Seus motivos ondulados lembram o movimento da água e são muito característicos
dessa etnia. Decoram por meio da pintura muitos objetos como nas cerâmicas,
canoas, remos, tecelagem e pintura corporal. As tintas usadas são de várias origens
como de cascas de árvores, argilas, frutos e raízes. Para a pintura corporal, os Yudjá
usam predominantemente a tinta do jenipapo para pintar seus membros, faces e
troncos com diferentes motivos. O mais característico, o ondulado com volutas, é
chamado de sïpïkuá dïa e é pintado nas coxas, sendo muito semelhante com o motivo
sonpäna dia, que é pintado nos ombros. Há também o motivo da cobra, hôta (que
lembra a forma de um S para os não indígenas ocidentais) e um motivo que o
complementa, tsai tsai, que o ladeia por pontilhados.
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Ilustrações 5: motivos Juruna. O da direita se pinta na coxa e o da esquerda se pinta nos ombros, peito
e costas. Guahe.

Os Wajãpi do Amapá, como etnia falante do tronco linguístico Tupi, mantêm por meio
da narrativa oral a vivacidade de contos que ilustram a origem da Terra e de seus
seres. Tal fato é característico das etnias Tupi, que possuem uma origem ancestral
comum e que pode ser identificado tanto na língua quanto no conteúdo simbólico de
suas cosmologias. Sua pintura corporal, como expressão artística, está unificada com
esses princípios cosmológicos, fazendo referências constantes de seus mitos e seres.
Para os Wajãpi, a pintura corporal não tem como função indicar status ou divisões
sociais, mas sim relembrar as suas origens mais distantes e os princípios de tudo o
que existe e está presente na Terra. Não é por isso que expressões mais individuais,
como o resguardo, vão deixar de ser contempladas. O não uso da pintura na pele
indica justamente o isolamento do indivíduo para com o coletivo (quando um indivíduo
está doente, por exemplo, uma vez que o uso da pintura corporal se faz constante em
seu cotidiano, indicando também um bom estado de saúde da pessoa.
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A escolha dos materiais para a pintura tem relação com as intenções de caráter
individual da pessoa pintada. A pintura corporal com o urucum tem a capacidade de
afastar os maus espíritos indesejados, trazendo proteção para o indivíduo; já as
pinturas corporais feitas com jenipapo ou finalizadas com laca vegetal têm o poder
contrário da tinta do urucum, atraindo para indivíduos as atenções de outras pessoas
e seres. Com a tinta do urucum e resinas, os Wajãpi do Amapá pintam seus corpos
por inteiro e com o suco de jenipapo reproduzem os padrões codificados de seu
sistema iconográfico chamado Kusiwa. Esse sistema se resume em uma estrutura
que reúne 21 padrões gráficos tradicionais, os quais remetem a elementos como
objetos, animais e plantas do cotidiano Wajãpi, mas que estão também ligados ao seu
domínio cosmológico. As pinturas corporais são, na realidade, compostas por alguns
desses 21 padrões gráficos no corpo, que são escolhidas e aplicadas de acordo com
a inspiração do pintor, sem muitas restrições, o que dá à pintura corporal Wajãpi um
tom de liberdade.
Pelo fato dos Wajãpi se encontrarem em uma região vizinha de outras diferentes
etnias, o padrão estilístico dos grafismos do sistema iconográfico Kusiwa está
mesclado com expressões gráficas externas e isso é algo que é colocado como fator
pelos próprios indígenas Wajãpi.
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Ilustração 6: composição Wajãpi a partir do repertório de padrões Kusiwa. Urucum e guache.

Os Kadiwéu são uma etnia que se localizam no Mato Grosso do Sul, na fronteira
com o Paraguai, numa região de pantanal que abrigou uma grande diversidade de
povos de diferentes origens e que se relacionavam de maneira simbiótica, dividindose em subgrupos e estes em bandos, cada qual com sua liderança chefe. Devido ao
contato com os europeus colonizadores, os Kadiwéu passaram a cultivar cavalos para
o pastoreio e domínio de outros grupos originários, o que lhes dava uma posição de
superioridade naquela região. Por terem tido muitos contatos com outros povos, a
configuração de sua arte gráfica é resultado de várias diferentes influências culturais,
o que a torna única. Ao dominarem outros povos, os Kadiwéu os faziam de cativos
dentro de sua sociedade, e sua posição como grupo dominante era de nobreza. A
sociedade Kadiwéu passou a ser então estratificada, dividida em duas classes, a
senhorial e a cativa. A arte era praticada apenas pelos nobres, assim como o lazer e
a guerra, enquanto os cativos estavam ligados apenas às atividades para
sobrevivência. As pinturas corporais, em especial, são atribuídas à mais alta conduta
senhorial Guaikuru, são expressões femininas, utilizadas apenas pela nobreza, o que
diferencia visualmente as classes dentro de um mesmo grupo. Além do corpo, os
grafismos Kadiwéu eram aplicados pelos homens em artefatos como cuias, cerâmicas
e couros. Graficamente, os grafismos Kadiwéu são de alta complexidade e se
diferenciam fortemente dos demais grafismos indígenas:
Seus motivos entranham infinitas combinações de desenhos curvilíneos,
escalonados, espiralados, meândricos e retilíneos, simetricamente
contrapostos em oposição binária. Dificilmente haverá repetição de padrões.
O traçado do desenho é feito sem qualquer esboço prévio, com firmeza e
destreza. Todos os padrões são memorizados pela artista. Antigamente
constituíam propriedade privada de famílias de alta hierarquia. A
nomenclatura e o significado desse elenco de motivos perderam-se para
sempre. (BERTA G. RIBEIRO, 1985, p 44)

Em tempos mais recentes, os Kadiwéu se encontram em um grupo muito menor e sua
arte está muito mais simples, visto que perdeu todo o seu esplendor devido à
aculturação invasiva não indígena. Eles são hoje a única etnia falante do tronco
linguístico Mbayá- Guaikuru, não se pintam mais e sobrevivem da venda de suas artes
como artesanato para não indígenas.
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Ilustrações 7: motivos Kadiwéu. Guache.

Para os Xerente, etnia falante do tronco linguístico Jê, que se localiza hoje no
Tocantins, as metades clânicas são subgrupos que configuram uma realidade social
identificada também por meio da pintura corporal que o indivíduo veste. A estrutura
social Xerente se organiza por meio de um dualismo estrutural que se manifesta pelas
metades nos planos sociais. Há duas metades na sociedade Xerente: a Doí e a
Wahirê, ligadas respectivamente ao Sol e a Lua, os criadores da sociedade Xerente.
Cada uma dessas duas metades terá seus clãs, que são subgrupos menores, e cada
um desses clãs terá suas responsabilidades socio-cosmológicas. No total há seis clãs,
três para cada metade, que são passados de pai para filho por linhagens patrilineares.
Essa estrutura social é expressa nos rituais, grupos cerimoniais masculinos, grupos
de nominação, classes de idade e times esportivos.

A pintura corporal é responsável por indicar visualmente a qual metade o indivíduo
Xerente pertence. Por isso, para os adultos só há duas pinturas que remetem à
estrutura social, a pintura com a linha, referente à metade Wahirê e a pintura com o
círculo, referente à metade Doí. Os adultos se pintam apenas para os rituais, enquanto
a crianças se pintam cotidianamente. As cores que usam para suas pinturas são feitas
dos seguintes materiais: carvão misturado com pau-de-leite para o preto, urucum para
o vermelho e penugens de periquitos, algodão, argila para o branco. O uso da pintura
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corporal pertencente a cada clã e metade é levado muito a sério entre os Xerente, de
modo que, se alguém carrega na pele a pintura corporal de outro grupo que não o
seu, é severamente punido por desobedecer a tais condutas sociais. No grafismo
Xerente, em relação a todos os fazeres artísticos gráficos, o corpo é o suporte que
recebe mais atenção para a ornamentação e embelezamento:
Entre os Jê, a ornamentação corporal recebe extrema elaboração que
expressa aspectos sociais e filosóficos. As soluções para essa elaboração,
entretanto, diferem entre esses povos. Os Xikrin, por exemplo,
desenvolveram uma pintura geométrica, usada no cotidiano e em
ocasiões rituais. Os Xavante, por outro lado, encontraram outra solução
nas combinações de enfeites corporais com pinturas em vermelho e preto,
combinações estas usadas apenas em rituais. (VIDAL, 2000, p 142)

Ilustrações 8: motivos clânicos Xerente. Guache.

O que me chama a atenção quanto à pintura corporal dos Xikrin é a beleza resultante
de seu estilo gráfico unido ao corpo humano, além de sua importância em retratar
visualmente a estrutura social desse grupo étnico. Escolhi então a pintura corporal
desse povo para me aprofundar nas questões técnicas e culturais que a cercam. Irei
abordar esse tema no capítulo seguinte.
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4 - OS MEBÊNGOKRE E A PINTURA CORPORAL
4.1 – Apresentação

Ilustração 9: retrato de uma criança Mebêngôkre. Carvão.
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Há dois grupos que se identificam como Mebêngôkre: os Xikrin e os Kayapó. Esses
dois povos pertencem a uma mesma origem étnica distante no tempo, mas se
dividiram ao longo da história mantendo, porém, características culturais muito
semelhantes. Hoje essas populações se encontram em regiões geográficas
diferentes, mas os hábitos e tradições praticadas por suas culturas são bastante
próximas se comparadas entre si. A pintura corporal, por sua vez, também é bastante
parecida para ambos os grupos no que diz respeito ao estilo e à técnica, no entanto,
os motivos tradicionais se diferem sutilmente pela composição e disposição das
pinturas; enquanto os contextos no qual as pinturas corporais se inserem são bastante
semelhantes para os dois povos.

Os Mebêngôkre são falantes da família linguística Jê, que pertence ao tronco MacroJê. Há diversos dialetos entre os vários subgrupos Mebêngôkre que apresentam
algumas diferenças fonéticas entre si e são consequência das separações sociais que
esses grupos sofreram. No entanto, a língua como uma das matrizes culturais
fundamentais para manutenção de uma cultura faz veredicto de que esses povos
pertencem a uma origem comum.
Mebêngôkre significa “os homens do buraco/lugar d'água”, é assim que se
autodenominam tanto os Kayapó quanto os Xikrin. O termo Kayapó é popularmente
mais conhecido para fazer referência a parte dos Mebêngôkre surgindo pela primeira
vez no século XIX, quando outros grupos indígenas vizinhos passam a chamá-los
dessa forma. De acordo com seu significado, a palavra estrangeira Kayapó quer dizer
“aqueles que se assemelham com os macacos” acredita-se que a referência que
serviu de inspiração para esse nome é uma máscara de macaco usada pelos homens
para dançarem em um ritual que perdura semanas. Quanto ao nome do outro grupo
Mebêngôkre, os Xikrin, não se sabe ao certo sua origem, mas entre os indígenas e
antropólogos acredita-se que essa denominação também seja de origem estrangeira,
criada por um outro grupo indígena, que foi adotado pelo próprio povo denominado.

