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Prancha 48 - Cerâmica do Amazonas. a-d) pré
histórico Marajoara; e) Kon íbo moderno, 
Peru. f) antigo Santarém, esti lo florido. 
(a-d Apud Netto, 1885, pr. 1, 2, 5; e) Apud 
Farabee 1915, fig. 72; f, Apud Nordenskiõld 
1930; d, p . 24) . 

b 

f 

e 
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3 
PINTURA E ADORNOS 

CORPORAIS 
Lux Vidal e Regina A. Polo Mül ler 

A pintura e os adornos corporais dos grupos indígenas do Bra
si l foram objeto da atenção dos cronistas desde o primeiro sé
culo da Descoberta. A carta de Pero Vaz de Caminha faz refe
rência à "tintura vermelha" (de urucu) que cobria o corpo dos 
Tupinambá (1963:43) . Hans Staden descreve com rigor a orna
mentação dos homens e mulheres dessa tribo (1974:167 / 170). 
Jean de Léry destaca sua pintura em jenipapo (1955:210). 
Igualmente valiosas, como documentário iconográfico, são as 
ilustrações dos séculos seguintes, como as do Atlas de Spix 
& Martius (1938 pr. 31, 39) e as de Hercules Florence (1977: 
278, 280) sobre a pintura e tatuagem dos Mundurukú. 

Registros mais minuciosos, que enaltecem a estética dos de
senhos geométricos da pintura corporal Kadiwéu, se devem a 
Boggiani ( 1945) e sua análise, do ponto de vista sociológico, 
a Lévi-Strauss (1955:153/169). Em 1951, Darcy Ribeiro publi
ca "Arte Kadiwéu" com o propósito de oferecer" . . . material 
re levante para futuros estudos interpretativos e comparativos 
da arte indígena do Brasi l, campo em que tão pouco foi feito, 
até nossos dias, e que está ameaçado de jamais poder comple
tar-se pelo desaparecimento das técnicas indígenas, antes de 
nossos estudiosos se decidirem a registrá-las" (1980:262). 

Efetivamente, pouco havia sido feito até então. Missionários 
salesianos (Giaccaria & Heide 1972; Albisetti & Venturelli 
1962) documentaram a pintura e a ornamentação corporal, 
respectivamente, dos Xavante e Borôro. Tratamento igualmen
te descritivo se encontra em estudos monográficos, como o de 
Grünberg (1970:104/105) sobre os Kayabí; Frikel (1973:313/ 
319) sobre os Tiriyó; Fuerst (1964) e Frikel (1963) sobre os 
Xikrin. 

Num estudo de caráter tipológico sobre os carimbos dos índios 
do Brasil, baseados nas coleções museológicas, na bibliografia 
e em comunicação pessoal de etnólogos, H. Baldus ( 1961 /2: 
7 /74 ) enfatiza a importância do estudo da pintura corporal, 
que só na década de 70 seria introduzido na etnologia brasileira. 
Levando em cont a a fo rma, matéria-pri ma e a estampa produzida 
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pelo carimbo usado na pintura do corpo, o autor distingut:: 
oito "províncias estilísticas" e mostra sua distribuição segun
do as áreas culturais estabelecidas por Galvão (1960). Baldus 
(op. cit.:66) estranha o fato de esse tema, e o adorno do corpo 
de um modo geral, não constarem do volume V do Handbook 
of South American lndiansorganizado por J. H. Steward (1949). 
Ao levantar a problemática que envolve o uso de carimbos, 
chama a atenção para os "aspectos sociais e mágico-religiosos" 
que a pintura corporal encerra. Em função disso, informa que: 
"No catálogo da coleção xerente de Nimuendaju existente no 
Museu de Gotemburgo, às descrições dos carimbos são acres
centados nomes de classes de idade" (1961/2:64). 

Em 1965, Zerries publica um artigo em que tenta sistematizar 
os dados disponíveis sobre a pintura corporal na América do 
Sul. Relaciona a imitação do desenho do couro de animais, na 
pintura do corpo, às atividades de caça, tomando exemplos 
em grupos indígenas divididos pelas seguintes áreas: 1) Guiana; 
2) noroeste da Amazônia; 3) oeste da Amazônia e leste da Bo
i ívia; 4) alto Xingu e Araguaia; 5) leste do Brasi 1 e Gran Chaco. 
Uma sexta divisão é dedicada aos Borôro. O próprio autor re
conhece que os dados utilizados não permitem comprovar sua 
hipótese. Admite, contudo, que a multiplicidade de exemplos 
demonstra que a representação de animais é um aspecto im
portante, senão decisivo, na pintura corporal dos aborígines 
da América do Sul. Algumas instâncias indicam que não se 
trata propriamente da representação da caça, e sim da identi
ficação com o "senhor dos bichos" ou com o espírito auxiliar 
do caçador, q ue assume, geralmente, a forma de cobra ou de 
onça. No caso da pintura Kayapó (leste do Brasi 1). Zerries re
corda que o motivo peixe está relacionado à lenda da transfor
mação, em tempos míticos, de homens em animais. 

A temática da ornamentação corporal foi abordada, ainda, por 
M. H. Fénelon Costa, em relação aos Karajá , e Pedro Agosti
nho, aos alto-Xinguanos. Fénelon Costa afirma que: "Na cul
tura Karajá, certos padrões de pintura corpora l são específi
cos de grupos de idade e sexuais, embora provavelmente hou
vesse no passado maior conformismo a esta norma do que em 
tempos mais recentes" (1978:112). Atualmente, essa manifes
tação artística tem função principalmente decorativa. Impli
cações com a vida socia l não condicionam maior rigidez no 
emprego dos padrões de pintura corporal (1978:114). 

Segundo Pedro Agostinho, "No ciclo do Kwaríp, cabe aos en
feites, acessórios e pinturas corporais manifestar as diferenças 
de status dos participantes · no âmbito do cerimonial, como ' 
membros dos grupos, poucos aliás, cujos papéis são comple
mentares em seu decorrer" (1974:135). Mediante a interpreta
ção dos mitos, o autor anal isa o simbolismo da pintura corpo-

ral, chamando a atenção para o fato de que parte dos símbo· 
los subjacentes à utilização dos diversos itens da ornamentação 
do corpo estão esquecidos ou " ... não são verbalizados ou 
não afloram à esfera do consciente, e só pelo conhecimento e 
análise de outros aspectos da cultura, mitos em especial, p0 . 

deremos ir além das simples aparências" (Ibidem). Pedro Agos
tinho recomenda "o estudo pormenorizado da pintura corpo
ral e suas implicações simbólicas, cerimoniais e religiosas", ern 
vista da ameaça de desaparecimento que pesa sobre essa arte, 
pelo crescente uso de roupas (1974:144). 

Observa o autor que, enquanto as pinturas distinguem as cate
gorias ou grupos mais amplos, os enfeites corporais e acessórios 
"vêm precisar essa primeira distinção, identificando subcatego
rias ou reagrupando, em outras, algumas das anteriores" (op. 
cit.: 135). Descreve detalhadamente os enfeites e acessórios, di· 
vid indo-os em ornamentos gera is e aque les que distinguem os 
indivíduos, segundo os papéis cerimoniais que desempenham 
(1974:145/151 ). 

Em seu estudo sobre os IV!ehináku, - uma "análise dramatúr· 
gica" dessa sociedade, Thomas Gregor encara seus membros 
como "atores de papéis sociais" (1982:3). De acordo com a 
metodologia adotada, a pintura e os ornamentos corporais dos 
Mehináku desempenham funções semelhantes às da caracteri· 
zação de personagens interpretados por atores teatrais (op. 
cit.: 145). Ao anal isar o significado das pinturas e ornamentos, 
o autor descreve a maneira como os Mehináku se preparam pa· 
ra a interação - o comprometimento em "encontros sociais" -, 
detalhando os enfeites usados, os motivos de pintura corporal 
e da cabeleira. Gregor considera que " .. . o ornamento entre 
os Mehiná ku é uma linguagem sistemática de gestos que permi· 
te aos habitantes da aldeia comunicar seletivamente a informa· 
ção sobre seu estado de espírito pessoal e posição na comuni· 
dade" (1982:147). 

A LINGUAGEM SIMBÔLICA DA ORNAMENTAÇÃO 

CORPORAL 

Apenas recentemente a pintura e os ornamentos do corpo pas· 
saram a se r estudados como material visual q ue constitui sis· 
temas autônomos de comunicação. Esses estudos atribuem à 
referida temática o sentido dado às crenças, à atividade ritual 
e à mito logia, como manifestações de expressão simbólica. A 
ornamentação corporal dos grupos Jê foi a primeira a ser abor· 
dada sob essa perspectiva. Isto é, que a apresentação visual do 
corpo exprime a concepção tribal da pessoa humana, a catego· 
rização social e outras mensagens referentes à ordem social e 
cósmica. 

Dois artigos - o de R. Fuerst (1964) e de T. Turner (1969) re
velam, pela primeira vez, a importância atribuída pelos Kayapó 
à pintura corporal. Esses índios, depois dos Kadiwéu, são os 
que, certamente, mais desenvolveram, sob o ponto de vista es
tético, essa atividade gráfica. As mulheres dedicam-lhe grande 
parte do seu tempo. Nas suas múltiplas manifestações, ela sin
tetiza os valores mais altos da cultura Kayapó. O mesmo se 
aplica à ornamentação do corpo, de modo gera l. Secundando 
Mauss (1968) e Victor Turner (1967), Terence Turner (para os 
Kayapó) e Anthony Seeger ( 1975) (para os Suyá) procuram 
desvendar os significados sociais, psicológicos e normativos da 
ornamentação corporal, considerando o corpo "o objeto-téc
nico inicial e mais natural do homem" (Seeger Í980:55). Ci
tando Victor Turner (1967:49/50), explicita Seeger que "Um 
aspecto do processo de simbolização ritual (. .. ) é, por conse
guinte, tornar visíveis, aud íveis e tangíveis crenças, idéias, va
lores, sentimentos e disposições psicológicas que não podem 
ser percebidos diretamente" . E acrescenta: "Os discos auricu
lares e os discos labiais dos Suyá são símbolos com uma varie
dade de referentes que unem os pólos dos fenômenos naturais 
(os órgãos e os sentidos) com os componentes da ordem social 
e moral. Podemos dizer que os Suyá internalizam seus valores 
literalmente, 'corporificando-os' através das manifestações sim
bólicas que são os seus artefatos corporais" (Ibidem). 

O objetivo dessa anál ise é demonstrar seu significado multivo
cal, bem como a relação entre a ornamentação de um·órgão 
e seu conteúdo simbólico em determinada sociedade. Nestas 
condições, ao invés de tratar os ornamentos como traços cul· 
turais abstraídos do contexto, examina-os como símbolos, 
com uma variedade de referentes. Ou seja, como um sistema. 
Semelhante abordagem se propõe, portanto, a investigar ases
truturas inter-relacionadas de símbolos e a lógica subjacente 
que une os sistemas simbólicos. O corpo e suas substâncias 
são considerados símbolos referentes fundamentais, a exemplo 
da metodolog ia de Mary Douglas ( 1976) e Victor Turner ( 1967). 

