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RESUMO

A pele humana pode carregar marcas que transmitem uma linguagem, uma memória ou
simplesmente a adornam. Este trabalho propõe apresentar os valores e praticas que envolvem
a escarificação. Esta modificação corporal é feita a partir de cortes ou queimaduras que
produzem cicatrizes evidentes. Em sociedades tradicionais o ato de realizar corte intencionais
na pele é frequentemente associado aos ritos de passagem, mas existem outros usos como
medicinal, estético e identidade. Objetivo geral desse trabalho é apresentar em um livro-objeto
de registros visuais dos usos da escarificação e marcas tribais em sociedades tradicionais e
contemporâneas. O objetivo específico deste trabalho é promover um resgate cultural ao
evidenciar o caráter de memória desta modificação corporal.

Palavras-chave: Modificação Corporal. Escarificação.
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INTRODUÇÃO

Modificações Corporais

O corpo humano é constantemente modificado por normas sociais que dizem ao homem
como agir, vestir e se comportar em seu meio. Algumas construções no corpo são feitas
a partir de intervenções, como afirma Le Breton (2001, p.59): “A marcação social e
cultural do corpo pode se completar pela escrita direta do coletivo na pele do ator.”
Algumas dessas marcações podem estar sobre a pele como a tatuagem, escarificação e
ainda podem apresentar acréscimos no caso de piercings, implantes subcutâneos e
outras alterações em membros do corpo como bifurcação central da língua (tongue
splitting) e modificação nas orelhas (ear pointing).

As modificações corporais são indícios de memórias, sentimentos, ritos e de épocas
importantes. Sobre a pele podem estar em formas de desenho, cortes, queimaduras,
podem estar acompanhadas de joias, objetos feitos de madeira, objetos de silicone ou
aço cirúrgico.

A escarificação é uma modificação corporal feita sobre a pele por cortes ou
queimaduras que produzem cicatrizes abstratas ou figurativas. Em sociedades
tradicionais, a prática é frequentemente associada aos ritos de passagem, mas existem
outros usos como medicinal, estético e identidade. Porém quando essas marcas são
deslocadas da sua origem para outros corpos os significados são modificados. O que
antes representaria um ideal de beleza ou identidade para um coletivo passa a ter um
significado pessoal.

Referencial Teórico

O referencial teórico da presente pesquisa parte dos escritos de David Le Breton sobre a
construção do corpo e suas intervenções nas obras Sinais de Identidade (2004) e A
Sociologia do Corpo (2008). Em A Sociologia do Corpo o autor apresenta a construção
do corpo como um fenômeno sociocultural. Este processo é descrito como uma
aprendizagem iniciada na infância e que perpassa por toda a vida adulta. O homem
utiliza do seu corpo para se relacionar com o tempo, lugar e comunidade que pertence.
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Em sociedades comunitárias ou tradicionais a matéria física do homem não é vista
isolada do grupo está conectada ao cosmos e a natureza, enquanto em sociedades
contemporâneas ela é a fronteira que separa os indivíduos.

A corporeidade é construída socialmente, contudo se molda a partir dos gêneros. Tal
construção não é universal. A gestualidade, por exemplo, é bastante variável devido a
múltiplas estruturas simbólicas presentes nas sociedades. As diferenças do uso do corpo
passam por três dimensões, como afirma Le Breton (2008, p. 44-45):
A determinação das diferenças culturais pela maneira de usar o corpo é estabelecida
segundo três coordenadas: a dimensão espacio-temporal (amplitude dos gestos, forma,
plano de desenvolvimento, membros utilizados, ritmo), a dimensão interativa (tipo de
interação com o interlocutor, com o espaço ou com os objetos que fazem parte dele) e a
dimensão linguística (gestos cuja significação é independente dos propósitos tidos ou ao
contrário que os desdobra).

Em Sinais de Identidade o autor lida especificamente com modificações corporais e
como essas ajudam a compor uma identidade. As marcas na pele dão ao indivíduo uma
singularidade pessoal e sobrevalorização de seu corpo. A presença delas pode atestar o
pertencimento de si:
Simultaneamente a marca corporal funciona como uma distanciação em
relação a um mundo que escapa em grande parte (...). O que se pretende é ser
–se re-marcado , no sentido literal e figurado, é aumentar o seu valor, mostrar
o sinal de diferença. (LE BRETON, 2004, p.9)

O autor também estabelece um pequeno histórico sobre o surgimento da tatuagem desde
a sua presença em corpos considerados marginais até se tornar uma tendência entre
adolescentes que a procuram como uma forma de demarcar sua passagem para a vida
adulta.

Porém ele questiona a significação dessas marcas quando não estão inseridas em seu
contexto original ou quando se tornam parte de alguma tendência e acabam por serem
banalizadas. “As marcas corporais mudam radicalmente de estatuto, usurpadas pela
moda, o desporto, a cultura nascente e múltipla das jovens gerações, que se diversificam
igualmente numa busca de singularidade pessoal...” (LE BRETON, 2004, p. 89).

Outra referência importante para esse trabalho é a pesquisa de campo feita por Lars
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Krutak na tribo dos Kaningara, que resultou em um episódio da série Tattoo Hunter
(2009) e originou o artigo: Making boys into men: the skin cutting ritual of the
Kaningara tribe of Papua New Guinea (2009).

Lars Krutak é antropólogo, pesquisador de tatuagens desde 1996, e autor dos livros
Spiritual Skin: Magical Tattoos and Scarifications (2012) e Tattoo Traditions of Native
North America (2014). Ele trabalhou como antropólogo consultor para três
documentários do National Geografic Channel. Foi apresentador do programa Tattoo
Hunter exibido e produzido pela Discovery Channel em 2009. Nessa série ele investiga
rituais que envolvem práticas de modificação corporal em várias sociedades tradicionais
como, por exemplo, os Kaningara de Papua Nova Guiné. Tanto neste episódio como no
artigo, o antropólogo relata a experiência de passar por um processo preparatório antes
de se submeter ao rito de passagem. As marcas produzidas não são o objetivo deste rito,
o principal é que sejam criados fortes guerreiros capazes de suportar a dor e sacrifícios.

Justificativa

A escolha desse tema de pesquisa se deu a partir de um interesse em como as
modificações corporais servem para complementar a identidade de um indivíduo.
Especificamente quando se trata de modificações consideradas extremas, elas parecem
revelar uma vontade de transformação de dentro para fora por seus adeptos. È um ato
de libertar-se de algumas normas sociais e encontrar o seu próprio eu.

As narrativas a respeito de como as modificações sociais e as motivações de seus
adeptos foi ao encontro de uma busca pessoal para encontrar o jovem artista interior.
Pois as marcas tribais são como indícios dos ritos de passagem assim como os registos
visuais do Livro de Adornos Corporais: A Escarificação são desta formação acadêmica.

