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A pintura corporal do povo Djeoromitxi  

 

 

 

Resumo  

Este trabalho tem o objetivo de registrar a pintura corporal do povo Djeoromitxi para as 

futuras gerações que virão no mundo dos Djeoromitxi. 

É importante relembrar que a nossa pintura corporal traz vários significados imitando a pintura 

de alguns animais e insetos, traz consigo a beleza nas pessoas deixando cada vez mais belas. 

A pintura corporal também é importante para espantar os maus espíritos , que as vezes 

persegue a vida dos humanos. É por isso que a pintura corporal deve sempre ser ensinada aos 

mais jovens para nunca ser esquecido.  

 

Hipiro pakatä  

Djewetxia nihunõnõ djeoromitxi bürü biheädje hikädjenerüadje, hirü 

wewe , hitarü nõnõrüadje. 

Hibirü hipfo kote mekote , wakote, minõko teni. Hibidjä ä hipfopsihi 

hitõiheto, hipipahä. 

Nikurü hirü hirüwewe hõnõpabü bzitõwewe hõnõrüadje.  

 

 

 

 

 

Palavras- chave : povo  Djeoromitxi , pintura corporal tradicional, Terra indígena 

Rio Guaporé.  
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A pintura corporal do povo Djeoromitxi  

 

Introdução 

 

 A pintura corporal do povo Djeoromitxi tem grande importância com seus 

valores simbólicos, e vários aspectos da cultura. Através dela mostramos as nossas 

características indígenas, e preserva ainda mais a nossa identidade cultural. 

 A proposta aqui se fundamenta na investigação do significado da pintura 

corporal do nosso povo e sua contribuição para a educação como fonte de pesquisa 

e registro histórico. Poucos livros falam em pinturas corporais dos povos 

indígenas, isso dificulta bastante esse processo que procura divulgar sobre a 

importância da pintura corporal do povo Djeoromitxi. 

 Através do meu trabalho pretendo contribuir com outros pesquisadores e 

professores das escolas indígenas e não indígenas que precisarem do meu 

trabalho. A metodologia utilizada é a historia oral.  

 Esse trabalho mostra toda realidade atual da pintura, apesar de tantos anos, 

nunca nos esquecemos das outras épocas, procuramos manter sempre vivo, 

usando quase todos os dias para nunca ser esquecida a lembrança de nossos 

velhos. 

 Embora esse grupo indígena totalizasse uma enormidade de pessoas antes 

do contato em 2006, segundo a FUNASA, o numero de indivíduos que se auto 

identificavam como Djeoromitxi somavam 165 indigenas.  

 Segundo Franz Caspar (1975), os Djeoromitxi habitavam até 1955 a 

margem esquerda e os afluentes esquerdos do rio branco, acima de onde fica hoje a 

cidade de Alta Floresta d´Oeste. Viviam abaixo dos Arikapu. Seus vizinhos 

tradicionais eram também os Makurap e Wajurú de língua Tupi(família Tupari), 

que moravam rio abaixo, na margem esquerda do Rio Branco. 
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Figura 1. Mapa mental da aldeia Baia das onças- Alina Jaboti, 2013.  

Atualmente, vivemos nas Terras indígenas Rio Guaporé e Rio Branco, em 

Rondônia.  

 

Histórico do contato 

De acordo com Denise Maldi, 1991, a localização dos Djeoromitxi e os primeiros 

contatos com a sociedade envolvente aconteceram da seguinte forma:  

 “Os Djeoromitxi estavam situados acima das 
cabeceiras do Rio Branco, uma região de terrenos 
elevados e campos esparsos, quando foram 
alcançados pelos caucheiros. Eles firmaram que 
atacaram os primeiros brancos com 
determinação. A primeira ideia a respeito desses 
estrangeiros foi de horror: seu aspecto pareceu-
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lhes animalesco, anti-humano, porque “tinham 
barba”. Os que se aproximaram foram 
inicialmente mortos. Imediatamente os brancos 
reagiram e começaram os ataques. Essas 
agressões foram particularmente intensas a 
partir de 1930. A instalação do Seringal Paulo 
Saldanha nas cabeceiras do Rio Branco foi um 
fator definitivo para a dissolução das aldeias 
Arikapú e, posteriormente, das aldeias 
Djeoromitxi. Funcionando como um foco de 
atração de mão-de-obra, foi também o centro 
irradiador de epidemias de sarampo. Segundo foi 
possível apurar as aldeias foram 
irreversivelmente abandonadas por volta de 
1934. O sarampo se alastrou e, desesperados, os 
índios se moviam de uma aldeia a outra, levando 
o contagio. Acabaram por se concentrar no 
barracão, onde aprenderam a tirar caucho”. 
(Denise Maldi, 1991:240,241) 

No tempo do contato  

Acho que a maioria dos indígenas passaram por muito sofrimento após o contato 

com os brancos. Como aconteceu com o meu povo fomos obrigados a sair de nosso 

território tradicional porque o tio já falecido Raimundo jabuti resolveu fugir do 

patrão seringalista.  

Ele percebeu que estava sendo enganado e então planejou a fuga. Em seguida veio 

o meu pai Saturnino Jaboti ainda pequeno e meu pai sofreu grandes consequências 

porque aquela época os meus avos paterno faleceram.  

Eles moravam em vários lugares como Guajará Mirim, Sagarana, Baia Da Coca, 

Ricardo Franco. Com alguns anos de sua trajetória o meu tio foi embora para baia 

das onças daí meu pai também foi e até hoje estamos morando lá. Eles não viviam 

longe uns dos outros pois só a morte fez com que se separassem. 

A nossa terra indígena rio Guaporé já é demarcada desde o  ano de 1976. 

Analisando a historia de minha avó Isabel Jaboti  e de Francisco Canoé ela um dia 

me falou que o primeiro indígena a morar em Ricardo franco foram eles. 
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Porque as pessoas que já moravam lá eram os não índios até mesmo os bolivianos. 