A identidade étnica - expressa através de especificidades que 
o próprio grupo seleciona como termo de comparação - cons
titui outro aspecto levado em conta no enfoque de Seeger, no 
caso dos Suyá. Os discos labiais e au riculares desses índios e o 
seu estilo particular de cantar são características fundamentais 
dessa sociedade, tal como seus membros o percebem (1980:45). 

Tratando anteriormente do mesmo tema entre os Kayapó-Xi
krin, escreve Terence Turner: "Os discos labiais e auriculares, 
o estojo peniano, o corte de cabelo, as fitas de algodão em tor
no dos braços e pernas, bem como a pintura corporal, confor
mam u ma linguagem simbólica que expressa uma ampla gama 
de informações sobre o status social, o sexo e a idade. Na qua· 

lidade de linguagem, porém, ela opera mais além de comunicar 
esta informação de um indivíduo a outro. Num nível mais pro
fundo, estabelece um canal de comunicação dentro do indiví· 
duo, entre os aspectos biológicos e sociais de sua personalida· 
de" (1969:59). 

Segundo T. Turner, a mesma mensagem é codificada e trans
mitida pelos Xikrin, no uso das cores em associação simbóli
ca com as partes do corpo às quais são aplicadas. "Nestas cir
cunstâncias, torna-se fácil compreender porquê os Xikrin co
brem os desenhos faciais em negro, com tintura vermelha. Sua 
preocupação não é atingir um resultado estét ico, senão uma 
afirmação simból ica, segundo a qual ambas as cores são porta
doras de 'mensagens' complementares a serem transmitidas. O 
revestimento em vermelho destina-se a conferir energia, a 
carregar com força vital biológica e psíquica a parte sensorial 
e inteligente da pessoa, cuja socialização havia sido assegura
da pelos padrões subjacentes em negro. Nesse nível geral de ·sig
nificado, a pintura corporal sobrepõe, na verdade, uma segun
da pele 'social' à pele biológica, desnuda, do indivíduo. Essa 
segunda pele, constituída de padrões estandardizados, expri
me simbolicamente a 'socialização' do corpo humano: a su
bord inação dos aspectos físicos da existência individual ao 
comportamento e valores sociais comuns" ( 1969:70). 

No contexto de um estudo mais amplo, Lux Vidal ( 1977) do
cumenta a pintura do corpo entre os Xikrin, especialmente 
com o emprego do jenipapo, ativ idade exclusivamente fem ini
na, em contraposição à masculina: a confecção de artefatos e 
ornamentos, em esséncia, os adornos plumários. Realiza, pa
ralelamente, um levantamento exaustivo do elenco de padrões 
decorativos existente, ainda inédito, mas que já permite carac
terizar o conjunto da ornamentação corporal como um sistema 
cje classificação, expressão e comunicação altamente estrutura
do (Vidal 1978, 1981). 

Em 1972, Vidal propõe uma pesquisa comparativa mais siste
mática sobre o tema. A idéia não era nova. Já em 1944, Lévi
Strauss (1975:279), no seu primeiro manifesto estruturalista so
bre a arte, lamenta a resistência dos etnólogos contemporâneos 
em realizar estudos de arte comparada. Com efeito, apesar da 
riqueza do material disponível, o estudo da arte e da ornamen
tação do corpo foi relegado a segundo plano, nas últimas déca
das, no que d iz respeito às sociedades indígenas do Brasil. As 
razões para essa recusa são várias. Essencialmente, ela se expli· 
ca pelo fato de a arte ter sido considerada como esfera res idua l 
ou independente da estrutura social. Com isso, ignorou-se o t i
po de evidência que o estudo da arte aporta à análise das ideo· 
logias subjacentes a campos ou dom ínios sociais, religiosos e 
cognitivos, de um modo geral. Para sanar essa lacuna, ao lado 
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do levantamento entre os Kayapó-Xikrin, Regina Müller ini
cia uma pesquisa sobre a ornamentação corporal dos Xavante. 
Os critérios da escolha foram: a) a constatação de que a pintu
ra corporal é uma atividade relevante em ambas as t ribos; b) de 
pertencerem ao tronco lingüístico dos Jê, embora vivendo em 
ambientes diversos: mata e. cerrado; c) a existência de um bom 
conhecimen.to geral dessa sociedade, reun ido em trabalhos an
tigos e em monografias recentes. 

PINTURA E ORNAMENTAÇÃO CORPORAL ENTRE OS 
XAVANTE 

A tese de mestrado de Regina Müller (1976ms.) analisa a orna· 
mentação corporal dos Xavante como um código simbólico vi
gente na social ização dos indivíduos. Ou seja, um código de 
mensagens relacionado a aspectos estruturais da organização 
social. Com efeito, através da ação desenvolvida nas cerimónias 
e rituais

1 
e sua combinação com a linguagem visual do corpo 

decorado, são comunicadas mensagens referentes aos princí
pios que ordenam a vida social xavante. 

Metodologicamente, a análise se baseia na sem iologia. 

Segundo Bernstein (1970), um código simbólico reforça um 
padrão de valores dado e leva os membros de um grupo a inter
nalizar as normas no processo de interação. Aspectos da estru
tura social trad icional, no que se refere aos sistemas de classifi
cação, estão claramente relacionados à ornamentação corporal. 
Ela expressa categorias sociais na medida em que o indivíduo 
usa pintura, enfeites, etc., de acordo com o grupo ao qual per
tence. Tendo por função ritualizar um comportamento, a orna
mentação introjeta nos indivíduos princípios de significação 
e entendimento. Relaciona-se ao comportamento efetivo do in
divíduo, uma vez que ritualiza o que necessita ser introjetado 
para que a ação se cumpra. 

Entre os Xavante, as classes e as categorias de idade, os grupos 
cerimoniais, bem como as 1 inhagens, se diferenciam através 
da ·ornamentação. 

As classes de idade são formadas por ind ivíduos que viveram 
juntos no hâ (casa dos solteiros) durante o período que precede 
a iniciação, cerca de cinco anos. Existem oito classes de idade 
formando um ciclo contínuo de mais ou menos quarenta anos. 
As categorias de idade são grupos formados por indivíduos que 

1 
Mül ler emprega o termo cerimônia no sentido secular/profano e ri

tual, no sentido religioso/sagrado . Por exemplo: no caso dos Xavante, 
a corrida de toras de buriti é uma cerimônia, enquanto que o evento 
waia é um ritual. Cerimonial é usado em contraposição a cotidiano, 
compreendendo, neste caso, tanto rituais como cerimônias . 

têm em comum certos atributos reconhecidos socialmente, de 
acordo com seu desenvolvimento biológico, psicológico e 50. 

cial. Entre os Xavante, encontramos categorias de idade para 
os homens (em número de oito) e para as mulheres (em núme
ro de sete) . Enquanto que o indivíduo pertence sempre a urna 
classe de idade, muda de categoria de acordo com as fases do 
ciclo de vida. Assim, a classe de idade à qual pertence corres
ponderá, no decorrer do tempo, a diferentes categorias sociais. 
Ou seja, as classes de idade movem-se através das categorias 
que, por sua vez, são fixas 2

• 

O conceito de grupo de idade utilizado por Müller ( 1976 cap. 
111) compreende, simultaneamente, os conceitos de "classe" e 
"categoria" de idade. É a combinação dos dois critérios que 
Céltegoriza socialmente o indivíduo, de acordo com um sistema 
de c lassificação cuja estrutura é móvel e fixa ao mesmo tempo. 
Dito em outros termos, um sistema de classificação cuja estru
tura compreende uma ordem sincrón ica e uma ordem diacrô
nica. 

Para entender a .lógica deste sistema não bastaria um modelo 
que levasse à compreensão dos princípios estruturais de ordem 
sincrónica. Segundo o modelo diádico construído por Maybury· 
Lewis ( 1974), a sociedade Xavante poderia ser apresentada 
como um conjunto de instituições moldadas em uma série de 
antíteses analógicas. Assim, o princípio que permeia o sistema 
de grupos de idade é dicotómico. Este princípio dá conta de 
relações entre o que o autor chama de classes de idade alterna
das e classes de idade consecutivas, pois a antítese entre rela· 
ções consecutivas e alternadas é parte dessa d icotom ia. À rela
ção entre classes de idade alternadas ele chama de cooperação; 
à relação entre classes de idade consecutivas ele chama de com
petição. Maybury- Lewis explicita estas relações porque parte 
de um aspecto sincrónico da estrutura do sistema de grupos de 
idade, isto é, a d ivisão das oito classes de idade em metades es
portivas que se opõem. 

As metades esportivas são formadas por classes de idade alter· 
nadas. Por isso, há uma relação de cooperação entre essas elas· 
ses porque, como grupo (metade esportiva), elas se opõem às 
intermédias que formam a outra metade. E, logicamente, há 
uma relação de competição entre cla.sses consecutivas porque 
pertencem a metades opostas. 

2 
A definição de classes de idade reúne um conjunto de dados de 

Maybury-Lewis (1967:105 e ss.), de Giaccaria & Heide (1972 :120/121) 
e constatações de Müller no trabalho de campo. Agregue-se que Giacca· 
ria & Heide empregam inversamente os termos "classe" para "categoria", 
e "grupo" (e.m lugar de categoria) para "classe''. 

A corrida de toras de buriti é uma manifestação simbólica da 
oposição entre as metades esportivas e, portanto, da antítese 
entre as relações de cooperação e competição entre as classes 
de idade, expressões do princípio dicotómico que permeia o 
sistema de grupos de idade. 

A classificação dos indivíduos em grupos cerimoniais, segun· 
do Müller (1976 cap. 111), está vinculada ao desempenho de pa
péis rituais e ao grau de in iciação ao ritual waia (ver p . 13). Es
ta divisão se assemelha à dos grupos de idade. 1 O waiarini é o 
rito de iniciação ao waia. Por ocasião da realização de cada 
waiarini, que ocorre de 15 em 15 anos, aproximadamente, um 
grupo cerimonial se responsabiliza pela iniciação de grupos 
mais jovens. Assim como no ritual de iniciação à maturidade, 
os indivíduos passam de um grupo a outro e, por conseguinte, 
de um grau de iniciação a outro, quando um novo grupo de 
jovens é iniciado. Cortando essa divisão segundo o critério de 
grau de iniciação, prevalece outro critério que classifica os Xa
vante de acordo com a categoria de idade a que pertencem ao 
serem iniciados no ritual waia. Dessa forma, se o indivíduo já 
tiver a orelha furada, por já ter passado pelo ritual de iniciação 
à maturidade (categoria ritéi'wa), ele será ipredumrini. Se não 
tiver a orelha furada será aiuterene. Há, portanto, cinco grupos 
cerimoniais: 1) jâ'rasi'wa; 2) daamawaía'wa ipredumrini; 3) 
daamawaía 'wa aiuteréne; 4) waia rté ipredumríní; 5) waia ité 
aiuteréne. Além destas divisões, em que se classificam os par
ticipantes do ritual waia, existe uma outra, em duas metades: 
wedehâri'wa e um'retede'wa. 