Objetivos

O objetivo geral desse trabalho é apresentar em um livro-objeto os registros visuais dos
usos da escarificação em sociedades tradicionais e contemporâneas. E o objetivo
específico deste trabalho é promover um resgate cultural ao evidenciar o caráter de
memória destas práticas de modificação corporal. A escolha do desenho como forma de
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registrar a prática da escarificação faz desse estudo uma narrativa visual poética em que
as marcas refletem a delicadeza, força e agressividade que possuem sem que o trabalho
se assemelhe a uma simples catalogação. Os desenhos ainda apresentam um relevo feito
no papel para apresentar a ação da produção de queloides causadas na cicatrização. Os
desenhos não são um registro fiel como seria a fotografia, são compostos a partir das
referências visuais e escritas pesquisadas.

O primeiro capítulo, A pele adornada apresenta uma definição geral sobre o tema e seus
diferentes tipos que se diferem pelo do material utilizado, como Branding (objetos de
aço ou ferro aquecidos), Chemical (agentes químicos) e Cutting (bisturi ou lâmina). E
também são apontadas as diferenças entre marcas tribais e escarificação.

O capítulo dois, Os iorubás e suas marcas revela os tipos de marcas corporais utilizadas
por esse grupo etnolinguístico. Esta prática sempre foi usada para identificação de
famílias e pertencimento na Nigéria, República do Togo e a República do Benin e
também durante o período de escravidão no Brasil. Tal análise será feita por meio de
fotografias e pinturas do início do século XX.

Para compor o livro-objeto de escarificações foram realizados esboços e estudos em três
cadernos de processos: O Estudo de corpos, Estudo das Pequenas Marcas e o Estudo
dos Desenhos e Materiais. O primeiro caderno mostra o corpo como suporte para
modificações, enquanto que no segundo caderno, retrata as marcas e como representálas no papel. O terceiro caderno traz a experimentação de outros materiais como parte
do processo. Todas as experimentações realizadas nos três cadernos são detalhadas no
terceiro capítulo do presente texto, O processo de criação.
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1. - A PELE ADORNADA
A escarificação pode ser definida como uma modificação corporal que tem como
objetivo produzir cicatrizes intencionais na pele por meio de cortes ou queimaduras. Os
materiais utilizados vão de bisturi, giletes, ácidos às máquinas de tatuagem e dremel. As
cicatrizes podem formar imagens figurativas ou abstratas. O motivo para sua utilização
é de acordo com escolha do indivíduo. Pode ser a representação de uma lembrança, um
sentimento, por estética ou a reafirmação de sua identidade.
O sinal cutâneo é uma maneira de apaziguar a turbulência da passagem de
um estatuto para outro, de aprisionar simbolicamente o acontecimento, e de
ritualizar assim a mudança. A marca tradicional é vontade de anular a sua
diferença pessoal, nas nossas sociedades contemporâneas revela pelo
contrario a individualidade, quer mostrar a diferença do próprio corpo...
(LE BRETON 2001,p. 13)

A escarificação não é considerada uma modificação corporal popular. Normalmente
quem a escolhe já possui outras intervenções, contudo não é uma regra. O material que
é utilizado é o que determina o nome da técnica a ser empregada:
- Branding é uma marca realizada por meio de uma queimadura de segundo grau
(Figura 1), proveniente de um molde de ferro ou um objeto semelhante a um bisturi
aquecido, pode levar cerca de três meses para a sua cicatrização. A marcação na pele
humana com o ferro foi realizada em escravos fugitivos na Grécia durante o império de
Dario I que compreendeu o período entre 521 a.C a 486 a.C. Foi também utilizada em
africanos escravizados a partir do século XV devido ao tráfico transatlântico

de

escravos para as Américas - essa marcação significou tomar posse do corpo do outro.
Talvez seja a forma mais antiga de escarificação realizada.
- Cutting (Figura 2) é uma das técnicas mais populares da escarificação, sendo
caracterizada como a remoção de pele feita por um bisturi ou lâmina para se configurar
em uma cicatriz que dá a origem a um desenho pré-definido.
- Chemical pode ser classificada como um processo pós cutting, acontece quando um
elemento químico como ácido sulfúrico ou clorídrico é aplicado na incisão. O ácido
também pode ser aplicado sem que haja um corte como mostra a Figura 3.
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- Dremel 1 (Figura 4) corresponde a uma prática de escarificação realizada por meio do
ato de “lixar” a área pretendida até que se forme um corte.
- A escarificação tattoo gun é feita a partir de uma máquina de realizar tatuagens. O
procedimento se dá a partir de cortes feitos em constantes perfurações realizadas por
agulhas.
O processo de cura da pele é bastante variável. As linhas feitas pelos cortes podem
passar por mudanças e colorações diferentes durante processo de cura. Algumas peles
estão sujeitas a desenvolverem queloides mais que as outras. O processo de cuidado
também deve ser considerado. Em alguns casos são utilizados alguns agentes esfoliantes
que irritam a pele e induzem a uma infecção que tem como resultado queloides altas. Há
casos que a escarificação desaparece devido à produção de tecido suficiente para a
cicatrização da pele.
Geralmente são realizadas no torso, pernas, braços e em raros casos, no rosto. A
sociedade ocidental ainda enxerga a cicatriz como uma deformidade que é incompatível
com a imagem de um corpo padronizado. E entraria em desacordo com os preceitos
cristãos, pois: “Modificar a forma do corpo de uma maneira que não obedeça aos termos
da aliança seria um insulto à obra divina” Le Breton (2001, p. 26.).
1.1.- MODERN PRIMITIVES E PRÁTICAS CONTEMPORÂNEAS
Fakir Musafar criador do termo Modern Primitives em 1967, é um xamã, artista e
grande referência no meio das modificações corporais. A expressão Primitivos
Modernos é uma classificação para um agrupamento de indivíduos que utilizam o corpo
como um lugar de experimentações. Eles apropriam-se de rituais tradicionais para
incluir uma dimensão psíquica e espiritual em seus ritos, portanto não se trata de uma
modificação corporal com fins estéticos.
O corpo deve passar por vivências espirituais resultantes de certos ritos que possibilite o
desenvolvimento do indivíduo. A dor é um fator importante, pois indica vida e
amadurecimento e é o componente principal das práticas que Musafar nomeia de jogos
do corpo: contorção (alongamento de membros), constrição (uso de materiais que