Os Mebêngôkre são compostos por vários povos. Esses povos são subgrupos que
decorreram das cisões sociais dos grupos principais Mebêngôkre. Os grupos
principais se dividiram por volta do século XIX. Eles são: Xikrin, Irã’ãmanhre (já

46

extintos pelo contato do homem branco), Mekrãgnoti e Gorotire. Estudos da etnologia
histórica apontam que a soma da população desses grupos na época equivalia a 7 mil
indivíduos Os Mekrãgnoti e os Gorotire são reconhecidos e se reconhecem como
Kayapó e Mebêngôkre. Já os Xikrin se reconhecem como Xikrin e Mebêngôkre.
Quando é dito Kayapó, considera-se todos os subgrupos Mekrãgnoti e Gorotire, de
modo que é necessário especificar qual a origem dos subgrupos nos grupos
principais. Por exemplo, Kayapó-Mekrãgnoti ou Kayapó-Gorotire. O conjunto das
populações Kayapó é bastante populoso

Sobre os subgrupos Mebêngôkre podemos afirmar que especificamente os Xikrin do
Cateté e os Xikrin da terra indígena Trincheira Bacajá pertencem ao grupo principal
Xikrin; os Mekrãgnoti, Metyktire e os Bau pertencem ao grupo principal Mekrãgnoti; e
os Gorotire, Kararao, Kubenkreken e Kokraymoro pertencem ao grupo principal
Gorotire.

Ilustração 11: mapa das cisões sociais Mebêngôkre. Grafite e nanquim.

No sudeste do estado do Pará se encontram os subgrupos Mebêngôkre, habitando
desde regiões de margem esquerda, até regiões mais afastadas de margem direita
do rio Xingu. O lugar de origem dos Mebêngôkre, na realidade, não é o lado leste da
região amazônica do Pará, onde hoje estão suas Terras Indígenas, mas sim a região
do curso inferior do rio Tocantins, no centro-oeste do Brasil. Porém, o contato com os
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não indígenas foi desastroso para os Mebêngôkre, devido à violência direta contra
eles, também com armas de fogo. E como não havia uma maneira desse povo se
defender desse tipo de ameaça, eles fugiram seguindo o curso do rio Tocantins até
determinada altura, para se estabelecerem mais a oeste, migrando finalmente para a
região amazônica. Mas esse percurso migratório resultou em várias divisões sociais
dos grupos, em diferentes momentos. Alguns desses grupos se estabeleceram em
regiões mais ao norte como os Xikrin do Bacajá e os Xikrin do Cateté, enquanto outros
ficaram mais abaixo geograficamente, como os Kayapó-Gorotire. A divisão social que
dividiu os Xikrin do Bacajá dos Xikrin do Cateté aconteceu devido à tomada de decisão
dos Xikrin do Cateté em estabelecer contato com os brancos. Pensando diferente, os
Xikrin do Bacajá migraram caminhando até se estabelecerem próximos ao Bacajá, um
afluente da margem direita do rio Xingu.

Podemos observar que os Mebêngôkre que decidiram se aproximar dos brancos hoje
já não existem mais ou estão sob maior ameaça, enquanto aqueles que encontraram
seu novo lugar mais longe e distantes da civilização não indígena ainda seguem
presentes, encarando os desafios e injustiças que os cercam como povo indígena.

As terras indígenas dos grupos Kayapó se encontram numa região que é conhecida
como “arco do desmatamento”, dado que nas últimas décadas é crescente nessa área
a implementação de projetos que visam a construção de estradas, hidrelétricas,
grandes fazendas e com a exploração de minérios e madeiras, aumentando assim a
pressão para a perda de sua cultura. Os Xikrin do Cateté, por sua vez, enfrentam
problemas relacionados à grave contaminação de metais pesados do ambiente em
que vivem, devido a duas obras feitas pela mineradora Vale do Rio Doce, e os Xikrin
do Bacajá são atingidos pelos impactos bastante severos gerados pela operação Belo
Monte. Para o funcionamento dessa hidrelétrica foi necessário desviar o rio na região
da Volta Grande do Xingu e por isso o afluente que banha suas terras, o Bacajá,
perdeu seu volume desde a implantação da hidroelétrica. Além desses fatos, o
desmatamento, garimpo, grilagem, posseiros e ameaças diretas fazem parte de um
histórico recente contra o qual os grupos Xikrin resistem. Apesar disso, os
Mebêngôkre vêm tendo um crescimento populacional constante ao longo dos anos
mais recentes. No ano de 2001, os Xikrin somavam 1.052 indivíduos, sendo 690 na
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Terra Indígena Xikrin do Cateté e 362 na terra indígena Trincheira do Bacajá;
enquanto em 2010 os grupos Kayapó somados resultavam em 8.639 indivíduos.

O encontro entre dois ou mais grupos étnicos são essenciais para a troca cultural e
para a construção de suas respectivas culturas. Esses eventos abrem espaço para
que uma cultura influencie a outra, em que hábitos podem vir a ser adotados por parte
de um grupo que anteriormente não os praticava. Esse foi o caso da pintura corporal
entre os Kayapó-Gorotire, segundo relato do cacique Kaikware, da aldeia Moxkarakô
− também escrita Môikàràkô − localizada na terra indígena Kayapó:
Foram os Djôre (Xikrin) que começaram a fazer a pintura da festa nos
homens. Um dia, nós Mebêngôkre... nós fomos lá encontrá-los. Vimos como
eles faziam as pinturas e quando voltamos fizemos igual...e é esta a pintura
que estamos usando. (Relato retirado do filme documentário Mê’Ôk, Nossa
Pintura).

Os Xikrin também são chamados de Djôre e segundo o relato acima, foi a partir de
uma troca cultural com esse povo que os Kayapó-Gorotire passaram a se pintar.
Motivo Kayapó-Gorotire – Jabuti

Motivo Xikrin do Cateté

Ilustrações 11. motivos de diferentes grupos Mebêngôkre. Guache.
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A partir dessas imagens dos motivos Kayapó-Gorotire Xikrin e do Cateté podemos
reconhecer que o estilo gráfico, as linhas pretas que geram esse efeito “listrado”, são
um aspecto característico da pintura comum a ambos os povos, no entanto, também
é possível perceber que o modo como as listras pretas se dispõem no espaço é
diferente. O motivo dos Kayapó-Gorotire acima mostrado representa o animal jabuti,
mais especificamente seu casco, repleto de marcas hexagonais. Esse motivo ilustrado
é uma das muitas variações existentes com o tema tradicional Jabuti, que entre os
Kayapó-Gorotire é uma de suas principais abordagens por meio da expressão gráfica
da pintura.

4.2 - A pintura corporal

Nessa pesquisa sobre a pintura corporal em si me baseei em estudos referentes a
três subgrupos Mebêngôkre: Xikrin do Cateté, Xikrin do Bacajá e Gorotire. Por isso, a
partir desse momento quando for mencionado neste texto “Mebêngôkre” estarei
fazendo referência apenas a esses três subgrupos.

A pintura corporal certamente é uma das mais importantes e belas expressões
artísticas comum aos Mebêngôkre. Ela está presente dia a dia nos corpos de todos
os integrantes das comunidades. Exceto em momentos de doenças ou luto
vivenciados por um indivíduo que a pintura corporal não pode ser usada, mas se a
pessoa está bem de saúde, feliz e nenhum parente morreu, certamente será pintado.
Há também as pinturas corporais mais ornamentadas para momentos importantes,
marcados por rituais que possuem um grau de aprimoramento maior como
casamento, gravidez, nascimento do primeiro filho, nominação, iniciação masculina,
luto e guerra.

A função de pintar é tarefa estritamente atribuída às mulheres que já são mães. São
elas que pintam frequentemente seus parentes e a si mesmas. A pintura corporal
Mebêngôkre é predominantemente feita com a mistura da tinta do jenipapo com o pó
do carvão, mas o uso do urucum também é comum, porém em menor quantidade
como tinta. Os motivos que constituem suas pinturas corporais são compostos
especialmente pelo elemento gráfico linha reta que se mostra repetido para cobrir toda
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a superfície do corpo humano, formando ângulos bem colocados. A representação
dos motivos faz referência a animais e plantas da natureza, no entanto, o simbolismo
empregado une a dualidade da esfera cosmológica para a pintura corporal ser
aplicada como ferramenta do plano social.

Entre os Mebêngôkre Kayapó-Gorotire a maior parte dos motivos gráficos são
relacionados a padrões encontrados nos animais. Merece destaque o padrão do jabuti
(Kapran), muito marcante nas pinturas e artesanatos Kayapó-Gorotire. Há padrões
que fazem referência a animais como cobras e borboletas, o padrão da chuva reta e
os padrões específicos das miçangas.
As pinturas corporais são unidades gráficas inseridas em um conjunto maior de
elementos simbólicos e sociais que corresponde a momentos da vida de um ser
humano Mebêngôkre e funcionam como um complexo sistema de linguagem gráfica.
Esse conjunto diferencia as categorias de pessoas como mãe, pai, criança ou velho e
possui uma ordem interna que se baseia na sequência e no momento do processo
que cada unidade gráfica aparece. As pinturas corporais estão vinculadas com a
representação social que a pessoa que a carrega no corpo possui. Essa ordem das
pinturas precisa ser observada a partir da perspectiva singular de cada uma delas,
mas é importante também considerar o seu contexto, compreendendo cada pintura
corporal como unidade gráfica está ligada a um todo maior.
A ornamentação e, especialmente, a pintura corporal entre os Kayapó
expressam de maneira muito formal e sintética, na verdade sob uma forma
estritamente gramatical, a compreensão que esses índios possuem de sua
cosmologia com a estrutura social, das manifestações biológicas e das
relações com a natureza, ou melhor, dos princípios subjacentes a esses
diferentes domínios. Mas ainda revelam a cada um as múltiplas facetas de
sua pessoa e contraposição a todos os outros indivíduos, no tempo e no
espaço, um recurso para a construção da identidade e da alteridade. (VIDAL,
2000 p.143).
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Ilustração 12: pintura corporal feminina para uso do cotidiano, motivo ngô-toikango (cobra da água
funda), é pintado no corpo com os dedos. Pastel seco, carvão e guache. Dimensão: 60x180cm.
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4.2.1 - Receita e aplicação das tintas