A categorização dos indivíduos no que se refere ao sistema ri
tual (como sistema classificatório) é expressa, de um lado, pe
los papéis que desempenham nos rituais, isto é, pela ação ri
tual; e, de outro, pelas pinturas e enfeites corporais, bem como 
objetos rituais usados pelos diferentes grupos cerimoniais. A 
ação ritual de um grupo se define por ser contraposta à ação ri
tual de outro grupo. E, ainda, segundo a relação que estabele· 
ce entre os grupos no processo de socialização - no que se 
refere à esfera ritual e mágica - e, finalmente, à relação entre 
os seres sobrenaturais e os homens. 

Como se vê, os indivíduos desempenham papéis rituais segun
do o grupo a que pertencem. Estes papéis dizem respeito às 
relações entre os seres sobrenaturais e entre estes últimos e os 
homens. Assim sendo, a d ivisão dos indivíduos em grupos ce· 
rimoniais encontra correspondência na estrutura do conteúdo 
ritual. 

Já tratamos dos seguintes grupos sociais: classes de idade, cate· 
gorias de idade, grupos cerimoniais, sistemas classificatórios 
identificados por uma ornamentação corporal a eles relaciona-

da. Em ocasiões cerimoniais ela expressa a categorização social 
dos indivíduos, de acordo com o pertencer a esses grupos. Nas 
mesmas ocasiões, os indivíduos se-ornamentam segundo a li
nhagem a que pertencem. São enfeites e motivos de pintura 
cO'rporal usados pelos que possuem direitos e deveres perti· 
nentes à esfera ritual e mágica, devido ao fato de serem mem· 
bros de certas linhagens. Segundo esse princípio, exercem de· 
terminadas funções rituais, confeccionam e são proprietários 
de certos enfeites cerimoniais, realizam ritos mágicos, etc. Na 
maioria dos casos, trata-se de ritos mágicos relacionados à na
tureza, àssegurando caça e pesca; impedindo que chova duran-
te as caçadas no' período da seca ou ritos para curar pessoas 123 

que sofreram ferimentos, como no caso do "dono da cobra", 
que cura quem for picado por ela (cf. Giaccaria & Heide 1972: 
108ess.). 

No que se refere à ornamentação corporal, ao nível de catego
rias sociais, ela sintetiza, no corpo do indivíduo, a representa
ção simbólica da inter-relação dos sistemas classificatórios. Assim, 
num evento cerimonial, 'sinais simbólicos que compreendem 
elementos da decoração corporal, tal como se combinam na or· 
namentação completa de cada indivíduo, vêm a ser marcas 

distintivas das diversas categorias que o identificam. 

Na qualidade de sistema de comunicação visual, a ornamenta
ção do corpo entre os Xavante abrange diferentes recursos que 
se completam para emitir mensagens. A pintura do corpo, co
mo linguagem pictórica, possui traços distintivos de natureza 
diversa daquela referente aos enfeites, objetos e intrumentos. 
Esta distinção não é feita pelos Xavante. Ao ilustrarem no pa· 
pel a ornamentação do corpo, raramente dissociam a pintura 
dos enfeites, arranjos de cabelo, objeto e instrumentos rituais. 
Os Kayapó e Asuriní, ao contrário, preenchem a folha de pa· 
pel com uma estampa da 'pintura corporal. Para os Xavante, a 
ornamentação completa é que diferencia ou ident ifica um in· 
divfduo em relação a outro. Aspecto igualmente importante 
revelado nas suas ilustrações é o fato de que, para reproduzi
rem a pintura do corpo no papel, os Xavante desenham geral
mente a figura humana . Isto porque ela compreende partes 
do corpo cobertas por cores. Para refazê-la no papel é necessá
rio a representação do próprio corpo, sua anatomia que sinali
za, em seu conjunto, a linguagem visual. Os motivos da pintura 
recebem o nome dessas partes ou das cores. Em geral, utiliza
zam o negro do jenipapo misturado com carvão vegetal e o ver· 
melho do urucu. Os motivos tingidos de b ranco (proveniente 
de uma espécie de argila) representam animais e espíritos. 

_O repertório de desenhos é pequeno. Unicamente o retângu
lo vermelho pintado nas costas e no tórax vem a ser "repre
sentativo". É denominado dai'ianapré, que significa estômago, 



tripa. Os elementos pictóricos - unidades mínimas distintivas 
de for ma e cor - são, portanto, as partes do corpo por eles 
abrangidas e o citado retângulo vermelho. Cobrem, em geral, 
as seguintes áreas: na cabeça são pintadas - a franja do cabelo, 
testa, tonsu ra e rnaçãs do rosto; no tronco e membros - os 
ombros, braços, metade das coxas, pernas e urna região do es· 
tô.mago e das costas. Neste caso, a fa ixa compreendida entre o 
pescoço e a cintura, nas costas, e o retângulo, na frente, os 
quais, conjuntamente, representam as vísceras. No pescoço, 
punhos e tornozelos são usados cordões de fibra vegeta l que 
marcam os limites das áreas cobertas pela p intura. Tais limites 

124 são estabelecidos pela concepção que os Xavante têm da anato
mia humana. DivideJll o corpo nas referidas áreas, pintadas por 
elas, exceto: mãos, pés e pescoço. 

Em certas c ircunstâncias, os motivos de pintura não obedecem 
a esses limites. Tais são: a) quando representam espíritos e an i
mais em ritua is como o waia; b) quando são usados durante os 
rituais que marcam mudança de status (ritos de iniciação); 
c) quando envergados por pessoas que se distinguem indivi
dualmente pe lo exercício de funções mágicas ou rituais (pin
tura do jusi'wa e do a'amã). 

Nos casos a e b, a pintura não distingue as partes do corpo se
gundo a referida concepção anatôrnica. Com isso, exprimem a 
negação do caráter humano do corpo. Em outras palavras, tal 
como os animais e os esp íritos, os indivíduos, em momentos 
de transição de status, não pertencem ao mundo dos homens. 
O mesmo diz respeito aos motivos do item c: d istinguir-se 
individualmente também significa estar à margem da sociedade 
dos homens. A transgressão de regras na execução da pintura 
pode estar relacionada ao privilégio de certos indivíduos in
vestidos do d ireito e do dever de exercer funções rituais e má
gicas. 

Quanto aos enfeites, é comum a toda ornamentação o uso dos 
amarrilhos nos pulsos e tornozelos, do colar sorebju'a e, para 
os homens maduros, o de auriculares de forma ci líndrica. Co
tidianamente, o Xavante pode usar pulse iras e pintar de ver
melho a franja do cabelo. Esta é, em linhas gera is, a apresenta
ção da figura cultural masculina Xavante. 

Os motivos de p intura e demais elementos de decoração do 
corpo são reservados para os eventos cerimoniais. Nessas oca
siões, os arranjos de cabelo e outros enfeites e objetos rituais 
tornam mais complexa a apresentação visual do corpo. Os Xa
vante o decoram segundo a ação desenvolvida num dado evento. 
Por exemplo, nos rituais waia dedicados à obtenção, junto aos 
espíritos, dos poderes de procriação e agressividade (Maybury
Lewis 1974:266), a maioria dos homens pinta o corpo de ver
melho, usando o mot ivo daupté (tronco, braços, coxas pinta- . 

dos de vermelho) e dafianapré (retângulo vermelho sobre o tó
rax, frente e costas). Ao mesmo tempo, o ind ivíduo decora seu 
corpo segundo o evento e o grupo social a que pertence. Uma 
vez que o desempenho de uma atividade, ou papel que o ind i
víduo representa na ação ritual, são determinados por catego
rias sociais que o identificam, a ação ritual e a ornamenta{;ão 

·corporal expressam, em conjunto, a classificação social dos que 
nela participam. Por exemplo, na corrida de toras de que par
ticipam grupos de idade, é usada a pintura própria de cada 
grupo. No ritual waia, os grupos cerimonia is se d istinguem seja 
pela p intura corporal, seja pelos enfeites e objetos de que são 

. portadores: um grupo decora o tórax com traço branco; 0 
outro, com traço preto; um grupo usa enfeites de penas na 
cabeça e, o outro, o colar a'é. Certos elementos decorativos 
relacionam-se apenas à categorização social e não à ação ritual. 
É o caso de enfeites usados por indivíduos que possuem pri
vilég ios herdados patrilinearmente. 

Os instrumentos musicais e objetos rituais também devem ser 
tidos como parte da ornamentação pessoal, uma vez que a 
completam, distinguindo indivíduos e grupos. Por exemplo, 
no ritual waia, um grupo cerimonial empunha o maracá e a 
borduna; outro, traz a flecha piubniptoro e o terceiro, a fie· 
cha tiipe. Na corrida de toras, um dos grupos de idade porta 
um chocalho de cascos de cervo, no tornozelo, cujo som acom
panha o ritmo da música e dança que encerra a cerimônia (ver 
pranchas 1 e li) . 

Como dissemos, a análise de parte do material visual baseou-se, 
metodologicamente, na serniologia. Considerando uma das ma
nifestações dessa linguagem simbólica, isto é, a decoração do 
corpo usada pelos grupos de idade, a análise teve como objeti
vo isolar, e identif icar mesmo provisor iamente, os elementos 
visua is ou unidades mínimas distintivas. Esse é o primeiro pas
so para a descrição da estrutura dá ornamentação do corpo 
entendida como sistema de comunicação. 

Essa metodologia demonstrou que as relações entre e lementos 
· visua is na decoração do corpo, usados nas cerimônias dos gru
pos de idade, são mais re levantes que os e lementos em si. Os 
grupos de idade se d iferenciam através da pintura. Mas não é 
um elemento em si que representa a marca distint iva. São as 
relações entre unidades distintivas que permitem expressar a 

1 diferenciação, expl icando os princípios estruturais dessa lingua-
gem . Os dados foram organizados de modo a estabelecer seme
lhanças e diferenças ao níve l d as unidades distintivas (como num 
sistema classificatório) entre as pinturas corporais usadas pelos 
grupos de idade nas atividades cerimoniais observadas pe lo pes
quisador (co rrida de toras de buriti, ubd§'warã e dafiore). Para es
tabelecer as re lações de diferença e semelhança foram uti lizados 
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Prancha 1-A - Motivo daiíaflapré: usado no 
ritual waia. B - Desenho damn'rada (Parte da 
pintura que aparece combinada com os moti
vos). C - Colar sorebju'a : usado em eventos 
cerimon iais e cotidianamente. O - Mot ivo 
daflihâdâ: usado no ri tual de iniciação à ma
turidade. 

