


Cultura 

Pintura corporal e ornamenta~ao entre os Xikrín do Cateté 

Rita de Cássia Oomingues-Lopes (Universidade Federal do Pará) 

Na 1 iteratura antropológica sobre grupos indígenas, um dos aspectos 
que se destaca é a 1nanifesta9ao estética do corpo, que engloba sua orna-
1nenta9ao e pintura . Segundo Vidal ( 1992) a partir das décadas de 60 e 70 
os estudos to1naran1 i1npulso e passara1n a ser sistematizados por pesquisa
dores que percebera1n a riqueza· e diversidade de tais 1nanifesta95es nos 
grupos · indígenas. Observaram que o conjunto, pintu~a e orna1nenta9ao 
corporal, tende a identificar a condi9ao social da pessoa dentro do grupo e 
fora dele. . 

A primeiTa vez que entrei nutna aldeia Kayapó, 1nais especificamen-
te, na aldeia do grupo Xikrín do Cateté, 1 dentre as várias i1nagens vistas, 
Luna se destacou: o rosto e os corpos pintados de vários 1notivos com tinta 
preta e vennelha, pinturas faciais que atingiatn a "1na9a" do rosto e a pintu
ra corporal que ia até o n1eio do antebra90 e da panturrilha, con10 se fosse 
un1a ca1nisa de 1nanga e u1na cal9a con1prida. Observei pinturas "novas" e 
pinturas "velhas". Cha1110 de "novas", aquel as pinturas fe itas recente1nente, 
onde a colora9ao da tinta ainda é 1nuito forte, e de "velhas" aquetas pinturas 
onde a tinta está "saindo" do corpo co111 o ·passar dos dias, precisando, desta 
forn1a, ser (re )pintada. Assirn, quando perguntei a um Xikrín por que se 
pintava1n, ele me respondeu que era para fi car bonito é, acrescentou dizen
do que assi1n co1no nós - neste caso, as 1nulheres brancas - costumamos 
passar baton1 na boca e pó no rosto para ficar bonita, eles se pintatn cotn 
Jen1papo e urucu. 

Outras características que se destacaran1 foratn: o corte de cabelo, a 
perfura9ao no lóbulo da orelha e do lábio inferior, esta última característica 
é sornente 1nasculina.2 Tais 1narcas corporais sao acornpanhadas por vezes 

1 Localizado no rio Cateté, 1nunicípio de Parauapebas, sul do Estado do Pará. 
2 Turner, escreve sobre os adornos corporais dos Xikrín da seguinte maneira: "Os 
discos labiais e auriculares, o estojo peniano, o corte de cabelo, as titas de algodao 
etn torno dos bra¡;:os e pernas, betn como a pintura corporal, conferem urna lingua
gem simbólica que expressa u1na ainpla ga1na de informa9oes sobre o status social, 
o sexo e a idade ( ... )". Cf. Turner apud VlDAL & MÜLLER, 1986: 12 1. 
Durante a m in ha estada nas aldeias Xikrín, verifiquei apenas que um deles - o 
velho cacique - utiliza diariainente o disco labial feíto de madeira, os outros Xi-
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de ornan1entos cotidianos e/ou rituais co1110: bra9adeira, bandoleira, co lar 
de plaquinhas de ita, fío de algodao, cinto, entre outros. Os ornan1entos sao 
preparados por produtoras e produtores Xikrín que ao confeccionare1n os 
objetos reproduze1n os valores do grupo e sua identidade, e o uso dos or
na1nentos e da pintura corporal desde a infancia até a velhice refon;;a1n que 
ta is ele1nentos sao social izados co1no 1neios de caracterizar a pessoa dentro 
do grupo, perante si ni esn1a e aos de1nais. 