1

A Dremel é uma empresa fundada por Albert J. Dremel nos anos 30, famosa por seus afiadores de
laminas de barbear elétrico, ferramentas rotativas, lixadeiras, limpador elétrico e serras circulares.
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comprimam o corpo), privação (jejuns), impedimento (uso de adornos pesados), fogo
(branding e bronzeamento), penetração (tatuagem, escarificação e piercing) e suspensão
corporal.
A busca pela beleza por meio das modificações é uma maneira de diferenciação de
corpos. Dentre as mais aceitáveis pelo padrão de beleza moderno são intervenções
cirúrgicas, compressão de corpos por meio do vestuário, dietas e body building 2 .
Contudo a presença da dor é repudiada e em alguns casos é evitada com o uso de
anestésicos e analgésicos. Para os Modern Primitives o hábito de adornar o corpo com
várias modificações o torna singular e honrado, pois demonstra a paciência e resistência
do indivíduo à dor quando superada os leva a uma elevação espiritual.
A escarificação está compreendida entre as práticas de perfuração. A técnica cutting tem
origem nas marcas tribais que estão frequentemente associadas aos ritos de passagem. É
uma modificação corporal considerada agressiva e com forte simbolismo. Segundo
Soares (2011, p.25), a escarificação ganhou visibilidade no ocidente graças à body art e
à comunidade sadomasoquista. No cenário mundial os trabalhos em destaque são de
Ron Garza, Wayde Dunn, Rata, Brian Decker, Ryan Oullette e Russ Fox.
Ryan Oullette é um dos grandes artistas de modificação corporal. Atualmente seus
trabalhos são feitos no estúdio Precision Arts em Nashua, New Hampishire nos Estados
Unidos. Realiza escarificações desde 2010 e seu trabalho apresenta linhas precisas e
refinadas (Figura 5). Todas as peças são feitas a partir das referências que seus clientes
levam, seja alguma que remeta à memória pessoal ou a outras obras artísticas. Seu
trabalho é de uma imensa riqueza estética tanto que as cicatrizes se tornam delicados
adornos que parecem ser tecidos sobre a pele (Figura 6). Participou das duas edições do
Scarwars, evento dedicado a escarificação realizado em Los Angeles e Filadélfia nos
anos 2005 e 2006. No Brasil um evento semelhante foi realizado por Thiago Soares e
Luciano Iritsu com o nome de Conscar e teve edições em 2006, 2007 e 2009.
Segundo Soares (2011, p.27), a escarificação começa a ser realizada no Brasil no fim
dos anos 1990 por André Meyer. O mercado nacional não é forte, o que impossibilita
que os profissionais possam se dedicar somente a essa modificação corporal. Como
consequência, são poucos trabalhos nos portfólios dos profissionais. A Figura 7 é um
2

Body Building: Uso de exercícios físicos para o desenvolvimento de músculos do corpo.
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trabalho realizado pelo body piercer André Meyer em Thiago Soares e é composto por
linhas curvilíneas e paralelas. Para Thiago sua escarificação representa amputação de
asas e está relacionado com seu pseudônimo T.Angel. Não foi encontrado também um
estilo único dentre os profissionais pesquisados, alguns trabalhos trazem referências a
outras imagens que os clientes escolhem como a da Figura 8, realizada pelo body
piercer Marcos Cabelo, que é a junção do símbolo aliança rebelde 3 e uma flor de lótus.
1.2.- MARCAS TRIBAIS
As marcas tribais são referência para a prática de escarificação, contudo repetir seus
padrões pode ser considerado uma apropriação cultural. Essa apropriação acontece
quando os indivíduos que recebem as marcas não estão inseridos em sociedades tribais,
como no caso de uma pessoa de uma cultura urbana ocidental que adquire elementos
materiais e espirituais de outras culturas tribais e se torna protagonista.
Neste sentido não se deve nomear marcas tribais como escarificações. Apesar das
práticas de modificação serem semelhantes no fazer e no resultado, elas se diferem na
intenção e nos corpos que as proferem e recebem. Os próprios indivíduos que pertencem
ás sociedades tribais sempre se referem a suas cicatrizes faciais intencionais como
marcas tribais (IRVING, 2007, p.13).
As marcas tribais são realizadas para identificar os membros de uma sociedade, para
embelezá-los, para demarcar os ritos de passagem e tratamentos medicinais ou
espirituais. As marcas faciais dão ao indivíduo o status de pertencimento em seu grupo
ou família, como afirma Le Breton (2001, p.173), “(...) num clã, num grupo etário;
indica um estatuto e firma uma aliança. Impossível de se fundir no grupo sem este
trabalho de integração que os sinais cutâneos imprimem na carne”.
Segundo Krutak (2009), os kaningara de Papua Nova Guiné realizam um dos ritos de
passagem mais sangrentos já vistos. Durante dois meses, jovens de 15 a 35 anos são
confinados em um local de convívio masculino chamado Haus Tambaran (casa dos
espíritos) e recebem orientações de seus tios. Durante o ritual os iniciantes recebem
mais de 450 cortes no peito e costas. O objetivo deste rito de passagem é romper
vínculos maternos e encher esses futuros guerreiros com o espírito do crocodilo.
3

Aliança para a Restauração da República ou Aliança Rebelde é um grupo de resistência civil com o
objetivo de trazer paz à galáxia da franquia Star Wars.
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A origem desse rito está ligada a uma narrativa mitológica. Marsivo era um membro da
tribo dos kaningara. Enquanto estava em um barco no rio Sepik e mastigava uma noz de
Betel, ele acidentalmente deixou sua vara cair no rio e imediatamente mergulhou nas
águas para recuperá-la. Ao atingir o fundo do rio encontrou-se com o espírito do
crocodilo chamado Nashut. Marsivo permaneceu no fundo do lago durante um mês e
aprendeu com o espírito do crocodilo novas técnicas de guerra, agricultura e caça. Antes
de partir Nashut disse ao homem kaningara que ele deveria realizar cortes em sua pele
para obter um pouco de seu poder e que outros homens de sua tribo deveriam fazer o
mesmo.
As 450 marcas são realizadas no torso e são feitas somente nos homens da tribo.
Segundo Krutak (2009) o mito estabelece uma instituição masculina sobrenatural que as
mulheres não devem questionar. As marcas tribais são realizadas com a intenção de
simbolizarem aberturas para que esse espírito incorpore e potencialize a força desses
homens. São apenas como um rastro da presença do ser espiritual.
Após a realização de cortes os iniciantes recebem tratamento em suas feridas. São
aplicados óleo e lama em suas peles para provocar infecções e as futuras queloides. O
resultado final (Figura 9) é semelhante à figura de um crocodilo.
Existem dezenas de sociedades tribais na África que realizam suas marcas tribais e não
há uma origem exata. Algumas são realizadas em ritos de passagem e vão além de
demarcar a passagem para a vida adulta - estipulam por exemplo uma conduta a seguir
como a Gaar dos Nuer do sul do Sudão (Figura 10). A marca é composta de quatro a
seis linhas paralelas feitas nos rostos de garotos de 14 a16 anos. Segundo Puoch (apud
ANKRAH, 2013) a primeira marca sugere que os iniciados deixem de cuidar de outras
crianças pequenas, pois eles se tornaram homens adultos. A segunda marca é um aviso
de que eles não devem sentir medo de ninguém. A terceira marca significa que eles não
devem roubar e cometer outros erros. A quarta marca significa que eles devem ser
jovens honrados e que não podem comer em locais desconhecidos. A quinta marca
significa que eles não devem ser gananciosos. A sexta marca significa que não devem
cometer adultério. As mulheres nuer recebem outro padrão de marcas (Figura 11) que é
relacionado apenas à ornamentação.
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As garotas e os garotos surma 4 , do vale do rio Omo na Etiópia, recebem marcas
corporais (Figura 12) como um símbolo de beleza e passagem para a vida adulta.
Apesar de o ritual ser sangrento e dolorido, não devem demonstrar desconforto a fim de
não desonrar sua família. Suas marcas são feitas no rosto, braços, seios, barriga, costas.
Algumas marcas masculinas representam os inimigos ou animais que os homens
venceram em suas batalhas.
Irving (2007, p.7) em sua pesquisa de campo realizada em Gwollu em Gana, notou que
algumas marcas são realizadas em procedimentos medicinais e para a proteção
espiritual. Algumas marcas de proteção eram realizadas nos quadris das pessoas por
feiticeiros e herbalistas e quando as pessoas desejavam marcas menores, elas eram feitas
nos pulsos.
Com os exemplos observados, vê-se que a maioria dos indivíduos utiliza marcas tribais
no rosto e/ou em membros superiores. Pode-se inferir que a intenção seja que elas
devam ser vistas e admiradas como um elemento de reconhecimento imediato,
especialmente quando as incisões são realizadas no rosto, pois: “Nele cristalizam-se os
sentimentos de identidade, estabelece-se o reconhecimento do outro, fixam-se
qualidades da sedução, identifica-se o sexo, etc” (LE BRETON, 2006, p.70-71). Suas
marcas podem identificar facilmente tanto a sua família e até mesmo a região onde
habitam.