• Preto li Vermelho 
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Prancha la-E - Motivo piu: representa espíri
tos de animais. F - Motivo hu: representa espfri· 
tos de. animais. G - Motivo ja'u'e: representa 
esplritos. H - Motivo jusi'wa: distingue indivi
duas por suas funç'Oes mágicas e rituais. 

• Preto []. Vermelho 

L 

Prancha 11-1 - Motivo a'amã: distingue indiví
duos por suas funções mágicas e rituais. J-Mo
tivo daupré: usado no ritual waia . L - Motivo 
dauhább: usado no rito do casamento. M - Más
cara wamfíoro: usada no rito de iniciação à 
maturidade . 

• Preto li Vermelho 

J 
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quadrns formais da lógica matemática aplicados à semiologia. 
Operações da teoria dos conjuntos foram realizadas a fim de 
estabelecer elementos específicos e elementos comuns da orna
mentação corporal de cada grupo de idade. Através das opera
ções foram obtidas algumas conclusões: 1) unidades de pintura 
corporal não podem ser agrupadas em conjuntos que compreen
dem unidades da pintura corporal de cada grupo de idade: não 
são estas as unidades mínimas significantes, mas sim as possibi
lidades de combinação destas unidades (cor e forma) que dife
renciam a pintura de um grupo de idade em relação à pintura 
dos outros; 2) as possibilidades de combinação destas unidades 

128 variam de acordo com as relações existentes entre os grupos, 
segundo regras da estrutura do sistema de grupos de idade; 3) 
a classificação dos sign ificantes baseia-se nas relações entre as 
próprias unidades significantes. 

Inicialmente, foram agrupadas unidades e efetuadas as opera
ções, levando·se em conta o agrupamento dos indivíduos se
gundo o fato de pertencerem a grupos de idade dist intos. Não 
obtendo-se resultados neste procedimento, util izou-se outro 
critério: o das relações entre os grupos de idade. O resultado 
das operações efetuadas demonstrou que, para se estabelecer 
as unidades mínimas significantes, é necessário descobrir re· 
lações entre dois grupos de idade, de um lado, e dois grupos 
de idade, do outro. Estes "agrupamentos" de grupos. compreen
dem aqueles que devem apresentar entre si certas relações, as 
quais servem para reuní-los num mesmo conjunto. Essas re
lações também são expressas na ação ritual e d izem respeito 
a um princípio estrutural do sistema de grupos de idade, de 
ordem diacrônica: relações entre gerações no processo de so· 
cialização. As diferenças e semelhanças estabe lecidas quanto 
às possibilidades de combinação dos e lementos revelam a se· 
guinte classi ficação: a) iniciados (rítei'wa, dafíohui 'wa e iprédu) 
e não-iniciados (wapté) 3

; b) iniciados que formam uma classe 
de idade responsável pela formação de indivíduos que forma· 
rão a c lasse d e idade alternada seguinte (dafíohui'wa e iprédu) 
e inic iados q ue a inda não devem desempenhar esta função 
(ritéi'wa); c) inic iados que estão desempenhando esta função 
(dafíohui'wa) e iniciados que já a desempenharam (iprédu). 

Esse exercício de análise foi realizado como uma identificação 
provisória de elementos a fim de que, a partir de la, se pudesse 
demonstrar a re lação entre os princípios estruturais da pintu· 
ra e os princípios do sistema de idade. Este, enquanto sistema 
class ificatório, é um dos sistemas de significação a que está 
re lacionada a ornamentação corporal. No capítulo IV dinese 

3 
Nomes de categorias de idade usadas por Müller para designar os 

grupos de idade, tal como o conceito é definido (ver pág. 8). 

(1976ms.). Müller trata de out ros sistemas de sign ificação, 
como o ritual waia, as linhagens e as relações de parentesco. 
Esses sistemas são denominados, respectivamente, sistema ri
tual, sistema político e sistema d~ parentesco. 

No curso do trabalho de campo entre os Xavante, e do pró
prio procedimento metodológico, os limites do objeto de estu
do - inicialmente definido como a pintura corporal - foram 
ampliados com a inclusão do material etnográfico referente aos 
adornos corporais, arranjos de cabeleira, instrumentos musicais 
e objetos rituais (cf. Müller op. cit. ). 

A PINTURA CORPORAL DOS KAYAPÓ·XIKRIN 

Em 1976, Lux Vida! ( 1978) publica um t rabalho descrit ivo 
sobre a pintura em jenipapo usada pelos Xi krin, em estado por 
eles considerado normal. Isto é, com saúde, o corpo limpo e 
apto a partic ipar de todas as atividades da comunidade. Muito 
rico graficamente e com significado essencialmente informati
vo, o conjunto dessa ornamentação corporal pode ser descrito 
e analisado de modo autônomo, sem referência a outros tipos 
de pintura e adornos corporais. Essa separação em níveis pres
ta-se a fins analíticos, porquanto, como veremos adiante, a or· 
namentação corporal apresenta certa unidade, globalmente es· 
truturada, integrando, através de símbolos visuais, as catego· 
rias, posições e processos mais significativos da cultura Kayapó. 

A pintura em jenipapo é tarefa exclusivamente feminina . Sen
do uma atividade contínua, as mulheres se apresentam sempre 
com uma mão preta - a mão-paleta - e uma mão branca, 
aquela que segura. Conduzem, ass im, no próprio corpo, além 
da p intura, a marca indeléve l de sua condição de p intoras. 
Todas as mul heres pintam, mas exige-se muito tempo e práti 
ca para dominar a técnica de ap licação correta dos desenhos no 
corpo. A pintura pode ser considerada uma meta-linguagem, 
de uso u niversal entre os Kayapó, que d emanda expressão cor· 
reta e cujo produto final é uma obra de arte capaz de propor· 
cionar prazer estético intimamente relacionado a um sentimen· 
to de valorização pessoal e do grupo. A pintura facial, execu· 
tada com pincel-lasca, prévio à pintura do corpo, requer cui· 
dado especial. A pintura corporal nas crianças pode ser tam· 
bém com o pincel, mas na maioria das vezes, faixas de tinta 
de jenipapo são executadas à mão e em seguida riscadas com 
o pente-riscador. 

Do ponto de vista formal, o padrão - a estampa como u m to· 
do - compõe-se de um desenho-base (conjunto de traços pa· 
rale ies) acompanhado ou não de um motivo decorativo. Os 
mot ivos são sempre desenhos geométr icos de linhas retas ou 
quebradas, formando triângu los ou quadricu lados. Existe um 
e lenco de motivos decorat ivos para a face e o corpo. São ai· 

tamente estilizados, tanto assim que a maioria deles não po· 
deria ser identificada sem a devida explicação por parte dos au· 
tores. Possuem denominações que se referem a algum aspecto 
do meio ambiente - flora, fauna - ou a um objeto de uso co· 
tidiano, corno, por exemplo, uma caixinha de fósforos. Essas 
denominações são simplesmente referenciais. 

Logo que a criança nasce, após a queda do cordão umbilical, 
ela é pintada de jenipapo, o que lhe confere status de ser hu
mano. Crianças pequenas de ambos os sexos recebem a· mes· 
ma pintura corporal. Pintar o bebê é uma manifestação de cari
nho e interesse da mãe pelo filho e faz parte do processo de so· 
cialização da criança. As mães Xi krin passam horas a fio pin
tando seus filhos. O corpo da criança é o laboratór io, a tela da 
jovem mãe para a aprendizagem da pintura corporal. É usando 
e reusando o corpo d e seu fi lho que uma mulher e·hsaia, apren· 
de e se qualifica como pintora. A p intura das crianças é uma 
ativ idade individual por parte da mãe, que tem total liberdade 
na escolha do desenho. Os desenhos aplicados na face podem 
ser reproduzidos verticalmente no corpo da criança, e isto é 
específico delas, estabelecendo-se certa continuidade entre a 
pintura da face e a do corpo. 

A pintura dos adultos difere da infantil por várias razões. No 
caso dos adultos, os motivos são menos numerosos e obede· 
cem a padrões mais rígidos. Os momentos e ocasiões para apli
cação da pintura seguem regras ligadas a outras esferas da orga
nização social. Dependem da categoria à qual o indivíduo per· 
tence: se é homem iniciado ou homem casado com fil hos, ou 
se se trata d e mulheres. Também d ependem de alguma ocasião 
que deve ser marcada: fim do resguardo após o nascimento de 
um fi lho, casamento, volta de uma exped ição guerreira, f im 
de luto, ocasiões para as qua is há desenhos espec ífi cos. As 
mulheres pintam os homens, jovens iniciados (seus fi lhos) e 
casados (seus maridos). 

As mulheres Xikrin se pintam mutuamente em sessões de pin
tura coletiva, mais ou menos a cada oito dias. A pintura fa· 
cial e corporal é escolhida com antecedência. Participam des
sas sessões mulheres casadas e com fi lhos, formando assim 
uma sociedade de mulheres. Se a comunidade é numerosa, divi
dem-se em duas sociedades: as mais jovens formando um gru· 
po e as mais velhas, outro, isto é, distribuídas por categorias 
de idade, cada grupo com sua chefe. 

No caso Xi krin, Viciai enfatiza a importância de se considerar a 
pintura como uma atividade em si, um meio de controle e so
cia lização; uma habilidade a ser adquirida por todas as mulhe· 
res, transformando esta atividade em verdadeiro hábito, cu l
t\)ra lmente orientado, onde o ideal está relacionado à perfei-

ção da técnica e ao prazer estético em reproduzir desenhos 
tradicionais. 

Quando se pede às mulheres Xi krin que desenhem no papel, per
cebe-se que a própria estampa que cobre toda a folha represen
ta o corpo, como se o corpo só existisse através dela. No pa
pel, porém, as pintoras estruturam as estampas de modo um 
pouco mais livre; sintetizam um desenho ou aumentam os mo· 
tivas decorativos de uma mesma estampa. 

Comparando-se a pintura corporal Xikrin com a dos Xav~nte, 
verifica-se que estes últimos não possuem a de jenipapo, de ti-
po cotidiano, executada pelas mulheres. Para os Xavante, a 129 
pintu ra corporal está associada aos rituais e é executada pelos 
homens: é uma roupagem para certas ocasiões, não podendo 
se r estudada isoladamente, isto é, separada do restante da or
namentação e caracterização do corpo. Conclui-se, portanto, 
que numa e noutra sociedade, a pintura corporal pertence a 
domínios diversos. Qualquer estudo comparativo deve consi· 
derar cada sistema gráfico inserido no contexto sócio-cultural 
a que pertence e esclarecer suas relações com outros aspectos 
da cultura. E, ainda, sua importância enquanto meio de comu· 
nicação, seu papel a nível informativo e expressivo e sua rela-
tiva autonomia ou não com relação a outras esferas da estru· 
tura sócio-cultural. 
A importância e o interesse por esse t ipo de pesquisa ficou ain· 
da mais patente no seminário rea lizado por iniciativa do Museu 
Nacional, UFRJ, em 1978, no quadro dos estudos sobre "A 
Construção d a Pessoa nas Sociedades Ind ígenas". Em 1980, 
num trabalho apresentado à 79~ Reunião da American Anthro· 
pological Association, Vidal ( 1981 :291-303) procura mostrar 
que a pintura corporal (e inclusive toda a ornamentação do 
corpo) possui as caracter ísticas de um sistema de comunicação 
visual rigidamente estruturado. E elabora um modelo capaz de 
dar conta de todas essas manifestações. Mediante t rês exem
plos que explicam a aplicação dessa metodologia, apresenta 
um modelo de leitura da pintura corporal dos Kayapó-Xikrin, 
captada num trabalho minucioso de observação, organização 
dos dados e análise . Isto é, u ma leitura de "dentro" do pró· 
prio sistema visual, que permite compreender sua forma gra· 
matical, detalhar e contextualizar o conteúdo das mensagens 
por e le transmitidas e a sua múltipla significância. 