Desta fonna , os ele1nentos que 1narcan1 o corpo, tanto sa lienta1n 
questoes que de1nonstra1n a organiza9ao social do grupo e a concep¡;;ao de 
pessoa, quanto con1unican1 aos outros tais aspectos. Mauss dizque "o corpo 
é o pri1neiro e o n1 ais natural i"nstn11nento do hon1e1n."( 1974: 127). Neste 
sentido, Seeger, DaMatta & Viveiros de Castro consideran1 ·que, 

! 

"( ... ) a cot:poralidade se dá dentro de- t11na preocupa9ao rnais 
a1npla: ·a defini9ao e constru9ao de pessoa pela sociedade. A 
produ9ao fí sica de ind ivíduos se insere e1n un1 contexto vo lta
do para a produ9ao social de pessoas, isto é, rne1nbros de un1 a 
sociedade espec ífica." (1987: 13) 

Assin1, cada sociedade concebe de u1n jeito o co1nportan1ento de seus 
1ne1nbros e as 111arcas corporais sao to1nadas, tainbén1, de fo rn1 a diferen te, 
por ISSO, 

"( ... ) o corpo, afirn1ado ou negado, pintado e perfurado, res
guardado ou devorado, tende sen1pre a ocupar un1a posi9ao 
central na visao que a sociedades indígenas ten1 da natureza 
do ser hun1ano. Perguntar-se, ass in1, sobre o lugar do corpo é 
iniciar tuna indaga¡;;ao sobre as forn1as de constru9ao da pes
soa ." (SEEGER, DaMATTA & VIVEIROS DE CASTRO, 
1987: 13) 

O estudo da orna1nenta9ao corporal segundo Vida! & Mí.iller, passou 
a ser visto soba ótica da co1nunica9ao, tendo t11n a linguage1n sitnbólica que 
son1ente é entendida dentro do contexto sociocultural no qual está inserido. 
Assin1, "( ... ) a apresenta9ao visual do corpo exprin1e a concepryao tribal da 

-pessoa hu1nana, a categori za9ao soc ial e outras n1ensagens referentes a 
orden1 social e cósn1 ica." ( 1986: 120. ltál ico das autoras) tornando-se tuna 
espécie de 1 inguage1n visual. Ton1ando o corpo co1no base para den1 onstra-

krín possuem o furo no lábio in ferior 1nas, nao utilizam o artefato. Segundo os mais 
novos é porque incomoda. · 
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9ao de seus adornos e pinturas, o grupo dernonstra que alén1 de u111a réla9ao 
corn a organizayao social e 111itológica, há tan1bé1n u111a rela<;ao corno rneio 
arnbiente. As 1natérias-pri1nas necessárias a preparai;ao dos orna1nentos, 
sao retiradas da floresta próxirno a aldeia e distante dela. Poden1os, desta 
forrna, perceber a funs:ao utilitária e significativa das n1atérias-prin1as de 
que sao feitos tais ornarnentos, pois, passan1 a significar e a relacionar valo
res e conceitos detern1inados pelo grupo, expressando, assin1, parte de sua 
identidade. 

Poden1os considerar ta111bén1 que a ornan1enta9ao e a pintura corpo
ral sejarn vistas corno arte. Nesta-perspectiva, Geertz considera que os"( ... ) 
estudos de etnoarte n1aterializa un1 niodo de experiencia que se rnanifesta 
visualn1ente, sobretudo através da decorai;:ao corporal· e do sisten1a dos 
objetos, os qua is pern1 itern aos 111e1nbros ~a sociedade criadora olhá-los e 
se olharen1." (GEERTZ apud VAN VEL THEM, 1992: 85) 

Geertz ( 1997) considera que o estudo antropológico da ar1e indígena 
busca o significado e a significáncia desta, para os 1ne1nbros da sociedade 
estudada, urna vez que o objeto artístico nao possui significado se fragn1en
tado, nias son1ente se visto na totalidade. O discurso antropológico sobre 
arte nao é portanto sornente técnico, nias está orientado para se situar no 
contexto de outras expressoes hun1anas, con1partilhando n1odelo de experi
encia coletiva. E a capacidade de contextualizar a arte, de lhe atribuir signi
ficai;ao cultural é sernpre assunto pertinente a cultura onde está inserida. 