Aos poucos o SPI serviço de proteção ao índio trouxe os outros povos indígenas 

como Makurap. Jaboti, Wajuru, Arikapu, entre outros.  

Os meus parentes também foram obrigados a não falar na língua materna a grande 

maioria da população principalmente os homens foram escravos dos seringalistas 

e enquanto isso as mulheres também sofriam fazendo roça e eram muitas vezes 

obrigadas a entregar seu corpo para os homens brancos. Nessa época de seringais 

os povos indígenas foram separados de suas parentes e ficaram longe um dos 

outros trabalhando nas colocações. Esse trabalho é muito interessante pois foi 

momento da  gente refletir a historia de nossos parentes e pensar a nossa. 

 

Subgrupos Jabuti  

De acordo com  Denise Maldi (1991), “ tradicionalmente a sociedade Jabuti estava 

subidividida em grupos que ocupavam territórios determinados. Foi possível 

relacionar cinco deles: 

Nome do subgrupo :  

 Joromití – palmeira 

 Kunonere- formiga vemelha  

 Kurofe- buriti  

 Kunambiro – formiga preta  

 Oricotaré – de ori – serras, entre serras , aldeias entre serras.”  

 

 

 

Língua: 

 A língua dos Djeoromitxi está seriamente ameaçada de extinção, porem 

ainda se mantem forte em alguns núcleos familiares, onde é falada por pessoas de 

todas as gerações. Atualmente, vários índios ensinam em português e na sua língua 

materna nas escolas primarias da T.I. Rio Guaporé. Por outro lado na T.I Rio 
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Branco, a língua é falada somente por poucos indivíduos. A maioria dos falantes de 

Djeoromitxi também fala o português e há outros que ainda sabem se comunicar 

através de outras línguas indígenas.  

 Concordo com o autor, quando ele fala que a língua Djeoromitxi está 

seriamente ameaçada de extinção, poucas pessoas falam e entendem a língua 

Djeoromitxi que aprenderam com seus pais. 

 No inicio do contato alguns povos foram bastante resistentes, falavam 

escondidos na sua língua materna, porque os brancos proibiram os índios a falar 

na sua própria língua. 

 Atualmente a língua Djeoromitxi corre o risco de extinção por causa dos não 

índios daquela época que não compreendiam que toda língua tem seu valor. 

 Colocaram na cabeça dos jovens que a nossa língua era inferior e as deles 

eram superiores. Com isso muitas pessoas sentiam vergonha de se comunicar em 

sua própria língua e foram esquecendo da língua nativa.No momento a nossa 

escola teve esse privilégio que o estado com muita luta, abriu a porta para que nós 

professores indígenas, pudéssemos ensinar nas duas línguas, tanto no português 

como na lingua materna. 

 Fato é que, seja pela carga de preconceito para com os nativos, seja pela 

necessidade do elemento colonizador garantir sua hegemonia, o desprestigio das 

línguas nativas, extensivo a língua intermediaria, não garantiu a estas sequer o 

status de língua, na consolidação da nação brasileira. Mesmo reestabelecido pela 

constituição federal de 1988, o direito de os povos indígenas usarem sua língua, 

ainda hoje a população regional faz referencia as línguas nativas como sendo 

“gírias”; insto é, gíria é expressão ainda usada para designar as línguas nativas. 

Esse aspecto marcará decisivamente a escola nas comunidades indígenas, exemplo 

disso é o fato de os supervisores das secretarias municipais de Educação terem 

proibido terminantemente, em plena década de 1990, o uso da “gíria” na escola. 

(Dalmolin, 2004, p.93)  
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Historia da origem do povo Jabuti  

O texto a seguir foi retirado de  Maldi,     

 

 “A estrutura narrativa básica dos mitos Jabuti gira em 

torno de dois irmãos, tal como acontece entre os Makurap. E 

ntretant, enquanto entre os Makurap os dois irmãos são 

Makurap, entre os Jabuti ocorre uma singularidade: um dos 

irmãos é Jabuti,, o outro é makurap. 

 Kawewê e Karopsihi estavam sós no mundo. Karopsihi 

sentiu fome e perguntou a Kawewê onde havia comida. Ele 

respondeu: “nosso avô mora ali perto e todo dia come tatu”. 

Foram então  à casa do avô, que era um morcego. Quando 

chegaram viram que, na verdade, o velho comia carne humana. 

 O velho armou uma armadilha perto de um grande buraco 

que havia numa pedra. Começou a sair gente. Iam saindo e 

caindo na armadilha. Kawewê transformou-se numa mutuca e 

foi olhar. O morcego—avô pegou uma menina na armadilha e 

levou para casa. 

 Perto da casa, Kawewê disse para Karopsihi reza para ele 

ficar com sono”. 

 Quando o velho os viu, perguntou se haviam comido a 

carne. Eles mentiram, dizendo que sim. Foram embora, 

dirigindo-se ao local da armadilha. Ouviram murmúrios. Saíram 

duas meninas. 

 Kawewê transformou-se numa abelha. Entrou dentro do 

buraco de pedra. Viu o que havia lá dentro: muita gente, muitos 

animais, muitas frutas. Mas não tinha milho nem mandioca. 

 Kawewê rezou. A pedra rachou. Cada um dos irmãos 

segurou a pedra rachada em duas partes. Foi saindo gente: os 

jabuti, os makurap, os outros índios e, por fim, os eré. Depois 

saíram, cada um começou a falar uma língua diferente. 

 Os dois irmãos demiurgos continuaram ordenando o 

mundo: 

 Karopsihi e Kawewê abriram a mata, formando campos 

limpos. Os Djeoromiti cortaram o cabelo, mas o outros índios 

partiram o cabelo ao meio, deixando-o comprido. 
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 Kawewê chegou a um local onde havia grandes árvores de 

pedra. Não havia noite. O sol ia do nascente ao poente 

ininterruptamente. Também não havia fogo. 