Entre os Mebêngôkre, o preparo dos principais pigmentos, como os de jenipapo e
urucum, são feitos pelo manuseio das mulheres e acontecem de forma peculiar.
Os jenipapos se encontram em pés nos fundos das casas das aldeias mais antigas, e
próximo a elas estão as árvores que as mulheres Mebêngôkre retiram pedaços de sua
casca, que na língua Xikrin é nomeada como batprãn. Essa casca é torrada no fogo
até virar carvão que é misturado com a tinta do jenipapo já preparado. Uma
característica importantíssima da especificidade da escolha dessa madeira para se
fazer o carvão é a sua porosidade, a qual, depois da queima, transforma-se em um
pó que ao unir-se com o jenipapo resulta num líquido homogêneo, ideal para sua
aplicação na pele. O jenipapo é mastigado pelas mulheres e pelos mais velhos, pois
acredita-se que a saliva como adicional potencializa tanto a cor negra quanto a
durabilidade da tinta na pele. Essa massa com saliva vai ao fogo e é misturada com o
carvão, e nela se acrescenta água para deixar a tinta no ponto ideal. O resultado da
textura da tinta é uma massa espessa, porém liquida, cujas características são dadas
pelas sementes dos jenipapos. Dependendo da qualidade da tinta, a pintura corporal
do jenipapo permanece na pele de 8 a 14 dias.

A tinta do urucum é feita em uma série de etapas: as sementes dos frutos do urucum
que estão prestes a abrir são transformadas em pó ao serem piladas. Essa farinha é
colocada em uma panela com água e é misturada. Aos poucos, a água e a espuma
que se formam vão sendo retiradas, e o restante que está ainda no calor da panela
vai se transformando em uma massa até endurecer. Depois, a massa é retirada da
panela e é deixada para secar em um pano. Quando seca, a massa vermelha é
modelada em formato de “bola” que será repartida para ser usada. Essa massa pode
ser usada como tinta pelo tempo que durar ao longo dos dias que se seguem, sendo
necessário para que seja utilizada, banhá-la com um pouco de óleo de babaçu, para
que o óleo se misture com a tinta da massa vermelha e possa ser aplicada na pele
como pintura. Quando não há a massa cozida do urucum pronta, usa-se a tinta
diretamente das sementes do fruto com o óleo de babaçu. A tinta do urucum na pele
sai mais facilmente se comparada com a tinta do jenipapo. Por ser oleosa, a tinta no
corpo mancha mais os lugares em que foi encostada, saindo aos poucos da pele.
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Ilustração 13: fruto do urucum aberto revelando suas sementes, fruto do jenipapo cortado ao meio e
um pedaço do carvão batprãn. Lápis de cor.
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A pintura corporal pode ser feita de três maneiras entre os Xikrin. Com os próprios
dedos, com um marcador de madeira texturizado (pelo menos até os anos 1970) ou
com a aplicação dos feixes de estiletes vegetais. A pintura com o dedo não exige o
manuseio de um material a mais para aplicar a tinta no corpo, além das mãos, o que
a faz ser a mais simples dentre as outras. O dedo indicador da pintora percorre toda
a extensão do corpo trazendo a vida para os motivos predeterminados. O marcador
de madeira é utilizado como texturizador da pintura corporal, sendo passado por cima
das largas faixas de tinta aplicadas na pele, deixando linhas marcadas como rastro,
já que seus pedaços salientes retiram parte da tinta anteriormente aplicada no corpo,
formando então uma estampa listrada. Esse tipo de pintura corporal é mais comum
dentre os adultos Kayapó.

Os feixes de estilete feitos com a nervura da folha de babaçu ou com tiras finas de
bambu são usados como meio de aplicação da pintura facial de todos os membros do
grupo para ocasiões especiais para os adultos e para a pintura corporal das crianças.
Esse tipo de pintura requer coordenação e controle no manuseio do estilete, além do
longo tempo de trabalho das pintoras para ser feita. Por serem até certo ponto flexíveis
e compridos, os estiletes são excelentes para tracejar o elemento gráfico principal da
pintura Kayapó, a reta. Com a mão dominante, as pintoras seguram a haste e passam
o pigmento por toda a extensão do corpo pintado. Enquanto a flexibilidade da haste a
faz alcançar maior área de contato com a superfície, a tensão resultante de seu
material vegetal permite exercer um controle maior sobre o traço.
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Ilustração 14: estiletes vegetais, marcadores texturizados e lasca do coco inajá como recipiente para a
tinta do jenipapo.
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4.3 - Pintar o corpo

Ilustração 15: sequência das etapas de uma simples pintura facial Xikrin do Cateté. Lápis de cor e
guache.

O indivíduo é projetado no social pela pintura que o veste.
Pintar o corpo entre os Mebêngôkre é coisa levada muito a sério, por isso, essa pintura
precisa estar sempre bem-feita e bela. As mulheres pintoras passam horas a fio
colorindo a pele de suas crianças, pois a pintura nas crianças precisa ser a mais bemfeita devido a seus significados ajuda no processo de amadurecimento e manutenção
da saúde do corpo físico. Nas crianças, a pintura corporal não se apega à diferença
dos sexos, sendo possível um mesmo motivo ser aplicado tanto em um menino quanto
em uma menina.
Entre os Kayapó-Gorotire, do sul do Pará, a ornamentação dos bebês precisa ser
muito bem planejada, de modo que é necessário uma organização em etapas para
concluir uma boa pintura. Para isso, as mães amamentam seus filhos e os levam para
o rio para banhá-los, assim eles ficam com o corpo pronto para receber a pintura.
Quando chegam em casa, as mães esperam seus pequenos filhos dormirem, pois só
assim é possível pintá-los, uma vez que estão parados enquanto dormem. As mães
pintam então em seus filhos com o motivo chamado Meibê. Quando acordam, os filhos
são levados por suas mães até o rio para serem banhados novamente e quando
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voltam para casa, finalmente finalizam a pintura com urucum nas panturrilhas e ao
redor da boca das crianças.

Ilustração 16: mãe Kayapó carregando seu filho pequeno no colo. Aquarela e lápis de cor.
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Quando as crianças já estão um pouco mais velhas, seus corpos crescem, ou seja,
tem-se aumentada a área da superfície que as mães Kayapó tem de pintar. As
crianças, portanto, passam horas seguidas deitadas, sendo pintadas por suas mães.
Segundo Burybury, mãe indígena Kayapó, moradora da Aldeia Moxkarakô, localizada
na terra indígena Kayapó, a pintura na pele de seus filhos tem como função auxiliar
no desenvolvimento do corpo deles, por isso precisam ser feitas com muito cuidado,
de maneira a deixar seu resultado belo.
Quando eu era pequena assim, eu ficava deitada muito tempo
esperando minha mãe me pintar. Não é fácil não. Vocês podem ver como
demora fazer isso tudo. Nós ficamos deitados muito tempo, ficamos com
fome, não podemos brincar, andar nem mexer. Porque é assim, é muito
demorado. A pintura com palitinho (estilete) demora muito mesmo. Leva
muito tempo. (Relato de Burybury, extraído do filme Mê’Ôk, Nossa pintura).

Podemos dizer que a pintura corporal Mebêngôkre é dividida entre facial e corporal.
A facial é feita anteriormente à corporal e é aplicada com o estilete da nervura de
babaçu, recebendo uma atenção em especial pelo fato de ser aplicada na cabeça, a
região do corpo que necessita ser a mais bem ornamentada do ponto de vista estético.
A pintura corporal entre as crianças também pode ser aplicada com o estilete e
raramente os adultos se pintam da mesma maneira, sendo mais típico na pintura
corporal adulta aquela feita com carimbos texturizados ou com os dedos. A mãe
pintora possui a liberdade de criar novos motivos gráficos com base nos tradicionais
e os reproduzir nos corpos de seus filhos. Dessa maneira, a pintura corporal infantil
adquire um tom de inovação mais livre se comparada com a pintura corporal dos
adultos, que é bem mais restrita devido a seu estilo de vida e os significados
empregados. A pintura corporal infantil é vista como essencial para a manutenção do
processo de socialização da criança dentro do grupo em que se encontra. É um gesto
de amor e cuidado das mães ornamentar seus filhos.
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Ilustração 17: Nreimoro pintando a cabeça de seu neto (Kayapó-Gorotire). Aquarela e lápis de cor.

A pintura corporal entre os adultos Mebêngôkre encontra-se submetida a uma série
quase gramatical de motivos gráficos. A separação social entre os sexos feminino e
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masculino no modo de viver Mebêngôkre se faz presente também na maneira que a
pintura corporal se dá, tanto no processo de sua confecção quanto pelos motivos
específicos direcionados para cada um dos sexos durante as diferentes etapas da
vida Kayapó. O fato da pintura corporal ser aplicada por mulheres é reflexo dessa forte
delimitação das funções atribuídas aos sexos. Existem padrões específicos para a
pintura corporal só para as mulheres e padrões só para os homens, no entanto, há
também os que ambos os sexos podem usar, mas esses são em menor número. Há
as pinturas só de crianças e só dos velhos.
No que diz respeito ao social, a pintura corporal Mebêngôkre tem a ver com divisão
de categorias de idade e com quantos filhos os adultos têm. Por exemplo, as mulheres
com poucos filhos se pintam com motivos semelhantes, não necessariamente iguais,
assim como as mulheres com mais filhos também se pintarão de maneira parecida.
Isso ocorre também com os homens, os que têm poucos filhos e os que têm mais
filhos, os velhos e as velhas. Os homens são pintados pelas mulheres de seu círculo
familiar no fundo de suas casas, com os grafismos que convêm para representar seus
status. No cotidiano, são pintados com a pintura aplicada por dedos ou carimbos. Na
pintura do corpo masculino, os motivos aplicados indicam a classe de idade, se o
homem é pai e quantos filhos ele tem. Além disso, os motivos masculinos também
representam os rituais pelo qual o homem pintado já passou, concretizando seu status
de guerreiro pela pintura.
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4.4 - Mulheres Mebêngôkre pintoras e a aprendizagem da pintura como forma de
conhecimento

Ilustração 18: mulheres Xikrin do Cateté se pintando em uma sessão de pintura coletiva. Carvão.