En1 outros tern1os, os n1étodos de urna arte e o sentirnento que a ani
n1a sao inseparáveis, nao poden1os cornpreender os objetos estéticos so
rnente con10 un1 encadearnento de forn1as, n1as con1 o acrésci1no de enten
din1ento dos 1necanisn1os cognitivos que reflete a visao e o sentido conferi
do pelos n1en1bros de un1a sociedade específica. Assin1, para Geertz os 
sírnbolos e significados sao parti lhados pelos atores - os n1e111bros do 
siste111a cultural - entre si niesn1os, e estudar a cultura seria, portanto, 
estudar un1 código de sín1bolos partilhados pelos 1nen1bros dessa cultura. 

Desta forn1a, a arte retletida no corpo, faz-nos len1brar que este é al
terado conforn1e a cultura onde está inserido e os artefatos a ele agregados 
dizern respeito a tradi<;ao do grupo, ás relai;oes sociais estabelecidas a partir 
do uso e a n1ensage111 con1partilhada a partir deles. Junta-se a essa perspec
tiva, a no9ao de beleza expressa pelo grupo. No caso dos Xikrín, estar boni
to é estar devidan1ente pintado e adornado. Esta percepi;:ao segundo Vidal 
abrange a noyao do ser Kayapó - de u111 n1odo geral - pois "o ser Kaya- · 
pó é de un1a certa forn1a aparecer adequadan1ente pintado e orna1nentado 
segundo os padr5es tradicionais próprios a estas con1ui1idades." (VIDAL, 
1980: 32. Negrito da autora) 
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O trabalho de carnpo pennitiu observar algu1nas sessoes de pintura 
corporal , ta refa e1ninenten1ente feminina. As n1 ulheres pintavan1 a si 1nes-
1nas, as c rian9as e os ho1nens e para tal arte, utilizavan1 tinta preta (urna 
n1istura de jenipapo con1 carvao vegetal), talas e carin1bo. Os homens por 
vezes cobre1n a si n1esn1os co1n a tinta vennelha, resultado da 1nistura do 
urucu con1 ó leo de coco baba9u. 

Para fe itura da tinta preta, as n1ulheres cortan1 o jenipapo ao 1ne io, 
ret ira1n as sernentes e a polpa do fruto, coloca1n nun1a vasilha, onde acres
centan1 con1 a 111ao o carvao vegetal 1noído e pequenas pors;oes de água3 

lan9adas pe la boca. Esses ingredientes, sao 1n isturados con1 a niao dentro 
da vas ilha, produzinclo O SUITIO que é utilizado na pintura corporal. Ao a
n1assar a niistura, o sun10 que fica acurnulado en1 sua niao é·passado para a 
tala, a tinta que fica, é passada, no rosto e/ou no corpo, até te rn1 inar, o 1110-

vin1ento se repete até a p intura estar con1pleta.4 Ass in1, a niu lher-pintora 
tern en1 s~1as niaos a 1narca de sua fun9ao, pois se1npre te1n tuna das tnaos 
preta (1narcada pela tinta) e a outra 'branca', esta últi1na segura a pessoa que 
será pintada, a tala e/ou cariinbo.5 

Sobre o sentido da tintura preta e vennelha, Terence Turner conside
ra que, 

"( ... ) an1 bas as cores sao portadoras de '1nensagens' éo1nple-
1nentares a seren1 trans1n itidas. O revestin1ento vern1elho des
tina-se a confer ir energía, a carregar cotn for9a vital biológica 
e psíquica a parte sensorial e inteligente da pessoa, cuja soc ia
l iza9ao hav ia sido assegurada pelos padrees subjacentes e111 