 Os dois irmãos partiram em busca do avô. Era na aldeia 

dos mioriti (pica-pau). 

 Um velho Mioriti estava fumando perto do fogo. 

Karopsihi  transformou-se num mosquito e Kawewê 

transformou-se numa caba. Enquanto a caba ferrava as nádegas 

do velho, o mosquito entrou no seu olho. Ele pulou, agoniado. 

“Querem meu fogo!” 

 Os dois retornaram ao local das árvores de pedra. Fizeram 

uma grande derrubada. Deixaram troncos de pedra espalhados 

para quem quisesse amolar. 

 Não havia água. Karopsihi estava com sede. Kawewê 

disse que o nambu-preto tinha água. Foram atrás dele. 

 -Vovô, tem água? Temos sede –disseram. 

 - Não tenho água. Tomo da capemba – respondeu o velho-

nambu-preto. E se afastou. 

 Kawewê transformou-se numa mutuca e foi atrás dele. Ele 

se aproximou de um buraco que tinha uma tampa de pedra. 

Abriu. Tinha muita água. Encheu uma capemba e foi tomar 

banho. Kawewê via tudo. “Rezou” para que o nambu velho 

ficasse com preguiça. Kawewê então segurou a tampa e 

Karopsihi puxou. Saiu muita água. Houve uma grande enchente. 

Foram aparecendo os rios e os lagos. 

 Tudo isso, afirmaram, “aconteceu nas cabeceiras do rio 

Branco” onde estariam, até hoje, imensos blocos de pedra que 

restaram dos troncos originais. 

 A narrativa se desdobra ainda em outros episódios: 

 Ainda não havia noite. O avô-nambu tinha a noite. Estava 

guarada dentro de cilindros parecidos com tabocas. Os irmãos 

pegaram um dos cilindros e correram. Abriram. Escureceu. Mas 

logo amanheceu novamente. Retornaram e pediram ao avô-

nambu um cilindro maior. Ele deu. Destamparam e escureceu. 

Mas por pouco tempo mais, pois logo amanheceu. As noites 

eram ainda curtas. Voltaram muitas vezes até que pegaram um 

cilindro grande. O avô os preveniu que, se o abrissem, 

demoraria a amanhecer. Mas eles abriram. Dormiram muito. 

Finalmente amanheceu e eles acharam que aquele era um tempo 

para a noite. 

 Os dois irmãos são os responsáveis, portanto, pela origem 

dos povos, do fogo,da água e da noite. 

 Na narrativa há menção a uma aldeia dos “mioriti”. 

Segundo os índios, essa aldeia só existiu naquele tempo, 
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enquanto o modelo social, do ponto de vista da sua estrutura, era 

mantido. 

 O mito da origem do milho, entre os Jabuti, foge aos 

irmãos-de-miurgos, e são novos personagens que aparecem.” 

 

A seguir o mito do milho e do feijão escrito por Alina Jabuti : 

Havia um casal que tinha um bebe, a mulher ficou grávida e o marido zangou-e 

porque o outro filho era ainda muito pequeno.  

Certo dia o menino chorou muito e o pai aborreceu-e . levou a criança para o mato 

para tirar mel e viu a mulher. 

- porque veio atrás de mim? Perguntou o marido com raiva. E ela como todo o 

xingamento que levou acabou ficando por lá. Esperou ele saísse e enfiou a Mao no 

buraco da arvore para retirar o mel. Fez isso duas vezes, na terceira vez seu braço 

ficou preso no buraco da arvore. Mas foi um pedido que seu marido fez, pedindo a 

arvore que fechasse o buraco. Aquela época tudo o que a gente pedia acontecia. E o 

homem foi embora deixando sua mulher com o braço preso no buraco.  

Lá mesmo, ela deu a luz um menino. Colocou seu nome de nõnõnbzia. Cortou seu 

umbigo com os pés. Não demorou muito para andar foi logo procurar água para 

sua mãe pois ela estava com muita sede. Foi no poço onde morava os sapos e pediu 

água, e eles deram . voltou na segunda , eles também deram água, na terceira os 

sapos urinaram água para ele. Então ele com raiva pediu que o poço secasse e 

pediu para que todos morressem.  

E os sapos arrependidos disseram 

- volte aqui nõnõbzia. Ele respondeu eu não volte todos vocês morrerão no seco.  

Daí chegou sua mãe e disse a ela que os sapos tinham negado a água. Ela disse ta 

bom meu filho eu vou morrer não aguento mais. Ela morreu , ele fez flecha bem 

pequeninha para matar todas as moscas que chegassem no corpo dela. E assim 

matou muita moscas ate um escapou e foi embora avisar o urubu. Porque isso que 

os mais velhos falam que são as moscas que avisam o urubu quando a carne já esta 

em estado de decomposição.  
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Com alguns dias seu pai veio, e deu a ele uma borduna de pupunha para matar os 

urubus que queriam comer a carne de sua mãe. Todos os urubus que se 

aproximaram ele matava. Ate que dois urubus desceram no céu. E disseram a ele ; 

- porque você esta matando a gente? 

Vamos levar a sua mãe. E começaram a cortar e colocaram os pedaços dentro de 

um cesto. E levaram também o menino em cima do cesto. Antes dos urubus voarem 

pediu ao garoto que fechasse os olhos quando abriu já estava no céu.  

Foi de lá que trouxe o milho e o feijão. Os urubus o mandaram caçar ele só 

encontrava calangos e não matava. Chegava em casa com as mãos vazias. E os 

urubus perguntavam você não encontrou nada, não so vi calango para matar. 

Para urubus esse era anta. Lá na comunidade dos urubus, ele transformou o 

ouricuri numa anta de verdade. Depois matou e levou para eles e disse : eu matei 

uma anta de verdade não aquilo que vocês chama de anta.  