O modelo apresentado no primeiro exemplo - ordenação vi· 
suai e seqüência gráfica que acompanha os acontecimentos 
ligados ao nascimento do primeiro filho de um jovem casal -
permite interpretar todas as manifestações visuais que ocorrem 
em d iferentes eventos sociais (nominação, iniciação, casamento, 
funeral, restrições pós-guerra, festa do m ilho, etc.). O modelo 
é sintetizado nu ma tabela - " Seqüência Pictórica" - onde as 



unidades gráficas (as pint uras corporais) ocupam seu lugar es
pec ífié:o no conjunto: a que categoria de pessoa correspondem 
e em que seqüência e momento do processo temporal aparecem. 
O significado de cada unidad e gráfica só pode ser entend ido em 
relação às outras unidades e à sua posiçãô no conjunto. E o con 
junto, visto co mo u m cód igo internamente padronizado, so
mente se torna inteligível quando analisado como parte de um 
un iverso mais amplamente padronizado. 

O conjunto e a seqüência das u nidades gráficas ex ibem uma es
t rutura interna recorrente para qualquer o utro conjunto de 

130 eventos. Constata-se, porém, a existêneia de dois pó los inva
riáveis. Um deles, simbolizando retraimento da vida cotid iana, 

isolamento, se manifesta através da ausência da pintura corpo
ral; o u seja, uma posição liminar, perigosa, so mente com urucu 
vermelho aplicado na face e ênfase na sobrevivência biológica. 
O outro pólo é a participação plena na vida social comunitária 
e atividades próprias a cada sexo e idade. O corpo é então de· 
corado com uma das estampas de jenipapo (unidades gráficas) 
apropriadas. Entre esses do is pólos há uma fase transitória em 
que a natureza e a ordenação das unidades gráficas diferem de 
acordo com o evento. Ist o porque, d urante esse espaço de tem
po é que as "caracter íst icas peculiares" de cada evento especí· 
fico - inclusive a relação de cada indivíduo-personagem com 
os o utros indiv íduos-personagens - são comunicadas publica
mente através de mensagens visuais (ve r tabe las 1 e 11). 

TABELA 1 - ~qüência p ictórica: nascimento de uma criança. 

Seqüência 
Criança 

A 

li A 

11 1 

IV 

V 

V I Jsc 

V II 

Atores 

Mãe 

A 

A 

Jsf 

Pai 

A 

B 

c 

J sm 

Kwatui 
MM, FM, FZ 

A 

A 

Jsf 

Embora não haja espaço para uma análise detalhada das seqüên
cias e o modo como se re lacionam a outras esferas da cultura 
Kayapó, alguns aspectos devem ser enfatizados. 1) A importân
cia de uma nova famflia nuclear. 2) A bilateral idade do sistema 
de parentesco. 3) A dicotomia espacial, típica dos grupos Jê, 
entre periferia - esfera doméstica ·_ e centro da praça, conse
lho dos homens. 4) O simbol ismo da perfuração do lábio in
ferior do bebê masculino e o grande disco labial vermelho usa
do pelo pai , ao reintegrar o conselho dos homens. 5) A ênfase 
atribuída à reintegração ritual do pai, especialmente quando 
reintroduzido no conselho dos homens, investido com grande 
variedade de símbolos visuais que indicam remarcada transi 
ção, perigo e poder (seqüências li e Ili). Na seqüência li, a im-

Ngêt 
FF, MF, MB 

A 

A 

Jsm 

Tempo /espaço 

Sete primeiros dias após o nascimento, MB 
faz a indumentária do bebé: ti pó ia e 
pequena esteira trançadas em 
folha de buriti. 
8'? dia. Queda do cordão umbil ical. 

9'? dia. Primeiro banho do bebê. Perfuração 
do láb io inferior por MF. 

10'? dia. 

12'? dia. 

17'? dia. 

2 meses. 

portância e tratamento específico dado à cabeça. Esta carac
terística é vital em outras seqüências pictóricas, por exemplo, 
na iniciação masculina. A cabeça humana é relacionada ao cen
tro da praça, igualmente centro do universo Kayapó e ao ins
trumento mais valor izado, o maracá. 6) A mãe, que permanece 
no seu próprio grupo doméstico, na periferia, é submetida a 
um ritual menos expressivo e que não ocorre no nível formal 
da comunidade. Contudo, o processo de integração como um 
todo é mais longo para ela. Dura cerca de dois meses, quando 
é aceita como membro da sociedade fem inina. 
Entre os Kayapó-Xikrin, os homens são tidos como os únicos 
responsáveis pela formação da criança no útero materno. A 
contribuição da mãe começa após o nascimento (leite versus 

sêmen). Neste sentido, a pintura corporal me-tuk enfatiza a 
relação mãe-filho. 

identifica tendências - e não fronteiras claramente definidas-, 
em relação às diferenças e semelhanças entre categorias simbo
lizadas na pintura corporal com jenipapo. Segund o ver ificou 
a autora, essas tendências são estatist icamente comprovadas 
e culturalmente admitidas. 

No segundo exemplo, Vidal apresenta uma análise formal da 
estrutura interna dos desenhos, as variações de u m mesmo de· 
senha e suas modalidades de uso no corpo, momento em q ue 

A 

Urucu 

- Posição li minai 
- Severas restri ções 
- Grupos domésticos, periferia 
- Cada qual aplica sua camada 

de urucu 

TABELA li - Ordem de seqüência 

B 

Urucu, carvão 

- Re integração no conselho dos 
homens 

- Periferia -- centro 
- En feitado por amigo formal 

feminino e conduzido ao 
centro da praça por amigo 
formal masculino . 

B: Cabelo acabado de raspar, 
untado com óleo de babaçu. 

c J 1 /2/3/4 

Jenipapo 

- Fim das restrições 
- Transição à no rmalidade e à reintegração na 

comunidade 
- Desenhos específicos indicando p rocesso de 

reintegração. 

Pintura executada sempre 
por mulheres aparentadas 

J5 

Jenlpapo 

- Posição normal 
- Participação p lena na 

vida comunitária 
- Desenhos específicos: 

para crianças (Jscl, 
para mulheres (J s fl e 
para homens adultos 
(J s ml-

' 

Face enegrecida com carvão e J1: tep-ibe. Desenho constituído de linhas paralelas , 
corpo pintado com urucu. verticais, específico de recém-nascido. Aplicado a 
Usa grande disco labial de dedo. Representa indiscriminadamente a mancha 
madeira pintado de vermelho. do couro da anta nova, veado novo, ou pequeno peixe. 

C: Face e corpo inte iramente 
enegrecidos com carvão . 

Ji: ã-ke·re-ko. Primeiro desenho de jovem mãe. Representa 
o desenho de um peixe. 

J3: rop·krori. Desenho comumente feminino, que indica 
o término do período de restri ções. Representa o 
couro da onça. 

J4: me-tuk. Outra variante indicando o fim do período 
de restrições. Todo negro. A variante feminina (J4f) 
e a masculina (J4ml diferem uma da outra apenas no 
desenho do rosto. 

As diferentes variantes de uma única estampa - ã-ka-pruk - e 
os critérios da aplicação dessas variantes no ·carpo humano 
ilustram este aspecto da ornamentação corporal Xikrin. Neste 
sentido, a pintura· corporal de jenipapo compreende uma rica 
variedade gráfica de estampas, e variantes de uma mesma es· 
tampa, que devem ser entendidas em relação à amplitude do 
campo semântico que abrangem. 

considerado ideal: simetria, linhas paralelas, finas e regulares, 
textura fechada, proporções corretas (ver prancha 111 ~-
As tabelas que se seguem indicam a distribuição das variantes 
quando apl icadas ao corpo. 
A partir de material visual recolhido em duas comunidades 
Kayapó (Xikrin e Menkragnotí), referentes a inda à pintura cor
poral em jen ipapo, Vida! compara, no terceiro exemplo, dife
rentes estilos. A d iferença está na estrutura do padrão usado 
no desenho-base (terminologia da autora). Enquanto os Xi· 

As estampas de jenipapo são numerosas mas não infinitas. Obe
decem a regras estéticas de forma e estilo, em termos do q ue é 
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Prancha 111 - Varia ntes da estampa ã-ka-pruk 
e sua aplicação no corpo. 

a, b - Pintu ra facial aplicada sempre comes
tilete de nervura de palmeira. Para ambos os 
sexos e todas as categor ias de idade. 

c, d - Variantes de pintura corporal para 
uso exclus ivo de crianças. Aplicação comes
tilete de nervura de palmeira. 

a, b, e, d - ã-ka-pruk. Padrão decorativo 
emoldurado por um desenho-base de linhas 
paralelas, verticais (no corpo) ou horizontais 
(na face). Característico da pintura corporal 
dos Xikrin. 

e, f - Varian tes de pintura corporal de mu
lheres e crianças. Aqui o desenho como um 
todo é denominado ã-ka -pruk. A pintura é 
aplicada à mão e riscada com pente de madeira. 

g - Variante exclus ivamente masculina. Dife
re de todas as outras por ser assimétrica. Na 
verdade, o ún ico padrão assimétrico regis
trado entre os Xikrin . 

krin empregam linhas finas, fechadas, paralelas verticais e 
hori zontais - o padrão tep-i-ôk (espinha de pe ixe ) -, os 

Menkragnotí aplicam o padrão ka-pra-ôk (casco de tartaruga), 
hexagonal. Estes dois referenciais básicos determ inam estilos 
diversos e possib ilidades estruturais de combinar e ordenar ele
mentos internos (ver pranchas IV e V). 

Semelhantes diferenças de estil o entre grupos indígenas do 
mesmo stock lingü i'stico e cultural, historicamente separados há 
pelo menos 150 anos, devem ser entendidas como resultado da 
elaboração e uso recorrente de certos pad rões básicos, em detri
mento de outros. Uma tendência dada produz um novo padrão e 
leva, gradualmente, a uma nova orientação estilística e expres
são estética completamente diversas. 