A pintura corporal entre os Mebêngôkre é uma forma de conhecimento carregada de
significados e relações com a saúde do corpo e são as mulheres que adquirem a
habilidade da pintura para manterem seu povo saudável, protegido, belo e
humanizado. As mulheres são as donas do conhecimento de pintar o corpo. É uma
coisa de mulher. Quem pinta publicamente são (somente) as mulheres com mais de
três filhos.
Elas exercem o trabalho de sempre pintar o seu povoado para que todos tenham a
pele

pintada

cotidianamente.

Por

isso,

todas

as

mulheres

encontram-se

constantemente com uma das mãos inteiramente pretas, a mão paleta que é
responsável pela tinta do jenipapo e carvão, enquanto a outra mão, a dominante, que
conduz o tracejado da pintura segurando uma ferramenta, permanece não pintada.
Tal condição torna-se símbolo de sua função de pintoras, papel inerente da natureza
feminina Kayapó.
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As mulheres Xikrin se reúnem para sessões de pintura coletiva na casa do centro da
aldeia quando suas pinturas corporais são maiores. A casa central também pode ser
reconhecida como a casa dos homens, pois é nesse lugar que ocorrem as reuniões
masculinas para as tomadas de decisão políticas da comunidade. No dia em que as
mulheres se pintam nesse ambiente os homens não entram na casa central, pois o
lugar é somente delas quando de pintam.

Uma vez por semana as mulheres se reúnem para se pintar e esse é um evento que
pode ser comparado com “ir ao salão de beleza” na cultura ocidental não indígena. As
pinturas das mulheres ocorrem de maneira coletiva e conjunta, então uma mulher
pode começar a pintura corporal pintando sua própria perna, depois uma outra mulher
pinta as costas da primeira, enquanto uma terceira mulher pinta sua face. Esses
encontros de beleza duram o dia inteiro.

A pintura corporal é passada é transmitida como conhecimentos tradicionais de mãe
para filha, de avó para neta e de tia para sobrinha. As mulheres e principalmente as
crianças estão sempre pintadas. Estar pintado é estar bonito. Pintar as crianças é sinal
de cuidado das mães para com seus filhos.

Se perguntar para uma mulher Mebêngôkre se ela sabe pintar, ela provavelmente
responderá algo do tipo: “sim, tenho dois filhos” o que para sua cultura é óbvio fazer
essa relação com a pintura, uma vez que a pintura corporal é feita pelas mulheres a
partir do momento em que são mães pela terceira vez, pintando publicamente. A
ornamentação do primeiro filho é responsabilidade de uma das avós do recémnascido primogênito, porque as mulheres que são mães pela primeira vez geralmente
são muito novas e pintar o corpo exige experiência e responsabilidade.

As crianças Xikrin passam a ter seus primeiros contatos com a pintura por meio do
brincar, pegando sorrateiramente alguns restos de tinta (com exceção da tinta do
jenipapo, que é uma tinta que não se brinca entre as crianças) que as mães usam,
para pintarem suas bonecas de argila. Brincam com suas bonecas de argila e depois
a jogam no rio para se desfazerem na água. Já entre crianças Kayapó-Gorotire, as
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meninas aprendem a pintura com suas mães e desde pequenas treinam umas nas
outras ou em bonecas.

A aprendizagem da pintura para as pintoras passa por um outro lugar que não esse
do raciocínio teórico. É um processo muito diferente do modo tradicional de se
aprender no meio não indígena. O conhecimento da pintura vem do afeto, da memória,
convivência, observação ao longo da vida de uma pessoa Mebêngôkre e de repente
a pintura como conhecimento está dentro do indivíduo e faz parte dele. A pintura é um
conhecimento adquirido pelo empirismo, pela prática e vivência de seu processo. As
crianças vão observando suas mães fazerem, vão copiando e em um determinado
momento já quando adultas, sabem pintar.

4.5 - A renovação dos grafismos das pinturas corporais

Os Mebêngôkre são abertos para o exterior e em seus mitos se veem como um povo
que se apropria de conhecimentos e de coisas de outros seres e de outros povos para
poder enriquecer a sua própria cultura. Nesse sentido, temos por exemplo, a prática
do ritual Korocango, o ritual do caldo da mandioca que eles aprenderam com o povo
Karajá, também falante do tronco linguístico Jê.

A recriação das pinturas é algo que ocorre com naturalidade conforme o desenvolver
da cultura. As mulheres Xikrin misturam os padrões tradicionais de seu povo com
elementos gráficos de diferentes povos e os acrescentam no repertório de motivos
para pintura. Nos tempos atuais, uma das fontes para se conhecer diferentes
grafismos são os filmes que retratam a cultura de outras etnias e que revelam sua
pintura corporal. As mulheres reparam nos estilos gráficos estrangeiros e os adaptam
muitas vezes fazendo uma mescla com seus grafismos tradicionais, incorporando-os
em seu repertório de grafismos. A antropóloga Thais Mantovanelli menciona uma
recente renovação feita da mistura de um motivo tradicional Xikrin com elementos
gráficos de motivos Kalapalo, trazendo os semicírculos para as retas Xikrin. Os
Kayapó-Gorotire incorporam estilos gráficos de outros povos que reconhecem como
interessantes ou com uma estética bela. Eles se inspiram em motivos de outros povos
indígenas e nos estilos gráficos da sociedade não indígena.
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Em tempos modernos essas pinturas passaram também para as telas de tecido
branco como trabalho artístico para gerar renda. As mulheres têm se especializado
em fazer pinturas corporais em não indígenas cobrando de acordo com o tamanho da
pintura, geralmente feitas em eventos como no Acampamento Terra Livre, em
reuniões e seminários sobre questões indígenas.
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Ilustrações 19: motivos para pintura corporal Xikrin do Cataté. Guache.
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Ilustrações 20: motivos Xikrin do Cateté para pintura facial. Guache.

4.6 - Os significados cosmológicos das pinturas corporais

4.6.1 - A pintura corporal na mitologia

No que diz respeito a mitologia Mebêngôkre, a pintura corporal se faz presente no
conto da heroína Mulher Estrela, um conto mítico muito complexo e extenso repleto
de detalhes. Porém, sua história se resume na transformação da entidade Mulher
Estrela, responsável pela origem das plantas cultiváveis, de sua forma estrelar para
uma forma humana, o corpo. Essa transformação ocorre por meio da pintura corporal.
Além dessa história, a pintura no corpo também está na de uma entidade chamada
Kubenhêpre, o homem morcego. Sua história brevemente se resume na vida noturna
que levava um homem que, assim como o morcego, só saía do lugar onde morava
durante a noite para ensinar os Xikrin a pintura com haste vegetal de bambu, técnica
chamada por esses indígenas de kuoku. Os Kayapó-Gorotire também mencionam a
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presença dessa mesma entidade no seu folclore. Foi ele quem ensinou aos humanos
essa arte e mostrou o que vem a ser a pintura Meibê, a pintura com os dedos;
Mekjekrôri: a pintura que se faz na coxa, Kukrytka-ôk: a pintura da anta, Pykákammei-ê: a pintura do mel, Àkrê-ôk: a pintura cerimonial do Mutum, Mekakôkreti: a pintura
do guerreiro.
De acordo com a antropóloga Lux Vidal, para os Xikrin a “decoração é concebida
para o corpo, mas este só existe através dela”. O que indica que o corpo humano só
existe por meio da decoração, da ornamentação também representada pela pintura
(assim como ocorre no mito da Mulher Estrela). É como se a existência do corpo
dependesse da existência de sua ornamentação e a existência da ornamentação
dependesse da existência do corpo

4.6.2 - O sangue, a alma (karõ) e a pele

Para discutirmos sobre a pintura corporal de um povo indígena é necessário que
busquemos o entendimento do corpo humano para suas respectivas culturas, assim
será possível compreender o comportamento humano a partir da pintura corporal.

A pintura corporal entre os povos Jê do Brasil central, aqueles que são falantes das
famílias linguísticas do tronco Macro-Jê, assume ação profilática, ou seja, é usada
para proteger e fortalecer o corpo evitando o estado doentio de sua saúde. O que faz
das mulheres, as conhecedoras desse conhecimento, especialistas nos poderes de
cura e manutenção da saúde que a pintura no corpo representa.

Os povos ameríndios entendem o corpo como uma matriz de símbolos que ocupa uma
posição central em suas culturas, e isso é refletido no meio mitológico, ritualístico
cerimonial e nos processos de comunicação do corpo com o mundo, visto na fala, na
alimentação e na sexualidade. Para os povos Jê, a dualidade existente no
entendimento da aldeia em relação a floresta equivale à dualidade do centro (aldeia)
em relação a periferia (floresta). O centro é considerado como lugar humano, onde as
relações sociais acontecem, e a floresta é considerada como o lugar não humano,
onde vive a natureza e seus seres. Há também uma terceira esfera, a espiritual, que
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atua por meio do invisível, tanto na esfera humana quanto na não humana. Esse olhar
que reconhece a polarização também é refletido na compreensão que essa cultura
tem do corpo humano. Na perspectiva Mebêngôkre, a polarização está na relação dos
aspectos internos do corpo como o sangue e o sêmen, com os aspectos externos,
considerados públicos, como o nome e os papéis sociais.

A pintura corporal dos povos Jê como ferramenta social diferencia os grupos de
indivíduos e a relação de parentesco está diretamente ligada à produção de
ornamentação dos corpos. Pintar de forma elaborada a pele do corpo de alguém é
humanizá-la e é fazer do indivíduo pintado próximo a quem pinta, é fazê-lo como
parente da pintora. Já no sentido cosmológico, a pintura relaciona o corpo com o
mundo. O entendimento do que é um corpo humano se fundamenta no sangue, na
pele, no nome, na alma, e nos seus processos de reconstrução e alteração, como nos
rituais, no resguardo e na doença. Considerando isso, e projetando o ser humano no
mundo, a pintura corporal é quem associa aspectos do corpo com os aspectos do
mundo, sempre com a perspectiva da dualidade.

O corpo humano entre os grupos Jê não é entendido como uma totalidade, mas sim
como partes separadas que não fazem parte do todo. As partes em si que estão no
corpo são mais importantes do que a totalidade do organismo. Uma dessas partes é
o sangue.

