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OS CARIMBOS DOS lNDIOS DO BRASIL 
por 

HERBERT BALDUS 

A. Ma teria! etnográfico 

ERLAND NORDENSKIÕLD (1918: 147 f. e fig. 42) publicou um es
tudo da distribuição geográfica de carimbos na América do Sul. Men
ciona varetas e chapas de madeira entalhadas em serrilhas e linhas 
respectivamente e usadas para carimbar pinturas no rosto entre os 
Ashluslay e Choroti do Chaco, e no rosto e no vestuário entre os 
Yurakáre da Bolívia. Observa que "carimbos parecem ter, na Amé
rica do· Sul fora do Chaco, uma distribuição noroéstea. Em algumas 
regiões consistem em barro cozido. Encontram-se entre os índios do 
noroeste do Brasil, e entre os Mbayá, Jivaro, entre os índios do Ori
noco, os Piaroa, Guahibo, Karajá, Kayapó, Lengua, Yekuaná, Conibo, 
Sipibo e Setebo. Em escavações arqueológicas na Colômbia foram 
achados carimbos em Ubaté Cundinamarca, Fresno, Tolima, Guasca, 
Cundinamarc~, Manizales, Antióquia, Pereira (Cartago Viejo) e 
Cauca. Todos êles são de barro cozido. Saville encontrou numerosos 
carimbos de barro cozido em Manabi na costa do Equador. Ignoro a 
existência de tais carimbos na região das antigas culturas confinantes 
à fronteira ocidental do Chaco. Por enquanto quero deixar aberta a 
questão de onde os índios do Cliaco receberam êste elemento cultural." 

1 ndios do noroeste do Brasil 

No que diz respeito aos índios do noroeste do Brasil, NoRDEN
SKIÕLD se baseia em THEODOR KocH-ÜWNBERG (1909: 176 e 249) 
que representa na fig. 105 três varetas juntadas por at.adura para 
pintura do corpo e na fig. 135 um carimbo roliço com a mesma fina
lidade. Com um feixe de três varetas juntadas por atadura num lado 
e separadas noutro, as mulheres dos Suisí, tribo aruak do rio Aiari, 
faziam traços de jenipapo (KocH-ÜRÜNBERG 1909: 173f.). Com refe
rência à fig. 135 escreve KocH-ÜRÜNBERG (1909: 251) no capítulo 
intitulado "Entre os Tukáno do rio Tiquié": "Para a pintura do 
corpo com suco de jenipapo as tribos do Tiquié se servem, além das 
varetas tripartidas de pintar que conhecemos do Aiarí, de cilíndricos 
carimbos roliços de madeira muito leve com padrões entalhados" 
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("zylindrischer Rollstempel aus sehr leichtem Holz, in die Muster 
eingeschnitten sind''). 

Do mesmo tipo, ainda que consideràvelmente mais curto e de 
padrão entalhado parcialmente diferente, é o carimbo roliço de ma
deira para pintura do corpo, de 2,5cm de diâmetro e 3cm de com
primento, que, com a devida vênia, publicamos na Fig. 1 e que per- . 
tence às coleções do Museu Etnológico de Munich sob o n.0 59-2-32, 
sendo as indicações a respeito: Baresána, Tukáno, Colômbia; col. 
Dr. Petersen, Bogotá. 

a 
Fig. l - Carimbo de madeira, tipo 4: "rlllo" 

Talvez caiba aqui mencionar que o marechal LoPEs DE SousA (1959: 96) 
observa com referência às pinturas dos Tukáno "Uananas" e "Cubeuas" por êle 
':Visitados em 1928: "O índio não confia na leveza da mão. Em geral, tem molde 
para tudo e todos os desenhos das suas máscaras como as pinturas do próprio 
corpo obedecem a modelos que uns passam a outros". Perguntei a êsse autor se 
o têrmo "molde" usado na citada frase se refere somente a moldes propriamente 
ditos ou também a carimbos como os que KocB-GRÜNBERG menciona das tribos 
do rio Tiquié. Eis· a sua amável resposta (datada em 8 de outubro de 1960):" ... 
apresso-me em informar-lhe que não tenho a mínima ideia de que se trate de 'ca
rimbos'. Como a consulta se refere a fatos assinalados há 32 anos - para bem 
esclarecer-lhe sôbre o assunto - consultei o meu amigo e companheiro de via
gem Dr. VIRGILIO ToURINHO BrrrENCOURT FILHO, atualmente general da Reser
va, 'quê não se lembra, absolutamente, de nada'. Há outro companheiro da Ex
pedição ao rio Negro - o Dr. GLYCON DE PAIVA TEIXEIRA - mas, como êle 
está, atualmente, nos Esta.dos Unidos, aguardo seu regresso para pedir-lhe a in
formação deseja.da." Em carta de 10 de março de 1961, o marechal acrescentou: 
" ... tenho o prazer de lhe informar que, conforme havia prometido, ouvi o dr. 
GLYCON DE PAIVA, parecendo a esse ilustre geólogo tratar-se 'mais de molde que 
de carimbo'. Alguns detalhes, entretanto, poderão assemelhar-se a carimbos, 
nome que, por extensão, tenha sido preferido pelo saudoso etnólogo KocB-GRüN
RERG". 

Mbayá-Guaikurú 

A respeito da pintura do corpo entre os Mbayá-Guaikurú que, no 
mapa de distribuição dos carimbos publicado por N ORDENSKIÕLD 
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(1918, mapa 24), ocupam ambas as margens do alto Paraguai, cita 
êste autor sueco o jesuíta JosÉ SANCHEZ LABRADOR (1910: 285) que, 
no século XVIII, escreve: "Varieda.d en algunas pinturas. - En los 
dias más clásicos, sobre lo colorado y negro remedan soles y estrellas 
de color blanco. No brillan, pero lucen tales astros en las sombras 
de unos cuerpos atezados. Es traje privativo de los hombres. El 
modo con que forman dichas figuras tiene algo de ingenio. De piei 
hacen los moldes, sacándole los cortes y rayos que ha de llenar el 
color blanco, materia de la estrella. Cuando quieren parecer estrellados, 
arriman los moldes al cuerpo, ya pintado de encarnado ó n~gro. Des
pués ponen en los claros ó cortes lo blanco, que queda pegado; levan
tan aquéllos y quedan hechos un cielo imaginario." Parece não se 
tratar, neste caso, de carimbos prôpriamente ditos, isto é, de instru
mentos para estampar, mas de moldes recortados em couro para se
rem colocados diretamente no corpo a fim de seu vazio ser preenchido 
com a matéria corante. Isso, porém, diferiria dos carimbos dos mo:
dernos Mbayá que são os Kadíwéu, pois no diário de viagem do pin
tor G:urno BoGGIANI (1895: 168) lemos: "Ho fatto una scoperta: ho 
scoperto che i Caduvei conoscono, almeno in embrione, l'arte della 
stampa. Sicuro! Usano alie volte dipingersi il corpo sino alla cintura, 
ricoprendolo di piccoli ornamenti ripetuti all'infinito. Ora non potevo 
capire come mai avessero tanta pazienza di ripetere tante volte lo 
stesso geroglifico con tanta precisione. Oggi, per combinazione, fra i 
gingilli d'una della mie a.miche trovai un pezzetto di legno annerito 
per lungo uso, sul quale era scolpito un piccolo segno ornamentale. 
Avendo osservato con quanta attenzione io lo gltardavo, mi spiegô a 
che servisse. Tingendo il rilievo dei solito inchiostro col quale si di
pingono, lo applicano sulla pelle come se fosse un sigillo, e ne rimane 
!'impressione stampata, che ripetono quante volte vogliono. Lo com
prai; e poco dopo me ne portarono un altro molto piu interessante, 
e lo comprai pure. Quest'ultimo aveva su quattro de'sei lati, quattro 
disegni differenti uno dall'altro." 

A essas informações de SÁNCHEZ LABRADOR e BoGGIANI se refere 
DARCY RrBEIRO (1951: 164) quando, na sua Arte dos indios Kadiuéu, 
escreve: "Com a decadência da pintura de corpo, desapareceram 
êstes implementos." 

Karajá 

NoRDENSKIÕLD (1918: 148) menciona entre as tribos do Brasil 
possuidoras de carimbos, ainda os Karajá e Kayapó, baseando-se para 
isso em FRITZ KRAUSE (1911: 218 e 386). A página citada a respeito 
dos primeiros representa na figura 52 um carimbo cilíndrico de pau 
de aroeira que é aplicado girando-se a extremidade cortante para im
primir na face o circulo sôbre o qual se incisa a tatuagem tribal. Se-
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gundo KRAUSE (1911: 219), o nome dêste carimbo significa cachimbo. 
Posso acrescentar que os Karajá me explicaram que usam a bôca re
donda do próprio cachimbo para a referida finalidade. Os cachimbos 
dêsses índios do Araguaia foram estudados por FREDERICO LANE 
(1950: 381-388) que, para isso, considerou, principalmente, os exem
plares pertencentes ao Museu Paulista. 

KRAUSE (1911: 213 e fig. 42) trata, ainda, do outro tipo de ca
rimbo karajá. Consiste em dois pedaços de taquara amarrados juntos 
de modo que suas pontas recortadas em forma de semi-círculos façam 
no corpo desenhos de jenipapo em linhas onduladas ou semi-círculos 
separados. A coleção karajá do Museu Paulista possui exemplar se
melhante (R. G. 1394). 

Informou-me, ainda, D. V1LMA _CHIARA, funcionária da Secção 
de Etnologia dêsse museu, que, em 1952, os Karajá de Santa Isabel 
carimbaram no corpo de seu filho de cêrca de dois anos desenhos com 
jenipapo, servindo-se para isso de fruto de palmeira babaçu cortado 
transversalmente de modo que o desenho representa disco negro fi
cando em branco os lugares correspondentes aos vazios deixados 
pela extração dos caroços (cf. Figura 11). Em 1960, viu na mesma 
aldeia um menino karajá de cêrca de quatro anos carimbado de ma
neira igual. 

D. MARIA HELOISA FÉNELON CosTA, funcionária do Museu Na
cional do Rio de Janeiro, escreveu-me a respeito de carimbos karajá 
o seguinte: "Trouxe em 1957 um carimbo feito de bambu, idêntico 
ao referido por Krause. O padrão resultante de um s. Significaria, 
segundo as informações, a pena de uma ave, provàvelmente um ga
vião. Encontrei, também, um carimbo de côco babaçu, que foi in
terpretado de modo diverso pelos informantes: foi chamado o padrão 
de rastro de raposa, e de desenho de onça. Vi usando ambos os padrões 
rapazes entre 14 e 19 anos, em 1957 e 1959, o primeiro (bambu} nas 
aldeias de Santa Isabel e Fontoura; o segundo apenas na de Santa 
Isabel. O uso dêles não era muito comum." 

Kayapó 

O implemento dos Kayapó referido na página de KRAUSE (1911: 
386) citada por N ORDENSKIÕLD dificilmente pode ser classificado co
mo carimbo, pois consiste na espinha dorsal duma serpente com as 
vértebras unidas mediante um cordel (cf. ib., prancha 68, fig. 2), a 
qual, depois de molhada com suco de jenipapo, é passada sôbre o 
corpo em ziguezague. O próprio KRAusE (ibidem: 386) não fala a 
respeito em carimbo, mas em "matriz" ("Matrize"). O Museu de 
Gotemburgo possui peça semelhante (n. 29.18.3), de 16cm de com
primento, colecionada por WILHELM KissENBERTH, que esteve entre 
os Kayapó setentrionais no ano seguinte ao da visita de KRAUSE, 
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isto é, em 1909. Fazem parte da coleção kayapó de KrssENBERTH, 
conservada neste museu, ainda duas outras peças designadas em sl1eco 
como "Fãrgstãmpel", isto é, "carimbo corante". A catalogada sob 
n. 29.18.1 é um feixe de tiras de taquara, de 7cm de comprimento, 
amarradas com embira, ao passo que a de n. 29.18.2 pertence ao tipo 
de carimbo do fruto de babaçu. O Museu Paraense Emílio Goeldi 
conserva com a indicação "Índios Gorotire - Rio Fresco" e sob o 
n. 2168, um carimbo de madeira para estampar no corpo linhas pon
tilhadas (Prancha 1 II ,a) feito nesse mesmo museu em dezembro de 
1938, por membro dum grupo dêstes Kayapó setentrionais quando lá 
se encontravam hospedados. 

Seja mencionado aqui que entre os Tapirapé, tribo tupí vizinha 
dos Kayapó setentrionais e dof, Karajá, sempre vi as pinturas do 
corpo sendo feitas simplesmente com as mãos e nunca por meio de 
qualquer instrumento. 

Yekuaná (M ayongong) 

Para incluir os Yekuaná, também chamados Mayongong, na su.a 
lista de tribos possuidoras de carimbos, NoRDENSKIÕLD (1918: 148) 
se baseia numa peça conservada no Museu Etnológico de Berlim 
(V. A. 6101). Devemos a KocH-GRüNBERG (1923: 333 e prancha 49) 
informação acêrca dos carimbos roliços de madeira leve usados para 
pintar o corpo por essa tribo karaib da região fronteiriça entre o Bra
sil e a Venezuela. Coletado pelo mesmo viajante, espécime seme
lhante ao representado na citada prancha, de 11,3cm de comprimen
to, encontrá-se no Museu Etnológico de Hamburgo (12.25:126). 

* * * 
Entre os elementos culturais que, na região da8 selvas tropicais 

sul-americanas, distinguem o oeste do leste, enumera KRICKEBERG 
(1922: 239) o uso de carimbos de madeira para a pintura do corpo 
("die Verwendung von Holzstempeln zur Kõrperbemal:ung"). Especi
fica (254) que êstes carimbos com padrões entalhados foram encon
trados nas bacias do Orinoco, Uaupés, Ucaiali e entre os Yurakáre. 
Alude à possibilidade de serem êles um elemento da cultura das mon
tanhas da Colômbia onde se acham muito difundidos ("Vielleicht 
sind diese Stempel ein Element der Hochlandskultur Columbiens, wo sie 
weit verbreitet sind ... ") (255). Menciona que na Colômbia os Chib
cha e os Quimbaya usavam para a pintura do corpo carimbos de barro 
roliços e planos ("tõnerne Roll- und Flachstempel") (330) . Acrescenta 
com referência aos Quimbaya: "No vale do Cauca, pintura do corpo 
era comum, como mostram os achados de carimbos de barro roliços 
e planos que, provàvelmente, devem ter servido, sobretudo, para essa 
finalidade" ("I{õrperbemalung war, wie die Funde tõnemer Roll-



12 REVISTA DO MUSEU PAULISTA, N. S., VOL. XIII 

und Flachstempel beweisen, die wohl hauptl:lãchlich diesem Zwecke 
gedient haben werden, im Caucatal allgemein. ") (345). 

Ainda em publicação posterior, KRICKEBERG (1939: 138), refe
rindo-se à pintura do corpo das tribos das selvas tropicais, tribos que 
classifica como "grupo amazônico", declara que "no oeste inteiro, 
como na região andina, usam para isso carimbos de madeira" ("Im 
ganzen We~ten benutzt man dazu, wie im Andengebiet, Holzstempel. "). 

