


"PELES PINTADAS": A DECORA<;AO 
CORPORAL COMO IDENTIDADE 

Lúcia H. van Velthem 

Na mídia televisiva é recorrente a frase: "índios pintados para guerra", quando 
os repórteres fazem referencia a diferentes grupos indígenas que, providos de 
decorayilo corporal, estao no exercício de justas reivindicayoes, quase sempre 
relacionadas com conflitos territoriais. 

Essa constatayao, longe de ser gratuita, indica a íntima relaya~ existente entre 
a identidade étnica e a omam~ta~o corporal, urna vez que o corpo constituí, de fato, 
um painel onde a sociedade imprime a marca de sua identidade. 

Como salientou Viveiros de Castro (1987:32) o "corpo é imaginado, emvários 
sentidos, pela sociedade" e, nesse imaginar, adecora~o impostaao coipo é significativa, 
·entre outros aspectos, porque é capaz de expressar, visualmente, idéias abstratas e 
assim comunicar rnensagens que nao seriam inteligíveis se fossem transmitidas 
unicamente através da oralidade. 

A importancia dada ao coipo transcende, todavía, esses limites, pois; como 
sugeriram Seeger, da Matta e Viveiros· de Castro (1987 :20) as no~es ligadas a 
COtpOralidade e a construc;ao da pessoa sao básicas nas sociedades indígenas, O COlpO 

representando "urna matriz de símbolos e um objeto de pensamento". Portanto, a 
decora~o coiporal,juntamente com outros tipos de interferencia social sobre o corpo, 
constituem um eixo central, em tomo do qual gira a mitología; a vida cerimonial e 
cotidiana, a organizac;ao social indígena. 

Essa comunicac;ao pretende especificar alguns dessespontos, analisados a partir 
de dados colhidos entre os índios Wayana, de língua Carib e habitantes do norte do 
Estado do Pará, no Parque Indígena de Tumucumaque e na Area Indígena Paro de 
Leste, na regiao fronteiriya ao Suriname. 

Para os Wayana, a decorayao coiporal é constituída por pinturas e adornos de 
outros materiais. Encarnam princípios ontológicos e desta forma os variados ornatos 
ea pintura estao estreitamente interligados e compreendidos como um todo. Entretanto, 
como em toda a arte visual Wayana, o todo pode ser apreendido pelas partes e assim 
cada elemento ou conjunto de elementos (pinturas, plumária, atavíos de miyangas ou 
algodao etc) da decorayao co~oral, possui .significancia em si mesmo, o que permite 
desmembrá-los analíticamente. Este~alho se refere, exclusivamente, ao cotpo e as 
pinturas corporais. 
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Sujeito e objeto de interferencias sociais, o coipo humano é, ele próprio, dotado 
de complexo simbolismo em sua tentativa de explicar como essa sociedade pensa a si 
mesma e o mundo que a rodeia, como articula significa~oes sociais e cosmológicas, 
articula~oes essas que sao fundamentais na própria "fabrica9ao" deste coipo: 

O surgimento dos humanos está relatado num mito Wayana, referido na 
literatura etnológica como "mito da· cria~ao" ou ainda como "história dos deuses 
kuyuli" 1

. Esse mito narra como um demiurgo, Umalé, sentindo-se só, resolve criar 
urna mulher. Inicialmente a modela em cera, depois em argila. Embora tivessem vida, 
essas mullieres se revelaram ineficazes no cumprimento das tarefas que lhes foram 
outorgadas. A mulher de cera derreteu-se ao sol, a outra quebrou-se com o peso do 
cesto-cargueiro. O demiurgo resolveu entao teceruma mulhercom fasquias de~. 
urna marantácea. Essa mulher, que foi denominada deArumana ou Wama, "~a", 

revelou-se capaz de realizar todas as tarefas. 
Através do mito, osatos criativos do demiurgo foram transmitidos aos Wayana 

que os exercem na peipetua~o da espécie humana, fabricando, socialmente, coipos 
que possuem como modelo a mulher primordial, f eita por Umalé. Devido a essa 
associarrao, os Wayanase dizem wamafhem, "comarumA'', nao apenaspordescenderem 
da mulherprimordial, feita deste material, mas também por compartilharem com ela ,,. 
de características físicas e estéticas. 

