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A  PINTURA   CORPORAL DOS KAYAPÓ   

OBJETIVO 

METODOLOGIA 

 RESULTADOS E DISCUSSÃO 

Nosso trabalho foi baseado em relatos em nossa Aldeia e 

pesquisas extraídos da internet meios de comunicação nos 

permitiram uma melhor compreensão do tema, visto que nos dias 

atuais tem aumentado os registros de pintura do Mebêngôkre 

tradicional do povo para manter vivo  cultura em nosso povo. 

CONCLUSÃO 

REFERÊNCIAS 

 Identificar os tipos de pintura corporal das mulheres homes e criança.   

 Pintura com jenipapo e urucum. 

 Reconhece só uma pintura usado da morte  do povo Mebêngôkre .  

 Só uma estilo usado de  pintura que tem um significa que povo uso 

entre ele . 

 Mostrar em só uma estilo  de pintura. 

 As mulheres usam a mão direita como palheta, por isso, com muito 

orgulho de arte. 

 

INTRODUÇÃO 

  Mostrar a importância para preservação, sabendo que a pintura 

corporal é importante para povo kayapó como parte da cultura os 

kayapó Mebêngôkre.  As pinturas corporais são usadas por crianças, 

homens e mulheres. Antigamente as pinturas eram usadas 

diariamente, mas atualmente, só em ocasiões como morte, 

cerimônias e quando da morte . Esperamos com essa pesquisa, 

revitalizar esse aspecto importante da nossa cultura. 

 

Concluímos, pois que nosso trabalho teve como objetivo estudar analisar e mostrar os dados da violência contra mulher bem como entender o fenômeno que ocasiona essa violência. 

A violência co 

Nossa pesquisa fundamenta-se através do método de 

abordagem indutiva, partindo de observação de casos 

particulares, registrados através de uma pesquisa na 

aldeia. Instrumento de Coleta de Dados: Gravações em áudio e se 

for possível em vídeo e desenhos de pinturas. 
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Através deste trabalho, e da pesquisa de campo feito na 

comunidade kayapó em entrevista realizada com os mais velhos 

da tribo, que falaram da importância da pintura corporal dos 

Mebêngôkre, pudemos também aprender que usados só uma 

pintura tem significado próprio, além de ser mais usado no 

falecimento da morte. Apesar de menos usada nos dias atuais, nas 

morte e comemorações ante de iterar, eles usam dessa pintura. No 

falecimento de um filho ou filha e mãe, já começa a pintas o 

corpo, assim como aprendem com sua mãe ou avó.   
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