Aliás, corrobora esta afirmação quando, a respeito dos Omágua e 
Kokáma, tribos tupí do alto Amazonas, MÉTRAUX (1948: 694) escreve: 
"Formerly, wooden stamps were used to decorate the body with 
elaborate designs.'' 

* * * 
O estudo de distribuição geográfica publicado por N ORDEN

sKIÕLD foi ampliado por S. L1NNÉ (1929: 38-51) que não somente o 
estendeu sôbre tôda a América, mas também incluiu novos dados a 
respeito do Brasil. Classifica, ainda, todo o :material em "flat pattern 
stamps" e "cylindrical stamps", subdividindo ambos êsses tipos em 
achados arqueológicos e peças de índios modernos, e considerando, 
na América do Norte, a cerâmica com ornamentação impressa com 
carimbos. Ao rol das tribos brasileiras citadas por N ORDENSKIÕLD 
acrescenta LrNNÉ várias com carimbos do tipo plano, a saber, os 
Palikúr, Aparai, Apapokúva-Guarani e Kaingáng, mas nenhuma com 
carimbos cilíndricos. 

Palikúr 

No tocante aos Palikúr, LrNNÉ baseia-se em CuRT N IMUENDAJ'Ú 
(1926: 59) e nas peças colecionadas por êste pesquisador. que, sob ns. 
26.3.155-171, figuram no Museu do Gotemburgo com a descrição 
"Stãmpel (kowaugbét) fõr bemâlning med urucú", "carimbo (ko
waugbét) para pintura com urucu". Na referida página da monogra
fia de N1MUENDAjú lemos: "A pintura de festa é feita com a vareta 
de pintar (anoati, Fig. 32) ou com carimbos (kowaugbét). A pintora 
mantém entre o segundo e terceiro dedos da mão esquerda um pouco 
da espêssa matéria corante. Faz correr por entre êles a plana vareta, 
e estampa a matéria corante aderida no seu lado estreito, na pele 
arites cuidadosamente lavada. As linhas não são traçadas, mas es
tampadas pedaço por pedaço. Os pontos são feitos com a extremi
dade da vareta, afilada para êsse fim. O desenho anexo, Fig. 33, 
mostra os padrões; sua seleção parece depender do gôsto do pintor." 
("Die Festbemalung erf olgt mit dem Malstãbchen (anoatí, Fig. 32) 
oder mit Stempeln (kowaugbét). Von dem dickflüssigen Farbstoff 
hãlt die Malerin ein wenig zwischen dem zweiten und dritten Finger 
der linken Hand. Sie zieht das flache Malstãbchen zwischen den 
Fingern durch und driickt den auf der Schmalseite haftenden Farb-
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stoff auf die vorher sorgf altig gewaschene Haut. Die Linien werden 
nicht gezogen, sondern stückweis auf gedrückt. Die Punkte werden 
mit dem dafür zugespitzten Hinterende des Stabchens aufgesetzt. 
Die Muster, über deren Auswahl der Geschmack des Malers zu ent
scheiden scheint, sind aus der beiliegenden Zeichnung Fig. 33 ersicht
lich. "). 

Nas notas de NrMUENDAJÚ há confusão entre "Malstãbchen" 
(anoati: vareta de pintar) e "Stempel" (kowaugbét: carimbo). En
quanto o citado texto (ibidem) faz supor que a fig. 32 represente 
"Malstãbchen", a legenda da mesma figura fala em "Stempel". Mas 
não é só isso. Tôdas as mencionadas 17 peças do Museu de Gotem
burgo entre as quais, aliás, figuram sob ns. 26. 3 .156-157 e 170 as 
três representadas na citada fig. 32 são catalogadas como "Stãmpel 
(kowaugbét)" e nenhuma como anoatí. Mostrando minhas dúvidas 
a respeito disso ao Dr. S. HENRY WASSÉN, êste consciencioso etnólogo 
do referido museu me informou (em carta de 15 de outubro de 1960): 
"Nimuendajú schreibt für 155-156: Malstaebchen und für 157-170: 
Stempel". Quem compara as peças desta coleção palikúr, não com
preenderá porque as duas primeiras são chamadas de "varetas de 
pintar" e as restantes de "carimbos". Digno de nota, ainda, é ser a 
registrada sob n. 156 uma das três representadas com a legenda "Stem
pel" na fig. 32 da citada monografia de NIMUENDAJÚ. 

Encarando a coleção de Gotemburgo na sua totalidade, verifi
camos que certas peças, especialmente as registradas sob ns. 155, 
158-161, 164-166, mas de alguma maneira também as de ns. 162, 
163 e 171, destacam mais que outras o caráter d.e "vareta" (Fig. 2). 
O mesmo podemos dizer de uma peça dos indios Emerilon que, como 
os Palikúr, vivem na bacia do Oiapoque. Referida peça faz parte 
da coleção I.R.2.-1957, N.0 8207, do Museu do !ndio. ~ste museu 
do Rio de Janeiro me enviou a seguinte descrição: "A peça é formada 
por um pedaço de madeira entalhada: ponta roliça, um anel, quatro 
entalhes em forma de taças superpostas, outro anel e outra ponta maior, 
roliça, com quatro entalhes que formam uma figura que tanto pode 
ser uma cruz suástica, como dois 88 entrelaçados. Grande delicadeza 
de trabalho." A peça tem 67mm de comprimento e 5mm de diâ
metro, 

As peças representadas na referida fig. 32 de NrMUENDAJÚ e re
gistradas sob ns. 156, 157 e 170 no catálogo de Gotemburgo, bem co
mo a de n. 167, pertencem, como as peças do Museu Paulista (RG 
10364-65) colecionadas por EURICO FERNANDES (Fig. 3) a "lâminas 
compridas com cabo". Convém mencionar que em tais peças, os 
padrões geométricos na parte larga não passam de ornamentos da 
própria lâmina, sendo somente os lados estreitos os que servem para 
carimbar as linhas que compõem, por exemplo, alguns dos nove de
senhos do rosto na fig. 33 citada por NrMUENDAJÚ. Isto me foi con-

' 
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Fig. 3 - Carimbos de madeira, tipo 1: "vareta" (llmina). 

Fig. 4 - Carimboi; de madeira, tipo 2: "plano largo". 
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firmado, ainda, por um conhecedor do assunto como o frei PROTÁsio 
FRIKEr.. De espátula, êste carimbo não tem mais do que a forma. 
Da mesma espécie é, ainda, a peça palikúr da coleção I.R.2.-1957,. 
N.0 8156, do Museu do 1ndio; a lâmina tem 135mm de comprimento 
e, da extremidade ao cabo, 5 a lOmm de largura; o cabo, de 60mm 
de comprimento, apresenta-se em losango com as quatro quinas den
teadas, terminando em ponta roliça. Peça com os mesmos caracteres 
é a dos Emerilon da mesma coleção, N .º 8206, tendo, porém, apenas. 
160mm de comprimento total. 

De outra espécie são as peças registradas sob' ns. 26. 3 . 168-169 
(Fig. 4), pedaços de madeira, totalmente diferentes de tôdas as outras 
peças tanto pela sua forma como pelo padrão entalhado no lado re
tangular, padrão êsse que, no número 168, sé assemelha ao dos ca
rimbos kayová-guaraní (Figs. 5 e 6). 

Aparaí 

Segundo LINNÉ (1929: 42), "the Aparai employ their simple
bamboo stamps for applying, in the form of a pattern, the poison 
to their arrow-points which are of bamboo." Esta informação está. 
baseada em "Letter from Nimuendajú" (ibidem: 48). 

Convém mencionar, aqui, que ainda outra tribo karaíb da mesma 
parte da Guiana Brasileira tem carimbos de taquara. O Dr. N IELS 

FocK me escreveu de Copenhague, em carta de 29 de março de 1960: 
"The Waiwai of to-day uses reedcross sections as stamps for body 
painting." Ilustrou esta informação com um desenho que mostra 
dois pedaços de taquara amarrados juntos à maneira do carimbo 
dos Karajá representado por KRAUSE (1911: fig. 42) e acima men
cionado, distinguindo-se dêste, porém, por terem as pontas muito 
menos recortadas, isto é, sômente com uma pequena talha, de
modo que produzem na pele dois círculos quase fechados. 

Guaraní 

Como essas tribos karaíb e os Karajá, assim também os Apapo
kúva-Guaraní tinham carimbos de taquara. LINNÉ (1929: 48) cita 
como fonte NrMUENDAJÚ (1914: 345) segundo o qual no rosto dos 
dançarinos apapokúva, círculos de urucu "são estampados com um 
pedacinho de taquara que serve de carimbo" ('~werden mit einem 
als Stempel dienenden Stückc.hen Bambú aufgedrückt"). 

Os Apapokúva pertencem aos :&andéva, um dos três grandes 
grupos em que podem ser divididos os Guarani do Brasil meridional 
(cf. ScHADEN 1954: 12). Outro dêstes grupos é o dos Kayová que pos
suem carimbos de madeira de tipo singular. O da Fig. 5 foi obtido 

/ 
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por JüRN PHILIPSON, em 1948, na aldeia de . Panambi, situada no 
sul mato-grossense, e encontra-se na coleção etnográfica da Faculda
de de Filosofia, Ciências e Letras da Universidade de São Paulo (1.3). 
O da Fig. 6 foi adquirido por EGON ScHADEN, um ano depois, na 
aldeia de Taquapiri, situada na mesma região, e está no Museu d<> 
lndio, Rio de Janeiro (n. 6671). Outro exemplar coletado pelo mesm<> 

- -···-· .. ~-·.• ~ •.·.~.l. t. , ..... 
1 .. t,t. t~,.;..l.t. f! ,~ · ·.~•. t• .. ~ .. •. •. ':•. • ... • .. ·~ •. ~ ...... • .. • ....... . •· .... ······'····· ·. •>.·.·-· 

Figs. 5 e 6 - Carimbos de madeira,':., tipo 2: "plano-largo". 
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pesquisador, em 1950, na aldeia de D ourados, também no sul de 
1\tfato Grosso, foi por êle doado à Universidade de Bonn. O professor 
.ScHADEN me informou que êsse tipo de carimbo é chamado djeguá i hd 
pelos Kayová. Carimbam com êle, por ocasião de festas, as maçã.s 
do rosto e, às vêzes, o dorso nasal de mulheres e meninas como tam
bém dos meninos a que se furam os lábios. Raramente de homens. 
Nas maçãs do rosto colocam dois listões transversais paralelos em 
cada lado. O carimbo é provido de urucu triturado na palma da mão. 
Também o carimbo trazido por PHILIPSON mostra ter sido utilizado 
com esta matéria corante. Segundo me informou o prof. EaoN SCHA
DEN, o djeguá i hd é feito de madeira de cedro ou de raiz de araçá. 
As paralelas encruzadas nêle entalhadas constituem também orna
mento típico dos cachimbos de madeira dos mesmos índios. Há num 
canto religioso kayová. referência ao carimbo "sagrado" com que 
uma divindade vindo à terra adorna o crente eleito. 

Como mostram as Figs. 5 e 6, a peça obtida por êste etnólogo 
na aldeia de Taquapiri distingue-se da adquirida por PHILIPSON na 
aldeia de Panambi não essencialmente pelas medidas, pois naquela 
são de Sem o comprimento, 4 e 4,5 por 2cm a face retangular de ca
rimbar; nesta, 11,lcm o comprimento e 5 por 1,5cm máximo a face 
oval de carimbar. As diferenças principais entre as duas peças con
s istem no número e na forma total das faces (duas retangulares e 
uma oval), no número das paralelas encruzadas, . na escultura da 
·madeira esquadrada por elas (aplanada no carimbo retangular e for
mando pontas no oval) e, por fim, no acabamento geral com que a 
peça de Taquapiri supera a de Panambi. 

O terceiro daqueles grupos guarani são os Mbyá, ou seja Mbüá 
na grafia de ScHADEN (o. c.). ~ste pesquisador me comunicou ter 
obtido na horda dêsses índios localizada no X apecó as seguintes in
formações que, porém, não pôde controlar por observação direta : 
Durante uns "três meses" depois da primeira menstruação, as moças 
usam na testa e em cada uma das faces uma cruz com um círculo 
-em cada um de seus ângulos. Antes usam, nos mesmos lugares, três 
pontos em vez dos quatro círculos. Pontos e círculos são carimbados 
com varetas, supondo ScHADEN que sejam varetas de cedro para aquê
les e de taquara para êstes. Como matéria corante tomam cêra da 
-colmeia da jataí misturando-a bem com carvão de madeira triturado 
sem acrescentar qualquer outro ingrediente. Fora desta côr "azul" 
não usam outra, declarando que tinta de urucu é empregada só pelos 
~'Txiripá", isto é, Nandéva, declaração essa que está em contradição 
ao que acima foi referido acêrca do carimbo kayová. 

Embora não disponhamos de elementos para poder . discutir a 
procedência do carimbo mbyá, não convém ignorar sua semelhança 
com o dos Kaingáng do Xapecó descrito a seguir. 
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Kaingáng 

Como f~nte da inforn1ação de terem êstes índios sulinos "flat 
stamps", indica LINNÉ (1929:48): "Letter from N IMUENDAJú". De
sejando saber pormenores a respeito, dirigi-me ao referido diretor 
do Museu Etnográfico de Estocolmo. Em resposta, o professor LINNÉ 
sugeriu procurar a alegada carta de NIMUENDAJÚ no arquivo do Mu
seu Etnográfico de Gotemburgo. A meu pedido, o Dr. W ASSÉN, ame
ricanista dêste último museu, se prontificou a ajudar-me. Mas em 
carta de 15-10-1960 me escreveu ter revisto tôda a correspondência de 
NIMUENDAJÚ dos anos de 1922 a 1929 arquivada no seu museu e não 
ter encontrado nela dado algum referente aos Kaingáng. Ainda no 
mesmo mês, porém, outro bom amigo e colega, o professor JosÉ Lou
REIRO FERNANDF.S, diretor do Departamento de Antropologia da Uni
versidade do Paraná, veio em meu auxílio enviando-me duas instru
tivas fotografias (Pranchas I e II) do uso de carimbos na "Festa dos 
Mortos" entre os Kaingáng do Xapecó. Nelas vemos uma velha 
índia estampar círculos no rosto de uma mulher mais moça e de um 
homem. São, como pude averiguar nas minhas visitas a outras hor
das kaingáng, os distintivos da metade tribal Kadnyerú. LOUREIRO 
FERNAN,DES, em carta de 21-12-1960, me confirmou isso escrevendo: 
"Usam o carimbo só para a metade Kadnyerú." Observa, ainda, 
que no cemitério "para o espírito não olhar, entram pintados", acres
centando que isso é feito com carvão de madeira, por membros da 
outra metade tribal. Por ocasião de um óbito ocorrido em 1952 entre 
os Kaingáng de Guarita, Estado do Rio Grande do Sul, pude notar 
que tôdas as crianças pequenas que .se aproximaram do morto, ti
nham no rosto a pintura preta da sua respectiva metade tribal a fim 
de serem protegidas contra os perigos sobrenaturais (cf. BALDUS 1955: 
378). Podemos admitir que entre todos os Kaingáng, a pintura do 
rosto e do corpo tinha por objetivo exclusivo a defesa contra essas 
ameaças do outro mundo1 sendo usada só nas oportunidades em que 
elas eram pressentidas mais intensamente. A respeito dos Kaingáng 
paulistas isso é confirmado quando escreve H. H. MANISER (1930:771): 
"On ne se peint que pour les enterrements ou pour les offices des 
morts"; ac!escentando que os participantes de um entêrro tinham o 
corpo pintado, pois "d'aprês eux celà les preserve d'une mort immé
diate qu'aurait attiré sur eux l'animosité de l'esprit malin du défunt." 