A principal característica está conectada ao revestimento éoipóreo e assim sao, 
simbolicamente, associadas as peles da mulher primordial e a dos atuais Wayana 
através das pinturas que as recobrem. A pele de Wama, assim como os tecidosde aruma 
com casca, possuem urna corvermelho-castanha que é a mesma tonalidade da pintura 
de urucu envelhecido. A mulherprimordial era, pois, sociali:zada, coma pele pintada 
de urucu, assim como ocorre comos Wayana quando de posse de suas prerrogativas 
sociais. 

Apoiada na narrativa mítica, urna das idéias centrais no pensamento Wayana 
é de que o coipo humano é o resultado de urna "fabrica~o" . As rela~oes sexuais entre 
os pais de um futuro individuo sao apenas os momentos iniciais desse processo que 
se prolonga através dos anos, acarretando mudan~ coiporais que refletem .as 
transforma~es de urn individuo em termos de sua identidade social. 

Esclare~o que tomo o termo fabrica~o ao pé da letra, e assim me refiro ao verbo 
Wayana tl'hé que significa "fazer", "produzir'', enquanto urna atividade humana que 
age sobre a matéria2• As crian~ sao assim "f eitas" da mesma forma como se produz 
urn cesto, um beiju, urna ro~a, urna casa. Os Wayana, metáforas a parte, sao 
habilissimos artesaos ·tanto de si mesmos como dos bens que necessitam. Por 
conseguinte, os humanos e os objetos, estes nurn outro registro simbólico, sao 
compreendidos como sendo passíveis de fabrica~ao, mas que, nao termina com o 

1 Cf. este mito em Schoepf 1987. 
2 Esse t.enno designa, de modo particular, urna das técnicas da plumária, como veremos. 
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nascimento. Os corpos sao obras repetidas vezes modeladas ao longo da vida e até 
mesmo depois da morte: reclusao pubertária, rito de inicia~ao, nascimento de filhos, 
crema~ao pós-mortem. 

o detalhamento desses processos nao cabe dentro dos limites desse trabalho, 
voltemos, pois, as concepcoes de fabricacao corporal em sua aiticula~ao com a 
decoracao, pois é esta que vai distinguir o indivíduo dentro de um grupo e o próprio 
grupo frente aos demais, no caso, os outros elementos do cosmos Wayana. 

Nas concep~es simbólicas relativas ao coipo humano, ve-se que um ponto 
fundamental é a conexao coma mulherprimordial através da pele e, sobretudo, através 
de urna pele pintada, urna vez que esse é um dos atributos que melhor identificam 
determinado ser. 

A pintura por si mesma nao existe, elanecessitadeum suporte para materializar
se. Omaisimportantedossuporteséorevestimento do corpo, apele. Estaédesignada 
em Wayana por pi tpe, um termo que compreende, ao mesmo tempo, urna classificacao 
sob a qual se alojam todos os outros revestimentos dos componentes cosmológicos: 
animais e vegetais e também objetos e sobrenaturais. Assim, todos esses possuem 
"pele", exceto os minerais, pois sao imutáveís, nao morrem, nem se reproduzem. 

Acerca da pele humana, enquanto suporte, do is aspectos devem ser considerados. 
Inicialmente por que ela nao é inerente, como vimos, ela é confeccionada. Assim a 
reprodu~o humana é co.mpreendida, simultaneamente, como se processando através 
da pele eestacomasendo um "fazer'', umato tecnológico. Este atoé, simbolicamente, 

I 

associado a conf ec~o de um ornamento plumário, pois na concep~o, os repetidos atos 
sexuaispropiciamajustaposi~odaspartículasdesemen,paulatinamente, confonnando 
a crian~, assim como se justapoem, urna a urna, as penas num cordel. A pele do recém
nascido é referida como ixpot makperá "(adorno) plumário indes~jado" por ser 
original e nao adquirido socialmente. 

A pele do ser humano socialmente integrado é, no entanto, simbolicamente 
associada ao tecido de aruma porque essa matéria permite tanto a reprodu~ao da pele 

· vermelha da mulherprimordial, com características humanas e assim própria da vida 
social, como a pele com padroes em preto e branco, as "pinturas corporais" de urna 
serpente s9brenatural, de caráter eminentemente anti-social, mas que sao apropriadas 
para os Wayana em tempós rituais. 