Os urubus vendo aquilo se assustaram, porque nunca em suas vidas tinham, visto 

uma anta de verdade. Em seguida pediu que os urubus caçassem e preparou uma 

armadilha de espinhos no caminho por onde iam caçar. Quando os urubus 

passaram rasgava a sua cabeça. E por isso que existe alguns urubus carecas e outro 

com pena na cabeça.  

Ate que os urubu resolveram mata-lo disseram: 

-para ele tal dia vamos tomar ampé, para você tornar um pajé forte.  

Esse dia chegou o urubus falaram a ele nós vamos primeiro assoprar no seu nariz , 

ele recusou dizendo vocês são muitos eu vou assoprar primeiro. Ta bom eles 

disseram!. E daí ele começou a assoprar ampé no nariz de cada um. Enquanto 

estavam tontos ele pegou grãos de milho e de feijão e levou no seu corpo e fugiu de 

volta para sua terra. Ante de chegar na sua maloca  os urubus perseguiram ele, só 

que ele transformava em varias coisas como por exemplo numa lagartixa, para não 

ser reconhecido. Ate que chegou na sua aldeia trazendo os grãos de milho e feijão. 

Por isso que ate hoje temo milho e feijão. Essa é longa historia que para por aqui.  
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Metodologia  

A metodologia que me dediquei foi a história oral. Para Melhy 

(2008:148,149) : 

Uma das mais complexas e finais 
expressões da história oral é a tradição oral. Por 
que trabalha com as continuidades dos mitos e 
com a visão de mundo de culturas que têm 
valores filtrados por estruturas mentais 
transmitidas oralmente, a tradição oral é 
apontada como recurso para a compreensão de 
grupos ágrafos, ou sem história escrita(...). 

O convívio e observação constantes são 
condições para a instrução das entrevistas e 
recolhas que sempre remetem ás questões do 
passado longínquo que se manifestam pela 
transmissão geracional, de pais para filhos, ou de 
indivíduos, oralmente. (...).  

(...) nestes casos, as entrevistas visam 
reconhecer manifestações e pedir descrições, 
pois os olhos daqueles narradores vêem detalhes 
que, muitas vezes, nos escapam. 

(...) A transmissão oral se fundamenta 
exatamente na articulação argumentativa que 
varia pouco de geração. O cuidado com a 
repetição é fundamental na aferição de lógicas do 
grupo. 

 

Para realizar a meta esperada fiz varias entrevistas com as pessoas da 

minha própria aldeia, as mais velhas da comunidade, fui até as casas que elas 

moram para coletar informações sobre a Pintura Corporal do povo Djeoromitxi. 

Antes de eu iniciar o meu trabalho de campo, em primeiro lugar informo a 

comunidade que preciso fazer o meu trabalho explico que é importante para minha 

formação acadêmica e assim sempre compreendem e ainda dão maior apoio, pois 

sabem que o trabalho que foi produzido vai servir para a nossa escola. 

Em segundo lugar procuro as mais velhas que quero entrevistar e explico a 

minha situação. No outro dia faço a entrevista oral por que não tenho gravador, 

faço entrevista sempre respeitando hora marcada, do combinado com as idosas. 
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Foto 1  A minha professora chama Nazaré Arikapu ela ainda é uma das 

pessoas que veio da Terra Indígena Rio Branco no Municipio de Alta Floresta para 

Terra Indigena Rio Guaporé aldeia Baia das Onças. 

Na foto 2, a direita, sua filha mais velha Elizabete Jaboti com ela, tirava 

minhas dúvidas quando esquecia de alguma história que a professora me contava. 

A transmissão dos saberes indígenas geralmente ocorre durante a chicha 

com elas eu aprendi as histórias os mitos e os significados das Pinturas Corporal 

ouvindo a minha tia e prima durante essas festas. (Foto 3)  

 

 

 

 

 

 

Foto 3.  
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Durante a entrevista elas disseram que a Pintura Corporal do povo 

Djeoromitxi surgiu a partir do desejo de uma menina que tanto quis ter uma jiboia, 

que foi a pequena cobra macho que ensinou, e assim todos aprenderam com ele. 

Até uma música as pessoas aprenderam com ele, diz a minha tia Nazaré que é 

muito triste essa música, quando ele foi embora, ele dizia cantando para sua mãe, 

mãe vou embora, estou com muita vergonha do que fiz. E a mãe respondeu 

cantando, não me deixe filho eu vou contigo, e os dois subiram para o céu se 

transformaram em arco- íris. 

A jibóia só foi embora por que uma menina que não era mais virgem, pediu 

que ele a pintasse e como ela não era virgem ele engoliu toda, que até mesmo a 

jibóia se transformou numa enorme cobra grande. Ele apenas pintava a sua mãe 

por que ela era virgem, e não corria perigo nenhum. É linda essa história e só 

ouvindo pessoalmente a música que elas cantam. 

Elas também falam que a pintura serve para espantar os espíritos do mal. 

Aqui na minha comunidade essas pinturas são muito usadas, quase todos os dias a 

gente vê pessoas pintados com a tinta de jenipapo. 

Durante o curso do Intercultural no campus Universitário de Ji- Paraná 

UNIR, fiz algumas pesquisa na Biblioteca para fazer o levantamento dos livros que 

sobre a história e a cultura do povo Jaboti. Encontrei somente um que revela a 

história do povo Djeoromitxi, é “A etnodicéia Uru- Eu- WAu- WAu” de Mauro 

Leonel, ele fala de muitos povos que sofreram após contato. Outra pesquisa que 

busquei foi através da internet, pesquisei o trabalho da Betty Mindlin, Denise 

Maldi, 1991, Fraz Caspar 1975.  

Outro procedimento utilizado foi a oficina de desenho das pinturas 

corporais de nosso povo.  

A oficina foi realizada na escola Alexandrina do Nascimento Gomes, com os 

alunos da alfabetização até o 5º ano. Durante a oficina, convidei as pessoas da 

comunidade para presenciar de perto o trabalho dos meus alunos. Na oficina 

desenhamos as pinturas no papel sulfite, com a própria tinta de jenipapo. Os 

materiais utilizados foram o fruto de jenipapo, algodão, palito, e papel sulfite. 
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A pintura corporal do povo Djeoromitxi 

 

 Iniciamos nosso trabalho registrando a historia que conta o surgimento da 

pintura corporal Djeoromitxi,  e em seguida o surgimento da pintura da jiboia.  