Menciona, ainda, LOUREIRO FERNANDES, na sua referida carta, 
ser o material do carimbo. fotografado "côlmo de taquara". 

* * * 
Enquanto, portanto, NoRDENSKIÕLD frÍS{tva 'a "distribuição no

roéstea" dos carimbos sul-americanos, e KRICKEBERG concordava com 
isso no que diz respeito aos carimbos de madeira· para a pintura do 
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corpo, LINNÉ (1929:40), discernindo tipos roliços e planos em tôda 
a América, chega à seguinte conclusão: "Whilst cylindrical stamps 
are found only in Mexico and Central America, and in the extreme 
north-west of South America and on Rio Ucayali, the plane stamp 
occurs in considerable wider areas in South America, and also extends 
over the Antilles and as far as to include the south-eastern portion 
of N orth America." 

Em 1931, dois anos depois da publicação do livro de LINNÉ, 
teve entrada no Museu de Gotemburgo uma coleção reunida por 
CuRT NIMUENDA.TÚ, que viria mudar o quadro até então conhecido 
da distribuição geográfica dos carimbos na América do Sul. Viria 
mostrar que também no leste brasileiro, isto é, entre os Ramkóka
mekra-Canela do Estado do Maranhão, havia para a pintura do cor
po não só diversos tipos de carimbos de madeira, como também ca
rimbos cilíndricos. 

Ramkókamekra-Canela 

Para se pintar, esta tribo jê usa, segundo NIMUENDAJÚ (1946:54), 
além de garfos de madeira para traçar linhas paralelas, os seguintes 
quatro tipos distintos de carimbos: "(1) For dots. For dotted lines 
the forks or similar implements are used; dots forming stars, rectangles, 
etc., are stamped with the ends of appropriately carved rods. 
(2) Round stamps, mainly for star-shaped designs, generally consist of 
halved palro (especially babassu) nuts and are most commonly used. 
An ingenious woman utilized her husband's ear disks, which had a 
Maltese cross in openwork. (3) Stamps for stripes. These usually 
consist of a plano-convex piece of burity leafstalk, the levei surface 
being carved with the designs, while the convex side has two excised 
parts opposite each other which aid the fingers in manipulating the 
implement. Other stamps of this category are of hardwood and of 
rectangular section, with a diff erent pattern on each si de. Sometimes 
a grip projects in the direction of the axis on each narrow face of 
such four-plane stamps. (4) Roller stamps, of cylindrical form with 
spindle. They may quite possibly be aboriginal, for the racing logs 
called pa'rakaha'k exhibit the sarne forro." 
. Como se vê, NIMUENDAJÚ divide o primeiro tipo, isto é, · o ~arim
bo para pontos, em duas espécies: os garfos para linhas pontilhadas 
e as varetas com as extremidades apropriadamente talhadas para 
estrêlas, retângulos etc.. No Museu de Gotemburgo existem exem
plares de tais garfos registrados sob ns. 34 . 15. 50-52 (Fig. 7; conf. 
também NIMUENDAJÚ 1946: prancha 14, f, g e h) colecionados por 
Nimuendajú na aldeia do Ponto, em 1933, e descritos como· carim
bos para pintura de jenipapo (me-hok-ca) usados nas cerimônias de 
pepyé, isto é, da segunda fase da iniciação (cf. ibidem: 179ff., 260) .. 

/ 
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Garfo tridente dos "Canelas Orientais", isto é, dos Ramkókamekra 
(cf. NIMUENDAJÚ 1946:28) figura sob n.0 51 na coleção Carlos Es
tevão do Museu do Estado de Pernambuco. Ã espécie dos garfos 
pertence também a peça representada na Fig. 8 que foi coletada por 
WILLIAM H. CROCKER, mais de vinte anos depqis, e está no Museu 

I" 

Fir. 8 - Carimbo tipo 3: "garfo". Figa. 9. e 1 O - Carimboa tipo l: "vareta". 
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Paulista, RG 10930. Distingue-se das três peças bem elaboradas da 
Fig. 7 por ser tôsca e por estampar linha de pontos desiguais em for
ma e tamanho, pois conserva a forma plano-convexa da parte externa 
do talo da palmeira buriti do qual é confeccionada. Outro "garfo" 
tôsco para carimbar linhas pontilhadas no corpo figura no Museu 
Nacional sob n. 26.904 e com o nome nõ-krã-kral-cã (Prancha 111,b). 
Ê de madeira e foi colhido por NIMUENDAJÚ em 1935. Convém se
jam estas duas peçàs canela do Museu Paulista e do Museu Nacional 
confrontadas com o mencionado "garfo" de outra tribo jê, isto é, dos 
Kayapó-Gorotire conservado no Museu Paraense (Prancha III, a). 

Bastante diferentes destas peças mais ou menos largas e achata
clas são as redondas varetas denteadas de madeira das quais Nimuen
dajú representa um espécime em sua citada prancha 14, e. O Museu 
de Gotemburgo possui quatro delas, catalogadas sob n. 31 . 41 . 508 b 
(Fig. 9) , a, j e g, obtidas por NIMUENDAJÚ em 1931. Constituem for
ma intermediária entre os "garfos" e as varetas de madeira talhadas 
numa extremidade para estampar retângulos, como N1MUEND-AJÚ 
mostra uma na mesma prancha 14, d, e colecionou no mesmo ano 
de 1931 quatro para o mesmo museu sueco que as guarda sob n. 
31 . 41 . 508 e (Fig. 10), d, e, h. 

O segundo tipo, o carimbo de uso mais comum, é o de fruto de 
babaçu já mencionado, dos Karajá. Digno de nota é, porém, que a 
tribo do Araguaia é superada pelos Canela não só na arte de carim
bar em geral, mas também na de produzir, carimbando, desenhos de 
contôrno circular. Pois êstes Jê do Maranhão se distinguem dela 
pelo uso de botoque no lóbulo da orelha; e tais rodelas ~om cruzes 
recortadas (cf. NIMUENDAJÚ 1946: prancha 13) podem, empregadas 
como carimbos, deixar na pele desenhos discóides bem diferentes do 
feito pelo fruto descaroçado, daquela palmeira. 

NIMUENDAJÚ mostra um carimbo do fruto de babaçu ibidem, 
prancha 14, l. Na coleção ramkókamekra-canela do Museu de Go
temburgo há outros registrados sob ns. 31 . 41 . 495-498 e com a indi
cação do nome µidígena rõn-ká. Também o Museu Nacional (ns. 
26 . 895-897), o Museu do 1ndio (ns. 4481-4490) e o Museu Paraense 
Emílio Goeldi possuem espécimes. O do Museu Paulista, RG 10934 
(Fig. 11) foi coletado por CROCKER. 

Talvez possa-se incluir neste tipo outro carimbo constituído de 
metade de fruto, embora de corte oblongo, isto é, o da tiliácea "pente 
de macaco" registrado sob n. 48 na coleção Carlos Estevão do Mu
seu do Estado de Pernambuco. 

No dizer de NIMUENDAJÚ (1946:54), o terceiro tipo, o carimbo 
para listões, consiste, usualmente, num pedaço plano-convexo de talo 
de buriti, tendo o lado plano o ornamento entalhado e sendo o outro 
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Fig. 11 - Carimbo de fruto de babaçu, tipo 5. 

lado recortado em dois lugares opostos a fim de facilitar aos dedos o 
manejo do instrumento. Apresenta êste autor ibidem: prancha 14, 
a e b, dois espécimes de tais peças fabricadas de talo de buriti. Ca
rimbos do mesmo tipo e do mesmo material encontram-se nas cole
ções organizadas por NIMUENDAJÚ, entre 1929 e 1935, e guardadas 
no Museu Etnológico de Hamburgo sob n. 29 . 206:125, no Museu 
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de Gotemburgo sob ns. 31. 41. 501-507, no l\1useu Nacional do Rio 
de Janeiro sob ns. 26.889-894 (Pranchas ! :V e V) e na Faculdade de 
Filosofiaf Ciências e Letras da Universidade de São Paulo sob ns. 
2.218, 2.232, 2.266 e 2.283. Também há um espécime na coleção 
CARLOS EsTEVÃO, do Museu do Estado de Pernambuco, registrado 
sob n. 49, que, porém, ao invés dos recortes para o manejo, apresenta 
alongamento nas duas extremidades. Os carimbos para listões, f abri
cados da parte interna do pecíolo da fôlha de buriti, coletados por 
CRodKER, ·mais de vinte anos depois, e guardados no Museu Paulis
ta, RG 10932 e 10933 (Figs. 12 e 13) se distinguem de tôdas aquelas 
peças das coleções de N IMUENDAJÚ não só pelos apetrechos para o 
manejo, mas também pela forma. No da Fig. 12, o corte transversal 
plano-convexo das peças descritas por NIMUENDAJÚ aparece quadran
gular, sendo que o mais largo dos quatro lados é o da face de carim
bar e o mais estreito a parte que sustenta a alça. O carimbo apresen
tado na Fig. 13 consiste numa prancheta retangular, assentada por 
encaixe no centro duma vareta redonda, de modo que a face provida 
com o desenho· entalhado para carimbar sobressai o nível daquela. 

Fig. 12 - Carimbo de talo de buriti, tipo 2: "plano-largo". 

Na coleção ROBERTO TAMARA do Museu do 1ndio, organizada 
em 1950 na aldeia do Ponto, os carimbos catalogados sob ns. 4491-
4497 são feitos de talo de buriti. Com referência ao de n. 4:494 re
cebi a seguinte informação: "Enquanto que os outros exemplares 

\ 
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Figs. J4, 15 e 16 - Carimbos de ma
deira, t ipo 2: "plano- largo". 
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são feitos com o miolo do talo de buriti, êste é feito com a casca, com 
muito pouco miolo." Os desenhos dos cortes transversais das referidas 
peças, anexos aos dados a seu respeito que me forneceu o sr. GERALDO 
PITAGUARY, etnólogo do referido museu, mostram que a convexidade 
no de n. 4494 é mínima, mas muito pronunciada nos outros, com ex
ceção do n. 4492. No tocante aos apetrechos para o manejo convém 
reproduzir a seguinte frase da descrição da peça n. 4491: "Nas extre
midades e no meio, encontram-se fios de fibra, como se fôsse para 
dependurar." Na descrição das peças ne. 4491, 4496 e 4497 é men
cionado o nome canela "me-ho-tcho". O comprimento varia entre 
15cm da peça n. 4494 e 34,5cm da peça n. 4491, a largura entre 2,5 
e 4cm. O mais curto carimbo de talo de buriti da coleção do Museu 
de Gotemburgo (n.º 31. 41. 506) mede 8 cm, o mais comprido 
(n. 31.41.501) 37,4cm. Explica-se a compridez por servirem tais ca
rimbos para a pintura do corpo e não do rosto. Segundo informações 
do Museu do Indio, as suas peças ns. 4491 e 4492 denunciam uso de 
urucu, ao passo que o carimbo n. 4496 tinha resíduos de tinta preta. 
Os sulcos neste último foram feitos "a canivete" e na peça n. 4497 
"a fogo". 

Menciona NIMUENDAJÚ (1946:54) ainda outra espécie de carim
bos para listões, isto é, a espécie feita de madeira dura em vez de talo 
de buriti, sendo essa madeira trabalhada, em corte transversal retan
gular com diferentes padrões em cada face. Mostra espécimes de 
quatro faces ibidem: prancha 14, i e k, sendo que no último saem 
de ambos os lados estreitos dois cabos em forma de vareta (cf. os 
ns. 31.41.499-500 da coleção de NIMUENDAJÚ no Museu de Gotem-· 
burgo: Fig. 14). 

À mesma espécie pertencem os carimbos de madeira esquinados 
da coleção CROCKER do Museu Paulista, RG 10928 e 10929 (Fig. 15 
e 16) : Distinguem-se dos colecionados por NIMUENDAJÚ 1) pelo es
treitamento em direção às extremidades o que impede suas faces de 
serem completamente retangulares, 2) pelo número das faces enta
lhadas com padrões, sendo três e uma respectivamente, e 3) por apre
sentar o carimbo de três faces entalhadas um ornamento em conti
nuação, constituindo, por isso, quase uma forma de transição para o 
carimbo roliço, ao passo que os ornamentos variam nas diversas faces 
das peças reunidas por aquêle pesquisador. 

Na coleção CROCKER do Museu Nacional, n. 58 c (Prancha VI), 
há, ainda, carimbo de madeira para listões que difere dos da mesma 
espécie acima mencionados, pela sua forma de chapa retangular gra
vada, tendo também desenho entalhado num dos lados mais estreitos, 
ao passo que do lado estreito oposto sai um cabo lingulado. 

O quarto tipo definido por NIMUENDAJ:Ú (1946:54), o carimbo 
roliço com cabos, é considerado por êste viajante como "quite possibly" 

• 

• • 
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Fig. 17 - Carimbos de madeira 
tipo 4: "r61o". 

Fig. 18 - Carimbo de talo de 
buriti, tipo 4: "rôlo". 

Biblioteca Digital Curt Nimuendajú - Coleção Nicolai
www.etnolinguistica.org
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indígena por ter a mesma forma cilíndrica dos toros de corrida tão 
característicos da cultura ramkókamekra-canela. Espécimes vemos 
ibidem: prancha 14, e e j. Carimbos do mesmo tipo existem nas co
leções organizadas por NrMUENDAJÚ, entre 1931 e 1936, e conserva
das no Museu de Gotemburgo sob ns. 31.41.509-511, no Museu Na
cional sob ns. 26.900 e 902 (Pranchas VII e VIII), no Museu Paraense 
Emílio Goeldi sob ns. 3211 e 3212 e na Faculdade de Filosofia, Ciên
cias e Letras da Universidade de São Paulo sob n. 2.70 (Fig. 17). O 
11useu Paulista possui dêsse tipo um exemplar (RG 10931) colhido por 
CROCKER (Fig. 18). Os maiores dêsses carimbos, roliços, por exemplo 
os da Prancha VII e da Fig. 17, são de madeira dura; os menores, por 
exemplo os da Prancha VIII e da Fig. 18, de medula de buriti. Todos 
êles produzem Iistões e se, apesar disso, na classificação de NrnuEN
DAJÚ são separados do terceiro tipo, pode-se alegar que diferem dêle 
não só pela forma cilíndrica, mas também pela capacidade propor
cionada por esta forma de repetir sem interrupção o mesmo desenho 
na mesma faixa. 