4

Grupo étnico que vive na região entre a Etiópia e Sudão. Seus sub grupos são Mursi, Suri e Me’emn.
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2. - OS IORUBÁS E SUAS MARCAS TRIBAIS
Os iorubás são considerados um dos maiores grupos etnolinguístico e ocupam a Nigéria,
República do Togo e a República do Benin. São divididos em subgrupos - Egba,
Egbado, Oyo, Ijesa, Ijebu, Ife, Ondo, Ilorin, Ibadan, Sabe, Ketu, Awori, Ifonyin, Ohori,
Idaisa, Isa, Manigri e Ajase. No Brasil são conhecidos como nagôs e em Cuba são os
lacumis.

Os subgrupos compartilham alguns aspectos culturais, sociais e principalmente o ato de
realizar marcas tribais que apresentam uma grande variação e sempre com objetivo de
afirmar a identidade dos membros.

Os falantes iorubás atribuem uma grande importância à palavra, sendo assim utilizam da
oralidade para transmitir os seus mitos, como afirma Ribeiro (1996, p.46): “Baseada
numa concepção de homem e de universo que confere à Palavra origem divina, nela
reconhece um poder sagrado, criador, capaz de preservar e destruir", Sendo assim
existem várias narrativas a respeito da origem das marcas tribais dos iorubás. Segundo
Adeoye (apud ODUNBAKU, 2002), a origem das incisões faciais é mítica. Elas
começaram a ser realizadas por algumas famílias quando deixaram a Arábia Saudita
devido ao conflito com muçulmanos tradicionais. Segundo instruções dadas por Ifa 5 por
meio do Oduduá6 , as famílias deveriam possuir suas marcas para se diferenciar dos
demais.
A segunda narrativa revela que Xangô 7 um dos reis do antigo Oyo, cultuava o túmulo de
sua mãe sem saber o seu nome, pois ela havia falecido quando ele era bebê. Ele enviou
um escravo e um xerife (Tetu) até Tapa, a terra de seu avô materno, para que
descobrissem o nome de sua mãe. Contudo Tetu embebedou o escravo e retornou só
para ser recompensado. A punição dada ao escravo foi de aproximadamente 122 cortes,
contudo após a cicatrização ele foi considerado mais bonito que os outros homens do
reino. As mulheres de Xangô o aconselharam a se submeter a algumas incisões em sua
5

Ifa: É um oráculo iorubá o qual os orixás utilizam para comunicar com os humanos.

6

Odudua: Também conhecido como Momo, foi um dos reis de Ilê. Oduduá seria um título que tomou para
si.
7

Xangô: Foi o quarto rei de Oyo, também foi deificado. É o senhor dos raios e trovões.
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pele. Depois do ocorrido, somente membros da família real puderam receber os dois
cortes que vão do ombro até os punhos e são chamados de Eyo.
As marcas tribais são realizadas em crianças por suas famílias, são feitos cortes iguais
em cada lado do rosto e não há formação de uma queloide. Além de identificar os
indivíduos, podem ser consideradas como adornos. Há um dito popular iorubá que diz
“Se você usa as marcas tribais Keke ou Abaja sua intenção é a de embelezar-se". 8
Babalola (1973: 4 apud Odunbaku, 2012, p.253). As marcas também podem dizer sobre
a cidade onde indivíduo reside. Elas têm a forma de linhas paralelas verticais e
horizontais (Figura 13) e recebem nomes diferentes de acordo com sua padronagem.
Quando não apresentam uma regularidade no padrão, pode-se inferir que foram
realizadas por motivos medicinais.
Segundo Odunbaku (2012, p. 254), a marca iorubá Abaja (Figura 14) é a mais
conhecida, sendo comum entre os habitantes dos estados nigerianos de Oyo, Owu,
Egba, Egbado, Osun e Ofa. Ela consiste em três ou quatro linhas horizontais em
tamanhos iguais ou não e são realizadas nos dois lados do rosto nas bochechas. Quando
são três linhas horizontais é chamada Abaja Oma, já quando são realizadas quatro linhas
é a Abaja Merin Merin.
As marcas verticais recebem o nome de Pele (Figura 15), são populares entre os iorubás
do leste e consistem em três linhas paralelas. A marca Turé tem a forma e orientação
semelhante, contudo é um pouco mais longa. A combinação entre as marcas Pele e
Abaja recebe o nome de Abaja Basurun.
Keke ou Gombô (Figura 16) é feita de dois conjuntos de linhas paralelas. São três linhas
maiores que tem início na orelha e final na boca e as outras três são menores e feitas nas
bochechas. Ainda existem as marcas ebga, jebu, ijesha, efon, igbomina, yagba, ife e
ondo.
Segundo Ojo (2008, p.372), alguns iorubás não gostam de ter seus rostos marcados. As
marcas tribais são impopulares em Kuramo, região de Lagos na Nigéria, devido ao
medo de tensões étnicas entre grupos diferentes. A colonização francesa as tornou o

8

Tradução minha: “whether you wear keke or abaja tribal marks, your intention is to beautify yourself.”
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oposto de um mundo visto como moderno, cristão e civilizado. Em 2006, fazer marcas
tribais nos rostos de crianças se tornou proibido em algumas regiões da Nigéria.
2.1.- MARCAS DA MEMÓRIA: MARCAS TRIBAIS NO BRASIL
O tráfico de escravos teve um papel fundamental na desconstrução de identidades
africanas e também na construção de novas identidades que pertenceriam ao Novo
Mundo. Alguns historiadores afirmam que em 1511 chegou ao Brasil o primeiro
contingente de escravos africanos (RIBEIRO, 1996 p.116). O período mais intenso do
tráfico foi de 1555 a 1850, quando o país se tornou o maior importador de pessoas que
foram escravizadas.