O sangue para os Mebêngôkre é entendido como a parte que sustenta o corpo.
Pessoas com pouco sangue são mais moles e pessoas que possuem sangue demais
são lentas, pois o sangue é considerado um elemento “duro” que dá estrutura ao
corpo. O sangue precisa estar numa quantidade correta considerada saudável no
corpo dos indivíduos. A quantidade de sangue presente no corpo também diferencia
as categorias de idade e gênero: as crianças e velhos são entendidos como corpos
que possuem pouco sangue, pois são moles, enquanto as mulheres e os homens
lentos são entendidos como corpos que possuem sangue em demasia.

Além disso, o sangue é o responsável por carregar a alma (karõ) dos indivíduos e o
contato do sangue humano com o sangue de outros seres ou inimigos, sangues não
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humanos, leva à contaminação do sangue da pessoa, pois o karõ que vem de fora
entra no sangue e “combate” o karõ da pessoa infectada. O sangue estando
contaminado, leva ao enfraquecimento do corpo e tal fato é reconhecido pelo estado
em que a doença se encontra. Se a alma do indivíduo não for fortalecida e o corpo
protegido, a morte pode vir como consequência.

Nessa perspectiva, o sangue do pós-parto e da menstruação não necessariamente
pertence ao corpo da pessoa, o que abre espaço para a possibilidade desses sangues
serem não humanos e, por isso, o resguardo se faz necessário após esses episódios.
O resguardo está fortemente vinculado com o restabelecimento da quantidade e
qualidade do sangue no corpo e do fortalecimento da pele, pois a pele foi rompida
para que o contato do sangue do indivíduo com o sangue exógeno ocorresse.

A pele é o limite do corpo que separa o sangue do mundo externo; o dentro separado
do fora; e as pinturas nela aplicadas são ferramentas para a efetivação de medidas
preventivas a partir desse entendimento de corpo e mundo. Os Mebêngôkre
identificam a pele como ká, que referencia esse órgão externo como “envoltório”. A
pele é o limite comum entre o social, o self-social e o indivíduo psicobiológico (o limite
comum entre o dentro e o fora, porém, esse limite atua em diferentes sentidos para
ambos os lados). Nesse sentido a pele pode ser considerada como barreira ou
armadura. Quando o resguardo ocorre, o sangue se equilibra, a alma (karõ) se
fortalece e o corpo do indivíduo se renova com a pele reconstruída e forte. A pintura
corporal participa da reconstrução da pele por meio de um processo em que as
pessoas participam umas nos corpos das outras quando pintam. Por isso, há um
sentido que relaciona a pintura com a saúde do corpo, e estar pintado significa estar
vivo sendo cuidado pelo grupo, pois sua pele está saudável e forte para separar o que
é de fora do que é de dentro, o que é do mundo do que é do corpo, o que é não
humano do que é humano.

sangue = sustentação da alma
pele = barreira, armadura, envoltório
resguardo = renovação do corpo e equilíbrio do sangue
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4.6.3 - As ações profiláticas das tintas

A presença da tinta do urucum em qualquer objeto, mesmo que por acidente como
uma mancha, é sinal de beleza para os povos Jê. O urucum possui vermelha que
representa identidade, vitalidade, bem-estar, humanidade e beleza. O cheiro desse
pigmento também é considerado uma apreciação estética. A pintura do urucum é
utilizada nas extremidades do corpo, como nos pés, panturrilhas, nas mãos e em
detalhes na cabeça, sendo muito utilizada nos rituais.

A tinta do urucum pintada na pele serve para manter a alma (karõ) da pessoa centrada
no seu corpo. Sem o uso do urucum no próprio cotidiano, o karõ pode evadir,
dispersando-se para fora do corpo. Sem o karõ no corpo o indivíduo tem sua saúde
corporal prejudicada e enfraquece. Ao enfraquecer, o corpo torna-se mais vulnerável
perante seres não visíveis que atingem negativamente sua saúde. Esses seres não
visíveis podem ser espíritos alheios de animais ou mesmo dos mortos e são
entendidos por não humanos. Os seres não humanos também possuem seus próprios
karõs que quando se relacionam com o corpo de seres humanos atingem diretamente
os karõs humanos, se esses não estiverem presentes no corpo, o karõ exógeno pode
conseguir domar o sangue, lugar em que os karõs habitam do corpo do indivíduo. Se
isso acontecer, o indivíduo adoece e se ele não se recuperar, o indivíduo pode se
transformar em um ser não humano como em um animal, por exemplo.
Por isso em todos os momentos de resguardo, a pintura com o urucum é a primeira a
ser feita para prender o karõ do indivíduo doente ou enfraquecido no corpo para que
ele se fortaleça centrado no interior da pessoa e resista, se necessário for, aos karõs
invasores.

Para boa parte dos povos Jê, as pinturas corporais de coloração negra possuem o
poder de proteger quem está pintado dos espíritos de mortos e de animais, e para os
Mebêngôkre, esses seres temem a tinta do jenipapo, por isso se afastam da pessoa
pintada. A tinta do jenipapo impede a entrada de karõs estranhos, no sentido de fora
para dentro do corpo humano. Assim, essa tinta deve ser usada especialmente nos
doentes para que espíritos exógenos não cheguem perto, muito menos adentrem seu
interior, a parte interna do corpo que já está fragilizada pela doença.
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Além de impedir a entrada de espíritos alheios, a pintura do jenipapo tem a função de
“endurecer” os corpos, preparando-os e fortalecendo-os para determinados
momentos de rituais. O endurecer da pele com a tinta do jenipapo ocorre como
processo gradual e o ideal por detrás desse amadurecimento da pele é a figura do
guerreiro forte, habilidoso e de corpo endurecido.

A pintura com jenipapo é associada com a integração plena do indivíduo em um grupo
social e a normalidade dos momentos cotidianos. É devido a esse significado que as
pinturas corporais dos Kayapó no cotidiano comum são feitas com esse pigmento. A
tinta de jenipapo representa no âmbito simbólico os aspectos que tendem para o lado
oposto da tinta do urucum. É devido a esse significado que as pinturas corporais dos
Kayapó no cotidiano comum são feitas com esse pigmento.

pintura do jenipapo:
protege de espíritos exógeno
reconstitui a pele quando usada inteiramente preta, sem grafismo
prepara as crianças fortalecendo seus corpos

pintura de urucum = corpo ainda frágil
pintura de jenipapo toda preta = corpo se fortalecendo
pintura de jenipapo com grafismo = corpo já fortalecido

4.6.4 - Alguns momentos em que as tintas são usadas para pintura corporal

NASCIMENTO
A pintura com urucum é a primeira e a última que a pele de indivíduo Mebêngôkre
recebe. É utilizada em especial no período de crescimento das crianças Mebêngôkre
desde o nascimento até o ritual de nominação. A pintura corporal se apresenta como
ferramenta fundamental para a manutenção do aspecto humano durante o processo
de construção de um indivíduo.
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Ao dar à luz a um bebê, a mãe toma uma infusão com as sementes da planta de
urucum para conter o sangramento. A criança, logo em seguida, é pintada por inteiro
de vermelho com a tinta do urucum, reforçando seu laço de parentesco com a família
e dando início a sua vida humanizada, apresentando-se pintada para o social. Isso é
feito porque o corpo do bebê é entendido como mole e fraco, e tal fato facilita a saída
de sua alma do corpo e configura seu status de pessoa humana, dando início ao seu
processo de socialização dentro da aldeia em que se encontra. Todos os parentes
próximos do recém-nascido como o pai, a mãe, os avôs e as avós também se pintam
com urucum, pois esse é um momento de resguardo e cada pessoa pinta a si mesma
quando a tinta é de urucum, em momentos como esses de resguardo pelo nascimento.

Quando o cordão umbilical do bebê com a mãe é rompido, o recém-nascido recebe
em seu corpo a tinta preta do jenipapo com uma pintura sem grafismo, apenas o preto.
A pintura corporal somente preta para o recém-nascido irá endurecer seu corpo, o fará
crescer saudável e construirá uma pele forte. A criança finalmente recebe a pintura
negra com grafismo quando está com seu corpo devidamente duro, já forte. A pintura
com grafismo é chamada “pintura bonita” (ôk’mejx) e é status de amadurecimento ser
pintado com ela. Para receber a pintura de jenipapo elaborada com grafismo, o corpo
do indivíduo deve estar forte o suficiente para suportar o peso dos motivos pintados,
pois é o corpo que sustenta a pintura.

A reintegração social da família de um recém-nascido é identificada pelo uso de
pinturas corporais com grafismo feito com a tinta do jenipapo. Quando o bebê já pode
ser pintado com a tinta de jenipapo sem grafismo, os familiares próximos também
recebem pinturas com a tinta do jenipapo em seus corpos, cada membro com sua
pintura específica. No entanto, o momento que cada membro da família usa essa tinta
é diferente. Vale ressaltar que enquanto o pai do recém-nascido passa apenas cerca
de nove dias de resguardo, a mãe passa pelo mesmo processo estendido por dois
meses, podendo apenas voltar a se ornamentar com a pintura corporal do cotidiano
de tinta negra após esse período.
Segue abaixo a demonstração da sequência de pinturas corporais utilizada pela mãe
no período de resguardo pós-parto.
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Ilustrações 21: sequência de pinturas corporais para a mãe que recém deu à luz. Urucum, guache e
lápis de cor.
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1. Pintura corporal de urucum utilizada pela mãe nos sete primeiros dias após o
nascimento de seu filho. Essa pintura representa a posição de limiar de
resguardo em que a mulher se encontra.
2. Pintura corporal de urucum utilizada pela mãe a partir do oitavo dia após o
nascimento de seu filho, quando o cordão umbilical do bebê já estiver rompido.
Essa pintura representa a posição de limiar de resguardo em que a mulher se
encontra.
3. Pintura corporal de jenipapo utilizada pela mãe a partir nono dia após o
nascimento de seu filho, quando o bebê recebe seu primeiro banho e têm seu
lábio inferior furado pelo avô materno. Essa pintura representa a transição à
normalidade e à reintegração na comunidade da mulher.
4. Pintura corporal de jenipapo utilizada pela mãe a partir do décimo-segundo dia
após o nascimento de seu filho. Essa pintura representa a transição à
normalidade e à reintegração na comunidade da mulher.
5. Pintura corporal de jenipapo utilizada pela mãe a partir de dois meses após o
nascimento de seu filho. Essa pintura representa a participação plena da
mulher na vida comunitária.
NOMINAÇÃO

Nos rituais de nominação, o peso das pinturas com grafismo pode ser comparado ao
peso dos nomes que são dados a uma criança nesse ritual. Ambos, tanto pintura de
grafismo quanto os nomes, são meios de afirmação da identidade do indivíduo.
Durante a confirmação dos nomes o corpo da criança deve estar devidamente forte e
resistente para recebê-los. É no momento de transmissão dos nomes da família para
a criança que ocorre uma grande festa em que as pinturas corporais são ressaltadas.
As crianças homenageadas recebem pintura e ornamentos especiais nos últimos dias
da festa (auge do ritual).
Os Mebêngôkre separam duas categorias de nomes de pessoas: os nomes “comuns”
e os nomes “belos”. Há um nome para cada indivíduo que é utilizado no cotidiano,
nomes mais simples e também há os nomes que são passados para indivíduo no ritual
de nominação que podem ser entendidos como “públicos”, pois são eles quem
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exprimem a origem ancestral familiar do indivíduo e fazem a função de o representar
socialmente. O ritual de nominação de nomes belos confirmados cerimonialmente
acontece para meninas e meninos crianças. A relação de parentesco e de amizade
formal com a pessoa homenageada é identificada visualmente pelos motivos das
pinturas corporais que os envolvidos no ritual estão usando. A idade das crianças que
passam por esse ritual varia bastante, mas a média gira em torno dos cinco e seis
anos.