Esta conclusão evoca as pesquisas e hipóteses pioneiras de Lévi
Strauss no ensaio sobre a arte gráfica Kadiwéu: "Uma socieda
de e seu estilo" (1955:153/169), em que relaGiona estilo e or
ganização social. A decoração da pele executada pelas mulhe-

res Kadiwéu possui uma conotação heráldica. Sua função pri
mordial é "'conferir ao indivíduo sua dign idade de ser humano". 
Mas expressa uma segunda diferenciação fundamenta l: distin
gue as castas sociais. Simboliza, portanto, ao mesmo tempo, "a 
passagem da natureza à cultura" e a hierarquia de status no in
ter ior da sociedade. 

Interpretando a "estética de Lévi-Strauss", J . G. Merquior 
(1975) comenta: "A função da decoração facial coi ncide assim 
com a máscara. Figura a persona, a personalidade social. Com 
isso, esconde a individualidade sob o papel social, de acordo 
com esta 'dupla função que as sociedades sem escrita atribuem 
à máscara: dissimulação do indivíduo que a usa, conferindo-lhe 133 

uma sign ificação mais alta' (L-S 1966:280)''. Aqui, Lévi-Strauss, 
segundo Merquior, levanta " . .. uma hipótese de grande im
portância para a evolução de seu pensamento estético. (Os 
Caduveu) apegavam-se de tal modo à diferenciação de suas três 
castas ( ... ) que sua sociedade encontrava-se ameaçada pela se
gregação. Esta ameaça se tornava particularmente aguda pelo 

Ã KA-PRUK, PINTURA FACIAL 

Pintôdo com estilete 
de nervura de foi ha 
de palmeira 

Aplicado com estilete 
de nervura de 
folha de palmeira 

Aplicado com a mão 
e riscado com o pente 

Variante Criança Mulher Homem 

a X X X 

b XJ X2 X3 

1 
muito comum; 

2 
menos comum; 3 raro, exceto para os homens muito jovens, cuj o corpo é tratado como 

o de um adulto e, a face, como a de uma criança. 

Ã -KA-PRUK, PINTURA CORPORA L 

Variante Criança Mulher Homem 

c X 

d X 

e x X 

X X 

g X 



Xikrin 
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Menkragnotí 

Prancha IV · Padrões de pintura corporal 
X ikrin e Menkragnotí. 

Prancha V · Desenhos-base e motivos decora
tivos Xikrin e Menkragnotí elaborados em 
papel. 1. Menkragnotí. Desenho-base: casco 
de tartar~ga. 2. X ikrin. Desenho-base: espinha 
de pei xe. 3. 4. Desenhos em linhas . curvas, 
inexistentes entre os Xikrin. (ndios Menkrag
notr. Os desenhos nqs 1, 3 e 4 foram coletados 
entre os Menkragnotí por Gustavo Verswijver. 

2 
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Foto 1 · Pintu ra fac ial. Variante b . Foto 2 · Pintu ra corporal. Variante f em cri
ança. lndios Xikri'n . 

Foto 3 · Pintura corporal. Variante f em mu
lher adu lta. lnd ios Xikr(n. 

Foto 4 - Pintura corporal. Variante e em ho
mem adulto. lndios Xikri'n . 
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Foto 5 - Pintura corporal com: 1. desenho
base em negro riscado com pente. 2. motivo 
decorativo "cobra do fundo d'água": linhas 
paralelas em contraposição esboçadas com 
estilete. t'ndios X ikrln. 

Foto 6 - Pintura em papel. 1. desenho-base. 
2. espinha de peixe (retângulos, no centro) . 
3 . motivo ã-ka-pruk em processo de elabora
ção, nas late rai s. 1-ndios X ikr ln. 

Ritual Kuore-kangó. Pintura corporal Txu
kahamãe. Fotos 7, 8 - Cena de rito de nomina
ção. Repare-se o adorno auricular ainda fora 
da orelha do nomeando. rndios Txukahamãe 
grupo Kayapó, Parque lnd ígena do Xingu: 
Foto Frederico F . Ribeiro. 1981. 
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fat o de que os Caduveu, cont rari am ente aos Guaná (que lhes se r
viam de escravos) e aos Borôro, não com pensavam os efei tos 
desta rigidez hie rárqu ica por uma d ivisão em duas metades, re
cortando as castas" (1975:13/1 4). 

Com efe ito, Lévi-Strauss assina la q ue o s iste ma soc ia l dos Gua
ná e dos Borôro " ... oferece, no plano sociológico, uma estru
tura análoga à apresentada, no plano estilísti co, pela arte cadu
veu. A organi zação de uma estrutura ternária se o põe à biná r ia, 
sendo uma simétrica e a outra assimétrica" ( Lévi-St rauss 1955: 
168). Merqu ior prossegue afirmando que: " ... a introdução 
das metades opõe um mecanismo social fundado sobre a reci
procidade àquele fundado sobre a hierarquia. A hipótese de 
Lévi-Strauss - continua o autor - equiva le a postular que os 
Mbayá falharam na adoção de uma semelhante estrut ura me
diadora no p lano sociológico, mas nem por isso se privaram de 
conhecê-la. Não tendo adotado um sistema med iador simetria/ 
assimetria na real idade social, os Mbayá 'se puseram a sonhá
lo" ' (1975:14/15). Conclui-se, assim, que a arte gráfica dos 
Kadiwéu, na expressão de Lévi-Strauss é como um fantasma de 
uma sociedade que procura, com uma paixão insac iada, o meio 
de exprimir simbolicamente as instituições que poderia ter se os 
seus interesses e as suas superstições não a impedissem disso" 
(1955:169). 

Mais adiante, Merq uior argumenta que, no plano sociológico, 
" . .. med iante a d ecoração facial, a a rte se punha a serviço d a 
sociedad e e de suas d ivisões ( ... ). A arte se dá agora como 
uma at ividade compensadora, como uma sol ução fantást ica 
das co ntrad ições da so ciedade - como um a 'mediação imagi
nár ia' . Não é mais soment e uma fer rament a da vida socia l em
p írica : é t a mbém a imagem de seu ult rapassar: desenha a metá
fora da forma utópica da sociedade onde nasce. E é sem dúvi
d a o sentido transcendental desta 'vontade do metassocial' 
que faz. da pintura corporal dos Caduveu ·alguma coisa de tão 
tenaz, capaz de subsistir entre o abandono e o esquecimento 
de tantos de seus usos e de suas técnicas" (1975 :15). 

Para encerrar, baseado na interpretação estrutural dos mitos 
de Lévi-Strauss, diz Merquior: "Vista deste ângulo, a arte se 
aproxima do mito, já que 'o pensamento mítico procede da 
tomada de consciência de certas oposições e tende à sua med ia
ção progressiva' " (Ibidem). 

A PINTURA CORPORAL DOS ASURINf 

Tendo em vista ampliar o conhecimento da linguagem simbó
lica dos ornamentos corporais e efetuar análises comparativas, 
Regina Müller inicia, em 1976, o estudo dos Asurin í do Xingu. 
Na escolha do grupo leva em conta, por um lado, a presença de 

um sist ema gráfico a ltamente elaborado e , pelo outro , a van. 
tage m qe sit uar-se nu m cont exto socia l e ecológico d iverso dos 
ante r iormente estudados. 

Ent re os Asurin í do Xingu, grupo T up í da floresta tropical, a 
ornamentação corpora l pode ser d ividida e m d ife rentes níveis, 
a exemp lo d o q ue ocorre no caso dos Xi krin. A lém disso, a arte 
gráfica, represent ada por desenhos geométricos apl icados à 
p int ura do corpo, encontra o ut ros suportes - as peças de cerâ
mica - e outras manifestações: a t atuagem do corpo e a gra
vura em cabaças. Constitui , por isso, um sist ema visual autôno
mo, com gramát ica própria, que o bedece regras estét icas e 
morfológicas observadas nas variações dos di ferentes pad rões. 
Com efeito, os desenhos geométricos são ap licados em diferen
tes formas a superfícies diversas e em combinações variáveis, 
resu ltando numa ampla gama de possibilidades. 

Comparando-se o sistema visual Xi krin e Xavante, grupos Jê, 
com o dos Asuriní, observa-se que, entre os pr imeiros, p redo
mina uma relação entre a ornamentação corporal e a ordem so
cial. No caso dos Asuriní, a arte gráfica está vincu lada a u m sis
tema de significação, cujo conteúd o se encontra, pr incipalmen· 
te, no domínio da natureza, de um lado, e na cosmologi a, do 
outro. Além desses domínios, relaciona-se à produção da cul
tura mater ial do grupo e à atividade de desenhar e m si. 

A tradução da nomenclatura de certos desenhos geo métricos 
(izóak = desenho, pint ura) demonstra que se t rat a de estili
zação de e le mentos da natureza, tais com o : 1) dfawotsireka· 
rakynga (dzawotsi = jabuti; garekará = parte t raseira do ani
mal ; gakynga = osso). Ou seja, o sso da bunda do jabuti ; 21 
di awo tsirawera (diawotsi = jabuti ; garawera = intestinos): 
desenho relacionado aos intestinos do jabuti; 3) diwotsifa
fera (dlawots7 = jabuti ; gafafera = pata): representação das 
patas desse quelônio ; 4) dzawotsifoak (dzawotsi = jabuti; 
izoak = desenho) : desenho de jabuti; 5) diawotsirekaraiwera 
(diawotsi = jabuti; garekarará = parte traseira do animal): 
relacionado à parte traseira do an imal: provavelmente ao dese· 
nho da carapaça, nessa região; 6) dzawaraioriwa (diawara = 
onça): relacionado ao cogote da onça, provavelmente ao de
senho da pele da onça pintada, nessa região; 7) awatsipotyra 
(awatsi = milho; potyra = flor); 8) ehiraimbawa = favo de 
mel; 9) mytupepapirera (mytu = mutum; gapirera = pena; 
gapepá = asa). Ou seja, pena da asa do mutum; 1 O) kumandá 
= feijão; 11) ipirapekunyny (pirá = peixe; pekon = guelra) ; 
12) kafuew( = cipó entrelaçado; 13) diagiwaky . (dzagiwa = 
espécie de árvore; gaky = galho): galho de dzagiwa, a lém de 
outros. 

A ma ioria dos desenhos, inclusive as estilizações de elementos 
da natureza, seguem um padrão chamado taingawa, nome liga-

do ao domínio cosmológico. Taingawa é a representação sim
bólica de uma figura antropomorfa, presente nos ritua is xama
nísticos. Trata-se de um objeto ritual cuja forma lembra um 
ser humano com braços e pernas (ver figura ao lado). Tainga
wa quer dizer representação. Por exemplo: uiraraingawa. É a 
representação da garça, objeto ritual que recorda esta ave: ar
mação de talos de bambu encapados de algodão. A hipótese é 
de que o termo para o padrão de desenho se refere a uma re
presentação em especial: a do objeto ritual que representa a 
forma humana, cujos braços e pernas seriam considerados as 
unidades mínimas que identificam o padrão, como os traços 
abaixo esboçados. 