Os nagôs ou iorubás começaram a ser trazidos do final do século XVIII ao início do
século XIX. Houve também a presença de outros grupos que antes não pertenciam ao
grupo linguístico, mas que foram incorporados à identidade pan-iorubá apagando cada
particularidade dos subgrupos. Assim, as pessoas perdiam sua origem étnica própria da
sua região e eram vistas como negros africanos de forma generalizada. Ao final do
período de escravidão, permaneciam nas zonas urbanas de Salvador e Recife. O
apagamento de sua identidade foi estimulado pela Coroa Portuguesa:

Uma vez em terras brasileiras, a própria política oficial da Coroa, em certos
períodos, propiciava o apagamento das origens culturais, não estimulando,
com o receio da sublevação, o agrupamento de escravos de mesmas origens,
embora em outras épocas buscasse agregá-los para melhor os controlar.
(PRANDI 2000, p. 55)

Os terreiros de candomblé se tornaram um ambiente de resistência e preservação
cultural. Ainda que os negros recebessem novas crenças religiosas cristãs, conseguiram
preservar suas ligações com suas antigas crenças por meio dos ritos. Os cantos e danças
nas cerimônias eram vistos pelos senhores de escravos apenas como uma nostalgia
pacífica. As práticas rituais religiosas tem função social:

(...) impossibilitados de oferecer resistência legal a níveis econômico e
político, os africanos criaram seu espaço de resistência cultural e de luta
social, nas relações de grupo estabelecidas em torno das práticas religiosas
(BARROS apud RIBEIRO ,1996, p.133).
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As marcas tribais continuaram presentes nos rostos dos iorubás, fons e dos macuas,
como revelam fotografias e pinturas do final do século XIX a início do século XX constituem um dos poucos registros de pertencimento e identidade que os cativos
carregaram em seus rostos, o que permitiu a identificação de indivíduos por seus
subgrupos durante e após o período de escravidão.

2.1.1. - REGISTROS PICTÓRICOS

Grande parte das pinturas que retratavam escravos seguia um padrão etnográfico que
tinha o objetivo de ilustrar teorias racistas. Além de estudos, serviam como souvenires
exóticos para viajantes.
Johhan Moritz Rugendas nasceu na Alemanha em 1802, em uma família com tradição
na pintura. Aos 30 anos participou de uma expedição no Brasil com o objetivo de
retratar o novo mundo. Ao todo produziu mais de 500 telas passando pelos estados
Espírito Santo, Minas Gerais, Rio de Janeiro e Bahia. Suas obras retratavam índios,
negros e brancos, das grandes paisagens calmas ao horror da escravidão. Não só fez um
registro visual da época assim como também os complementou com seus escritos:

É, sem dúvida, durante o trajeto da África para a América que a situação dos
negros se revela mais horrível. Mesmo admitindo-se que as circunstâncias
atuais sejam mais favoráveis, ainda assim seus sofrimentos são de tal ordem
que nenhuma descrição seria bastante fiel, embora entregássemos à
imaginação mais fértil o encargo de pintar o quadro com suas verdadeiras
cores. O artista só pode representar semelhantes cenas suavizando lhes
quanto possível à expressão. (RUGENDAS,1989. P.139 apud RIBEIRO,
1996, p.122)

Vê-se um artista com alguma sensibilidade ao horror ali praticado, contudo o artista
daquele período era o mesmo que ilustrava estudos de comparações raciais que
sustentavam teorias com o objetivo de comprovar a superioridade branca. Pode-se
comprovar essa intenção na Figura 17 Escravos de Cambida, Quiloa, Rebola e Mina
(1830), que revela o padrão comum de estudos antropométricos no qual indivíduos são
retratados na visão do rosto de frente e de perfil e às vezes sem vestimentas a fim de
realizar comparações. A figura é da série Viagem Pitoresca e Histórica ao Brasil
(1834-1839). O retrato foi feito em aquarela e apresenta quatro figuras de escravos: a
figura do escravo de Cambida apresenta uma marca composta por linhas paralelas em
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seu rosto e a escrava da etnia Mina (fanti-ashanti) apresenta um padrão parecido com as
marcas tribais dos iorubás por ocuparem territórios próximos.

2.1.2. - REGISTROS FOTOGRÁFICOS

O fotografo francês Theophile Auguste Stahl (1828-1877), também conhecido como
Augusto Stahl, realizou trabalhos que documentavam a paisagem de Recife em 1853.
Recebeu o título de Photographo da Casa Imperial. A Figura 18 apresenta um padrão de
estudo antropométrico: o modelo está de frente e com os braços estendidos e sem
vestimenta, enquanto a Figura 19 o modelo está de perfil e sem suas vestimentas. Notase que ambos são nagôs por apresentarem as marcas Keke e Yagba nos seus rostos
respectivamente.

José Christiano de Freitas Henrique Junior (1832-1902), ou Christiano Júnior, realizou
fotografias da população escrava do Rio de Janeiro. Mas com outra proposta: retratar
seu cotidiano através das funções sociais ligadas ao trabalho. Contudo era um trabalho
pejorativo como afirma Leite (2011 p.3): “Esses homens e mulheres, na sociedade
escravocrata, desempenhavam uma infinidade de funções, numa sociedade cuja
conotação do trabalho braçal é pejorativa”. A Figura 20 é um personagem típico do
meio urbano - a vendedora de legumes, uma mulher de vestido e turbante. Na Figura 21
é possível ver suas marcas de forma detalhada. Os pés à mostra e descalços revelam que
ela ainda é uma escrava. Aparentemente as marcas tribais em seu rosto são as Ife.

2.2.- CERÂMICAS E ESCULTURAS DE BRONZE

Segundo Oladapo (2013, p.698), a cerâmica é uma das atividades mais antigas entre os
iorubás e sobrevive até hoje. É uma atividade feita por mulheres, repassada de geração
para geração, tem função decorativa, de utilidade doméstica e cerimonial. Segundo
Berns (apud SOUZA e AGOSTINI, 2012), os vasilhames feitos no norte da Nigéria
representavam pessoas falecidas e deveriam conter as mesmas marcas tribais de seus
corpos, feitas em vida. Eles acreditavam que os espíritos dos mortos habitavam os
vasilhames.
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O período entre o século XII e XIV é considerado o mais importante da cerâmica
iorubá, assim como nos séculos XIV e XV são relevantes às esculturas de bronze. Elas
representam orixás e reis como mostram a Figura 22 (escultura de bronze de Olokun 9) e
a Figura 23 (torso de um rei). As duas esculturas foram encontradas na cidade Ilê-Ife, na
Nigéria foram confeccionadas entre os séculos XII e XIV. Nas duas figuras é possível
observar nos rostos um padrão decorativo próximo às marcas tribais.