Os nomes dados às crianças nesse ritual são uma espécie de patrimônio de suas
famílias. São organizados em uma determinada ordem, num conjunto que é feito pelas
mulheres mais velhas da família da criança, pois são elas que conhecem a
disponibilidade dos nomes que a família possui. Cada indivíduo tem cerca de 35
nomes em seu conjunto e são eles que indicam a identidade de quem os possui. Os
nomes formam uma espécie de “digital” para cada pessoa, pois o conjunto de nomes
dos indivíduos Mebêngôkre nunca serão iguais.

Os nomes na cosmologia Xikrin são apropriados dos animais. Logo, sua origem é
inspirada na esfera não humana e é passada para a esfera humana por meio dos
xamãs. Na cerimônia de nominação, as crianças que protagonizam o ritual
simbolicamente entram em contato com os donos desses nomes, por isso, elas
precisam estar parecidas com eles. A ornamentação de origem animal vai então ser
utilizada para preparar as crianças para esse momento: a arte plumária se apresenta
de maneira grandiosa e com cores vibrantes, detalhes com dentes e garras de animais
e as estampas dos acessórios de miçangas vão ser acrescentadas como decoração
para o corpo da criança. As crianças homenageadas possuem penugens coladas na
pele pelo líquido do pau de leite e as pinturas corporais exclusivas para esse ritual. A
grandiosidade da arte plumária como ornamento que chama o nosso olhar faz com
que as crianças se assemelhem com verdadeiros pássaros.

Os membros do grupo também são pintados com motivos correspondentes ao ritual
de nominação. Há pinturas feitas durante o período de preparação dos alimentos
pelas famílias das crianças que receberão nomes; nas caçadas e pescarias dos
homens que antecedem o final da festa, e nesses momentos, muitas vezes, os
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próprios homens se pintam. As mulheres pintam igualmente a todos que participarão
do ritual de acordo com o sexo e a categoria de idade identificada pelo número de
filhos. Os pais dessas crianças normalmente não são pintados durante as festas.

Geralmente esses rituais e cerimoniais de nominação e iniciação duram em média
quarenta e cinco dias, considerando o período de preparo e a finalização das festas.
São eventos realmente trabalhosos para serem organizados e são frequentes ao
longo do ano. Algumas das datas que foram apropriadas do calendário não indígena
ocidental para fazer essas cerimônias são: 19 de abril (também conhecido como dia
do “índio”), 7 de setembro (dia da Independência do Brasil), 24 de dezembro (natal) e
31 de dezembro (réveillon). No entanto, há também as festas por lazer, que também
são frequentes.

Segue abaixo a sequência detalhada da ornamentação corporal no processo do ritual
cerimonial de nominação documentado pela antropóloga Lux Vidal, nos anos 1970:
1) Pintura corporal das nominadas com o motivo kueku ã ôk, executada com
estilete, iniciando-se aqui o processo de aquisição de uma "pele social" e da
formação da identidade pessoal e grupal.
2) Aplicação de um desenho de linhas pretas de carvão misturado com
resina, de cheiro forte, para afastar as almas dos mortos. E feita na parte
frontal da cabeça das nominadas, onde os cabelos foram raspados.
Posteriormente elas recebem o nome de suas kwatui (avós ou irmãs do pai),
dentro de suas casas, sendo esta a segunda fase do processo da constituição
social das nominadas.
3) As nominadas se posicionam na frente de suas casas e representam
filhotes de beija-flores. Nesta fase, a ornamentação corporal que ostentam
resume-se à pintura corporal. Ao lado de cada nominada está sua
nominadora e amigas formais.
4) Surgem os homens-onças. A pintura corporal (katiet-ôfe) dos homensonças é realizada por eles mesmos na casa dos homens. É feita com carvão
e representa, tanto para robkrore (onça-pintada) como para robmo (onçaparda), as manchas da onça-pintada, no corpo e na face. No caso do robtuk
(onça-preta), as manchas são representadas no corpo e a face é toda preta.
Surgem também as robni (mulheres-onças), amigas formais dos homensonças, que durante a dança se posicionam a sua frente. Aparece o robkra
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(filho de onça), cuja prerrogativa lhe foi transmitida por um ngêt (avôs ou
irmãos da mãe). Todos estão com a pintura m~kuka uk, pintura de carvão na
testa. Essa mesma pintura é utilizada pela representante mais idosa de nome
"bonito" nhiok .
5) As nhiok são ornamentadas com seus artefatos específicos, o pré (cinto),
o kadjot-ia-budjá (bandoleira de algodão com três penas de arara vermelha)
e um diadema feito de penas de garça-branca e arara-preta.
6) Os robkrore (homens-onças-pintadas) ostentam seus mekutop, que
receberam denominações específicas: mekutop k ré nó pudji (capacete de
cera de abelha com dois olhos). Os dois representantes dos robkrore trazem
na face a mesma pintura composta pelo nó kré ipok (pintura de carvão) e
ngréká (máscara de pó de casca de ovo da ave Tinamus). Seus corpos estão
recobertos com penugens de periquito ou papagaio. Há, na realidade, uma
metamorfose da onça em gavião-real. As nhiok ostentam os artefatos já
descritos e seus pais lhe adicionam os krokroktire (cocar grande feito de
penas de arara-vermelha e gavião), os kruoi-iara (cocares de penas da asa
do papagaio) e os peyoti-amu (cocares pequenos de penas da cauda de
japu). Estão também com o corpo recoberto de penugens, assim como
penugens de urubu-rei na cabeça.
7) O final do ritual é marcado pela pintura corporal metuk (corpo todo
enegrecido com carvão), utilizada pelos pais das meninas nominadas.
(VIDAL, 2000, p.170).
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Ilustração 22: criança ornamentada para o ritual de nominação. Aquarela e lápis de cor.
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INICIAÇÃO
Um dos rituais de iniciação masculina mais conhecido é o ritual da batalha contra os
marimbondos. Para se prepararem, os meninos são pintados com a tinta negra, já que
ela fortalece seus corpos, e assim eles melhor enfrentarão o desafio do ritual. Quando
os marimbondos inimigos são vencidos, os jovens tornam-se verdadeiros guerreiros
de corpos endurecidos com a resistência adquirida pelo combate aos insetos.

Os meninos entre 9 e 11 anos passam a mostrar vontade própria de passar pelo ritual
do marimbondo e os mais velhos da comunidade constroem uma escada de bambu
para eles. Toda a comunidade vai para a mata; os meninos se apoiam na escada
encostada numa árvore, vão até o cacho de marimbondo para quebrá-los com as
mãos, levando por consequência muitas dolorosas ferroadas desses marimbondos.
Esse é um ritual para os meninos se tornarem guerreiros fortes, e é feito mais de uma
vez ao longo da vida. A pintura corporal utilizada pelos garotos para passar por esse
ritual é, em parte, feita apenas com as cinzas do carvão no rosto, o que simboliza o
momento de iniciação.

COTIDIANO
Em condições normais, a aldeia é o lugar essencialmente humano, das relações
humanas. A roça, onde se cultiva as plantas para a alimentação, é um lugar de perigo
que exige uma série de rituais para a proteção das pessoas, para ir e vir. A floresta,
por sua vez, é o lugar mais perigoso dentre os acima citados, em que seres como
animais, não humanos e sobrenaturais habitam. Então, os meios em que os Xikrin
vivem são reconhecidos como gradientes que podem ser mais ou menos humanos de
acordo com sua cosmovisão.

Por isso, ao se afastarem da aldeia, os Mebêngôkre acreditam que se afastam
também do eixo humano, do lugar onde o social vive, de sua segurança como
indivíduos humanos que vivem na mata, havendo a possibilidade de virarem animais
ou mesmo perderem seu juízo ético e moral, que pode levá-los à loucura, quando são
capazes de realizar coisas terríveis. Assim, a floresta que envolve a aldeia é um lugar
constituído pela natureza e suas forças, onde o homem não tem controle algum
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perante sua dimensão, o que o torna exposto aos seus perigos e aos seus habitantes
temidos: seres meio-animais, meio-gente. Entendemos então que para esse grupo, a
aldeia é o núcleo social, humano, enquanto a floresta representa exatamente o
oposto, o antissocial, perigoso para sua cultura, se não bem cuidada.

De acordo com a perspectiva Kayapó, diferente de todos os seres vivos como os
animais e as plantas, os seres humanos que constituem qualquer civilização lidam
com a natureza de maneira a transformá-la para facilitar suas vidas, criando
tecnologias no âmbito material e construindo uma relação ao lidar com o meio, para
concretizar aquilo que entendemos por cultura material. Na aldeia, é onde as danças,
o preparo do alimento, e os rituais acontecem, e tais gestos são exclusivamente
humanos dentre as capacidades dos outros seres.

Em geral, as mulheres são encarregadas de manter a vida na aldeia, no núcleo social,
plantando e colhendo nas roças, preparando os alimentos, cuidando das crianças e
pintando a todos.

Os Mebêngôkre apropriam-se da natureza de maneira simbólica, transformando
constantemente o antissocial em social por meio das artes como os rituais, os cantos
e as tintas das pinturas corporais. E então, com seus motivos gráficos abstratos e
geométricos diversos, a pintura representa elementos pertencentes na natureza
como: peixes, borboletas, antas, aves, veados e onças, plantas, cobras e quelônios.
Esses animais são inspiração para os motivos gráficos que correspondem à vida
social e humana.