N IMUENDAJÚ não menciona a peça semi-anular de ~madeira leve 
e mole que figura como "carimbo" nas coleções de CROCKER tanto· 
no Museu . Nacional (Prancha IX) como no Museu Paulista (RG 
10927). Quando manifestei ao colega norte-americano as minhas dú
vidas acêrca da função dêsse objeto, declarou o sr. CROCKER (em carta 
de 24 . III .1961) ser êle "a stamp so far as I know" e acrescentou: 
"It occt1rs to me now that it is similar to the wooden bracelets which 
U$ed to be worn by men during the time that they maintained their 
post-partum sexual abstinence. They dropped this custom - like 
other customs - because the sertanejos learned tbe reason why they 
were wearing the bracelets and persisted in teasing them about it. 
If one were to cut such a bracelet in half, one would have two stamps 
of this sort. N evertheless, I can say with certainty that they were 
always presented to me as stamps. " NrMUENDAJÚ (1946: prancha 
13) mostra com a designação de "wristlets", semelhantes anéis de 
madeira. Não sabemos qual das partes da peça semi-anular se des
tina a estampar na pele a matéria corante; ignoramos, portanto, o 
desenho produzido pelo carimbo em questão. 

Encarando, em conjunto, os ornamentos do 3.0 e do 4.0 tipos 
(Fig. 19), ficamos maravilhados pela sua multiplicidade. Notamos, 
também, certas diferenças entre as peças adquiridas em diversas 
épocas, por diversos viajantes. Nada sabemos da significação de to
dos êsses ornamentos "geométricos", da sua ligação com motivos en
contrados na fauna e flora ou em técnica de trançado. As côres usa
das não revelam nada a respeito. Certo é que os ornamentos produ
zidos pelos· carimbos são inteiramente diferentes dos distintivos pin
tados de "grupos de praça", representados em NrMUENDAJÚ 1946: 
fig. 8; pranchas 4, a e b, 32 a, 33 a-d. Por outro lado, o grande de-
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senvolvimento de variedades na ornamentação por meio de carimbo 
e na pintura do corpo em geral não somente faz os Canela se destacar 
entre todos os índios do Brasil, mas parece também contrabalançar 
a pobreza da arte plumária que distingue êsses Timbira de muitas 
outras tribos do Pais. 

Respondendo a um questionário que lhe enviei, o sr. WILLIAM 

H. CROCKER teve a bondade de esclarecer o seguinte acêrca dos Ca
nela por êle visitados (carta de 24.III.1961): "By far the most body 
painting is done freely with the fingers by the women to the men 
or by women to women. I have rarely seen stamps other than the 
babaçu nut being used while I was there, but if they were to do so,. 
I have no reason to believe that the characteristic roles of who can 
paint who would be any different than if the fingers were being used,. 
so I will give it to you. So far as I know each of the three paints can 
be applied by the stamps, but I can furnish no definite proof of this. 
Sometimes, stamps are used to mark head bands made of the leaf 
of the anajá palm. The person most skilled at doing this happens 
to be a woman, but there is no reason to believe that men could not 
do it if they chose to. 

"Let us take up first just the use of urucu and the black paint 
(carbon mixed with pau de leite sap, which is a white latex - Sapium 
Sp.). Mothers, sisters, and daughters may paint their sons, brothers, 
and fathers only with urucu because painting them with the black 
mixture would Sltggest joking and even the occurrence of sexual 
contacts so that they would be too embarrassed to apply it. Aunts 
(paternal), grandmothers, and nieces (sororal) may paint nephews, 
grandsons, and uncles (maternal), in this way, however, because 
extensive sexually toned joking is indulged in though sexual inter
course is not allowed between these relatives. Of course, wives can 
paint husbands in this manner and \vomen can do this for their lovers. 
To this category, the sisters of a man's wife and the brothers of a 
woman's husband can be added since secret sexual relations are 
possible between such pairs. Also, this form of decorating occurs 
almost always after couples have partaken in the culturally approved 
extra-marital sexual rites. On these occasions the man will paint his 
lover (black but never red) which is about the only time that a man 
paints anyone but his wife or himself. Also, men just for fun ma~r 
smear this black paint on themselves carelessly when they are walking 
through the steppes (chapadas) but never on each other. I have seen 
women putting it on themselves and on each other. 

"Another after thought, on the application of carvão and the 
latex of the pau de leite tree: for general body painting that does 
not need much care, they put the latex on first and smear the char
coal all over it when the latex is partly dry. About four or five hot1rs 

' 
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later when they bathe, the charcoal that is not over latex is washed 
off, I~aving the design made at the time of the putting on of the latex. 
For face painting with cotton tipped sticks, carvão is premixed with 
the latex in a small container and then applied with great care. 

"Genipapo, the dark blue skin dye, does not grow in the im
,mediate region, so they have to make trips into the more forested 
areas to get it. This they have to do for the pepye festival and some
times they will obtain it for casual use as well. It is almost al~ays 
applied with. cotton on the end of small sticks, and the design of the 
painting can be much more delicate than the patterns made with 
urucu or carvão stuck on with the pau de leite latex. It is not clear 
to me now who does the applying on to who or whether it f ollows 
the pattern of urucu or of pau de leite. _ It was rarely used. 

"All of my collections come f rom the two villages of Ponto and 
·Baixão Preto which are occupied by the sarne tribe, the Ramkóka
mekra, which has only been split up since 1955. I have no reason 
to believe that any differences in the art f orms of the A;wo villages 
eould be attributed to anything other than chance or than personal 
idiosyncracies. They are only 9 kilometers apart, the people mix 
freely all the time, and they want to be reunited if the SPI could ar
range it. N one of my collections come from the other tribe known 
as the Canelas, the Apanyekra, of the village of Porquinhos. If they 
did, then any difference would have to be considered as significant, 
because this tribe has a slightly different tradition and never has 
been united with the Ramkókamekra during contact times. 

"Again, I do not know which year any parti~ular carimbo was 
·collected: 1957, 1958, 1959, or 1960. So far as I know, they are 
.sticking to their earlier patterns rather than modifying them, saying, 
"'é dos antigos", but some studies of the mild differences since the 
time of Nimuendaju would be interesting. Only very occasionally, 
there will be novel constructions in the use of materiais that obviously 
eome from the local Brazilian origins, such as the use of blue ink, 
or straw neck pendants made to look like gravatas. 

"I don't think I have ever seen patterns stamped on the face 
though lines or circles are frequently painted on with sticks. Carimbo 
painting is informal so one would e:xpect it to be applied to any other 
part of the body except the neck, wrist, hands, genitais, bottom of 
the feet, and the regions of axilary and pubic hair. Breasts and nip
ples may be painted. They ·are compulsive about painting the whole 
of the body so that women or men will strip, the former holding their 
cloth in f ront of their genitais while the buttocks and regions adjacent 
to the pubic area are painted. These .days, a woman will put on her 
wrap-around cloth after the job has been completed, hiding much 
·of the caref ully done artistry . 
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"Actually, I can only remember having seen babaçu halves being 
used as stamps, though I can remember seeing that people were 
stamped occasionally with other kinds of stamps. The use has almost 
died out, and they had to be asked to produce the stamps for me, 
a point which should be one of the f actors in interpreting any 
changes. Similarly, these days they seldom carry staffs, though many 
wear head and waist bands. 

"The red (urucu), black (carvão e pau de leite latex), and dark 
blue (genipapo) paints are used at any time for fun. A;:, I have 
explained, the red is more serious in its connotations, while the black 
is used for joking. The dark: blue is used so seldom that I cannot 
place it well, though I suspect it falls between the red and the black 
on the serious-to-joking continuum. It can be applied in a more 
delicate and refined manner than the black. This proves nothing, 
but this point may be revealed later ;when my notes are fully 
analyzed. The yellow paint derived f rom the root of the urucu plant 
is used mostly on material artif acts and on the face and body in 
only two places in t he festivais that I can remember, when the pepye 
leave their cells for the first time, and on the pepkahak hõlkaka out
ings. (See Nimuendajú pp. 188 and 218). I saw white chalk put 
on the body on one festival occasion (N. p. 63). Falcon down is glued 
on with a t ree resin only on ceremonial occasions which call for this 
application. These last three forros of decoration, when applied to 
the body, are definitely not informal or casual. 

"I do not know who makes the carimbos. Thinking about who 
makes the various other things, I suspect that it is the men, becduse 
they make most of the decora tive artifacts ... " 

Krahó 

Vizinhos meridionais dos Ramkókamekra-Canela são os Krahó. 
Pertencem, na classificação de N IMUENDAJ.Ú (1946:6), como aquêles, 
aos Timbira orientais. Quando, em 1959, o Krahó Kratxét da aldeia 
Pedra Branca passou com sua familia algum tempo na Capital pau
lista, aproveitei o ensejo para conversar com êle sôbre o uso de ca
rimbos em sua tribo. Informou-me êste indio que os Krahó usam, 
como os Canela, carimbo de fruto de babaçu (cf. Fig. 11 ). Indicou 
como matéria corante fuligem misturada com o suco de "pau de leite", 
isto é, de uma das pequenas árvores laticiferas da região às quais se 
refere a citada carta de ÔROCKER sôbre os Canela. ERICH WusT· 
MANN (1958:93 e 132) reprod~z fotografias coloridas mostrando a côr 
e a forma das impressões dêsse carimbo bem como a distribuição delas 
sôbre o peito, o dorso e os braços de uma moça ·krahó. 

Além do carimbo de fruto de babaçu, os Krahó, segundo ·Kratxét, 
usam sômente carimbos feitos de talo de buriti semelhantes ao ter-
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ceiro tipo dos carimbos canela. Fabricam-nos exclusivamente para o 
pembkahók, festa que não se realiza todos os anos (cf. NJMUENDAJÚ· 
1946: 212ff.). . 

Api,nayé 

Na classüicação de NIMUENDAJÚ (1946:6) constituem êsses Jê do 
Tocantins a única das quinze tribos timbira designada como Timbira 
ocidentais. O mesmo pesquisador colheu dois carimbos apinayé que 
figuram com o nome indígena me-krori-éa nas coleções do Museu de 
Gotemburgo sob ns. 31 .40.480-481. São do tipo de fruto de babaçu 
(cf. Fig. 11), embora botânica~ente talvez não pertençam à mesma 
espécie de ataléia por diferirem ligeiramente na forma. Na coleção 
apinayé do Museu Paraense há um carimbo tipo fruto de babaçu, 
coletado também por NIMUENDA1Ú, que se parece mais com o dos 
Canela da referida figura. 

Na mesma coleção encontramos sob n. 2406 o carimbo de dois 
pedaços de taquara amarrados juntos cujo tipo cQnhecemos dos Ka
rajá, vizinhos meridionais dos Apinayé. No espécime dêstes últimos, 
as extremidades das varetas são recortadas num lado só e de modo 
a formarem um s (Fig. 20). 

Outra peça desta coleção, a registrada sob n. 2405, é uma for- . 
quilha de quatro pontas (Fig. 21) que serve tanto para traçar para
lelas como pára carimbar linhas pontilhadas, distinguindo-se, porém, 
na sua forma, dos "garfos" de outras tribos jê (cf. Figs. 7 e 8 e Pran
cha III). 

Peça muito original que faz parte da mesma coleção sob n .. 2408 
é o carimbo constituído por um fragmento bicónico de cabaço, prêso 
a uma vareta bifurcada (Fig. 22). Pelo que sei, a única outra tribo 
que usa carimbos dêsse tipo, são os Xerénte, embora o fragmento de 
cabaço nas peças dêles tenha forma de ponta de flecha (cf. Fig. 25) 

~ 

e não bicónica. E preciso mencionar, porém, que NIMUENDAJ.ú (1942: 
51), na sua monog·rafia sôbre esta tribo, descreve a pintura de uma 
"classe de idade" como "solid hourglass", sendo que a comparação 
com a ampulheta dá boa · idéia da forma bicónica do fragmento de 
cabaço usado pelos Apinayé. 

Com referência -a êstes últimos, NIMUENDAJÚ (1956: 76) observa: 
" ... a pintura do corpo com pó de carvão misturado com látex (prêto), 
suco de genipapo (prêto azulado) e urucú (vermelho) é .usada por am
bos os sexos pela mesma maneira, sendo que as mulheres pintam os 
homens e vice-versa". Mas apesar de referir-se ligeiramente também 
em outros lugares (ibidem: passim e 1939: passim) ao uso dessa orna
mentação da pele, não encontramos nem na versão inglêsa nem ná 
portuguêsa da sua monografia sôbre os Apinayé palavra alguma acêr
ca da existência de carimbos. 
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y,_, 20 - Carimbo de 
taQ aara, tipo 1: "vareta" 

..... _,... - -- = - -- - - -
I<'ig. 21 - Carimbo 

tipo 3: "garfo". 
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Xerénte 

Dêstes Jê que habitam a bacia do Tocantins ao sul dos Apinayé, 
o Museu de Gotemburgo possui carimbos colhidos por NIMUENDAJÚ 
na região de Piabanha (ns. 37.27 . 117-122). O registrado sob n. 
37. 27 .117 (Fig. 23), de 22cm de comprimento, ê carimbo para lis
tões, distinguindo-se, porém, do mencionado 3. º tipo dos Ramkóka
mekra-Canela por ter o lado plano completamente liso, isto é, sem 
ornamento entalhado. O outro lado é recortado de modo a formar 
uma empunhadura. Segundo me informou o Dr. WASSÉN (carta de 
15.X.1960), a matéria-prima é "madeira muito leve com fibras bem 
visíveis" ("sehr leichtes Holz mit deutlichen Fibern"). NIMUENDAJÚ, 
no catálogo original de sua coleção, declara a respeito dêsse carimbo: 
"Malstempel fuer rechteckige Flecken. Sinãikrã-Klasse der 8ipsá". 
("Carimbo de pintar para manchas retangulares. Classe Sinãikrã dos 
Xipsá") . A pintura do corpo desta "classe de idade" é representada 
por N1MUENDAJÚ (1942:51 e 52, fig . 3 b e e) como consistindo em 
listões verticais e horizontais. " 

Na coleção xerénte do Museu Paraense Emílio Goeldi há carim
bo semelhante coletado por NIMUENDAJÚ. 

Peça de outra espécie de carimbo para listões foi obtida entre os 
Xerénte por D.&:VID MAYBURY-LEWIS no ano de 1956 e encontra-se 
atualmente no Pitt Rivers Museum, Oxford, sob n. 449 (q). (Prancha 
X, a). A Dra. AunREY J. BuTT, etnóloga dêsse museu, teve a bon
dade de me transmitir, em carta de 12 . V . 1961, a seguinte informação 
a respeito: "Paint stamp made of balsa wood - carved to make 
block pattem. Gum is smeared on the stamp and then pressed on 
thE;} skin. The.final stage is when powdered charcoal is rubbed lightly 
Qver and clings to the gum pattem, leaving the skin bare elsewhere. 
Lenght approx. 113.4cms; width 30 . 2cms." O próprio Dr: MAYBURY
LEwis me escreveu acêrca dêste carimbo, em carta de 5 . IV. 1961: 
"When t he stamp was pressed against the part of the body to be 
decorated, it left a sort of 'herringbone' pattern on the skin: ... as 
far as I can remember I only saw this one stamp in use so there is 
not really much more I can tell you about the stamps." 