No Brasil há relatos da produção de cerâmica por negros em engenhos no século XVII.
Em estudos arqueológicos feitos em Chapada dos Guimarães, no Mato Grosso foram
encontrados vasilhames (Figura 24) que apresentavam motivos decorativos semelhantes
à marcas iorubá Abaja, basta compará-la á Figura 25 Carregador Africano (1900). Um
dos motivos para transferência das marcas do rosto para os vasilhames está relacionado
ao mito de criação:

Outra concepção comum é a identificação conceitual dos vasilhames
cerâmicos com os corpos humanos, dado que em muitos mitos de origem
africanos os seres humanos foram criados a partir de vasilhames cerâmicos.
Assim, os mesmos tipos de tratamento dado aos corpos dos seres humanos
também são dados aos vasilhames, incluindo decorá-los com escarificações e
tatuagens, designar suas diferentes partes com os mesmos nomes de partes do
corpo humano e realçar partes diferentes de seus corpos visando especificar
gênero masculino ou feminino. (DAVID et al., 1988; POSNANSKI,1999, p.
27-28; PIKIRAYI, 1993, p. 145-146; DARISH, 1990,p. 11-12 apud
SYMANSKI ,2010,p.307)

Outro motivo seria a impossibilidade de realizar as marcas no rosto devido à forte
repressão de uma sociedade que tentava a todo custo apagar tudo que remetesse à
origem e identidade dos africanos. Aqueles corpos escravizados eram vistos como
meros produtos e só deveriam portar as marcas de seus donos que eram conhecidas
como branding. Esse tipo de branding é uma das modalidades de escarificação e no
caso dos africanos eram realizadas ainda no navio negreiro. Geralmente eram feitas no
braço, região do estômago ou no rosto. Segundo Souza e Agostini (2012, p. 109), no
sítio arqueológico Ouro Fino, em Goiás, foram encontradas partes de panelas com as
marcas pele e turé. Quando os iorubás realizavam as marcas em vasilhames estavam
garantindo a perpetuação de sua cultura, identidade e estética.

9

Olokun: é o orixá senhor do mar, tem a aparência de um tritão.
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3. - O PROCESSO DE CRIAÇÃO

A parte prática desse estudo é feita nos cadernos de processos, ao todo três: O Estudo dos
Corpos, Pequeno Estudo das Marcas e Estudos dos Desenhos e Materiais. O processo foi
construído a partir de imagens, desenhos, testes de tingimento em papéis, pontos de bordados
e técnicas de relevo.

O corpo humano foi o ponto de partida da pesquisa e as imagens presentes no primeiro
caderno revelam sua construção biológica e suas diferentes formas e etnias, bem como
também as suas formas de idealização presentes na arte. A segunda parte do processo é
direcionada a representação de escarificações na superfície do papel. O bordado e relevo
foram utilizados para promover uma sensação tátil. A última parte do processo se concentra
em testar diversos materiais na construção dos desenhos, o que permitiu a comparação de
técnicas visando a escolha da mais adequada.

Portanto a utilização de cadernos no processo permitiu a experimentação de técnicas e a
detecção de erros e alternativas que se encaixam na construção de um livro-registro. O
importante é representar a escarificação sem se assemelhar a uma catalogação, pois não se
trata de levantar dados históricos sobre quem se dedica à prática ou apresentar um olhar
puramente antropológico, e sim uma narrativa baseada em diferentes construções simbólicas
visuais que esta prática evoca.

3.1 - O ESTUDO DOS CORPOS

O caderno O Estudo dos Corpos contém representações de corpos desde a arte egípcia, grega,
romana e renascentista até o homem contemporâneo. Não se tratam apenas de grupos de
pessoas que tenham algum tipo de modificação. O objetivo é representar diversos corpos em
diferentes cores, gêneros, tamanhos e idades. Esse primeiro caderno traz referências de aulas
de desenho de figura humana, assistidas ao longo da formação acadêmica. Para representar
um corpo humano em uma superfície bidimensional foi preciso conhecer suas estruturas
ósseas, musculares e pensar nos seus órgãos, especialmente no maior deles: a pele.

A pele humana é um órgão com múltiplas camadas que serve como proteção e é considerada a
primeira vestimenta do corpo. Quando este órgão é adornado por modificações corporais,
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pode marcar a diferença entre indivíduos, o pertencimento de si ou a um coletivo ou ainda
demarcar traços de identidade.

3.2 – PEQUENO ESTUDO DAS MARCAS

Devido à natureza do trabalho, foi preciso encontrar técnicas de representação no papel que
melhor demonstrassem a marca em relevo sobre a pele. A prática do bordado é feita nesse
caderno, o Pequeno Estudos das Marcas.

A utilização de bordados no desenho funciona como representação da textura da marca sobre
a pele. São utilizados os seguintes pontos: ponto cheio, ponto haste, ponto espinha de peixe e
nó francês. O tecido é quase sempre utilizado como suporte para o bordado, porém nos
desenhos desse estudo foi substituído pelo papel com pequenos furos para que a linha possa
aparecer na superfície e formar uma imagem.

A artista peruana Ana Tereza Barboza utiliza do bordado em suas obras e foi uma das
referências para essa pesquisa. Sharon Lenner (2010), afirma que quando a artista utiliza do
bordado em seus desenhos, fotografias e esculturas, a técnica deixa de ser meramente
decorativa e se torna uma ferramenta narrativa. Barboza apresenta uma série de instruções
para a confecção de uma veste como mostram as Figuras 26 e 27, desde como passar uma
linha em uma agulha à confecção de moldes e por último a costura à máquina. Esses bordados
constituem a série Modos De Vestir (2009), que é composta por 12 tecidos bordados.

Outra referência para este estudo foi o trabalho da designer e ilustradora Evelin Kasikov. Ela
desenvolveu uma técnica de bordado conhecida como CMYK10 (Figura 28). Seu trabalho é
conhecido por seu grafismo preciso e matemático. Já fez ilustrações para Nike e para os
jornais The Guardian e The New York Times. Kasikov também utiliza seu trabalho na
construção de tipografias a partir de linhas de bordados. Através de imagens e vídeos de s1eu
processo criativo (Figura 29) foi possível compreender como é realizado o trabalho de bordar
sobre o papel. Tal ação é importante para reforçar que a técnica não está limitada a sua
superfície têxtil e também para motivos simplesmente decorativos.
10

Sigla de ciano (Cyan) Magenta, amarelo ( Yellow) e preto ( Black Key), um sistema de cores usada na
impressão.
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3.3 - O ESTUDO DOS DESENHOS E MATERIAIS

Para representar o uso da escarificação e seus adeptos foi escolhido o desenho, devido às
várias possibilidades em se tratando de criação que ele pode oferecer. A representação das
marcas foi construída mediante as referências fotográficas, pinturas e esculturas. As
ilustrações não são feitas a partir de um único modelo observado. A escolha de cada material
e técnica foi feita baseada nas pesquisas e experimentações ao longo do percurso.

Inicialmente foi pensado que o primordial era representar as diferentes cores da pele humana
por um desenho feito com lápis de cor. Mas a superfície áspera do papel dificultou o
desenvolvimento da técnica e o resultado não era ideal. O pontilhismo pareceu preencher a
expectativa de representar as texturas da pele e também por se assemelhar ao grafismo de
algumas escarificações.