 

 

1. O surgimento da pintura corporal 

Antigamente para nós Djeoromitxi não existia pintura corporal. Um dia um 

homem saiu para andar no mato e encontrou uma arvore bem grossa chamada 

herukó, em português significa mogno. 

 Lá dentro dessa árvore moravam hipsopsihi que não eram pessoas 

humanas eram bichos. Então ele ficou curioso para saber o que tinha dentro e 

colocou fogo debaixo da árvore e deixou fumaçar por várias horas, até que caiu 

uma menina bem pequenininha ainda, e ele levou para sua casa e criou como se 

fosse uma filha, mas ele criou para ser sua esposa. 

 Depois que ela cresceu se casaram e tiveram um filho, quando o menino já 

estava um pouco grande chamou o marido para apanhar jenipapo que na nossa 

língua Djeoromixi chamamos de bi. Lá mesmo em cima da árvore ela comia o 

jenipapo e ao mesmo tempo se pintava. Até que um dia ela brincando com seu 

parceiro de atirar a fruta nele, acertou seu filho no estomago e matou. Ele vendo 

seu filho morrer, foi embora deixando-a lá em cima da árvore. 

 Chegando em sua casa trancou tudo, para ela não entrar mais em sua 

moradia, desda parte da manhã até a tarde. Pois ela chorou muito pedindo para 

seu esposo abrir a porta, ela dizia: - Meu marido abre a porta eu não vou te comer 

igual minha irmã fez com seu irmão, eu já estou acostumado com você. 

 Vendo que seu marido não importou com seu sofrimento, ela resolveu ir 

embora e foi subindo, como se fosse avião decolando do chão para o espaço. 

 Quando ela já estava perto do céu ele se arrependeu e pediu para que ela 

voltasse, mas ela não voltou e ficou por lá mesmo no céu. 

 Então foi através dessa mulher, que conhecemos o jenipapo e aprendemos a 

nos pintar. 

 Quando a criança é recém-nascido não pode pintar de jenipapo, porque é 

coisa de bicho que pode pegar seu espírito. Só pode ser pintado de breu que 
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chamamos de honõnika, que protege a criança do espírito mal.  Além disso o breu 

ainda é curado pelo pajé. 

 

 O surgimento da pintura da Jiboia 

 Há muitos anos atrás na maloca tinha uma menina que queria ter filho mas 

não como outras mulheres tinham, ela queria ter um filho adotivo sem sentir dor. 

Um dia ela chamou sua colega e saíram a procura desse animal no igarapé, e 

procuraram, procuraram, encontraram todo tipo de animal mas ela não os queria, 

até que a amiga conseguiu encontrar o seu bichinho que ela tanto queria, que era a 

jibóia, e ela disse: Era esse mesmo que eu queria. De repente ela pegou e pôs na 

cambucá, e correu, correu. No caminho, não sei quantas vezes que a cambucá 

estourou, até que ela chegou na sua casa. Chegando lá, rápido ela fez um pocinho 

com água no esteio no meio de sua casa. Com poucas noites ele já começou ir atrás 

de sua mãe, mamar como se fosse uma criança normal. Durante o dia ele era uma 

jibóia, a noite ele se transformava em um menino, 

 Quando cresceu, a mãe pediu que pintasse, pintou com sua língua em toda 

parte de seu corpo até ao lado de sua vagina, 

 Era um tipo de pintura muito linda, que causa inveja. Quando sumia de sua 

pele ele pintava novamente até que um dia a amiga de sua mãe pediu que ele o 

pintasse, e o bichinho com medo, não quis porque sua mãe já o tinha proibido. 

 Mas a garota não desistiu, até que ele resolveu pintar a moça, e começou a 

pintar, de repente a sua língua entra na vagina da menina e ele a estoura pelo meio. 

Tudo isso causou porque a menina, amiga de sua mãe não era mais virgem, e sua 

mãe era. 

 Com tanta vergonha que ficou, foi embora para o céu. Sua mãe implorou não 

me deixe meu filho, mas ele não obedeceu. Vendo que ele ia embora, a mãe 

desesperada foi junto com seu filho. Até hoje eles vivem juntos lá no céu, se 

transformaram em arco-íris. Aquele risco que aparece mais forte é sua mãe, e 

aquele mais fraco é ele com vergonha do que fez. Ficou conhecido como nehü. 
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Pintura das cobras  

Muitas dessas pinturas de cobra não podem ser usadas no corpo das pessoas 

porque elas perseguem qualquer pessoa que usar.  

Antigamente as cobras eram gente. Existia também a maloca das cobras quando 

elas encontravam o homem se transformavam em gente mesmo. 

Segundo a nossa historia conta que havia uma moça alta, magra que estava pronta 

para casar, mas não se engraçava por ninguém que o irmão apresentava,todos ela 

achava baixo e feio. Queria encontrar um marido bem alto. 

O irmão andou em varias aldeias caçando o marido para a sua irmã. Até que um dia 

ele se cansou, enjoou de procurar certa pessoa, que fosse do gosto dela , foi ate a 

maloca das cobras lá tinha todos os tipos de cobra, pico de jaca, jararaca, cascavel, 

cobra cipó e outras. 

Pois então ele convidou o pico CE jaca e ele aceitou o convite. Marcaram o dia para 

os dois se encontrar. Enquanto isso a moça e sua família preparava a festa, fizeram 

muita chicha e teve bastante comida. Nesse dia tão esperado ela se enfeitou toda 

para esperar o pretendente. Não demorou muito tempo, ele vinha com seu irmão e 

seu pai, tocando taboca , também todo enfeitado, o corpo dele todo pintado e cocar 

na cabeça.  