3 A água utilizada na prepara9ao da tinta é colocada antes na boca, bochechada e 
em segu ida, esguichada para dentro da vasilha, onde será misturada ao jenipapo e 
ao carvao para produzir o sumo preto, necessário a pintura. A medida em que, a 
pintura está sendo realizada, a mistura vai ficando "seca" devido a tinta ir aos pou
cos sendo passada para o corpo que está sendo pintado, tornando-se necessário, 
desta maneira, esguichar mais água para produzir mais tinta. 
4 Cada sociedade concebe o corpo, suas manifesta9oes e até mesmo a prepara9ao 
dos elementos necessários a pintura corporal de uma forma específica. Desta ma
neira, o grupo indígena Suruí/A ikewára produz a tinta preta necessária a pinte1ra 
feíta com jenipapo de outra forma: costum am ralar o fruto verde, todo na paxiba, 
depois espreme1n o sun10 e acrescentarn o carvao vegetal moído, produzindo ass irn 
a tintura. (Luiza Mastop-Lima, comunica9ao pessoal). Cf. MASTOP-LIMA, 200 l. 
5 Vidal dizque "sendo uma atividade contínua, as mulheres se apresentam sernpre 
co1n uma [sic] rnao preta (a mao paleta) e urna [sic] mao branca (aqu~ l a que segu
ra). Conduze1n, ass im, no próprio corpo, alé1n da pintura, a marca indelével de sua 
condi9ao de pintoras." ( 1992: 146) 
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negro. Nesse nível de significac;ao, a pi1itura corporal sobre:,. 
poe, na verdade, Luna segunda pele 'social' a pele biológica, 
desnuda, do indivíduo. Essa segunda pele( ... ) expri1ne si1nbo
lican1ente a 'socializac;ao' do corpo hun1ano ( ... )" (TURNER 
apud VIDAL & MÜLLER, 1986: 121 ). 

Na n1 in ha prin1eira estada na aldeia Cateté, pude observar nu1na ses
sao de pintura, quatro pares de n1ulheres se pintando con1 a tinta preta feita 
de jenipapo e carvao. Un1 dos pares se desfez e as n1ulheres tenninara1n de 
pintar a frente de seus corpos passando o pin-kakiére, u1na espécie de ca
rin1bo ou, segundo a no1nenclatura do Dicion_ário do Artesana/o Indígena 
( 1988), riscadores para pintura corporal. Na Colec;ao Etnográfica Xikrín do 
Cateté da Universidade Federal do Pará (UFPA), con1 ·a qual estou traba
lhando, há doi s artefatos sen1elhantes ao~ riscadores que fora1n vistos na 
aldeia, denon1inados de "carin1bo en1 tnadeira para pintura corporal", sobo 
nún1ero de· ton1ban1ento 274 e 275, encontrados na Reserva Técnica do 
Laboratório de Antropologia Arthur Napoleüo Figueiredo (LAANF) da 
UFPA. As 1nulheres tan1bén1 pintava1n corn u1na tala de paltneira babac;u 
flexível n1uito fina e/ou cotn as pontas dos dedos. 

Os ho1nens passa111 , a tintura vennelha s·obre a pintura já feíta con1 
jenipapo e carvao por un1a de suas parentas - a 111ae, a irn1a, a esposa ou a 
filha . U111 Xikrín ao ser interrogado sobre a tinta vennelha, respondeu-n1e 
que era para ficar bonito, 1nas tan1bén1 para afastar os niaus espíritos. · 

Vida! ( 1992) docun1enta que a pintura corporal con1 o en1prego do 
jenipapo é Lun a atividade fen1inina, que está en1 contraposic;ao a atividade 
1nascu lina, a 1nedida que os hon1ens produzetn os artefatos e os orna1nen
tos, con1 enfase aos adornos plun1ários, que sao utilizados pelos Xikrín en1 
n101nentos rituai s. Assi1n, o uso desse conjunto (a pintura e o adorno) ex
pressa a fonna correta de u1n Xikrín se apresentar no dia-a-dia ou e1n oca
sioes rituais. 