Em português a palavra pontilhismo é associada tanto à técnica presente nas obras de Georges
Seurat (1859-1891) quando a aplicada nas gravuras de William Wynne Ryland (1732-1783).
A imagem é formada a partir de pontos, porém cada técnica apresenta motivações e materiais
diferentes.

Nas obras do pintor pós- impressionista Georges Seurat (1859-1891), como por exemplo, a
Figura 30, Tarde de domingo na ilha Jatte (1884), há uma aplicação sistemática de pequenos
pontos feitos com o pincel para justapor as cores puras, a fim de resultar em outras cores ao
serem observadas. Na técnica, atribuída ao gravurista William Wynne Ryland (1738-1783), os
pontos foram realizados na placa de gravação com um buril 11 , uma rollete ou agulhas de
gravação.

Segundo Elizabeth Harvey-Lee (2012), embora a gravura seja genuinamente inglesa é
reconhecida no trabalho do italiano Francesco Bertolozzi, em uma de suas gravuras mais
notáveis, A rainha Charlotte, (Figura 31) feita com base na pintura de William Beechey
(1753-1839). No seu auge o gravador tinha mais de 50 pupilos incluindo Francis Wheatley
(1747-1801), reconhecido pela famosa série de pinturas e gravuras The Cries of London
11

Segundo o dicionário Michaelis ( 2009) : Instrumento com ponta de aço para cortar e gravar em metal, lavrar
pedra, etc. ;cinzel , posteiro”.
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(1795). Após a mudança de Bertolozzi para Lisboa o pontilhismo na gravura entra em
declínio e passar a ser aplicado principalmente em artigos de decoração.

No desenho essa técnica é feita com canetas e bicos de pena de diferentes espessuras. Os
pontos são feitos um a um a diferentes distâncias. A escolha do pontilhismo mostrou-se
adequada ao trabalho por apresentar uma textura semelhante a da pele, pois os pontos dão a
ideia de pequenos poros.

O caderno três prioriza os desenhos e a utilização de outros materiais em estudos e rascunhos,
como o extrato de nogueira e lápis crayon para que sejam desenvolvidos croquis mais ágeis.
Isso porque o pontilhismo demanda um grande tempo de execução, assim também funciona
como uma tentativa de impedir que as ideias se percam ou não sejam desenvolvidas.

O próximo ponto a decidir era sobre o fundo do desenho e o tipo de papel que seria utilizado.
O papel, ao receber um tingimento, dava ao desenho uma nova dimensão e fluidez. Nas
primeiras tentativas de tingimento foram utilizados materiais como café, alguns tipos de chás
e sucos em pó. Sem muito sucesso, a próxima opção foi utilizar o guache como um material
para tingir. Quanto ao papel, era ideal que fosse sem muita textura para que não interferisse na
composição, mas a partir do momento que uma técnica aguada fosse utilizada para modificar
a cor do papel, essa opção tornou-se inviável. As fibras não suportavam e o papel apresentava
algumas ondulações. O primordial era que o material aguentasse esse tipo de modificação.

Na primeira tentativa foi aplicada uma cor ao fundo branco da composição, a partir da
imersão do papel sobre uma água colorida com um pigmento. O resultado apresentava
pequenas ondulações indesejadas. No segundo momento do teste, o tingimento era feito
apenas com algumas manchas semelhantes a respingos, assim reduzindo a quantidade de
água. Em alguns casos não houve deformação. No terceiro teste foi usada a técnica
marmorização que reproduziu formas semelhantes a imagens de pele vista no microscópio
(Figura 32).

Durante as primeiras experimentações para introduzir a marmorização junto aos pontos, as
técnicas pareciam entrar em conflito. As ondas e movimento das manchas contrastavam com
os pequenos pontos. A solução foi apenas realizar os desenhos pontilhados sem um fundo
colorido.
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Outra questão avaliada era se o bordado continuaria a representar as cicatrizes, pois era um
processo de aplicação externa, o que contraria o processo de criação de queloides na pele que
é feito de dentro para fora. Conclui-se, que, o relevo era adequado a esse raciocínio, a
elevação das marcas do desenho é feita do mesmo material de seu suporte, o papel. Não é
acrescentada nenhuma substância, a textura é feita com a técnica chamada embossing manual.
Os relevos são feitos por de uma pequena pressão no papel sobre uma matriz com o desenho a
ser transferido. Geralmente a pressão é feita por um objeto chamado bolineador que pode ser
substituído por um palito de madeira com ponta arredondada.

3.4 - O LIVRO DE ADORNOS CORPORAIS: A ESCARIFICAÇÃO

O livro é composto por 23 desenhos divididos em três famílias: Ibejis, Representações e
Ornamentação e Escarificação. A primeira família representa os tipos de marcas tribais feitas
pelos falantes iorubás e estão dispostas nos rostos de gêmeos ou em duplas. Os Ibeji são os
orixás-crianças, gêmeos filhos de Iansã, na umbanda são sincretizados como os santos São
Cosme e Damião. Na língua iorubá igbeji significa gêmeos e representam a dualidade e
oposição.

A cerâmica e escultura são muito importantes na cultura iorubá, elas são decorativas e
simbólicas. Esses objetos são decorados com os mesmos padrões de suas marcas tribais, essa
transferência funciona como uma forma de preservação e continuidade da identidade do
grupo. Também nessa seção serão representadas marcas de outras sociedades tribais como
surma, nuer e kaningara, devido a seu padrão e simbologia singulares.

A terceira parte compreende a representação do uso da escarificação na sociedade
contemporânea. Esta prática não apresenta um estilo próprio e é bastante variável. Às vezes
sofre influência de outras obras artísticas ou de tatuagens.
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Figura 1: Sessão de Branding no rosto de “His Royal Majesty of Body Art, King of the Ink
Land”

Fonte: https://blacktattooink.wordpress.com/ (2013)
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Figura 2: Cutting realizado por Lex do Federal Studio of Bodypiercing.

Fonte: http://www.deviantart.com/art/My-Scarification-47921009 (2007)
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Figura 3: Escarificação chemical feita em Shannon Larratt (1973-2013)

Fonte: http://wiki.bme.com/index.php?title=File:Chemical_Scarification-2.jpg (2006)
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Figura 4: escarificação feita com dremel

Fonte: http://fuckyeahscarified.tumblr.com/page/79 (2007)
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Figura 5: Escarificação de Ryan Oullette em processo de cura.

Fonte: http://www.precisionbodyarts.com/#!Healed scarification/zoom/cqo3/image1f63 (2012)
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Figura 6: Escarificação recém-feita por Ryan Oullette

Fonte: http://precisionbodyarts.tumblr.com/page/3(2015)
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Figura 7: Escarificação em Thiago Soares

Fonte: https://www.facebook.com/felipemessiasfotografia/photos/t.600469060/866499573419916/?type=3&theater (2015)
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Figura 8: Escarificação feita por Marcos Cabelo.