Logo que a moça viu no mesmo instante se apaixonou e se levantou e foi ao 

encontro dele, pegou na sua mão e começou a dançar e dançaram o dia interiro.  

Ao anoitecer mal escureceu ela já o queria levar na sua rede. E ele dizia que não , 

espera mais um pouco estou cantando, e ela insistindo dizendo deixa os outros 

cantar e dançar no seu lugar, ela insistiu tanto ate que ele foi. 

E os dois deitaram e ela doida para ter relações sexuais com ele, mas ele não queria 

estava com medo dela assustar. Mas ele aceitou e montou em cima dela e 

empurrou o penis na vagina e ela deu um grito que ele caiu no chão em forma de 

cobra.  

Vendo ele daquele jeito ficou assustada e chorou muito, não querendo mais ficar 

com ele, se arrependeu muito de não ter aceitado os primeiros que seu irmão 

apresentou. 

O irmão da moça falou : 

- trouxe vários homens para você , mas você não gostou de nenhum, agora vai atrás 

dele você é esposa dele. 

O mesmo desamarrou a rede e outros pertences e entregou para a irmã, obrigando 

ela ir com ele.  
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A menina chorando acompanhou o parceiro, o marido falou para ela: 

- não fica com medo do que você vai ver são meus parentes. No caminho que ela 

passava so tinha cobra de todos os tipos. Pois ela obrigada a passar por cima do 

rabo de todas as cobras. Todas as cobras tiveram relações com ela quando passava 

eles levantavam o rabo e soltavam o liquido na sua vagina.  

E assim foi ate chegar na maloca do seu marido. Lá estava sua sogra, uma velha 

cobra bem grossa, que ao ver sua nora assobiou e deu a língua cumprimentando 

desejando boas vindas. Nessa maloca tinha muita cobra mesmo por todos os 

lugares da casa. Ficavam uns pendurados de cabeça para baixo. O rapaz pediu que 

a mãe o transformasse em gente para conversar com a nora, porque ela estava com 

medo. Dai ela obedeceu o filho e transformou se em humana e começou a 

conversar com a nora. 

Pediu que seu filho procurasse alimento para sua esposa. Ele trouxe nambu, 

macuco e outros animais porque a moça já estava grávida. 

Ate que o dia chegou e ela pariu todos os tipos de cobra que existe nesse mundo. O 

ultimo a nascer era a cobra jararaca , pois a mãe já estava muito cansada de ficar de 

pernas abertas e  fechou dai a jararaca mordeu sua vagina e mãe morreu. 

A avo da cobra jararaca falou pra ele por que você fez  isso meu neto? 

Ele respondeu a avo dizendo que  

- eu queria sair também. 

E por isso que a cobra jararaca mata se não houver tratamento.  

 

 .  

Pintura para guerra 

 Desde muito tempo nós povo Djeoromitxi não temos pintura corporal para 

guerra, quando o meu povo ia caçar outro grupo, eles não se pintavam para não 

serem reconhecidos pelos seus inimigos, depois da batalha, quando chegavam em 

sua maloca, que eles eram pintado e curado pelo pajé, para vomitar o sangue 

daquela pessoa que ele tinha matado, diz a minha tia que eles vomitavam mesmo o 

sangue. 

 Eles eram curado para não ficarem ruim com seu próprio povo ou com sua 

esposa. 
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 As crianças também eram pintados, mas somente de urucum, e ficavam 

todos presos para não ver o que os adultos estavam fazendo, como por exemplo 

vomitar sangue do seu inimigo. E eles ficavam a noite inteira acordados, não 

podiam dormir para não sonhar com o que eles tinham feito. Pois não temos 

pintura de guerra. 

 

Não tínhamos pintura corporal para a guerra  

Segundo a minha tia conta que nós Djeoromitxi não tínhamos pintura corporal 

para a guerra, só uma vez que isso aconteceu, por causa de uma mulher que matou 

o seu marido por nada, talvez so ela mesma sabia o motivo de sua raiva. 

Quando anoiteceu essa mulher e seu marido foram deitar na rede ele muito 

animado estava brincando com ela, ela brava foi e deu chute no seu testículo na 

mesma hora ele morreu. 

Para ninguém desconfiar de nada ela tocou a taboca a noite inteira ate de 

madrugada, porque seu marido era grande flautista, todas as noites tocava. Depois 

que a mulher parou de tocar taboca fez fogo e pos num objeto próprio que 

carregava fogo, para andar de madrugada, quando iam caçar ou ate mesmo fugir. 

Nesse caso ela fez para fugir. 

De madrugada o pai desse homem morto falou para o seu amigo, compadre que na 

nossa língua chamamos de awira, vai lá acordar ele cedo. Porque esta noite não 

deixou ninguém dormir só tocando. 

Ai o rapaz foi chegando em sua casa, chamou , chamou seu amigo, mas ele não 

respondeu então ele se aproximou e foi ate a sua rede, e tocou no seu corpo, o 

homem estava frio e duro.  

E a mulher já tinha fugido para a aldeia de seus pais. No mesmo instante o rapaz 

voltou e foi avisar ao seu pai o que tinha acontecido com seu filho. 

Ai o velho falou; 

- você vai vingar a morte de seu awira. Faça muita flecha, ele mais outros passaram 

o dia inteiro fazendo flecha, a tarde , todos eles se pintaram, o corpo inteiro ate 

mesmo o rosto ficou todo preto para ninguém reconhecer. 

(A minha tia diz que ela não se lembra muito bem como era esse tipo de pintura 

que eles usaram nesse dia. ) 
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No dia seguinte eles foram atrás dela, chegando la onde ela estava o rapaz falou 

para ela, eu vim te buscar. Meu awira está chamando para você fazer a chicha, ele 

esta com sede.  

E ela não falava nada, ficava em silencio e a mãe dizia vai minha filha fazer chicha 

para meu genro. 