Há apenas um momento na cultura Xikrin em que se inverte a dualidade entre o
humano e o não humano em relação ao lugar e seus seres: o ritual de nominação,
momento no qual a aldeia é tomada pelos “espíritos” dos parentes Xikrin já mortos,
que são considerados como não humanos, para reverem crianças de suas famílias
que estão sendo homenageadas. As mulheres muitas vezes choram por sentirem a
presença dessas entidades e evitam ficar ali nas casas que formam o círculo, na
periferia da aldeia, pois são nelas que os espíritos parentes se estabelecem durante
todo o período das cerimônias.
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PALAVRAS RESUMO DA PINTURA CORPORAL MEBÊNGÔKRE

linha
reta
paralela
comprida
negra
direção
objetiva
ritmo
frequente
espaçamento
entre si
fechado
composição
diálogo
movimento
gesto
ângulo
repetitivo
o todo
conhecido
pintura
pré-determinada
pintora
cuida
prepara
jenipapo
carvão
saliva
urucum
tinta
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mistura
cor
textura
manuseio
ferramenta
dedo
corpo
o outro
toque
sentir
deslizar
rastro
marca
formas
únicas
do teu
corpo
agora
humano
indivíduo
grupo
social
parentesco
lugar
nascimento
criança
nominação
trabalho
resguardo
feminino
masculino
família
morte
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5 - O QUE É SER PINTADO, O QUE É SE PINTAR E O QUE É PINTAR
O OUTRO?
Segue aqui relatos dos entrevistados que participaram desse trabalho comentando
sobre o que significa ser pintado para eles. Os entrevistados já estiveram ou estão
envolvidos com diferentes subgrupos Mebêngôkre por meio da profissão que os
aproxima desses povos indígenas, por isso, a experiência que eles têm com a pintura
corporal está pautada na vivência de serem pintados por mulheres Mebêngôkre no
próprio ambiente habitado por esses indígenas.
“Sobre ser pintada: sou suspeita, adoro ser pintada. Além de achar lindo, ser pintada
pelas mulheres, especialmente em festas na aldeia, para mim significa ser convidada,
fazer parte de um grupo, valorizar o padrão estético e a cultura deles. Fui pintada em
diferentes momentos, inclusive quando estava grávida do meu filho mais velho. Nesta
ocasião, fui chamada para receber uma pintura de mulheres grávidas. Me senti
espiritualmente protegida com aquela pintura” - Relato de Maria Beatriz, doutora em
biologia, trabalhou com os Kayapó Gorotire durante alguns meses para sua pesquisa
do manejo das castanhas desse povo.
“Os Kayapó são muito acolhedores e o fato de você ser pintado, pra mim, é um ato
desse acolhimento que eles têm com a gente. Significa “vamos te nacionalizar
Kayapó, te pintar para você ficar parecido com a gente, para você tá mais dentro com
a gente”. E assim, eu pessoalmente não tive nenhuma coisa mais mística, cósmica.
Foi uma sensação muito mais de calor humano, de acolhimento, de pertencimento,
de amizade e de carinho (...). É uma forma deles colocarem uma marca deles em
você.” - Relato de Cássio Ingles de Sousa, antropólogo que trabalha com Contexto
Consultoria
“As pessoas Mebêngôkre não crescem sozinhas. Elas crescem com a companhia do
jenipapo e das mãos das suas mães e avós pintando seus corpos. (...) As pessoas
não só te querem bem por perto, mas como elas te querem de um outro jeito, querem
manipular o seu corpo, fazer seu corpo ficar mais forte menos fraco, mais resistente
menos mole. Capaz de ir para o mato, capaz de carregar peso, capaz de rachar lenha,
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capaz fazer tudo o que elas fazem (...). Então eu acho que as pinturas têm esse
sentido de fazer o corpo ficar forte. Menos branco e mais Mebêngôkre. Tem uma
intenção pedagógica aí.
Eu acho que a melhor sensação mesmo de ser pintada é você ter uma consciência
visual de que você está bem, saudável, forte, resistente, pronta, bonita, boa… porque
se você estiver doente, elas não vão te pintar. Então eu acho que quando elas se
colocam para te chamar pra pintar, é uma coisa de que é uma demonstração visual
de que você está bem, saudável, feliz, que você não está triste, não está deprimida;
se não elas não pintam.(...)
E as vezes quando a gente está muito instável, (…) acontece isso muito, das mulheres
te pintarem e você imediatamente ficar menstruada. É seu corpo falando: opa, você
precisa cuidar disso que está acontecendo aí com você, dessa aflição, dessa
preocupação ou desse medo ou quando a gente tá em risco. E elas explicaram que é
por causa disso, quando você não está forte o jenipapo faz o sangue descer, você
menstrua. É muito louco. Já aconteceu algumas vezes, assim. É imediato. (...) É
poderoso o jenipapo, você fica muito forte. (...) É essa coisa da força e a beleza serem
sinônimos. É muito incrível isso mesmo, é muito lindo.” - Relato de Thais Mantovanelli,
doutora em antropologia, trabalha atualmente com os Xikrin da terra indígena
Trincheira Bacajá.

Nos dois parágrafos abaixo faço minhas reflexões sobre o que significa se pintar e
pintar o outro

A partir do fazer das pinturas corporais, concluo que se pintar é conhecer seu próprio
corpo por meio do toque da sua pele com sua própria pele. É tocar e ao mesmo tempo
sentir ser tocado em ambas as regiões do corpo que se encostam. Sentir suas formas
e admirá-las com a vida das cores nela aplicadas. As formas dos motivos pintados no
meu próprio corpo fazem com que eu olhe para esse lugar com uma outra perspectiva.
Se pintar requer muitas vezes posições desafiadoras para que seja alcançada a parte
que se deseja colorir e a flexibilidade ajuda muito nesses momentos.

Pintar o outro requer responsabilidade. O tracejar da pintura deve ser permeado pelo
cuidado, pois estamos manipulando o corpo do outro. Pintar o outro é o cuidado
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expressado na pele, no que o envolve enquanto corpo perante o mundo. É ter a
experiência de pintar a tela-pele do outro e descobrir a sensação de colorir algo é
tridimensional e vívido.
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6 - DESCRIÇÃO DA PARTE PRÁTICA
A parte prática deste trabalho teve em especial um fundo artístico em que eu pude
estar me aproximando dos povos por meio da pintura, do desenho e de suas práticas
artísticas. Me apropriei da parte prática antes mesmo de concretizar o texto do
trabalho aqui escrito e percebo que isso me possibilitou compreender melhor o
conteúdo, não apenas teoricamente, mas também por meio do meu fazer e sentir.

As imagens presentes neste trabalho são pinturas e desenhos que fiz me baseando
em fotografias da internet e das fontes que usei para bibliografia. Algumas delas são
cópias outras são recriações.

Os materiais utilizados para as pinturas e desenhos variaram bastante. Os motivos
indígenas foram feitos em papel, tinta guache preta e utilizando pincéis; as ilustrações
em preto e branco foram feitas em papel de gramatura mais alta com carvão e os
dedos foram usados para esfumar as sombras para dar vida às formas das imagens;
as ilustrações coloridas foram feitas em papel com gramatura mais alta, parte somente
com lápis de cor e parte em aquarela e lápis de cor, começando com uma primeira
demão de aquarela molhada, depois de aquarela seca para enfim finalizar com o lápis
de cor; há também algumas ilustrações coloridas que foram feitas em papelão ou em
papel kraft com a tinta das sementes do urucum que foi feita na confecção dos
pigmentos.

Gostaria de trazer um relato do processo de uma das ilustrações que mais me
tocaram, a ilustração da pintura corporal Mebêngôkre em tamanho real. Ela foi feita
em papel kraft, giz pastel, carvão e tinta guache preta. O processo de confecção dessa
ilustração foi super divertido! Para um primeiro esboço do desenho do corpo, tive que
me deitar ao lado do papel e me contorcer toda para ir marcando as proporções do
meu próprio corpo no papel, tentando fazer o mais proporcional possível. Demorou
bastante tempo para que eu ficasse satisfeita, pois o modo que esse esboço estava
sendo feito, de fato não era nada prático. Foi uma situação engraçada… depois, com
o giz pastel fui concretizando e esfumaçando as formas do corpo. Foi só na última
etapa deste projeto que a coisa ganhou vida, quando pintei com tinta preta a pintura
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corporal na ilustração. Com a pintura corporal as formas do corpo foram ressaltadas.
Foi como se o corpo ilustrado estivesse verdadeiramente presente ali no papel, não
apenas como algo desenhado, mas como algo vivo. Ai que percebi que a pintura
corporal dá ao corpo humano a qualidade da presença. Da presença em um sentido
terreno, forte. Quase escutei aquele corpo falar: eu estou aqui.

Também foram feitas tentativas de confeccionar as tintas para pintura corporal
indígena. Os pigmentos foram escolhidos de acordo com os materiais que tive acesso.
Logo, estes foram: o fruto do jenipapo, as sementes de urucum e o carvão. Com essas
tintas já prontas pude estar experienciando o que é pintar o corpo. Segue abaixo o
registro de uma das pinturas que fiz no meu corpo.

Foto autoral de uma pintura corporal feita de jenipapo, carvão e urucum.
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CONCLUSÃO
Pintando os motivos Mebêngôkre, percebo que é importante buscar um centro. A força
que leva a pintora ao seu eixo interior para se concentrar é a mesma que guia o gesto
que se externaliza para criar a linha reta com tanta precisão. Esse domínio, tanto
interior, quanto exterior, só é adquirido aos poucos por meio do treino prático.

Toda criança é um ser do brincar, do movimento. Elas vivem uma fase em que o
brincar possibilita experimentar os movimentos, a coordenação motora e as forças
que atuam sobre seu corpo. A tendência do corpo da criança que já aprendeu a andar
é se movimentar pelo espaço e se movimentar socialmente brincando com outras
crianças. Seus membros têm maior regência sobre seu corpo até os sete anos. No
momento em que são pintadas por suas mães, as crianças são educadas a ficarem
deitadas ou sentadas, paradas pelo tempo que for necessário, para que a pintura
esteja finalizada. Não acontecendo de maneira rígida, mas sim naturalmente. Essa
experiência pode durar horas seguidas. Imagine o que é essa sensação para o corpo
da criança, um corpo que é regido pelo movimento e que precisa estar parado durante
esse cuidado que sua mãe lhe dá. Penso que o momento de pintura em si para as
crianças é um exercício para seu corpo aprender a se centrar, a ficar parado centrando
suas forças para dentro do corpo, não mais externalizadas como acontece quando
brincam, quando correm, quando se movimentam. E imagino que isso auxilia no
desenvolvimento da criança enquanto indivíduo que se tornará um adulto.