Fonte:https://www.facebook.com/photo.php?fbid=982071361844337&set=pb.10000124448851
7.-2207520000.1448306791.&type=3&theater (2015)
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Figura 9: Imagem de um kaningara e sua marca tribal

Fonte: http://larskrutak.com/making-boys-into-men-the-skin-cutting-ritual-of-the-kaningaratribe-of-papua-new-guinea/ (2013)
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Figura 10: Jovem nuer e sua gaar.

Fonte: Ngari Norway (2010)
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Figura 11: Mulher Nuer

Fonte: Boaz Rotten (2008)
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Figura 12: Garota mursi e suas marcas

Fonte: http://www.ericlafforgue.com/album/omo/ (2010)
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Figura 13: Classificação de marcas tribais dos iorubás

Fonte: http://thisisafrica.me/tribal-marks-the-african-tattoo/ (2012)
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Figura 14: Marca iorubá abaja

Fonte : https://groups.yahoo.com/neo/groups/TalkNigeria/conversations/messages/262606 (2015)
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Figura 15: Marca iorubá Pele

Fonte: https://iranuinspired.files.wordpress.com/2012/06/pele.jpg (2012)
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Figura 16: Marca iorubá keke

Fonte: http://globalpressjournal.com/africa/nigeria/facial-marking-tradition-fades-nigeria-0 (20
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Figura 17: Escravos de Cambida, Quiloa, Rebola e Mina

Fonte: Rugendas (1830)
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Figura 18: Homem ioruba com a marca tribal Keke

Fonte: Augusto Stahl (1864)
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Figura 19: Homem iorubá com a marca Ygba

Fonte : Augusto Stahl (1865)
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Figura 20: A vendedora de legumes

Fonte: Christiano Junior (1865)
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Figura 21: O rosto da vendedora de legumes.

Fonte: Christiano Junior (1865)
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Figura 22: Olokun

Fonte: http://www.thetimes.co.uk/tto/arts/visualarts/article2462105.ece (2010)
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Figura 23: O torso de um rei

Fonte: http://diasporicroots.tumblr.com/post/15805782280/aleyma-yoruba-kingdom-of-ifetorso-of-a-king (2012)
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Figura 24: Ilustração de vestígios coletados em Chapada Guimarães

Fonte: Luís Cláudio P. Symanski (2010)
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Figura 25: Carregador Africano (1900)

Fonte G. Gaensly (1900)
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Figura 26: Instruciones 6

Fonte: Ana Tereza Barboza (2009)

53

Figura 27: Instruciones 7

Fonte: Ana Tereza Barboza (2009)
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Figura 28: Amostra de 4 quadrados com a mistura as cores CMYK

Fonte:http://evelinkasikov.com/CMYK-embroidery
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Figura 29: Algumas imagens do processo criativo

Fonte: http://evelinkasikov.com/HELLO-for-McGarryBowen
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Figura 30: Tarde de domingo na ilha de Jatte

Fonte: Georges Seurat (1884) .
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Figura 31: A rainha Charlotte

Fonte: Francesco Bertollozi (1798).
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Figura 32: Pele fina lâmina 1 aumentada 40x

Fonte: http://www.usjt.br/acervolaminas/index.php/citologia (2015).
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CONSIDERAÇÕES FINAIS
A construção de imagens do Livro de Adornos Corporais é realizada com base em
experiências escritas e imagéticas vivenciadas por antropólogos, sociólogos e outros
pesquisadores da modificação corporal. A experimentação foi essencial durante o
processo para que uma narrativa imagética sensível ocorresse. A pele é reproduzida no
papel em pequenos poros e recebe diversos padrões de relevos para simular sua
cicatrização.
As modificações corporais na pele são transformadas pelo tempo e história dos
indivíduos. Elas são um registro de diversas histórias e comportamentos, manifestos e
sentimentos da humanidade. Seu uso possibilitou a construção de muitas identidades.
Mulheres com várias tatuagens foram atrações em Freak Shows no século XIX.
Algumas destas identidades forma impostas como estigmas, como pessoas que se
tatuavam foram vistas como marginais até a década de 1990. As tatuagens eram vistas
em corpos de prisioneiros que celebravam a pouca liberdade que tinham marcando seus
corpos na prisão. Também reforçavam o estereótipo do jovem periférico, que era visto
como um homem agressivo e viril que ostentava seu braço tatuado. Atualmente a moda
se apropriou da tatuagem e do piercing banalizando-os e os tornando fortemente ligados
a uma estética efêmera.
As formas de construir essas imagens sobre a pele evoluíram com as novas tecnologias
que impedem a dor e garante a assepsia aos adeptos contemporâneos. Porém, na sua
origem em sociedades tribais, os valores como a resistência à dor e pertencimento ao
um coletivo continuam a existir.
As marcas tribais também podem ser vistas como adornos de resistência. Os indivíduos
as usam para preservar os laços de pertencimentos a seu grupo étnico, como ocorreu
com os iorubás, que mesmo sendo escravizados no Brasil continuaram a reproduzir suas
marcas em cerâmicas, preservando, assim, seus sinais de sua origem. Apesar dos
esforços, as marcas caíram no esquecimento e desapareceram diante da construção de
uma nova identidade do negro brasileiro forçado a romper com suas origens africanas.
As escarificação utiliza das marcas tribais como referência enquanto técnica. Trouxe aos
Primitivos Modernos uma forma de ritualizar sua dor e levar a um novo estado de
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consciência. Os rituais atingiram uma esfera individual, agora as peles são marcadas de
acordo com histórias pessoais e são sinais de uma construção corporal que por vezes
nunca se encerra. A forma de realizar esses cortes continua agressiva, a imagem é
construída através de cortes, queimaduras por ferros abrasivos ou agentes químicos. A
pele necessita de um tempo para se curar e formar uma imagem fiel ou não àquela que
foi criada com os cortes.
Embora a sociedade ocidental tenha entendido modificações corporais no passado como
uma forma de estigma social, talvez o estilo, ou o excesso, combinações com outras
modificações possam demarcar a diferença entre o que é tendência e a tentativa de
diferenciação e afastamento de uma aparência massificada.
A opinião quanto o caráter impopular ou underground da escarificação é unânime entre
os profissionais e usuários. Por um lado garante que a prática não seja banalizada e por
outro impede avanços na técnica e no registro de suas origens e particularidades, sendo
que as expõem a um perigo eminente de proibição como acontece com as marcas
tribais. Essas são vistas como sinais de um anti patriotismo quando os indivíduos
sentem completos por ostentar suas marcas que representam seus sub grupos e famílias
e se distanciam dos valores da nação que estão inseridos.
Quando uma pessoa opta pela escarificação, rompe com o ideal da pele imaculada, se
submete a uma prática vista como agressiva e assume o que a sociedade sempre tenta
esconder ou camuflar - a cicatriz. Essas marcas são vistas como sinal de fragilidade ou
rastro de um trauma, têm um simbolismo negativo. A escarificação dá a cicatriz um
novo significado, desta vez positivo e com profundas ligações pessoais, sentimentos e
memória. A aparência torna-se singular por meio de marcas corporais que aqueles
indivíduos desejam atestar que são donos e construtores de seus próprios corpos e
negam os demais padrões impostos.
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