O referido catálogo original de NIMUENDAJÚ informa a respeito 
do cilindro de madeira n. º 37 . 27 .118 ~Fig. 24), de llcrn. de compri
mento: "Malsternpel fuer runde· Flecken. Siteromkwá-Partei der 
sipsá". ("Carimbo de pintar para manchas redondas. Partido Si, 
teromkwá dos Xipsá"). Na citada monografia (ibidem: 51) lemo
que cada uma das seis "classes de idade" chamadas Xipsá divide-ss 
em htímhã e siteromkwá. Na página seguinte (ibidem: 52, fig. e 
a e b) são representadas as pinturas do corpo de siteromkwá de dua3 
dessas classes; consistem em listões e só uma delas, a da fig. 3 as 

• 
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mostra, além disso, desenho salpicado de pontos cuja insuficiente 
nit idez não permite conclusões exatas a respeito de sua ligação com 
o carimbo n . 37 . 27 . 118. 

~..ii~:r~-·~·~=---~;I" 
----- 2 2 cm.----- -- 11 Clft. --

Fig. 2J - Carimbo tipo 2: "plano-largo". Fig. 24 - Carim bo de madeira, t ipo l: 
" vareta" (para d rculo). · 

No t ocante ao carimbo n. 37 . 27 .119, de llcm de comprimento, 
lemos no mesmo catálogo original: "Malstempel fuer pfeilspitzen
foermige Flecken (kukaehí). Paniserkaríe-Klasse der s ipsá." ("Ca
rimbo de pintura para manchas em forma de ponta de flecha (ku
kaehi). Classe Panisekaríe dos Xipsá"). Esta indicação é confirmada 
pela seguinte descrição da pintura de htímhã da classe de idade "pa
nisekari' e" em Nimuendajú (1942:51): "solid downward pointing, 
two-tanged arrowhead shape." Consiste o referido carimbo num 
fragmento de cabaço, provido de vareta para o seu manejo. Há es
pécime igual na coleção Nimuendajú do Museu Paraense Emílio Goel
di, n. 2848 (Fig. 25). Já mencionamos o parentesco existente entre 
esta peça e a dos Apinayé representada na Fig. 22. 

O uso de cabaço como matéria-prima de carimbos~ traço caracte
rístico da cultura xerénte, nota-se também em outro tipo do qual o 
Museu de Gotemburgo possui os exemplares registrados sob ns. 
37 . 27 .120 e 121 (Fig. 26). Segundo o catálogo redigido por NIMUEN
DAJlú, ambos servem para estampar anéis, isto é, o primeiro cabaço, 
de Sem de comprimento, anéis maiores, e o outro, de 4,5cm, anéis 
menores. Acrescenta o catá.logo a respeito de ambos: "Clan Kuzé" . 
Na sua monografia, NIMUENDAJÚ (1942:21) informa que êste clã per
tence à metade tribal dos C(Siptato'" e que "Ali Siptato' ClanS . .. Wear 
as their characteristic decoration the tips of lagenaria fruits, which 
have t he shape of a small, more os less strongly bent funnel. With 
such lagenaria tips (ser\ri.ng solely for painting the body) the native 
stamps their skin with rings, the diameter varying with the clan . 
. . . the kuze' manufacture the tips for all the siptato'." 

Quando o mesmo autor (ibidem: 51) descreve a pintura de htímhã 
da classe de idade "panisekrdu" ' como sendo "circle stamped with 
the mouth of the trumpet", esta t rombeta identifica-se, provàvel
mente, com os acima citados "tips of lagenaria fruits, which have 
the shape of a small, more or less strongly bent funnel. " Pois o pró
prio NrMlJENDAJÚ (ibidem: 61 e 77) refere-se aos "gourd t rumpets" 



38 REVISTA DO MUSEU PAULISTA, N. S., VOL. XIII 

e 
u 
N 

-
* -. 

J 



REVISTA DO MUSEU PAULISTA, N. S., VOL. Xlll 39 

e 
o 

CD 

Fig. 26 - Carimbo tipo 6 : "cabaço". 
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dos Xerénte, e a cabaça (CucurlJita lagenaria Lin.) é, segundo o Mer
riam-Webster Pocket Dictionary, "a gourd". 

Também o Museu Paraense Emilio Goeldi possui espécimes 
dêsse carimbo para anéis. 

Convém. mencionar, ainda, que a função das pinturas como dis
tintivos de "classes de idade" pertence ao passado; e que NIMUEN
DAJ.Ú (1942:52), ao fim da enumeração de todos os distintivos xipsá, 
declara: "It proved difficult to determine these emblems, now com
pletely out of use except when serving sheer decoration at will, as 
I was severa! times able to observe." Vinte anos mais tarde acrescen
ta MAYBU~-Y-LEw1s, na sua referida carta: "I have a note to the 
eff ect that Sherente body painting is now largely decora tive. Some 
Sherente use traditional paint styles but they usually do so simply 
because they know these styles to be traditional and not because 
they are aware of the significance of the style they use, e. g. its pos
sible relation to clan, moiety or sport group. These traditional styles 
are thus frequently varied and finally lose much of their resemblance 
to the original. Other Sherente paint simply for aesthetic reasons. 
They realise that painting is obligatory for a 'proper' Sherente ce
remony (as opposed to a festa do civilisado) and so they paint them
selves. ln the absence of any knowledge about which style they 
should use and why, they paint themselves simply as decoratively 
as they can. This type of painting is reinforced by the fact that in 
most Sherente communities there are now people resident who are 
not Sherente and who may specifically consider themselves to be 
dvilisados. They may refuse to paint at ali or, more frequently, they 
paint themselves to look pretty." 

Na coleção do Museu de Gotemburgo figura, ainda, sob n. º 
37. 27 .122 (Fig. 27), peça de 25cm de comprimento, que, segundo 
informa o Dr. WAsSÉN (carta de 15 . ~.1960), é carimbo roliço ("Roll-
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stempel") de vareta de madeira, envolta de corda de fibra, e serve 
aos chefes para fazer finos traços verticais ("Für Hãuptlinge, um 
sclunale, senkrechte Linien zu machen"). O Museu Paraense Emílio 
Goeldi possui na coleção Nimuendajú, sob n.0 2887, peça semelhante, 
de 26cm de comprimento. 

2!5 cm. 
Fig. 27 - Carimbo de madeira, tipo 4: "ralo". 

No mesmo museu de Belém do Pará existe, ainda, na coleção de 
carimbos xerénte,. uma forquilha (Prancha X, b) que se distingue dos 
garfos das outras tribos jê acima mencionadas por ter apenas dois 
dentes. Há, no Museu Etnológico de Hamburgo, sob n.0 29. 206:407, 
coletada por Nimuendajú e designada como carimbo xerénte, uma 
vareta bifurcada de 12cm de comprimento que se abre ein forma de 
V e não com os dentes paralelamente, como a peça do Museu Para
ense. Seu aspecto tôsco faz supor que assim como ela se apresenta, 
não serve para carimbar, mas talvez como sustentáculo de um frag
mento de cabaço à guisa da forquilha na Fig. 22. 

O que chama a atenção do etnólogo sôbre os carimbos xerénte é 
que êles, na maioria, se distinguem radicalmente dos das tribos vi
zinhas, acentuando, assim, a diferença entre os Jê centrais e os Jê 
do nordeste ou, mais pormenorizadamente, entre os Akuên e os Tim
bíra orientais. 

Bor&-o 

Desta tribo mato-grossense, cujo território não dista muito da 
margem esquerda do alto Araguaia, rio dos Karajá, ALBISETTI e VEN:.. 

TURELLI mencionam carimbos do tipo de fruto de babaçu, isto é, 
tanto do côco desta mesma ataléia como do de outra palmeira, a sa
ber, do acuri. Do último reproduzem, na Enciclopédia bororo (75), 
fotografia com os seguintes dizeres: "A peádu ókwa búrea é,pa; é o 
endocárpio do côco de acuri seccionado, o qual, usado como carimbo, 
serve para manchar a pele dos atores de certa representação com 
desenhos semelhantes a pegadas de lobinhos". A peça representada 
encontra-se no Museu Regional Dom Bosco, Campo Grande, Mato 
Grosso, sob n.0 B54 1897, tendo 35mm de diâmetro. Outra fotografia 
(ibidem, 123) mostra as "Pintas de jaguar imitadas pelos bororo em 
suas pinturas somáticas, por meio de um semicôco de babaçu usado 
como carimbo". Estas "pintas" são "pretas de carvão" (ibidem). 
Um desenho reproduzido ibidem, 122, assinala a distribuição desta 
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"pintura dos jaguares" denominada "adúgo-dóge e'dugo" sôbre o corpo 
incluindo os braços e as pernas. Fotografia de um "semicôco de ba
baçu" é reproduzida ibidem, 813, com as seguintes indicações: "Nó 
átu adúgo "búrea épa, carimbo para certas pinturas somáticas (MRDB 
B60 4051.)" Convém lembrar que os Karajá dão a mesma signifi
cação às impressões produzidas por carimbo de fruto de babaçu. 

Tiriyó 

Frei PROTÁSIO FRIKEL colheu em 1959 ent re os Tiriyó do rio 
Parú de Oeste (alto Cuminá ou Erepecuru) espécimes de duas espé
cies de instrumento de madeira para pintura do corpo que se encon
tram registrados sob n.0 8312 no Museu Paraense Emílio Goeldi 
(Prancha XI, a: varetas em forma de espátula lisas ou denteadas; 
b: fios circundando cilindros) . O Dr. EDUARDO GALVÃO, chefe da 
Secção de Antropologia do referido museu, me informou em carta 
de 18 . VIII . 1961, que o 1.0 tipo é chamado na língua dêsses Karaíb 
do norte do Estado do Pará araikore-epu, isto é, '·'pau para tinta de 
breu". Acrescenta que "depois de misturada a massa de urucu, óleo 
e breu com a ponta da espátula, limpa-se a mesma entre o polegar 
e o indicador. Ao resíduo de tinta que fica entre os dedos é aplicada 
a lâmina da espátula (lisa ou denteada). Essa lâmina molhada de 
tinta é então aplicada ao rosto. Obtem-se linhas cheias, pontilhadas 
ou interrompidas. Variam os padrões, paralelas ou em diagonais 
curtas ou longas. Servem apenas para pintura à base de urucu". 

Esbôço desenhado na citada carta mostra ser o gume a parte da 
lâmina que é "aplicada" à tinta e, depois, ao rosto. Trata-se, por
tanto, do mesmo processo usado pelos Palikúr com seus carimbos 
"vareta" e "lâmina", sendo que as varetas denteadas dos Tiriyó se 
assemelham, especialmente, à peça n.0 26 .3 . 155 do Museu de Go-
temburgo representada na Fig. 2 . · 

Convém mencionar, aqui, também as peças ns. 6707 e 6707-A 
do Museu do !ndio registradas com a indicação: "Paus para pintar 
o rosto", índios Xereu, rio Kari, janeiro de 1954, coleção Robert Haw
kins e Claude .Leawitt. São igualmente varetas de madeira em forma 
de espátula, sendo o gume liso na primeira e denteado num lado na 
segunda. Aquela tem 14,5cm de comprimento, esta 16cm. Ambas 
têm, na sua parte maior, lcm de largura e estreitam-se em direção 
a uma das extremidades a fim de formar uma espécie .de cabo. Ambos 
os lados de cada peça são ornamentados com ziguezagues entalhados 
a canivete. No que diz respeito aos índios "Xereu" do "rio Kari" 
pedi informação mais detalhada ao conhecedor daquela região, frei 
PROTÁSIO FRIKEL. Explicou-me êste missionário franciscano, em car
ta de 28. III . 1961, ser o referido rio afluente direito do Mapuera, 
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chamado Acari pelos brasileiros. Os dois grupos de índios que ai 
moravam até 1956 eram os "Kumiyana" e os "Chiri·wiyana" (cf. 
FRIKEL 1958: mapa). Frei PROTÁSIO conheceu indivíduos de ambos 
os grupos, que lhe confirmaram os referidos nomes como sendo os de 
seus grupos, mas que nunca mencionaram o nome Xereu. Apesar 
disso, na sua referida carta, não exclui por completo a possibilidade 
de serem os citados dois nomes designações de sipes pertencentes a 
um grupo comum: os X ereu. PoLYKRATEs (1962:74 e fig. 2), depois 
de assinalar em mapa o território "cheréo" com cinco malocas aban
donadas e uma habitada, como o encontrou em viagem realizada nos 
anos de 1958 e 1959, observa que, cêrca de um ano antes da sua che
gada, a "tribo dos Chereó" foi dissolvida, tendo sido seus membros 
cêrca de 45 indivíduos, atraídos e acolhidos, parte pelos "·Hishkar
niéna" do Nhamundá e parte pelos missionários entre os Waiwai da 
Guiana Inglêsa. Seja como fôr, o que podemos afirmar é que tudo 
indica terem sido os fabricantes das duas peças do Museu do Índio 
parentes culturais e lingiüsticos dos Tiriyó, isto é, igualmente Karaib 
do Pará setentrional. 

A segunda espécie de instrumentos para pintura do corpo usado 
pelos Tiriyó (Prancha XI, b), isto é, a de fio circundando cilindros 
para traçar linhas em diagonal, chama-se na língua dêstes índios co
mo escreve GALVÃO na mencionada carta: máru-menurito, isto é, 
"algodão ou fio para fazer pintura de jenipapo". Continua a carta: 
"Molha-se o cilindro em sumo de jenipapo e aplica-se à pele (tronco, 
braços ou coxas). Toma-se o cuidado de deixar empapado de jeni
papo apenas o fio em rôsca em tôrno do cilindro." Em carta de 
18.IX.1961 acrescenta GALVÃO: "Os cilindros envoltos de corda têm 
vareta a qual funciona como cabo. O cilindro é feito para ser apli
cado sôbre a pele deixando traços transversais curtos. Pode ser tam
bém corrido sôbre uma extensão maior da pele, obtendo-se traços 
mais longos. Não serve para ser rolado como o dos Canela." 

Kaxúyana 

Dêstes índios que, como os Tiriyó, são Karaib do Pará seten
trional, o Museu Etnológico de Hamburgo possui, coletada por frei 
PROTÁSIO FRIKEL e registrada sob n. 59. 51 :232, peça descrita como 
"carimbo de madeira para pintar" (Malstempel aus 'Holz) <Prancha 
XII) que se assemelha às "lâminas compridas com cabo", dos Pa
likúr (cf. Fig. 3). O Dr. . . W. HABERLAND, americanista do referido 
museu, em carta de 8 .XI .1961 a mim dirigida, indica as seguintes 
medidas: largura da lâmina: 1,9cm; largura da borda lateral da lâ
mina: 0,5-0, 15cm; comprimento da borda lateral: 9,5cm; compri
mento de tôda a peça com cabo: 15,5cm; comprimento do orna
mento: lOcm. Informa, ainda, que o ornamento é entalhado e que 
as bordas laterais da lâmina são lisas. 
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Cinco "varetas para pintar" (Malstãbchen) dos Kaxúyana ("Ka
shuiéna"), conservadas no Museu Nacional de Copenhague, mostra 
PoLYKRATES (1962: fig. 8), observando (ibidem:82) que êstes índios 
as chamam onomtatche, talhando-as hàbilmente em pau d'arco (prag
ma) e usando-as para a pintura do rosto. São também "lâminas 
compridas com cabo". 

Na referida figura de PoLYKRATES aparece, ainda, pequeno ci
lindro envolto de corda e provido de vareta que forma com êle un1 
T como o instrumento semelhante dos Tiriyó. 