O toque da pintura corporal é um gesto em que quem está sendo pintado se sente
cuidado, olhado. No caso da pintura corporal entre mães e filhos, imagino que esse
gesto seja expressão explícita desse amor materno. Certamente a criança se sente
cuidada quando sente na pele e quando observa sua mãe pintar seu corpo para a
deixar bela e protegida. É como se o gesto de amor estivesse diretamente ligado com
a intenção das mães em verem seus filhos presentes, saudáveis e belos para se
desenvolverem bem.

Uma vez escutei falar que as crianças são como esponjas que absorvem tudo o que
está ao seu redor e que não há uma consciência clara da separação de seu corpo
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com o mundo. O toque da mãe na pele do corpo da criança possibilita que a criança
perceba fisicamente o limite de seu corpo no espaço, até onde ele vai, para se
diferenciar do mundo. Esse toque gera na criança presença na percepção de seu
corpo. Essa presença na consciência corporal irei chamar de encarnação.

Pensando na biografia humana e considerando o processo de encarnação na
perspectiva da Antroposofia, as crianças e os velhos estão mais próximas do que
podemos chamar de “mundo espiritual”, já os adultos, por volta dos trinta anos,
encontram-se no ápice da encarnação aqui na terra, atuando com muita força,
trabalhando e gerando famílias.

No desenho de formas que é praticado no ensino fundamental da pedagogia Waldorf
o exercício da linha reta traçada de cima para baixo tem relação com a encarnação
dessas crianças na Terra. Em cima o mundo espiritual, embaixo a Terra. A confecção
das pinturas corporais Mebêngôkre é fundamentada pelas linhas retas, no que pude
observar em vídeos de mulheres Mebêngôkre pintando, a maior parte das vezes que
a linha reta é traçada é de cima para baixo. Podemos considerar também que a pintura
corporal das crianças como uma das mais bem ornamentadas é um gesto de trazer
essa criança para a terra e me parece que essa busca da presença corporal é contínua
na vida dos Mebêngôkre, pois se pintam constantemente ao longo de toda a sua vida,
como um processo encarnatório.
Como comentado no capítulo 2, a iconografia é uma forma de escrita que acontece
por meio de “códigos” implícitos nos motivos gráficos das pinturas. Gosto de pensar
na pintura corporal Mebêngôkre como uma forma de escrita curativa, considerando as
ações profiláticas das tintas usadas para pintar os motivos iconográficos no corpo. É
uma escrita carregada de uma extensa bagagem ancestral quando pensada
sobrepondo o tempo de sua prática, impregnada de alma pelo seu processo que
ocorre por meio do afeto, contato, amor, convivência e cuidado. É uma escrita do
corpo, de modo que toda a bagagem simbólica está também fazendo parte da
existência dos indivíduos no presente, atuando por meio da ornamentação.

É interessante pensar sobre a aprendizagem da pintura corporal Mebêngôkre como
uma forma da alfabetização, partindo da perspectiva de que ela também é uma
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linguagem que comunica, não apenas com o que está representado em si nos
motivos, mas também com todo o simbolismo presente neles que dialoga com uma
forma de se relacionar com o mundo. Uma criança Mebêngôkre vivencia essa escrita
primeiramente tendo pintado o seu próprio corpo, observando, sentindo e
internalizando a pintura corporal por essa vivência. Um tempo depois ela brinca com
esse fazer, pintando bonecas quer sejam de argila ou de plástico. Quando essa
criança se torna uma jovem e tem seu primeiro filho, ela experiencia a pintura corporal
de uma outra forma, analisando com outra consciência como ela é feita pelas avós de
seu filho. Depois de observar bastante, praticar nos seus parentes mais próximos e
ter mais filhos, essa mulher vai finalmente se apropriar dessa linguagem para cuidar
da saúde do corpo dos outros, e de todo o conhecimento que a pintura corporal traz
consigo. É como se ela vivenciasse primeiro, observasse e depois de ter se
relacionado de tantas maneiras com essa linguagem, ela finalmente entendesse como
um todo a pintura corporal e aí poderá estar pintando ou outros.

Quando as mulheres atingem esse nível de absorção dos conhecimentos existentes
na pintura corporal, elas se tornam guardiãs. Guardiãs que cuidam desse lugar da
medicina Mebêngôkre e curam seus parentes das doenças que invadem seus corpos.
As mulheres são fundamentais para todas as formas que a pintura corporal pode estar
atuando, resistindo firmemente como pintoras e curandeiras.

Quanto ao simbolismo das tintas usadas para a pintura no corpo, percebo que há uma
forte relação com o olhar que os povos Mebêngôkre têm do corpo humano, refletindo
também uma percepção deles do que significa “estar no mundo”. É como se as tintas
fossem remédios que auxiliam no equilíbrio da saúde do corpo. Faz parte dessa arte
que cura.

Aprendi com o desenho Mebêngôkre sobre o tempo. A dimensão do tempo e a
frequência que a pintura corporal requer para ser feita, equivale à sua importância
como ferramenta estrutural das culturas Mebêngôkre. Ao colocar em prática o pintar
de seus grafismos, senti o tempo em função da arte, em que o fazer em si já é arte e
o tempo está submetido à arte pela sua importância. Algo que até então nunca
experimentei tão profundamente.
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A noção do espaço é essencial para trazer ritmo entre as linhas das pinturas corporais
que são fundamentais para a estrutura dos motivos gráficos Mebêngôkre. A linha reta
como elemento gráfico remete à estrutura, à objetividade, à direção e revela a
importância dada à noção de lugar espacial.

Assim como a linha reta divide o espaço, separando o que está acima do que está
abaixo, a esquerda da direita, as cosmologias Mebêngôkre olham para o mundo a
partir do olhar dualista, separando o que é humano do que é da natureza e
considerando a atuação do sobrenatural em ambos os polos.

Quanto ao espaço, um conjunto de linhas retas paralelas indica para quem observa o
que é linha e o que não é linha, causando um efeito baseado em contrastes dos tons
da tinta em relação a superfície pintada e gerando o efeito listrado. Um conjunto de
linhas paralelas traz força ao gesto apresentado; esses conjuntos, de diferentes
direções relacionam-se entre si para compor o motivo gráfico. Quando os diferentes
conjuntos de linhas se relacionam, surgem ângulos desses encontros gráficos, que
direcionam o olhar do espectador para algo novo, agora composto. As relações
angulares dos diferentes conjuntos de linhas, trazem novamente a percepção do
ritmo, mas dessa vez composto, onde um TODO pode ser visualizado e sentido. O
ritmo nesse âmbito, traz a possibilidade infinita das repetições gráficas se não
depender do limite espacial da superfície em que está sendo aplicado. Na pintura
corporal, essas reproduções são pinturas infinitas em corpos finitos.

No corpo, as linhas retas pintadas ganham vida pelo movimento e forma de sua
superfície, ou seja, perdem seu caráter bidimensional e passam a carregar qualidades
referentes ao tridimensional, ressaltando as formas dos corpos humanos enquanto
altura, largura e profundidade, evidenciando o volume das partes pintadas do corpo.
É possível refletir então, que a pintura se torna única quando aplicada nos corpos dos
indivíduos, já que cada corpo possui detalhes singulares de seu físico.

As pinturas corporais não permanecem na pele para sempre, pois estão submetidas
ao banho diário do indivíduo. Ao compreendermos que existe uma intenção
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mentalizada pelas mulheres na escolha do motivo para pintura corporal, entendemos
que essas intenções e projeções implícitas nos motivos também fazem parte de um
fluxo que está diretamente ligado ao íntimo do corpo: à sua saúde; e ao lado “público”
do corpo: a vida social; A pintura para os Mebêngôkre representa em si o estado
momentâneo do corpo no mundo e por isso, concluo que ela é uma ferramenta
existencial para aqueles que fazem seu uso. Além disso, essa representação
momentânea da pintura corporal considera o caminho já traçado pelo indivíduo em
sua biografia (por exemplo: tal pintura corporal só vai ser usada depois que o indivíduo
que já tiver passado por determinado ritual e esse ritual só pode ser feito por quem
está em determinada classe de idade).

Ao chamar alguém para ser pintado, as mulheres Mebêngôkre convidam essa pessoa
para estabelecer uma relação de proximidade, dessa maneira, podemos afirmar que
a pintura corporal também é responsável pelo vínculo entre os indivíduos
Mebêngôkre, sendo possível reconhecer visualmente tais relações nos corpos dos
indivíduos. E no momento do pintar em si, sentir por meio do toque dos corpos, o que
pinta e o que é pintado, o vínculo entre duas pessoas sendo concretizado.

A pintura corporal representa em seu simbolismo uma mescla profunda de aspectos
fundamentais para a identidade de um povo. E para os Mebêngôkre, é certamente
uma ferramenta que estrutura a própria cultura e a essência de seu povo nos corpos
dos indivíduos, diariamente. Além de ser uma arte com profundo sentido espiritual de
sua cosmovisão.

A pintura corporal entre os Mebêngôkre torna-se então uma arte que exprime uma
maneira de estar no mundo e viver em sociedade que considera o todo cultural por
meio do simbolismo, dentro de seu contexto.

A essência é o primordial de algo, é a raiz, porém, a partir dela podem nascer novas
formas de se manifestar. Selecionei algumas palavras que acredito serem
representantes da essência da pintura corporal Mebêngôkre, considerando-a dentro
de seu contexto cultural maior, com base nos estudos feitos, nas entrevistas e nas
práticas artísticas, nos seguintes aspectos:
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para a Cosmologia - Dualidade
PENSAR - a partir da cosmovisão Mebêngôkre o mundo é pensado e interpretado
baseado na dualidade.

para o Social - Mulheres
SENTIR - São elas que conduzem o conhecimento da pintura corporal para cuidarem
de seus parentes e para estabelecerem as relações sociais de seu grupo.

para o Grafismo - Retas
QUERER - o grafismo composto por retas como pintura corporal é ferramenta que
exerce ações profiláticas e representa visualmente a identidade dos indivíduos no
grupo.
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