O ato tecnológico de produ~ao de pele nao se esgota na concep~o e assim, no 
ciclo vital, por ocasiao das mudancas individuais de identidade social, a sociedade 
interfere tecendo novas peles para o indivíduo. O paradigma que ilustra este aspecto 
é o ritual de iniciacao, o okomoman, quando o jovem é submetido a vesicatórios 
contendo vespas ~ quaistem o potler de, literalmente, "tirar a pele" do neófito, a qual 
é reconstruída, posteriormente, através do resguardo, da absten~ao alimentar e de 
outros cuidados. 

O outro aspecto ligado afabricacao dapelehumana é o que areferenda enquanto 
painel visual que apresenta as modifica~oes sociais através da pintura que a sociedade. 
impoe ao corpo humano com objetivos específicos: comunicacao, identifica~ao étnica, 
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diferencia~o sexual, etária e também como meio de se alcan93f anonnaliza~o sócio
fisiológica do indivíduo. 

Entre os Wayana a pintura corporal' compreende a disposi9ao de elementos 
cromáticos deorigem vegetal,3 em combina9oesvariadas sobre apele. Isto sedeveao 
fato de as cores representarem a mais fundamental das identifica9oes, pois pemiitem 
ordenar domínios desconexos como o sao os humanos, os animais, os objetos, as 
plantas, os sobrenaturais. 

A principal fun9ao das cores é a de um veículo que agu9a . a percep9ao 
identificatória, o que é fundamental para a própria estrutura do universo Wayana. 
Neste sentido, cada umdos domínios cosmológicos érepresentado, paradigmaticamente, 
por urna composi9ao cromática qu~ é a "pintura corporal" e a identidade de um ser 
particular e urna categoría de seres. 

Essa composi9ao cromática se apóia na trilogía coriiposta pelo vennelho, branco 
e negro os quais abrigam, para fins simbólicos, todos os matizes conhecidos, 
representando, assim, um código classificador de propor9oes cosmológicas. 

A partir desse código verifica-se que urna pintura unida e vermelha, tonophé, 
recobrindo totalmente o corpo, caracteriza, na referencia de Tumer (1980), a '·'pele 
social" dos Way~a, identificando, assim, a própria humanidade que tem como 
paradigma a mulher primordial. Nesse mesmo registro, os humanos nao-índios sao 
também ~eterizados e a categoría "homem branco" comporta pessoas "pintadas" 
de branco se forem de origem européia e de negro se tiverem origem africana. 

Urna pintura pontilhada, titikman, pontos negros sobre fundo branco, representa 
o couro do jaguar, kaikui e, por intermédio deste ser paradigmático, identifica os 
demais animais e a própria natureza. 
. . 

A trilogía cromática, acima referida, está ainda presente no que os Wayana 
compreendem como a "pintura corporal" dos animais e vegetais comestíveis. O 
aspecto cromático relativo a estes elementos é fundamental na medida em que rege 
todo o sistema alimentar Wayana, notadamente as restri9oes, comportando urna 
escala em que a colora~o branca representa o alimento mais inofensivo, entre os quais 
o beUu, e a cor negra, como a do couro da anta e o próprio animal, o mais perigoso. 

Urna decora9ao listrada, tepiatxé, faixas horizontais e verticais em cores 
contrastantes, vermelho/branco/negro, retrata a pele de urna serpente sobrenatural 
walamúime, associada ao arco-iris e, através deste ser paradigmático, representa a 
sobrenatureza. A decora9ao dos sobrenaturais é listrada de acordo coma trilogía 
referida e revela o modo de ser dos sobrenaturais que é.o depossuírem, quimericamente, 
os elementos significativos para servirem de modelo iconográfico aos humanos, mas 
em associa9oes cromáticas desprezadas por serem excessivas. 

3 Sobretudo urucu (Bixa ore llana) e jenipapo (Genipa americana). 
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O unido, o pontilhado e o listrado, enquanto unidades mínimas de significa~o, 4 

preenchem os campos vasados da decora<;a.o corporal e de todos os artefatos, 
permitindo constantemente a visualiza<;ao dos domínios cosmológicos. Representando 
e identificando a humanidade, a natureza e a sobrenatureza, enfatiza.ro, igualmente, 
o poder da decora<;ao, enquanto instrumento diferenciador dos humanos, isto é, os 
Wayana, face aos demais componentes cosmológicos. Ademais, representa um dos 
principais meios de recapitula<;ao do todo e de síntese universal. Este aspecto, mais 
do que qualquer outro, enquadra-se na no<;ao de "modelo reduzido" (Levi-Strauss, 
1962:34-36) onde há renúncia das dimensoes sensíveis em proveito das dimensoes 
inteligív eis. 