Amahuáka 

A respeit o dêstes Pano a Dra. GERTRUDE E. DoLE teve a genti
leza de me enviar, em carta de 2. XII . 1961, a seguinte informação: 
"I can report some simple t ypes of stamps aroong the Amahuaca. 
The Amahuaca which we studied during the past year are very near 
the Brazilian border, but they actually reside in Perú, on the head
waters of the Inuya and Purús rivers. ·However, some Amahuaca 
have been reported in the past on the Brazilian side, and I note that 
Darcy Ribeiro believes there are still a few there." 

De fato, o referido autor inclui êstes índios em sua "Relação dos 
grupos indígenas do Brasil", escrevendo: "Amahuáka (100 a 250). 
Alguns pequenos grupos do alto Juruá e no alto Purus; o grosso da 
tribo vive no P eru. Território do Acre. (Contacto permanente)." 
(RIBEIRO 1957: 68). 

Notícia mais detalhada sôbre a localização dos Amahuáka en
contramos no Handbook oj South American Indians (STEWARD, editor, 
III, 1948: 565). 

Continúa a Dra. DoLE, na citada carta: "The stamps used by 
the Amahuaca at the headwaters of the Inuya and Purús consist of 
pieces of corn cobs or an artificial <levice as follows : a splint from 
the stero of a palro leaf is bent in the forro of a triangle, and the two 
free ends are inserted into a short piece of arrow cane, which serves 
as a handle. Around the distal side of the triangular palm-stem splint, 
a coarse cotton cord is wound spirally, so that when it is dipped in 
genipa and applied to the body it impresses about a dozen short 
diagonal lines. This roay be merely touched to the skin, or it may 
be dragged along to make wide parallel lines . "· 

Perguntei se o carimbo de espiga de milho seria t ambém enro
lado de corda como o carimbo triangular, sendo, então, usado como 
rôlo. A isso, a Dra. DoLE res.pondeu, em carta de 8 . II . 1962: "The 
corn cob stamps are simply picces of cob, sometimes two or three 
inches long, wit h no cord a round them. 1,11ey do not appear to be 
rolled intent ionally , but merely pressed against the skin." 
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Pedi, ainda, as medidas do tipo triangular. A etnóloga norte
americana, amàvelmente, me atendeu enviando-me o desenho Fig. 28 
com o seguinte comentário: "I have drawn the outline of two Ama
huaca cord-wrapped stamps (actual size), specifying the width of 
the splint around which the cord is wrapped. Of course the cord itself 
adds a little width, so that the impressions made by the cord are 
probably between 3/16 and 1/4 inch. This type of stamp may be 
dragged along to make extended lines, or it may be merely pressed 
against the skin". (carta de 8 . II .1962). . 

Vemos, portanto, o carimbo amahuáka dêste último tipo ser se
melhante ao instrumento tiriyó mostrado na Prancha XI, b pelo 
papel que desempenha a corda. Circunda ela, naquele carimbo, o 
lado do triângulo formado pela tira de taquara ou de talo de fôlha 
de palmeira o qual está mais distante do cabo, e no instrumento ti
riyó o cilindro que, com o cabo fincado no meio, forma um T, es
tando, assim, impedido de rolar. Aliás, a própria denominação tiriyó 
citada acima frisa a importância da corda. Esta, em ambos os casos, 
serve para traçar linhas quando passada levemente sôbre a pele, sendo 
que a Dra. DoLE observa a respeito do carimbo amahuáka, que pode 
ser também "merely pressed against the skin." 

Falando em carimbos que, por meio de corda, traçam linba.s, 
convém lembrar o xerénte mostrado na Fig. 27. Acontece, porém, 
que êste carimbo foi expressamente descrito como "Rollstempel" 
(rôlo), distinguindo-se, portanto, na maneira de funcionar, das peças 
amahuáka e tiriyó. 

B. Tipologia 

Enquanto ERLAND NoRDENSKIÕLD, em seu citado trabalho sôbre 
carimbos sul-americanos publicado em 1918, se ocupava sômente da 
distribuição geográfica sem tentar qualquer classificação, S. LINNÉ, 
na sua mencionada obra aparecida onze anos mais tarde, já distingue 
dois tipos: os planos e os cilíndricos. Uma divisão em quatro tipos; 
embora com referência a uma única tribo, foi estabelecida, depois, 
por CuRT NIMUENDAJÚ (1946:54), ao tratar dos Ramkókamekra-Ca~ 
nela. Nela, os três primeiros tipos são formados segundo os desenhos 
por êles produzidos, isto é, pontos ("dots"), desenhos estrelários ("star
-shaped designs") e listões ("stripes"). O quarto tipo, porém, o de 
carimbos roliços ("roller stamps"), é definido exclusivamente pela 
forma do próprio instrumento sem tomar em consideração o fato de 
ter êle a mesma função do terceiro tipo, isto ê, produzir listões. 

Evidencia-se, assim, a dificuldade de tomar como critério da 
classificação dos carimb~s o desenho por êles produzido. Carimbos de 
formas tão diferentes como os do 3.0 e 4.0 tipos de NIMUENDAJ]Ú, isto 
é, planos e cilíndricos, podem produzir o mesmo desenho ou um pe-
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daço de taquara e uma trombeta de cabaço o mesmo círculo, mas por 
outro lado, também a estampagem feita por determinado carimbo 
pode ser definida diferentemente, isto é, tomando-se como o desenho 
ou as partes coloridas ou as não coloridas. Assim, NIM:UEN:DAJ·ú, 

chamando de "estrelário" a estampagem produzida pelo seu 2. 0 tipo, 
considera como o desenho as partes que não receberam a tingidura e 
que são formadas pelas cavidades deixadas pela extração dos caroços 
do fruto do babaçu. Quem, porém, encarar as partes coloridas da 
mesma estampagem (Fig. 11), chamará ao desenho "discóide". 

A matéria corante usada para carimbar não fornece subsídios 
suficientes para aquela classificação. É verdade, que há numerosas 
informações referentes à côr empregada com carimbos, isto é, dos 
indios do noroeste brasileiro e dos Karajá, Palikúr, Guaraní, Kain
gáng, Ramkókamekra-Canela, Krahó, Xerénte e Borôro. Por outro 
lado, em muitos casos a côr não é especificada. Ou ela varia de uma 
tribo para outra no mesmo tipo de carimbo, como se dá com o de ta
quara; ou mesmo de um exemplar para outro, na mesma espécie de 
carimbo de determinada tribo, como é o caso com os carimbos de 
talo de buriti para listões da coleção ramkókamekra-canela do Museu 
do Índio. Dêstes, dois denunciam, como acima mencionado, o uso 
de urucu, enquanto que um terceiro apresenta resíduos de tinta preta. 
Acresce que q número limitado das matérias corantes empregadas 
para carimbar - geralmente só urucu, carvão e jerupapo - não cor
responde ao número maior das formas e matérias-primas dos próprios 
carimbos, as quais devem ser discriminadas na classificação delas. 

Quanto à matéria-prima dos carimb9s como critério classificató
rio convém lembrar que num grupo dêles, ela determina a forma até 
o ponto de podermos falar em "carimbos naturais", como se dá, por 
exemplo, com o fruto do babaçu, a taquara e o cabaço, ao passo que 
há, por outro lado, os carimbos entalhados em madeira ou talo de 
burit i. ~stes, por sua vez, podem apresentar-se em formas tão di
versas como as do 3.0 e 4.0 tipos de N1MUENDAJÚ, pois entre os Ram
kókamekra-Canela, tanto os carimbos planos como os roliços podem 
constituir-se em madeira ou talo de buriti. 

Se, por fim, considerarmos a forma no que diz respeito ao seu 
valor para a classificação, ê preciso mencionar que, por exemplo, 
varetas podem estampar figuras tão diferentes como círculos, retân
gulos e estrêlas. Por outro lado, implementos de certa forma, usados 
para carimbar podem ter, ainda, outra função; assim é que o garfo 
serve tanto para estampar linhas pontilhadas como para t raçar para
lelas e o cachimbo dos Karajá tanto para fumar como para imprimir 
círculos nas faces . . 

Para classificar os carimbos dos índios do Brasil não podemos, 
por conseguinte, basear-nos, exclusivamente, ou no desenho, ou na 
matéria-prima, ou na forma; é preciso utilizar-se de um ou mais dês-
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tes três critérios de acôrdo com as necessidades da caracterização de 
cada tipo. Chegamos, assim, a distinguir sete tipos principais que 
denominamos: 1) vareta, 2) pl,ano-largo, 3) garfo, 4) r6lo, 5) babaçu, 
6) cabaço, 7) corda. Nos quatro primeiros prevalece a forma, nos 
três últimos a matéria-prima, ao passo que o desenho se evidencia 
nos tipos garfo, babaçu e corda e o tamanho da face carimbante se 
distingt1e nos tipos vareta e plano-largo. 

O 1.0 tipo pode ser subdividido em: 

a) vareta para circulo. Consistindo num pedaço de taquara, 
encontra-se entre os Kaingáng e Guarani. Pertencem a êste subtipo 
também o carimbo karajá de pau de aroeira e o cilindro de madeira 
dos Xerénte designado no catálogo do Museu de Gotemburgo como 
carimbo de pintar para manchas redondas, mas que, por ser aberto 
no centro da face carimbante, produz circulo. 

b) vareta para manchas arredondadas ou angulares. Conhece
mos espécimes coletados entre os Ramkókamekra-Canela. -c) vareta-lAmina para traços. E característica de certas tribos 
da Guiana Brasileira, por exemplo, dos Palikúr, Tiriyó e Kaxúyana. 

d) vareta denteada lateralmente. Foi encontrada entre as mes
mas tribos. 

e) vareta bipartida. Tanto os Waiwai da mesma região como 
os Karajá do Araguaia e seus vizinhos Apinayé usam como carimbos 
dois pedaços de taquara amarrados juntos. 

f) vareta tripartida. Esta é difundida entre índios do noroeste, 
isto é, Aruak e Tukano. 

O 2.0 tipo é chamado "plano-largo" para diferençá-lo dos outros 
com faces carimbantes planas1 isto é, da vareta, do garfo, do babaçu 
e do cabaço com ponta circular. Convém mencionar, porém, que 
nem todos os carimbos do 2. 0 tipo são poliedros, isto é, limitados Uni
camente por planos, pois há também os planos-convexos. Podemos 
distinguir entre os espécimes dês te tipo os de uma só face carimbante 
existentes, por exemplo, entre os Xerénte, Krahó e Ramkókamekra
-Canela, e os de duas ou mais faces carimbantes, como os que foram 
coletados nesta última tribo. Pertencem ao 2.0 tipo ainda as peças cuja 
face carimbante, mostrando o padrão "paralelas encruzadas" é ou 
retangular como entre os Palikúr e Kàyová-Guaraní, ou oval como 
também entre êstes últimos. Talvez possam ser incluídos aqui tam
bém mutatis mutandis, os pedaços de espiga de milho com que os 
Amahuáka se carimbam. 

O 3.0 tipo compreende tanto o garfo bifurcado dos Xerénte co
mo o de vários dentes, compridos ou curtos, êste peculiar dos Ram
kókamekra-Canela, Apinayé e Gorotire-Kayapó. 
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O 4.0 tipo foi encontrado não só entre índios do noroeste, isto é, 
entre tribos tukano e os Y ekuaná, como também no nordeste, a sa
ber entre os Ramkó_kamekra-Canela. Enquanto naquela região é êle 
constituído exclusivamente de madeira, êstes J ê empregam, além 
disso, medula de buriti na confecção de rolos menores. Juntamos ao 
4.0 tipo, ainda, os cilindros envoltos de corda encontrados entre os 
Xerénte. 

O 5.0 tipo tem o nome da palmeira babaçu (Orbignia Martiana) 
cujo fruto oblongo, de até 15cm de diâmetro, serve, cortado trans
versalmente e livrado de seus 3 a 6 caroços, para estampar desenho 
estrelário a que se refere NIMUENDAJÚ, isto é, a forma de um disco 
com aberturas cuja disposição sugere aquêle desenho. ~sie carimbo 
natural é o mais usado entre os Ramkókamekra-Canela e Krahó, 
sendo conhecido também dos Apinayé, Karajá, Borôro e Kayapó. 

No 6.0 tipo, o nome deriva igualmente da matéria-prima, isto é, 
do fruto do cabaceiro (Cucurl>ita lagenaria Lin.) . Seccionando-o trans
versalmente antes de atingir o seu diâmetro máximo, obtêm os Xe
rénte um carimbo para circulo. Carimbos que, pela sua face convexa, 
se distinguem tanto dos planos como dos roliços, são fabricados com 
fragmentos de cabaço, por exemplo, em forma de ponta de flecha . 
entre êsses mesmos Jê da bacia do Tocantins. 

O 7.0 tipo reúne em si as peças em que só a corda entra em con
tacto com a pele. Entre os Tiriyó e Kaxúyana a corda circunda um 
cilindro que forma um T com um cabo de vareta fincado em seu 
meio. Os Amahuáka enrolam a corda num lado de um triângulo de 
tira de talo de fôlha de palmeira sustentado por pedaço de taquara. 
Excluímos do 7. 0 tipo a vareta circundada de corda dos Xerénte por 
ser expressamente descrita como rôlo, isto é, como tipo 4. 

C. Distribuição Geográfica 

No citado trabalho de N ORDENSKIÕLD, os carimbos dos índios 
do Brasil aparecem como elemento cultural do noroeste dêste Pais. 
Embora LINNÉ, dispondo de mais dados, tivesse, posteriormente, dado 
visão mais ampla, limita, ainda, os rolos ao "extreme north-·west". 
O quadro abaixo mostra consideráveis modificações a respeito. Apoia
mo-nos na classificação em áreas culturais elaborada por EDUARDO 
GALVÃO (1960). (cf. Mapa). Os números que seguem os nomes de tribo 
se referem aos sete tipos por nós estabelecidos: 1) vareta, 2) plano
largo, 3) garfo, 4) rôlo, 5) babaçu, 6) cabaço, 7) corda. 
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Ãrea 1 - Norte-Amazônica: 
núcleo A: 

núcleo A-B: 
núcleo C: 

Ãrea II - J uruá-Purus 
Ãrea III - Guaporé 
Ãrea IV - Tapajós-:Madeira 
Ãrea V - Alto Xingu 
Ãrea VI - Tocantins-Xingu: 

núcleo A: 

núcleo B: 
nócleo C: 

Ãrea VII - Pindaré-Gurupí 
Ãrea VIII __. Paraguai 
Ãrea IX - Paraná 

Ãrea X - Tietê-Uruguai 
Ãrea XI - Nordeste 

Kaxúyana (Karaíb): 1, 7. 
Tiriyó (Karaíb): 1, 7. 
Aparaí (Karaíb): 1. 
Emerilon (Tupí): 1. 
Palikúr (Aruak): 1, 2. 
W aiwai (Karaíb): 1. 
Yekuaná <Karaíb): 4. 
Tukáno: 1, 4. 
Suisí (Aruak): 1. 
Amahuáka (Pano): 2(?), 7. 
? 
? 
? 

Ramkókamekra-Canela (Jê): 11 21 3, 4, 5. 
Apinayé (Jê): 1, 3, 5, 6. 
Krahó (Jê): 2, 5. 
Xerénte (Jê): 1, 2, 3, 4, 6. 
Kayapó (Jê): 3, 5. 
Karajá: 1, 5. 
Borôro: 5. 
Tapirapé (Tupí): -
? 