Registram-se muitas variações desse padrão. Uma delas é tain
gaw(, que é o taingawa pequeno; outra, taingawa dzowaiaraka, 
que é a f igura antropomorfa sem braço, segundo dados de 8. 
Ribeiro. Pudemos observar outras mais, principalmente na de
coração da cerâmica: taingakoá, taingazopupé, taingaiowapy
ka, tainga'Zowa'awa, etc. Trata-se de cr iações individuais cuja 
designação e semântica é dada pelas respectivas autoras. Ou
tras variações do padrão taingawa são, como já dissemos, esti
lizações de e lementos da natureza: pode-se identificar o mes
mo desenho como ·perna de jabuti ou taingawa. Isto é, usam
se os dois termos para identificar o desenho, ora referindo-se 
ao seu conteúdo (o que chamamos de estilização de um ele
mento da natureza) ora ao padrão (unidade mínima e regras 
de combinação que identificam a rea lização gráfica) . O galho 
da árvore diagiwa é outro exemplo de desenho que segue o 
padrão taingawa. 

Ainda no domínio cosmológico, encontra-se o motivo chama
do kwatsiarapara, entidade mítica que deu o desenho à huma
nidade. É aplicado ao corpo, à cerâmica e ao trançado (penei
ra oval - pyrypem kwatsiara - e t iara de uso masculino -
dzekiwitá). Com o mesmo padrão são enfeitados arcos e fle
chas cerimoniais. 

No repertório de desenhos dos Asurin í, contam-se a inda os que 
trazem preferencialmente o nome da forma à qual são aplica-
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dos, ou de um detalhe do objeto. Tais são: 1) tamakyfoak 
(tamaky =perna; ifoak =desenho); ou seja, desenho da perna; 
2) témbekwareropitá (tembekwa = lábio): detalhe do enfeite 
labial; 3) dia'eakynga dza'e ::;; panela; gakynga = cabeça. Re
fere-se à borda da panela dza'e. 

Outros desenhos recebem o nome do próprio grafismo: 1) piri
nina = linhas; 2) ipinima = pintas. Cabe notar que o motivo 
usado privativamente na pintura corporal feminina chama·se 
dtoaketé, que significa: pintura de verdade, pintura por exce
lência. Esse padrão não · pode ser transposto a outra superfície, 
uma vez que requer a forma humana para ser realizado (ver 
prancha V 1 - motivos ornamentais dos Asurin í e fotos 9 a 13). 

Na fase atual da pesquisa, Müller utiliza, em caráter provisório, 
a seguinte terminologia com referência à arte gráfica Asuriní: 
1) padrão, ao nível das regras de forma. Corresponderia ao so
brenatural (por exemplo: taingawa), como eixo determinante 
da realização de desenhos com vários significados relacionados 
à natureza e aos homens; 2) motivo, ao nível do conteúdo, on
de se encontram os três domínios citados: o sobrenatural (e
xemplo: kwatsiarapara), o natural (exemplo: a série jabuti), e a 
produção material dos humanos (exemplo: tembekwareropitá, 
dia'ekynga); 3) desenho, ao nível da frase realizada através dos 
veículos (suportes), expressão do conhecimento (exemplo: 
pata de jabuti, com conteúdo jabuti e padrão taingawa). 
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Prancha VI - Motivos ornamentais dos Asuri
n r * A. D"Zawara dzoriva lança, congote) . 
8 . Dl:avotsipapera (jaboti, pata) . C. Kumaná 
!feijão) . O. Kuiapei (desenho próprio da cu ia 

A B 

D 

E F 

e do ombro mascul ino). E. Ehiraimbawa • Desenhados no papel por Dfakundá, aproximadamente · 50 anos de 
!favo de mel). F. Dl:a'ekynga (panela, cabeça). idade, coletados por B. G. Ribeiro, 1981 . 

G H 

L 

G. Taingawa (figura ant ropomorfa). H. Tain
gawi (taingawa pequeno) . 1. Tainga wa dzo
waiarakara ltaingawa sem braço). J . Tama
kvdzoaka (perna, desenho). L . KwatSiarapara 
(entidade mítica que deu o desenho à humani 
dade) . M. Wi kwatsiaru. 
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Foto 9 - Mbatuia, 15 anos. Pintura facial: 
dzuru 'hona = boca preta; p intura corporal: 
tembekwara ropitá (adorno lab ial = tem
bekwa, dentro do beiço) . Foto Frederico F. 
Ribeiro, 1981. lndios Asurin<. 

Foto 1 O - Mará pintando a perna com o pa
drão tamakydzoaka (perna, desenho ). Foto 
Frederico F. Ribeiro. lndios Asuriní. 

Foto 11 - Mirabo p intando seu filho, Muru
munak, 6 anos. Foto Frederico F. Ribeiro, 
1981 . fndios Asurini'. 

Foto 12 - Pintura e tatuagem masculina. No 
ombro o padrão k uiapei (próprio da cuia). 
Foto Frederico F. Ribeiro 1981. lnd. Asuriní. 

Foto 13 - Participando de um ritual xama
n ístico, Mará enverga grande q uantidade de 
colares (mbuykyrirá e ka'ifiyfia) de osso de 
anta e dentes de macaco. Foto Frederico F. 
Ribeiro, 1981. lndios Asuriní. 
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O corpo, principalmente da mulher jovem, pode ser tido como 
0 suporte por excelência e o mais freqüentemente decorado no 
cotidiano. Não existem padrões ou motivos distintos para ca
tegorias de idade ou sexo. A diferença entre os sexos se mani
festa na distribuição das estampas sobre o corpo. O ventre das 
mulheres (do púbis à altura dos seios) é marcado por um dese
nho que divide verticalmente a frente do tronco em duas par
tes. Geralmente usa-se o 1T1Qtivo pirinina (linhas verticais) . No 
caso dos homens, esta divisão ocorre em sentido horizontal: o 
desenho (dieti'iwapa'awa) é estampado em cada ombro e as 
linhas horizontais que unem os ombros (murumunakawa) de-

146 limitam a parte superior do tronco que não é pintada (ver foto 
12). 

Outras divisões do corpo são comuns a ambos os sexos e po
dem ser pintadas separadamente. Tais são: a) rosto; b) metade 
do rosto, entre o nariz e o queixo até as orelhas; c) ombro; d) 
braço; e) mão; f) tronco e coxas até abaixo do joelho; g) per
na, do tornozelo até abaixo do joelho; h) pé. 

A pintura corporal é feita com sumo de jenipapo (dzenipawa) 
e carvão vegetal (tataywa). O fruto do jenipapo é ralado em 
raiz de palmeira paxiubinha (lriartea sp.), chamada patsi'iwa 
em Asuriní. Da massa ralada espreme-se o sumo, ao qual se 
adiciona carvão vegetal esfregado no fundo da panela semique
brada, onde se deposita esse 1 íquido, o que torna o desenho 
visível durante a execução. Após o banho, o risco momenta
neamente desaparece, ressurgindo mais forte, passadas algumas 
horas. O tracejamento é executado com um pincel (dtufuiwa), 
no caso de padrões com linhas finas. Trata-se de uma haste ave
ludada de planta da família Leguminosae. Para outros tipos de 
traço, utiliza-se talo de fo lha seca de palmeira ou lasca de ma
deira encapada com algodão. 

Quanto à freqüência e variedade de motivos ornamentais, veri
fica-se que a pintura corporal é comum e corrente, no caso da 
mulher jovem, e mais restrita no caso dos homens, mesmo 
quando jovens. Durante os rituais xaman ísticos, pintam-se os 
xamãs e seus õuxi liares. Nessas oportunidades, as jovens can
tadoras (uirãtsimbé) decoram o corpo com o maior esmero. 

A pintura corporal cotidiana, constituída de elaborados dese
nhos geométricos (aplicados também no corpo dos homens 
jovens nos rituais xamanísticos), contrasta com a pintura uti
lizada em momentos enfaticamente ritualizados, nas principais 
cerimônias Asuriní. Todo o corpo, desde a metade inferior do 
rosto até os pés, é então enegrecido com jenipapo, sendo o 
mot ivo denominado azemo'ona. A cabeça e as pernas são re
vestidas de penugem de gavião (uira'awa ). No caso dos homens, 
cobre-se também a parte do ombro com o desenho que lhe é 
próprio: dzeti'iwapa'awa. 

A decoração do corpo é completada por uma grande quant ida· 
de de colares de contas de coco e osso de mutum (mombaka). 
de dentes de macaco (mbuykyrirá, ka'iflyfia) e de miçangas; de 
pulseiras, tornozeleiras e jarreteiras de fios de algodão croche. 
tados, tingidos de urucu, para ambos os sexos, e braçadeiras da 
mesma matéria-prima e técnica, apenas para os homens. Em 
certas ocasiões, quando não se adere penugem de gavião à ca
beleira, usa-se o arawy, único adorno de cabeça com penas de 
ave. Trata-se de tiara de entrecasca, já referida, decorada com 
um trançado compondo o motivo kwatsiarapara, penas verme· 
lhas de arara e negro-brancas da crista do mutum. O tsimbaika, 
outro enfeite plumário, é um colar constituído de fios de algo. 
dão retorcidos e pingentes de penas de gavião, gaviãozinho, 
arara, periquito, etc. ~ usado na cerimônia das flautas turé, 
num dos ritos que a encerra: kawirahó. 

Como se vê, ocorrem dois tipos de decoração distinta entre os 
Asuriní: a cotidiana, restrita à pintura corporal em jenipapo 
com desenhos geométricos; e a ritual, em que todo o corpo é 
t ingido de preto, com a mesma t intura e paramentado com 
adereços e penugem de gavião. 

Além dessa ornamentação efêmera, os Asuriní empregam a 
permanente, a tatuagem, que se relaciona à categorização so· 
cial dos indivíduos. Os critérios de diferenciação baseiam-se no 
sexo, idade e atividade peculiar a cada sexo. Para efetuá-la, 
escarifica-se o corpo com um instrumento chamado meriryfia, 
que significa dente de cutia. O dente desse roedor, bem afiado, 
conforma a ponta do escarificador. Para impedir o sangramen· 
to, apl ica-se uma infusão de água e folhas de urucu. A escarifi· 
cacão torna-se indelével ao ser coberta com tinta de jenipapo, 
ca~vão e uma camada de resina vegetal (y'hyka) . A pele tatua· 
da deve ser mantida seca pelo espaço de, aprox imadamente, 
uma semana. 

Como dissemos, a tatuagem discrimina os sexos e, no caso da 
mulher, as fases do ciclo do seu desenvolvimento biológicoe 
social. No caso dos homens, ela simbol iza participação em ati· 
vidades guerreiras: os homens são tatuados quando matam um 
inimigo. A exemplo da pintura, o tracejamento da tatuagem é 
distinto segundo o sexo. Os homens tatuam a parte superior 
do tronco com listas na horizontal e os ombros com o dese· 
nho que lhe é próprio; as mulheres tatuam o ventre com ris· 
cos na vertical. 