E1n outro 111on1ento, observei un1a sessao de pintura con1 27 1nulhe
res pintando Lunas as outras. Elas fi caran1 nuas e colocara1n o vestido entre 
as pernas enquanto se pintavan1, algu1nas fun1 ava1n cigarro de palha e ou
tras cachin1bo. Encontran1os na Reserva Técnica do LAANF/UFPA, dois 
cachi1nbos sob o nú1nero de ton1ban1ento 314 e 315. Frikel dizque os ca
chin1bos "( ... ) alé1n de servir para o consun10 do fu1no faze1n-se tan1bé111 
co111 ele defun1ac;6es, cada pessoa e111 si n1esn10, nu111 tipo de autodefun1a-
9ao ( ... )," ( 1968: 58) pude observar tnna das Xikrín n1ais velhas fun1ando 
cachin1bo e soprando sobre un1a crian9a, ou seja, praticando a defu1nac;ao. 

Algun1as 111ulheres tinham no pulso tnna pulseira feita de palha, 
chatnada kc1111-üre sen1elhante a encontrada na Reserva Técnica do 
LAANF/UFPA con1 o nún1ero de to1nban1ento 302, denon1inada "brinco 
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en1 casca de árvore" (FIGUEIREDO, 1981 ), que Frikel, descreveu co1no 
sendo bracelete en1 pal ha; considerados: 

''( ... ) adornos si111ples, feítos de palha. Ton1a-se Lnna pínula da 
guia de baba9u, da qual se tira a tala. Esta é enrolada no pulso. 
A an1arra9ao é feíta por un1a 111últipla envoltura com as pró
prias pontas da pínula e1n atravessado, parecendo-se com u1n 
fecho, assentado e1n sentido contrário ao do bracelete. É un1 
enfeite con1un1 confeccionado e usado por pessoas de an1bos 
os sexos( ... )" ( 1968: 66-67). · 

Faze1n, tan1bén1 , e111 palha u1na espécie de tira/ftta para cabelo, que 
passa pela testa e é fechada atrás da cabe9a c;o111 u1n- pequeno peda90 de 
n1adeira, usada durante as sessoes de pintura, justa1nente co1n a final idade 
de segurar o cabelo para que este nao escorregue e atrapalhe a pintura. Hoje 
as 1nulheres Xikrín utilizatn , a lén1 dessa tira/ftta 'natural', os prendedores de 
cabelo con1prados nas cidades próxin1as. Durante as sessoes, as 111ulheres 
conversan1 e rien1 n1uito, as que ten1 filho pequeno, a1nan1entan1 , e as crian-
9as tnaiores ftcan1 no loca 1 brincando de se pintar ou se distraen1 con1 ou
tras brincadeiras. As 1nulheres, ·en1 sessoes coletivas de pintura nao deixan1 
seus afazeres do1nésticos con10, por exen1plo, cuidar dos ftlhos pequenos. 
Sao sessoes se1nanais, acon1panhadas por n1eninas que por vezes "brincan1 11 

de pintar sobre a própria pele, ou de un1 bebe, ou ainda sobre tuna boneca, 
assi1n, o grupo estaría socializando a 111enina en1 u111 de seus papéis sociais 
- o de pintora.6 

Vida! argun1enta que a pintura corporal Xikrín revela u111 siste111a de 
co111unica9ao visual rigida1nente estruturado.7 Assin1, a pintura en1 crian9as 