Outra vez o rapaz o chamou e ela continuou em silencio e ma mãe insistindo , 

vamos filha eu vou contigo te ajudar.  

Ao invés dela dizer a verdade a sua família não falou absolutamente nada.  

O rapaz muito nervoso arrancou a força de dentro da maloca de sal família e ela 

tentou escapar se segurando na porta, porque ela sabia que ia morrer. 

Até que ele conseguiu arrastar ela para fora da casa e jogou no terreiro. Dai outras 

pessoas que estavam na sua companhia atiraram a flecha nela, a mãe veio gritando 

para socorrer , e também atiraram nela, e assim foi no pai , nos irmãos, sobrinhos, 

primos , tios e ate mesmo nas crianças foram todos mortos. 

Toda a família da moça foram exterminados. E todos morreram inocentes sem 

saber o que tinha acontecido. 

É por isso que nós temos esse conselho dos mais velhos , eu nunca devemos contar 

com nossos irmãos se um casal briga, tem que ser só entre os dois.  

 

  

 

Pintura das crianças recém nascidas  

Quando as crianças nascem só se pintam com hononika e alem de mais e curado 

pelo pajé. Hononika preto mistura com amendoim, pisa e machuca amendoim. 

Hononika vermelho com urucum faz a barra de urucum e mistura.  
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2. Materiais utilizados e forma de preparo das tintas  

No dia das grandes festas, ou no uso do dia a dia, procuramos antes os materiais 

usados para fazer a pintura corporal.  Esses materiais e seu preparo serão 

descritos a seguir.  

2.1. Jenipapo 

Fruta do jenipapo  

Os materiais utilizados são: palitos de palha, algodão e folhas de sororoca ou palha 

seca de milho. 

Pegue três ou mais frutos, de jenipapo, descascar bem, e mastigar. Enrole numa 

folha e põe para assar e deixe assar por três minutos. Depois de esfriar, espreme a 

moqueca em uma vasilha, e ai a tinta esta pronta. 
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Foto 4, 5, 6. – modo de preparar a tinta de jenipapo – aldeia Ricardo franco  
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2.2.Urucum e breu  

Breu vermelho honõnika nõru 

Pegue o breu de uma árvore e amasse bem com a mão para tirar a terra que pode 

esta misturado entre o breu. Depois pegue o urucum verde e amasse também para 

tirar a semente,so deixe apenas o sumo. Daí misture o breu mais o urucum e o óleo 

de patoá coloque em uma combuquinha e está pronta a tinta.  

 

Foto 7- planta de urucum – aldeia baia das onças  
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2.3.Óleo de patoá 

Receita:  

 Pegue o patoá e põe para cozinhar no panelão, durante três horas, depois 

que estiver mole, pisa no pilão, amassando bem, quando acabam de pisar, põe na 

vasilha e deixa com água, para subir óleo. No dia seguinte tira óleo com uma colher 

e põe em outra vasilha, assim que terminar côa, e coloca no vidro qualquer. 

 Depois disso é só passar no cabelo e pintar de hõnõnika para ficar mais 

bonito ou bonita. 

 

2.4. Amendoim com breu  

Honõnika biru 

Tire a cera da abelha chamado tuiri e amasse bem com a mão , asse o amendoim ou 

castanha e pise no pilão. Em seguida pegue o breu o amendoim ou a castanha, e 

misture com o óleo de patoá e assim é o preparo da tinta. 

 

 

3. O  Uso das Pinturas Corporais  

Quando usamos a Pintura corporal : 

As Pintura corporais do meu o povo serve para homens e mulheres só uma única 

pintura chamada niru biru  que é especialmente para homens. 

As outras pinturas é usado tanto no homem como na mulher. Usamos as pinturas 

quando vamos fazer festa dentro da nossa comunidade e fora dela, usamos 

também quando fazemos mutirão. Geralmente as mulheres fazem muita chicha 

que as vezes passa três dias ou cinco dias bebendo e as pessoas gostam de se 

pintar para festejar. Durante estas festas  usamos todos os tipo de pinturas, a 

pessoa que pinta é quem escolhe os tipo de pintura de cada mulher e de homem, 

adolescente e enfim nas crianças. 
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As meninas e meninos é que gostam de andar pintados no dia a dia, eles acham 

muito bonito esse tipo de pintura.  

Geralmente quem anda todos os dias pintados em nossa aldeia são as meninas e os 

meninos com idades entre 12 e 20 anos. 

Como diz minha tia é bom você andar pintado e com óleo de patoa no cabelo, que 

te deixa mais bonito. Você pode ser velho mais deve se cuidar. 

E porque assim os hipsopsihi te acham feio e não pegam teu espírito. Dai a  

importância de usarmos a pintura corporal é que afasta espíritos maus que 

perseguem os espíritos dos seres humano. 

Quem não gosta de se pintar é arriscado ficar doente e só com a cura de um pajé, 

que você pode ficar bem de saúde.  
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4.  A Arte gráfica Djeoromitxi  

4.1. Os Elementos do grafismo  

“Os elementos do grafismo são linhas, triângulos,pontos, 

círculos. As formas geométricas presentes na pinturas do povo 

jaboti são círculo, triangulo, retângulo, loango, quadrado e 

paralelogramo.” (Vandete Jaboti, 2015) 

  

4.2.Como ensinamos as pinturas corporais  

Na minha comunidade as crianças aprendem a pintura corporal observando as 

pessoas mais velhas. Quando vamos fazer a festa a minha tia e outras mulheres é 

que pintam os outros e assim as meninas aprendem.  

Geralmente quem tem que aprender mesmo são as mulheres, porque já é de 

costume só as mulheres que sabem pintar. No decorrer do meu trabalho como 

professora, já trabalhei com os alunos na escola, duas vezes ,primeiro realizei esse 

trabalho com alunos de 4 e 5 ano. No ano de 2014 trabalhei com os alunos de 6º ao 

9º ano. Acho esse trabalho muito interessante a escola também é um meio de 

incentivar os alunos a aprender o significado de cada pintura e não se pintar por se 

pintar.  