O rosto, os braços e as mãos são tatuados igualmente por 
homens e mulheres. Nos rituais de guerra, o corpo masculino -
coxas, pernas, braços e tronco (da cintura até a altura dos ma· 
milos) -- é tatuado com linhas vertica is. Dessa reg ião até a 
a ltura dos ombros tracejam-se listas na horizontal. Na li nha di· 

visória à altura dos mamilos, pode ser tatuada uma faixa com 
um motivo decorativo, geralmente dza'eakynga. 

Observando-se as áreas tatuadas no corpo da mulher, pode-se in
ferir a faixa de idade a que pertence. As mãos são tatuadas primei
ro, geralmente com o motivo pirinina (linhas verticais). Em se
gundo lugar, ao que tudo indica, é tatuado o ventre com uma 
faixa vertical. que se estende dos seios até o púbis. Empregam
se, neste caso, os motivos: 1) pirinina (linhas verticais) e 2) 
linhas verticais e horizontais, ou diagonais-cruzadas, motivo 
este ocorrente apenas na tatuagem de mulheres maduras. É 
provável que, ao longo de sua existência, a mulher possa com
pletar a tatuagem vertical do ventre com linhas horizontais ou 
diagonais, alterando o motivo original. 

Todas as mulheres jovens têm as mãos tatuadas. E as que tive
ram f ilhos, também o ventre. Algumas mulheres maduras apre
sentam os braços tatuados, além das mãos e do ventre. O mo
tivo usado nos braços é o pirinina, diferenciado em duas es
tampas: 1) linhas verticais, desde os ombros até os punhos; 
2) linhas horizontais curtas (3cm) na mesma extensão. Um 
espaço separa, neste caso, cada três ou quatro linhas. Al
gumas mulheres idosas, além das partes citadas, apresentam 
também o rosto tatuado. Neste caso, os motivos são: o padrão 
taingawa na testa e o pirinina (linhas) no queixo e contornan
do a boca. 

Os Asuriní utilizam ainda o urucu, no cotidiano, em ocasiões 
cerimoniais (no cabelo) e com funções mágicas, nos ritua is 
xamanísticos. o urucu parece ter sido usado com maior abun
dância, no passado. Expulsos pelos Araweté do igarapé lp i
xuna, afluente da margem direita do rio Xingu, os Asuriní 
de ixaram a li suas plantações de urucu, reduzindo, em conse
qüência, a produção dessa tinta. Suas novas roças, às margens 
do igarapé 1 piaçava, deverão fornecer matéria-prima suficien
te para o uso mais freqüente do urucu na ornamentação corpo
ral. 

O prosseguimento do estudo da invulgar ornamentação corpo
ral Asuriní ·permitirá desvendar o significado, a inda encober
to, de sua arte pictórica e paramentália ritual. No que se refe
re ao sistema de arte gráfica (e não apenas da decoração do 
corpo), a análise da forma e significado dos desenhos tenta 
entendê-los como um sistema cognitivo: a apreensão do uni
verso, do meio ambiente, através de um pensamento com uma 
estrutura particu lar, onde natureza, sobrenatural e humanos 
se inter-re lacionam da mesma maneira como estas esferas pare
cem se re lacionar na estrutura formal dos desenhos . 

A "PELE SOCIAL" 

A par dos trabalhos de Seeger, Vida l e Müller, que acabamos 
de examinar, um segundo artigo de Terence Turner com 0 tí
tulo acima (1980) evidencia a retomada do interesse desse 
autor sobre o significado simbólico da ornamentação corporal 
Kayapó, coerente com a sua interpretação da estrutura social. 
No conceito de Lévi-Strauss (1975:295/298), a dualidade do 
corpo (forma plástica) e o grafismo ou pintura (comunicação 
visual) se expressa concretamente na pele com uma dualida
de mais profunda, porém essencial: a do indivíduo e a do per
sonagem social que deve encarar. Entendida assim, a decora
ção é a projeção gráfica de uma realidade de outra ordem, da 
qual o indivíduo, enquanto indivíduo, também participa, pro
jetado no cenário social através da pintura que o veste. 

Segundo Terence Turner ( 1980:1 12/ 140). a pe le é a fronteira, 
o limite do indiv íduo não somente na sua dimensão b io lógica 
e psicológica como também na social. Em certas sociedades, a 
superfície do corpo é o palco simból ico onde se desenrola o 
drama da social ização; e a ornamentação corporal, de modo 
amplo, torna-se a linguagem através ·da qual é expressado. No 
caso Kayapó, é uma linguagem que informa sobre a estrutu ra 
dessa sociedade, incluindo os seus mais altos valores e seus 
pressupostos conceituais, os mais transcendenta is. O que dife
rencia esta linguagem das outras, também uti lizadas neste sen
tido, é que a ornamentação do corpo é a forma direta e con
creta de comunicar identidade pessoal e social. O Kayapó anda 
literalmente vestido por toda uma t rama de sign ificados cultu
rais . No caso Kayapó, segundo Turner, o estudo do sistema de 
ornamentação corporal revela que o processo de construção 
do sujeito engloba a fusão de certos tipos básicos de noções e 
categorias soc iais, entre as quais se pode incluir categorias de 
tempo e espaço, modos de atividades, tipos de status social, 
qualidades pessoais e ju(zos de valor social , como "domina
ção" e "beleza". " Estas categorias básicas são combinadas de 
maneira culturalmente idiossincrática em determinadas socie
dades para constituir o 'medium' simbólico da ornamentação 
corporal; tais padrões sintéticos dizem muito sobre noções de 
valo r, ação social, noção de pessoa e indivíduo da cultura em 
questão" (1980:137). "No caso Kayapó - escreve Turner -
emergem da análise t rês conjuntos sintéticos amplos de signi
ficados e valores desse tipo. Um deles d iz respeito à noção 
Kayapó de social ização, concebida como a transformação de 
poderes e atributos 'naturais' em formas sociais. O veículo sim
ból ico bás ico para a referida noção, além do conceito geral de 
limpeza, é a forma que assume a p intura corporal. Através 
de la, o tronco é contrastado éom as extremidades, como zonas 

147 



148 

pretas e vermelhas, respectivamente. Este mapeamento das 
áreas natural' e 'social' do corpo é modulado, num nível mais 
alto de articulação, pelo estilo de cabelo. O contraste entre ca
belo curto e longo é usado para marcar sucessivas fases do de
senvo lvimento e extensão socia l dos poderes libidinosos e 
reprodutivos. O estojo peniano (re lacionado à mudança para 
cabelo comprido entre os homens) marca o ponto decisivo na 
apropriação dos poderes reprodutivos mascul inos e , o que tal
vez seja mais importante, a natureza coletiva dessa apropriação". 

"Um segundo complexo, mais amplo, diz respe ito à distinção 
e relações entre qual idades passivas e ativas de agência social. 
O indicador básico, aqui, é novamente a pintura corporal, nes
te caso, a distinção entre estilos adulto e infantil. Esta diferen
ciação básica é uma vez mais modulada pelo conjunto compos
to de furos auriculares e brincos, de um lado, e furos labiais e 
labretes, do outro. O conjunto acrescenta significados especí
ficos associados às noções de ouvir e falar, como conhecimento 
passivo e expressão ativa de decisões e programas de ação, res
pectivamente". 

"Finalmente, cont inua Turner, os dois conjuntos referidos são 
cortados por uma distinção mais ampla entre modos de ativi
dade. A dist inção mais fortemente marcada aqui é entre ação 
secular e sagrada (ritual), distinguindo-se esta ú lt ima da ante
rior por uma rica parafernália" (1980:137/138). Os eventos sa· 
grados se dist inguem dos seculares pe los numerosos itens espe· 
ciais de enfeites. rituais, como os d iademas de penas, bracele
tes e laborados, ci li ndros labiais e auriculares, cintos e pernei
ras sonantes com pingentes de unhas de animais. 

A aná lise de Turner sobre ritua is Kayapó mostra que " ... a 
integração simbólica de atributos 'natu ra is' da periferia do es
paço socia l como aspecto da identidade social dos atores pos i
cionados em seu centro - pode ser entend ida como a corpor i
ficação metafórica de propriedades estruturais integrat ivas ('a 
be leza') das re lações sociais evocadas pelos rituais. Os enfe ites 
fazem mais, obviamente, do que cod ificar esse processo. É 
o meio concreto (da mesma forma que os nomes), através do 
qua l a identidade dos ce lebrantes do rito é simultaneamente 
redefin ida/socializada' e insuflada de'be leza'" ( 1980:134/135). 
O autor esclarece que o s ignificado p leno da noção de beleza para 
os Kayapó é de "total idade, integração ou plen itude". Como 
ta l, é um dos va lores básicos da sua vida social. 

Assim sendo, " ... como o va lor 'beleza' está associado ao 
complexo das relações sociais e noções culturais envolvidas na 
ação ritual, o complexo de relações e categorias que consti
tuem a estrutura social da vida cotidiana se refere a outro valor 
social geral". O autor chama-o 'dom inação', " ... significando 

combinação de prestígio, autoridade, autonomia indiv idual e 
habilidade para controlar os outros, ( ... ) um valor intrins ica
mente divisivo" (Ibidem). 

Concluindo, Turner demonstra que" . .. o equilíbrio entre for. 
ças opostas, ainda que complementares, pr incípio estrutural 
fundamenta l da sociedade Kayapó, é sistematicamente articu
lado e, na mesma medida, externado nos corpos de cada mem
bro dessa sociedade, através do 'medium' da ornamentação 
corporal" (1980:139). 

Sobre os níve is de interpretação, afirma: "Num primeiro n j. 
vel, a 'pele social' modela o limite social entre o ator individual 
e os outros atores; mas num nível mais profundo, modela o 
diafragma interno, psíquico, entre as energias pré-sociais e li
bid inosas do indivíduo e os 'outros internal izados'; ou os va
lores e s ignificados sociais que conformam o que Freud chamou 
de 'ego' e 'supertigo'. Já num terceiro nível, macrossocial, as 
mudanças convencionalizadas da pele e cabelo, compreenden
do a 'pele social '. definem não indivíduos, mas categorias ou 
classes de indivíduos". O sistema de ornamentação corporal 
como um todo - todas as transformações da 'pele social' con
sideradas em conjunto - define cadé;I classe em termos de suas 
relações com todas as demais. A 'pe le social' torna-se.assim, 
neste terceiro nível de interpretação, o limite entre classes so· 
ciais" (1980:140) . 

CONCLUSÃO 

Estamos c ientes de haver trat ado de um número restrito de 
aspectos relacionados à pintura e à ornamentação corporal en
tre sociedades indígenas no Brasi 1. No entanto, os trabalhos 
abordados são, até o momento, os mais sistematizados, eviden
ciando certa continu idade na o rientação da pesquisa e da aná
lise. Esperamos que possam despertar maior interesse nesse 
campo que se mostrou tão fecundo e ainda tão pouco expio· 
rado. 
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