Kadiwéu (Mbayá-Guaikurú): 1 ou 2? 
Randéva (Tupí-Guaraní): 1. 
Kayová (Tupí-Guaraní): 2. 
Mbyá (Tupí-Guaraní): 1. 
Kaingáng: 1. 
? 



50 REVISTA DO MUSEU PAULISTA, N. S., VOL. XIII 
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I - N orte-amazôn.ica 
III - Guaporé 

V - Alto Xingu 
VII - Pindaré-Gurupi 
IX - Paraná 
XI - Nordeste 

o 

II - Juruá-Purus 
IV - Tapajós-Madeira 
VI - Tocantins-Xingu 

VIII - Paraguai 
X - Tietê-Urugul;).i 
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-- ···-

j 
\ 



\ 

REVISTA DO ~IUSEU PAULISTA, N. S., VOL. XIII 51 

D. Material arqueológico 

O supo8to "carimbo tu'[Jinambá" 

A Secção da Etnologia do Museu Paulista po::istú uma peça de 
barro (R.G.A. 542) a cujo respeito escreveu ·HERMANN voN lHERING 
(1904: 553-554): "Molde para ornamentação de urnas (fig: 35). É 
esta uma chapa de barro cozido, de 17mm de grossura, de 58mm. 
de largura e 80mm de comprimento, que é munida de sulcos profun
dos, destinados a produzir a ornamentação de urnas por occasião de 
seu fabrico. E stes sulcos são simplesmente ondulados em um lado, 
formando no outro um desenho regular em fórma de W, como a nossa 
figura (35) o indica. É ao que saiba, a primeira vez que fora achado 
um destes moldes, sem os quais a ornamentação regular de certas 
igaçabas não poderia ter sido executada." 

Segundo o mesmo autor (ibidem:583), foi o sr. Christovam Bar
reto quem colheu a referida peça em Amargosa, Estado da Bahia, 
portanto, longe do litoral. 

Como a figura publicada por IHERING não é bastante elucidativa, 
reproduzimos na Fig. 29 do presente trabalho os desenhos estampa
dos por ambas as faces da peça bem como a sua borda. Estas faces 
planas são ligeiramente inclinadas para a borda a qual, por sua vez, 
está artisticamente integrada na decoração fazendo par~e dos sulcos on
dulados. A peça não produz os desenhos regulares em continuidade 
que caracterizam as umas a que IHERING alude. Aliás, pelo que sei, 
não existem, nos vasos de barro dos índios do Brasil, ornamentos 
carimbados. 

A. MÉ'l'RAUX (1928:190, nota 2), não concordando com IHERING, 
observa a respeito da peça em questão: "Je suis tenté d'y voir une 
plaque à estamper dont se servaient les Tupinamba pour imprimer 
des dessins sur leur corps." 

Contra a suposição de ser o objeto em aprêço um carimbo para 
pintura do corpo dos Tupinambá é de se opor que dos quinhentistas 
e seiscentistas que tratam da pintura dêsses índios, nenhum men
ciona carimbo e que nenhuma gravura em seus livros faz alusão a 
padrões cuja pintura exigiria tal instrumento. Mesmo CLAUDE d'AB
BEVILLE (f ol. 272), o autor mais citado a respeito pelo próprio MÉ
'l'RA ux, depois de louvar a habilidade das moças tupinambá do Ma
ranhão nessa arte com as seguintes palavras : "Et bien qu'elles n'ayent 
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Fig. 30 - Carimbo de barro da Faee acauan. 

b 

iJl ~ 
~mr 

e 

~ . / _ ..• ·''\ . . \ • • • . · ' 
1 

··' .. --· ' 
' ' • • • • ......... , 

.......... t 

I 

F ig. 31 - Desenhos estampados por 
carimbos de barro: a) Ilha Mexiana, 

Fase acauan; b e e - República 
Dominicana. 

::r:i 
t:rl 
< -~ 
> 
t::l o 
a:: 
~ 

~ 
~ 
loCj 

> 
~ 
t"'4 -~ 
~ 

z 
• 
fJ) 
• -
< o 
r 

~ -

~ 

 Biblioteca Digital Curt Nimuendajú - Coleção Nicolai
www.etnolinguistica.org



54 REVISTA DO MUSEU PAULISTA, N. S., VOL. XIII 

jamais apprins à peindre, vous seriez nean.moins estonné de voir la 
dit1ersité des belles figures qu'elles fot sur les corps", acrescenta: 
"Vous verrez quelquef ois un jeune homme tout debout les deux mains 
aux costez et aupres une fille à genoüil ou assise sur un talon avec 
un Couy (espece de vaisseau f ait de la moitié d'un fruict) dedans le
que! est la peinture, tenat en sa inain un petit bout de Pindo qui luy 
sert de pinceau dont elle tire les traicts sur le corps d'iceluy aussi 
droicts que si elle avoit une regle, et aussi dextrement que pourroit 
faire un Peintre: si bien que faisant telles figures qui luy plaist vous 
n'y verriez pas un point passer l'autre." Nada, pois, de carimbos. 

Marajó 

MEGGERS e EvANS (1957: 435-436 e fig. 157) descrevem e repre
sentam como "stamp" ("carimbo") um artefato de cerâmica encon
trado na ilha de Mexiana situada ao norte da ilha de Marajó, no arqui
pélago de Marajó: "An almost complete circular pottery stamp with 
a handle is made of Piryzal Plain. The short, tapered handle mea
sures 5 cm. long with the total length of the object 7 cm. The stamp 
is circular, measuring 6.2 cm. in diameter, and has a slightly convex 
surface. The center of t.he pattern is composed of two raised and 
irregular concentric circles 2.0 cm. and 3.7 cm. in diameter. Rays 
separated by grooves, 3 to 4 mm. wide and 2 to 3 mm. deep, emanate 
from the outer circle. Since some of the incisions forming the design 
are quite ragged aild the convex contour would not work well in 
jmpressing wet clay, it is probable that this stamp was used to im
print designs on the body. ln experiment, it work:ed quite well, es
pecially on the arm, leg, or thigh where the slight give of the skin 
and flesh permits the entire design to be transf erred easily and clearly. 
In further support of this interpretation is the fact that no sherds 
were found with stamped ornamentation." (cf. Fig. 30). 

Comparando esta peça com carimbos de barro de outras regiões 
americanas observam os mesmos autores (ibidem: 546-547 e fig. 202): 
"The circular, convex-surfaced head attached to a conical handle 
so that it fits firmly into the hand f orms a distinctive unit that is 
easy to discrimina te f rom other types of stamps. The varieties of 
roller stamps, flat disks, rectangular or circular stamps with diminu
tive handles that can be held only with the finger tips coming from 
sites in Mexico, Central America, and northwestern South Arnerica 
can be eliminated from primary consideration as having no direct 
relationship to the stamp from Acauan. Although dísks without 
handles or with stylized modeling on the reverse, as well as cylindrical 
forros, occur in the Antilles (De Booy, 1915, figs. 27-28 and pl.9; 
Krieger, 1931, pl. 35, ns. 1-5), stamps of the Acauan· Phase type also 
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appear to be common there. A complete example (fig. 202, e) and a 
fragmentary one were excavated from the midden of Andres, Do
minican Republic, by Krieger (1931, pl. 36 center top) and another 
stamp of the sarne style is reported from the sarne part of the island 
by Fewkes (1907, pl. 86 b and b '). The complete specimen is iden
tical in shape to the one from the Acauan Phase, but is slightly smaller, 
the former being 5.1 cm. long and 5.0 cm. in diameter, while the 
lat ter is 7.0 cm. long and 6.2 cm. in diameter. The designs are dif
ferent but both are on a dis.k-shaped, convex surface. · The stamp 
head illustrated by Fewkes shows the point of attachment where a 
handle has been broken off. rrhe disk is 6.4 cm. in diameter and has 
a pattern of concentric circles (fig. 202, b) that is more comparable 
to the design on the Acauan Phase stamp (fig. 202, a) than are the 
other examples just described. However, the regularity of form and 
high caliber of workmanship it reveals are not duplicated in the 
Acauan Phase specimen. 

"Discoidal stamps occur frequently in Puerto Rican collections 
according to De R ostos (1919, fig. 51, i-n), who illustrates six frag
mentary ones. The faces are described as 7 to 9 cm. in diameter ( op. 
cit., p . 392) and bear crude incised und punctate designs. Another 
fragment of a stamp having a disk end decorated with incised con
centric circles is reported by Rouse (1952, pl. 10, b, and p. 360) from 
the site of Llanos Tuna on the west coast of Puerto Rico. 

"Occasional reports suggest that the other islands of the Antilles 
may also produce stamps of this style. Roth (1924, pl. 33, B) shows 
one f rom the Grenadines with a conical handle and a simple design 
of deeply incised lines on the convex head. A similar specimen is 
reported by Fewkes (1914, p. 215) from Trinidad. 

"While it has been suggested that these stamps were used for 
the decoration of pottery vessels (Krieger, 1931, p. 158), the authors 
agree with De Rostos (1919, pp. 390-392), Rouse (1948, p. 508), and 
Loven (1935, p. 651), who conclude that their function was imprint
ing designs on the skin. This interpretation is supported by the theore
tical consideration that the convex surface of the stamp is poorly 
adapted to imprinting designs on the convex surface of a vessel and 
by the practical consideration that no sherds with stamped designs 
have been found in the Antilles. The convex surface is more in keep
ing with use on a flexible medium like the skin, and in fact was found 
by experiment to be very satisfactory for body painting. The designs 
produced by one convex and one flat stamp from Santo Domingo 
and by the stamp from Acauan are shown on figure 202. While there 
seems little doubt that the Acauan Phase stamp belongs to tbe sarne 
tradition as those from the Antilles, its occurrence at the mouth of 
the Amazon is rendered somewhat anomalous by the absence of any 
other similarit ies between the ceramics of the t wo areas." ( cf. Fig. 31) . 



56 REVISTA DO MUSEU PAULISTA, N. S., VOL. XIII 

Tarumá 

N1ELS FocK, do Museu Nacional de Copenhague, respondeu, em 
carta de 29 . III .1960, ao meu pedido de informação a respeito da 
existência de carimbos dos índios brasileiros neste estabelecimento: 
"Concerning Brazilian stamp in our museum there is not much to 
say. Only in t he Waiwai-area of B.G. - but actually covering the 
whole border region Brazil-British Guiana - Y de and I f ound an 
archaeological, flat, rectangular clay stamp for body painting, pre
sumably belonging to the Taruma culture." 

EVANS e MEGGERS (1960:263-268 e fig. ~27) mostram que os T~
rumá, tribo da região florestal do alto Essequibo, extinta no terceiro 
decênio do século XX, viveram, no século XVII, no baixo rio Negro. 
~tes dois autores, porém, tratando minuciosamente da arqueologia 
daquela área (ibidem: passim), daí não mencionam carimbos. 

Manacapurú 

Cerâmica que poderia ter funcionado como carimbo, são as peças 
dessa cidade do baixo Solimões registradas no Museu Paulista sob 
ns. RGA 3424, 4873, 5601, 5602, 5984 e 6597 e representadas nas 
Figs. 32-37. A primeira foi coletada por Wanda Hanke em 1951, as 
duas últimas foram doadas por Geraldo Pinheiro em 1953, sendo 
que as outras três foram colecionadas no mesmo ano por Harald 
Schultz. 
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Figs. 32, 33 e 37 - CerAmica M aoacapurú. 
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E. Problemas 

Os dados sôbre os carimbos dos índios do Brasil reunidos no 
presente trabalho deixam abertas, para futuras pesquisas, numerosas 
questões. Mencionamos as seguintes: 

1) O que se carimba - o rosto, o corpo, cerâmica, vestimenta, 
outros objetos ? Os carimbos a que nos referimos acima serviam para 
pintura do rosto e do corpo, mas as informações a respeito nem sem
pre permitiam distinguir se a ornamentação se restringia àquele ou 
a êste. Em certos casos, já o tamanho do carimbo excluia a possi
bilidade de ser aplicado no rosto. 

No que concerne à carimbagem de cerâmica convém citar LINNÉ 
(1929:42-43 e mapa 3) que mostra sua larga difusão na América do 
Norte e sua inexistência na América do Sul. MEGGERS e EVANS (1957: 
54 7), comparando carimbo de barro encontrado no arquipélago de 
Marajó com peças semelhantes das Antilhas, apresentam argumentos 
para provar que nem essas teriam servido, como foi sugerido, para 
decorar cerâmica, nem aquela, mas que todos êles foram usados na 
pintura da pele. Por fim, JosÉ ALCINA FRANCH (1958:47-52 e mapa 1) 
trata da carimbagem de ce_râroica na Mesoamérica. 

Entre os Ramkókamekra-Canela, segundo me escreveu o Dr. 
William H. Crocker em sua citada carta de 24. III .1961, carimbos 
são empregados, às vêzes, para marcar fitas de cabeça feitas da f ôlha 
da palmeira anajá. 

Dependurados por um cordel a um poste da casa do Tukúna 
Dekera:ki aliás Euzêbio, situada no Igarapé Prêto aliás Pirixi, en
controu, em 1957, o sr. Harald Schultz objetos feitos de madeira mole 
e leve com todos os característicos de carimbos do tipo "plano-largo". 
Estas peças, agora incorporadas ao acervo do Museu Paulista sob 
ns. RG. 9974-9976, têm a face plana bem apropriada para estampar 
o ornamento nela entalhado e, ainda, enegrecido de tinta, ao passo 
que a parte restante representa um cabo cômodo de manejar. Se
gundo informações obtidas pelo sr. Schultz, eram carimbos para de
corar certas vestimentas de cortiça entre êsses índios da bacia do 
Solimões: Estranhei' o fato de CURT NIMUENDAJÚ (1952:82-83) não 
ter mencionado nada a respeito ao descrever .a pintura de tais vesti
mentas na sua magistral monografia The Tukuna que contém os 
resultadós das pesquisas etnográficas que realizou nesta tribo, nos 
anos de 1929, 1941 e 1942. Também na grande coleção de vestimen
tas dêsses índios, no Museu Paulista, havia apenas algumas em cuja 
decoração parece ter sido usado carimbo do tipo "vareta". Com 
relação a uma outra vestimenta, pode-se admitir que tenha sido usa
do carimbo tipo "plano-largo". Pedi, então, ao sr. Schultz, nova 
coleta de material e documentação fotográfica. Em dezembro de 
1960, êste funcionário do Museu Paulista esteve novamente na casa 
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do Euzébio. Encomendou objetos semelhantes àqueles que lá havia 
encontrado três anos antes. Em poucas horas vários índios presentes 
fabricaram mais de um.a dúzia. Com facas de cozinha entalharam 
desenhos em pedaços de "pau-de-balsa" (Prancha XIII, a). Enta
lhado o desenho, era o mesmo recoberto por uma camada de tinta 
e testado (Prancha XIV, b). Até que obtivessem uma carimbagem 
perfeita, o trabalho de entalhe era burilado e novamente testado. O 
processo de colocar a tinta no carimbo consistia em se mergulhar o 
dedo indicador na cuia com o liquido (Prancha XIII, b) passando-o 
depois sôbre a superfície entalhada (Prancha X IV, a) ou, ainda, se 
o tamanho da peça o permitisse, mergulhando-a diretamente na cuia. 
Idearam individualmente as figuras que, aliás, revelam o alto senso 
estético dos "Tukúna, povo de artistas também e1n outros campos da 
escultura (cf. NIMUENDAJÚ 1952:41, fig. 2 e 3 e pranchas 9, 13 e 14). 