Num sentido amplo, a "pintura corporal" dos componentes cosmológicos 
permite ressaltar urna diferen<;a que é fundamental para a humanidade, para o ser 
Wayana. Assim, excetuando-se estes, todos os demais elementos do universo, 
animais, vegetais, sobrenaturais, outros humanos, possuem urna decora<;ao que se 
caracteriza por ser estática, quer dizer, suas cores e seus padroes nao se modificam 
jamais e, portanto, esses seres estao condenados a urna permanente e única 
ornamentayao, como o jaguar que será sempre pontilhado e também o "hornero 
branco", perpetuamente branco/negro. 

A decora<;ao dos Wayana, entretanto, possui um caráter oposto, pois é 
essencialmente dinamica, o que os converte nos únicos entes capazes de modificarem 
sua decora<;ao corporal, a qual se adapta as mudan<;as temporais e espaciais básicas 
de sua vida que oscila entre o cotidiano e o ritual, os tempos de paz e os de guerra, a 
aldeia, a roya, o rio e a floresta. 

A trilogia branco, vermelho e negro consiste num dos principais indicadores do 
caráter dinamico da decora<;ao dos humanos e, desta forma, o ser humano é percebido 
comoumseremcontinuamodifica<;ao cromática. Osindivíduossocialmenteintegrados 
sao ''vermelhos' ' (takpirem), devido a pintura corporal a base de urucu. A reclusao 
pubertária ou as doenyas fazem com que passem a ser refendos como ''brancas'' 
(tikorokem), pois nao se pintam, nem se expoem ao sol, ou melhor, ostentam urna anti
pintura. O afastamento da vida aldea, por ocasiao dasviagens, dota as pessoas de outra 
anti-pintura, desta vez " negra" (taririman) , pela ausencia de urucu e excessiva 
exposi<;ao ao sol. 

A pintura corporal humana nao é, exclusivamente, unida, como vimos. Em 
tempos rituais ela compreende também padroes tra<;ados com suco de jenipapo e que 
sao iconográficos, isto é, possuem significado e analogia com os modelos que 
reproduzem. Esses padroes foram colhidos, em tempos míticos, de tulupere e 
integram o repertório das "pinturas corporais" dessa serpente sobrenaturaP. Nos 
momentos rituais, a pele do Wayana está dotada de urna ultra-pintura que o transporta 

4 Veja a este respeito Muller, 1990. 
S Cu jo referencial zoológico é a sucuri (Eunectes murinus ). Cf. van Velthen 1984. 
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para urna outra dimensao espac;o-temporal em que, concomitantemente, encarna e 
contata o mundo da sobrenatureza. 

No início, foi anunciado que se falaria da íntima relac;ao existente entre 
identidade étnica e omamentac;ao corporal. 

Inicialmente, enf ocou-se a "fabricac;ao" do corpo e, a partir deste, constatou-se 
que um elemento significativo é o revestimento externo, a "pele". Esse envoltório nao 
deve ser compreendido como exclusivo dos humanos, mas como algo inerente a todos 
os componentes cosmológicos, f azendo parte, pois, da construc;ao de outros "corpos". 

A peleé, igualmente, o suporte para adiferenciac;ao, propiciada pela decora~ao. 
A mais fundamental omamentac;ao é a pintura corporal que se apóia numa trilogía 
cromática .. Esse cromatismo é, para os Wayana, um recurso cognitivo que permite 
identificar cada domínio e componente cosmológico. 

Essa identificac;ao se concretiza através das cores, pois estas representam um 
recurso visual que maximiza as possibilidades -~if erenciadoras e instrumentaliza, 
através dadecorac;a'.o, as características próprias dosdif erentes domínios cosmológicos. 
As cores revelam o dinamismo da humanidade através de suas possibilidades de 
altera9ilo cromática, assim como enfatizam o caráter estático e a incapacidade de 
· modificac;ao da cor original que é própria aos demais domínios. , 

Através da dif erenciac;ao, é possível articular, dialetica,ente, os domínios 
cosmológicos e assim os Wayana sao providos de meios de afirma9ao de sua 
humanidade e de sua etnia e, concomitantemente, de formas de oposi~o a natureza 
e a sobrenatureza e também aos demais humanos'. 
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