6 Mauss considera que "en1 todos esses ele1nentos da arte de utilizar o corpo hu1na
no, os fatos de educar;ao do1nina1n. ( ... ) A crianya, como o adulto, imita atos que 
obtiveram exito e que ela viu serem bem sucedidos em pessoas em que1n confia e 
tem autoridade sobre ela. ( ... )O indivíduo toma emprestado a série de movimentos 
de que ele se co1npoe do ato executado a sua frente ou co1n ele pelos outros." 
(MAUSS, 1974: 215. Itálico do autor.) 
Desta forma, a 1nenina que ensaia para ser pintora quando adulta, faz e refaz a 
pintura sobre sua pele, ou no papel, ou ainda em crian9as de colo que costumam 
tomar conta. A jove1n 111ae "ensaia" sobre o corpo do filho recém-nascido até ad
quirir prática e técnicas altamente desenvolvidas, essa atividade demonstra ta1nbém 
uma demonstra9ao de carinho por parte da mae, que já inicia a socializa9ao da 
crianya dentro do grupo. (VIDAL, 1992). 
7 Sobre esse modelo de co1nunica9ao através da pintura e dos ornainentos, consul
tar: VIDAL, 1992; VIDAL & MÜLLER, 1986 e VIDAL, 1978. 
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"( ... ) é u1na atividade individual por parte da niae, que te1n total liberdade 
na escolha do desenho do filho ( ... )." A pintura nos ho1nens diz respeito a 
"( ... ) 1no1nentos e ocasioes ( ... ) segue1n regras ligadas a esferas da organiza
c;ao social. Depende da categoria a qua!. o indivíduo pertence, se é ho1ne1n 
iniciado ou casado con1 filhos." No que diz r'espeito as 111ulheres, estas"( ... ) 
tarnbé1n depende1n de algun1a ocasiao que deve ser 1narcada: fi1n do res
guardo, casa111ento, volta de un1a expedi9ao guerreira, fin1 de luto, ocasioes 
para as qua is há desenhos específicos." 8 

Finaln1ente, a fonna "carreta" de un1 Xikrín se apresentar é estar co1n 
o seu corpo pintado e, por vezes, aco1npanhado de orna1nentos. En1 un1 dos 
dias na aldeia Djudjé-kó, conversando con1 (1111 velho Xikrín, pedi-lhe para . 
tirar un1 a foto para registrar o 111on1ento en1 que este 1ne contava co1no sao 
realizadas as cac;adas na niata co111 arco, flecha e borduna, pois hoje utili
zan1 n1ais espingarda. Quando 1nencionéi a possibilidade de fotografá-lo, 
i1nediatan1ent'e recuou dizendo que nao estava be1n para tirar fotografía, se 
poderia fica r para depois. Continuarnos a conversar, fiz outra tentativa e 
novan1ente ele recuou, foi quando disse-1ne que estava feio, por nao estar 
devidan1ente pintado, pois sua pintura já estava saindo do corpo - já que a 
durac;ao 1néd ia da pintura corresponde a 15, 20 dias. 

Dentre as várias 111arcas no corpo Xikrín que aqui destaco, un1a delas 
éter o lóbulo da orelha perfurada. Assin1, relato outra experiencia do traba
lho de ca111po. E111 urn a das tardes na aldeia Djudjé-kó estávan1os conver
sando, eu, a professora e a auxiliar de e1ifennage111 da aldeia co111 u1n velho 
Xikrín, sobre o aviao que ia chegar ainda naquela tarde, entao o velho Xi
krín se le1nbrou da história do aviao que tuna vez nao conseguiu decolar da 
pista de pouso e capotou, 111atando u111 a pessoa. O velho Xikrín nos contou 
a história en1 língua jé e preocupado se estávan1os entendendo, se111pre 
p~rguntava na 1 íngua "Ga 1nari" - Voce está entendendo?, respond ía1nos 
"Ba 1nari" - s in1, estou entendendo; e " Ba 1nari keti" - quando nao enten
díatnos. Quando disse1nos que nao havía1nos con1preendido parte da histó
ria, o velho Xikrín olhou para 111 in1 e para a professora, pegou nossas ore-, 

lhas - que nao sao fu radas - e pUXOU para baixo, COITI O dedo inl itando 
u1na agulha, ele encenou o furo do lóbulo da orelha. Co1n isso, disse-nos 
que nao havía1nos con1preendido a história porque nao tínhatnos as orelhas 
furadas, co1no os Xikrín te1n. Assi1n, perceben1os quanto o ouvir é i111por
tante para esta sociedade, o ouvir está relacionado ao con1preender, enfi1n, 
entender o que outro está falando. Desta fonna, quanto 1naior o furo no 
lóbulo da orelha, 1nelhor a pessoa entende o que outro está falando. Assi1n, 