Agora a maioria deles sabem o que cada arte representa, e que assim eles vão 

poder transmitir para os futuros que virão. E a gente sabe que algum dia essa 

pessoa que nos ensinou pode deixar de existir no nosso mundo.  Por isso que eu 

como professora devo fazer isso de registrar junto com meus alunos as nossas 

pinturas para nunca ser extinta.  

 

4.2. Os grafismos  

Os desenhos a seguir foram feitos por Alina Jabuti, e representam os grafismos 

Djeoromitxi.  

Estas pinturas são feitas com jenipapo, podem ser usadas por homens, mulheres e 

crianças durante qualquer festa.  
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Os grafismos de animais :  

 Grafismo da onça – Wa  

 

Figura 1. Wa- onça  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

O desenho da onça foi feito pela Jacilene Jaboti aluna de 7º ano, foi feita com 

ajuda de sua mãe Elisa Jaboti.  
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O desenho do jacaré foi feito pelo aluno Jose Raimundo jaboti do 7º ano. 

Uhri orüpfo que significa rabo de jacaré é usado no peito nas costas e o 

outro é usado nas pernas.  

 

 Grafismo do jacaré – Uhri orüpfo  

Figura 2 

 

 

 Grafismo rabo de jacaré -  figura 3 
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 Grafismo Do Morcego – Beretxeka  

Figura 4 

 

Esse desenho foi feito pelo aluna Elizonete Wajuru do 9 º ano , a pintura 

significa morcego. Ela fez esse trabalho da mesma forma que é feito no 

corpo e nas pernas.  

 

 Grafismo da lagarta – Nõpfõ  

O desenho foi feito pela aluna Angela Jaboti do 7 º ano e usado no rosto.  

Figura 5 
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Os desenhos do tamatá foram feitos pela aluna Nicole Kanoé do 7º ano.  

 Grafismo da tamatá peixe – Nibü Kãkã  

 

Figura 6 

 

 Grafismo do tamatá - Nibü Kãkã 

Figura 7 
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 Grafismo  do  mandim  

Este desenho usado no rosto. Foi feito por Kadje Jaboti aluno do 6 º ano.  

Figura 8 

 

 

 

 Grafismo da cobra – pico de jaca – mekahö  

Figura 9 
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O desenho da cobra pico de jaca foi feito pela aluna Eliziane Massaca do 7º ano. 

Esse desenho tem seu significado diferente do outros, onde a mesma não sabia o 

nome na língua e através desse trabalho as crianças em geral hoje já sabem o nome 

na língua.  

 

 Grafismo da cobra – Me  

Foi feito por Jacilene Jaboti aluna do 7 º ano, usado no braço.  

Figura 10 

 

 

 

 

Outros grafismos :  

 Grafismo do lábios – hirükä birü korü  

 Grafismo da malha – birükorü  

 Grafismo Kiri Arikapu  

 Grafismo kudi Toni  

 Grafismo Txitxa  Tokobi – queixo aricapu  

 Grafismo pinturinha – birutä 
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 Grafismo imitação dos  lábios – hirükä birü korü  

Figura - 11 

 

 

 

 

 

 

 

 

- 

 

 

 

 

Esse desenho foi feito por Eliton Massacá, do 7 º ano, ele praticou a pintura 

chamada hirükä birü korü que significa imitação dos lábios e é usada no rosto.  

 Grafismo da malha – birükorü  

Foi feita pela Tawanne Paula Jaboti do 6º ano, é usado no rosto.  

Figura 12 
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 Grafismo Kiri Arikapu  

O desenho foi feita pela aluna Marquiele Jaboti, 6º ano e tem esse nome 

porque foi uma pintura criada pela minha avó já falecida, Kiri Arikapu.  

 Figura 13 

 

 

 

 

 

 

 

 Grafismo kudi Toni  14 

O desenho foi feito por William Jaboti aluno do 7º ano, é usada 

especialmente no rosto.  

Figura  
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 Grafismo Txitxa  Tokobi – queixo aricapu  

Este desenho foi feito por Jhimili do 7 º ano, é usada no rosto.  

Figura 15 

 

 

 Grafismo pinturinha – biruta 

Foi feito pela aluna Nilda Jaboti e esta no 9º ano, e significa pinturinha e 

feita no rosto.  

Figura 16 
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Caderno iconográfico 
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Fotos das pinturas corporais feitas na aldeia 

Baia das Onças  

fotos 8,9,10 – cuia de beber chicha com desenhos de rabo de jacaré  
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Foto 11 -   menino com pintura de   nõrübirü     foto 12- menina com pintura de lagarta 

 

Foto 13- menino com pintura de  
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Foto 14, 15 – mesma pintura anterior  

Foto 16- menina com pintura de jararaca – foto 17 – jovem com pintura rabo jacaré  
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Foto 18,19, 20 - mulher com pintura de pico de jaca na perna e no braço e no rosto 

de jacaré  
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Foto 21 – pintura de rabo de jacaré 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



45 
 

Foto 22, 23 ,24,25- pintura de  
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Foto 26, 27 – pintura jararaca  
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Foto 28 – pintura de  
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Foto 29 – pintura  
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Foto 30, 31 – menino com pintura de onça  
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5. Consideração final 

Na minha comunidade a pintura corporal no momento ainda é muito preservada. 

As pessoas adoram andar pintados principalmente nos grandes dias de festas, 

todos se pintam. 

Atualmente graças aos nossos mais velhos que ainda vieram da maloca, a gente 

aprendeu a usar as pinturas e valorizar cada vez mais as nossas pinturas, 

Pretendemos manter sempre vivo, repassando de geração para geração e nunca 

ser esquecido. Assim como os velhos nunca esqueceram, por mais que sofreram 

grande preconceito, nós pretendemos continuar vivendo as sabedorias dos antigos, 

com bastante entusiasmo, coragem e determinação.  
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