8 Para melhores explica9oes, consultar: VIDAL, 1992 e VID.AL & MÜLLER, 
1986. 
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"no processo de socializa<;ao, a capacidade de entender (decifrar a 
1 inguagen1 oral) é adquirida 'fazendo-se un1 buraco na orelha de al
guén1'. Esse é o sentido do furo feito na orelha dos bebes de an1bos 
os sexos, furo que vai sendo alargado, a medida que a crian<;a cresce 
( ... )" (RIBEJRO, 1989: 88} 

A pintura corporal seria un1a espécie de segunda pele, o que Turner 
cha1nou de "pele social",9 seria a roupa social do grupo, que acrescido de 
adornos seria un1 elemento a 1nais . na identifica<;ao do grupo. Quando etn 
época de festas, alén1 das bra<;adeiras, bandoleiras, cintos, colares, brincos 
- d d k /() k kr k . /1 k '" d sao usa os outros a ornos, con10 111e- .utop , ro o tire . , ruapu -, a or-

nos plurnários confeccionados pelos hon1ens. E conforn1e cada festa os 
carpos, alén1 da pintura corporal, sao recobettos corn penugen1 de periquito 
ou papagaio; te1n o rosto coberto por tuna ca1nada de casca do ovo de ave 
de azulao; e na cabe<;a sao fixadas penas de urubu-rei. Assi1n, os Xikrín 
apresentan1 seu corpo con1 L1111 acú1nulo de sín1bolos que revelan1 etn parte, 
sua identidade. 

ENTRE OS XIKRÍN 

"a pintura é L1tna atividade en1 si, L11n n1eio de controle e social i
za<;ao; u1na habilidade a ser adquirida por todas as rnulheres, 
transfonnando esta atividade e1n verdadeiro hábito, cultural-
1nente orientado, onde o ideal está relacionado a perfei<;ao da 
técnica e ao prazer estético en1 reproduzir desenhos tradicio
nais." (VI DAL & MÜ LLER, 1986: 129) 

9 "A peleé a fronteira, o limite do indivíduo nao son1ente na sua ditnensao biológi
ca e psicológica como també1n na social. Em certas sociedades, a superfície do 
carpo é o palco si1nbólico onde se desenrola o drama da socializai;:ao; e a ornamen
tai;:ao _corporal, de modo amplo, torna-se a linguagem através da qual é expresso." 
Cf. apudY IDAL, & MÜLLER, 1986: 147. 
10 Mekutop, capacete feíto de cera de abelha no qua! é fincado um ornamento de 
penas de arara vermelha e amarela. 
11 Krokroktire cocar grande, feito de penas de arara vermelha e gaviao. É amarra
do na parte posterior da cabei;:a. 
12 Kruapú, testeira cerimonial feito de tubos de taquara cobertos com fio de algo
dao, senda fi xados na extre1nidade superior penas amarelas de papagaio e penas 
pretas de n1utum-castanheiro. O adorno é usado ao redor da fronte, sendo amarra
do na parte posterior da cabei;:a, ficando os tubos e1n pé. 
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Assi111, cada grupo de seres hu111anos, en1 diferentes épocas e lugares 
atribue111 diferentes. significados aos ele111entos que 111arcan1 suas vidas. 
Co1110 o ho111e1n é u1n ser social, o que ele co111parti lha corn outros ho111ens 
seja e111 suas forn1as de agir e de pensar sobre o inundo e sobre as próprias 
a95es, que sao co1npartilhadas entre si en1 qualquer época e qualquer lugar 
constitui objeto privilegiado da ciencia antropológica. Desta n1aneira, os 
orna1nentos e a pintura corporal se tornan1 signos no nÍ01nento e111 que sao 
investidos de significado por seus produtores e por quen1 os estuda. 
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