Os mapas publicados por N IMUE1'fDAJÚ (ibidem: 5-7) assinalam 
as numerosas habitações tukúna espalhadas pelas margens do Soli
mões e de seus afluentes. Ignoramos a difusão, neste vasto território 
tribal, de objetos como os referidos da casa do Euzébio. O etnólogo 
Roberto Cardoso de Oliveira que recentemente lá esteve, não os en
controu. Os seguintes habitantes de diversas casas do Igarapé Prêto 
os fabricaram em 1960 ao saber que o sr. Schultz os ia adquirir: Qui
rino (9 exemplares), Verônica (4), José (6), Diogo (9), Manuel (1), 
Fidelis (9), Feliciano (2), Manuel II (2). Escreve, ainda, o sr. Schultz 
em seu relatório dirigido ao chefe da Secção de Etnologia do Museu 
Paulista: "Finalmente apareceu um único carimbo conf eccionado no 
igarapé da Rita, de tamanho bastante maior que os carimbos do iga
rapé Prêto." Era obra do 'fukúna Ermano, especialmente feita para 
aquêle funcionário do referido museu. 

As informações sôbre origem de peças dêsse t ipo são contraditó
rias. Os moradores da casa do Euzébio asseveraram ao sr. Schultz 
que um rapaz de nome N oalcrá, sobrinho de Euzébio e habitante 
duma casa próxima as "inventou", e o próprio rapaz lhe confirmou 
isso. Quem sabe se N oakrá não viu um verdadeiro carimbo funcio
nar numa casa comercial ou agência de correio ? Afinal, os Tukúna, 
há gerações, vivem em contacto permanente com os brancos, vestin
do-se como êles (cf. Pranchas XIII e XIV). Mas ttm morador dum 
afluente do igarapé Prêto, o velho Tukúna Calixto, informante .de 
NIMUENDAJÚ, declarou ao sr. Schultz que também na sua casa usam 
"carimbos" de pau de balsa, sendo êsse uso já antigo. "É de nossa 
raiz mesmo", disse. Outro informante de NIMUENDAJÚ, o Tukúna 
Nino Athayde, morador do igarapé da Rita, e algttns companheiros 
de sua tribo, quando indagados pelo sr. Schultz, "imediatamente en
tenderam de que se tratava", explicando, porém, que n~o estavam 
"acostumados com o preparo dos carimbos e nem o seu uso". Nino 
disse que "nunca fêz nenhum". 
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O que pensar de tudo isso? É difícil atribuir às peças encontra
das pelo sr. Schultz em· 1957 outra finalidade senão a de carimbos. 
Evidentemente, as feitas por encomenda em 1960 e incorporadas ao 
acervo do Museu Paulista sob ns. RG 10886-10926, 11082 e 11083, 
têm apenas valor como mostras da já conhecida habilidade artística 
dos Tukúna. Mas mesmo admitindo o uso de verdadeiros carimbos 
nesta tribo - o que não encontra apoio algum na numerosa literatura 
sôbre ela (cf. BALDUS 1954:811) - , seria impossível provar sua an
tiguidade. Pois, evidentemente, tais peças, fabricadas de madeira mo
le e só por e para determinadas ocasiões, teriam serventia passageira 
e não seriam conservadas por muito tempo. O mesmo sucederia com 
as vestimentas eventualmente carimbadas, pois são utilizadas como 
máscaras num festival, servindo, depois, de esteiras. Acresce que ne
las, as tintas vegetais usadas para os desenhos são perecíveis, de modo 
que mesmo espécimes guardados há anos em museus teriam perdido 
o valor informativo a respeito. 

Tratei tão pormenorizadamente do caso dos supostos carimbos 
tukúna para mostrar com um exemplo muito instrutivo que tôda a 
cautela é pouca no aproveitamento de material obtido mesmo por 
colecionadores profissionais e treinados e que esta cautela não pode 
ser menor no estudo da ergologia do que no da religião ou organi
zação social. Para resolver, pois, definitivamente o problema se os 
Tukúna têm carimbos e em que medida êstes poderiam ser conside
rados traço de sua cultura, seria preciso u.ma pesquisa de campo a
br~ngendo todo o território tribal e o máximo da tradição oral. 

• * • 

2) Assim como o material dos objetos carimbados, sejam· êles 
vasos ou vestimentas, tem de ser examinado, é preciso também en
trar em detalhes acêrca de aspectos ergológicos do próprio carimbo 
e das tintas empregadas. Qual é a matéria-prima ? Como e onde é 
ela adquirida? Quais as fases da sua transformação? 

• • • 
3) Além de considerar em que são aplicados os carimbos, con

vém perguntar pelo modo de sua aplicação. Evidentes são as dif e
rentes maneiras do funcionamento dos rolos, dos planos e dos de face 
convexa dum fragmento de cabaço. Ninguém; porém, pode saber, 
sem informação especial, que, entre os instrument95 com que os Pa
likúr se pintam, as lâminas compridas com cabo estampam exclusi
vamente com as bordas laterais ("Schmalseite" de NIMUENDAJÚ), e 
não ~om a parte larga cujos entalhes geomátricos são meramente~ or
namentos (cf. NIMUENDAJÚ 1926:59 e figs. 32 e 33). 

• • • 
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4) Quais são os nomes e a significação dos desenhos carimbados 
e de suas côres'? KARL VON DEN STEINEN (1894:258-270 e pranchas 
XX-XXII), tratando de ornamentos dos Bakairí e Awetí, chega à 
seguinte conclusão: "O que nós chamamos de figuras geométricas, o 
índio designa com nomes de modelos concretos." (ibidem: 268). MAx 
ScHMIDT (1905:389-390), depois de declarar que estas figuras seriam 
sugeridas por padrões de trançados de fôlhas flabeliformes de pal
meira, confirma terem elas, entre os índios da região dos formadores 
do Xingu, determinados nomes tomados, principalmente, da fauna; e 
acrescenta que as diversas transições entre figuras geométricas exclu
sivamente derivadas da técnica de trançados e a representação realís
tica de um peixe tornariam, em certos casos, difícil de decidir se se 
trata, ainda, de representar o peixe ou se a denominação expri.~e, 
somente, idéia subjetiva. Embora A. A. GERBRANDS (1957:32-35) cri
tique a hipótese de ScHMIDT sôbre a origem dos ornamentos geomé
tricos, convém ter em conta, ao estudar nome e significação dos de
senhos carimbados, ambas as aludidas possibilidades. 

Quanto às côres usadas seja lembrada a citada carta que me 
escreveu o Dr. WILLIAM H. CROCKER, em 24. III . 1961, explicando 
que, entre os Ramkókamekra-Canela, mães, irmãs e filhas pintariam 
seus filhos, irmãos e pais somente com urucu, porque se os pintassem 
com a mistura preta, poderia isso ser interpretado como gracejo ou 
mesmo como se tivesse havido contactos sexuais. 

* * • 
5) KARL VON DEN STEINEN (1894:185) distingue duas espécies 

de pintura do corpo: "Anstreichen" - cobrir parte dêle com tinta 
por razões utilitárias, e "Bemalen" - adorná-lo com desenhos a fim 
de embelezá-lo. Já tentei mostrar, comentando as opiniões de A. 
Ozorio de Almeida e Alfredo Antonio de Andrade sôbre a ação pro
tetora ·do urucu (BALD_us 1954:56 e 66), que esta, em geral, é limi
tada, pelo fato de nem todos se untarem, mas só determinadas pes
soas e mesmo assim nem todos os dias, mas só em certas ocasiões, 
e, por fim, nem no corpo inteiro. Assim como êste assunto ainda não 
foi estudado, sistemàticamente, in loco, faltam também análises se
guras dos conceitos estéticos dos índios do Brasil. Entrando a ca
rimbagem no que KARL VON DEN STEINEN classifica de "Bemalen", 
pode ela fornecer subsídios para tais análises. 

* * • 
6) Não convém confiar, porém, demais no índio que declara 

em nossa língua pintar-se para ser mais bonito. Geralmente nem 
poderá expressar isso na sua própria língua indígena por falta de têr
mo adequado. Caso não se evidenciem aspectos sociais e mágico-

• 
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-religiosos, devemos pensar na possibilidade de motivos meramente 
lúdicos, oportunidade de entrar em ação o psicólogo. 

* * * 
7) No catálogo da coleção xerénte de NIMUENDAJÚ, existente 

no Museu de Gotemburgo, às descrições dos carimbos são acrescen
tados nomes de classes de idade. O mesmo pesquisador, após enu
merar os tipos de carimbos dos Ramkókamekra-Canela, informa: 
"N otwithstanding the extensive development of body paint the 
omamentation marks social units only in a few cases." (NIMUENDAJÚ 
1946:54). Segundo me disse o Krahó Kratxét, na sua aldeia fabricam 
o carimbo tipo plano-largo de talo de buriti exclusivamente para a 
festa do pembkahók. Mas ao estudar os aspectos sociais não basta 
mencionar as cerimônias em que êste ou aquêle grupo se ornamenta 
com carimbagem. É preciso averiguar quem fabrica o carimbo e 
para quem, bem como quem é carimbado e por quem, em fim, todos 
os processos de interação social ligados à carimbagem. 

* * * 
8) Também em relação ao sobrenatural, o carimbo pode ter 

função. Assim, entre os Kaingáng, por ocasião da "Festa dos Mor
tos", a metade Kadnyerú é carimbada por membros da outra metade 
tribal, "para o espirito não olhar". Num canto religioso dos Kayo
vá-Guarani há referência ao carimbo "sagrado" com que uma di
vindade vindo à t erra adorna o crente eleito. 

• * • 
9) Naturalmente o uso do carimbo, relacionado ao campo da 

organização social ou da religião, pode ser afetado pela mudança · da 
cultura e, então, vir a ter razões meramente estéticas ou extinguir-se 
por completo. Assim, referindo-se aos distintivos das classes de idade 
dos :xerénte, entre os quais havia também carimbados, NIMUENDAJÚ 
(1942:52) observa que, hoje, estão inteiramente fora de uso, com ex
ceção das oportunidades em que aparecem exclusivamente como or
namento. Também o Dr. David Maybury-;Lewis me escreve que, 
nesta tribo jê, pintura de corpo é, agora, "largely decora tive". 

Para demonstrar a complexidade do problema da mudança cul
tural a respeito dos carimbos, convém exemplificar com os dos Ramkó
kamekrá-Canela. ÜROCKER, na sua citada carta, observa que êstes 
indios tendem, dizendo "é dos antigos", mais a conservar do que a 
modificar os seus antigos padrões. Se compararmos o material colhi
do por êste pesquisador, entre 1957 e 1960, com o que NrMuENDAJÚ 
reuniu na mesma tribo timbíra, mais de dois decênios antes, vemos o 
seguinte: Em vez dos "garfos" para linhas pontilhadas, tão artisti
camente talhados como mostra NIMUENDAJÚ (1946: prancha 14, f-h), 



1• 

REVISTA DO l\iIUSEU PAULISTA, N. S., VOL. XIII 65 

CROCKER encontrou peça bastante tôsca e só capaz de estampar li
nha de pontos desiguais em forma e tamanho Ccf. Fígs. 7 e 8). A 
metade do fruto da palmeira babaçu cortado transversalmente (Fig. 
11) continúa sendo o carimbo mais usado. Entre os carimbos tipo 
plano-largo para listões, coletados por NrMUENDAJÚ, e os colhidos 
por CROCKER (cf. Fi gs. 12-16 e 19), há certas diferenças tanto a 
respeito da forma e dos apetrechos para o seu manejo como com re
-ferência aos padrões entalhados. Não existe na coleções de NI?v!UEN
.DAJÚ peça semi-anular como as que figuram como "carimbo" nas 
.coleções de CROCKER, do Museu Paulista e do Museu Nacional do 
Rio de Janeiro (Prancha IX). Está no desenho a diferença princi
pal entre os rolos de medula de buriti trazidos por NIMUENDAJÚ 
{Prancha VIII; cf. também NIMUENDAJÚ 1946: prancha 14, e) e 
CROCKER (Fig. 18). Rolos de madeira existem vários nas coleções 
·de NrMUENDAJÚ (Fig. 17 e Prancha VII; cf. também NIMUENDAJÚ 
1946, prancha 14, j); nenhum, porém, nas de ÜROCKER. ~ste último 
informa, na sua carta, que os carimbos coletados por êle foram con
f eccionados por encomenda, estando o seu uso quase extinto. 

É sabido que certas peças que se encontram em museus foram 
-confeccionadas a pedido do pesquisador, pois são espécimes de arte
fatos que se costuma fabricar e usar exclusivamente em oportunidades 
que o colecionador, por qualquer razão, não pudera presenciar . 
. Na medida em que sua coleta foi acompanhada da obtenção de in
formações fidedignas, tais peças podem ter valor etnográfico, embora 
nunca tanto quanto a peça coletada ao encontrar-se em plena função, 
J>ermitindo observar, simultâneamente, diversos aspectos da. cultura. 
·CROCKER, porém, conviveu bastante tempo com os Ramkókramekra
-Canela para poder notar também os fenômenos culturais restritos a 
determinadas épocas e ocasiões. Assim, a quase ausência de carimbos 
Indicava que êstes estavam sendo eliminados pela mudança da cul
·tura. E as diferenças entre as peças trazidas por êle e por NIMUEN
_DAJÚ podem ser sinais desta mudança, ou produtos da transformação 
'intencional de alguns padrões, por certos indivíduos, ou indícios do 
~squecimento de antigos padrões. 

* * * 
10) :g; de supor que em certas tribos do Brasil o carimbo desa

pareceu, devido ao contacto com os brancos ou por outras razões, 
.mas que os velhos guardam ainda lembrança dêsse traço cultural. 
Qualquer informação a respeito obtida dêles poderia servir, ao menos, 
:,para o estudo da distribuição geográfica, o qual, aliás, não deve a-



66 REVISTA DO MUSEU PAULISTA, N. S., VOL. XIII 

branger somente as áreas marcadas com ponto de interrogação no 
quadro do capítulo e do presente trabalho, mas tamb~m as tribos 
não mencionadas das outras áreas. 

• • • 
11) Onde, porém, o carimbo conserva, ainda, seu papel tradi

cional na cultura, é preciso analisá-lo em suas relações com as partes 
que a constituem, isto ê, funcionalisticamente. 

CONCLUSÕES 

É significativo o fato de o volume V do Harulbook of South Ame
rican Irulians, organizado por JULIAN H. STEWARD (1949), e que 
constitui um estudo comparativo dos elementos culturais sul-ameri
canos, não incluir entre êles os carimbos e nem sequer o adômo do· 
corpo em geral. Entre as 1.785 publicações comentadas em nossa 
Bibliograj ia Critica da Etnologia Brasileira saída em 1954 e as num e-· 
rosas obras da mesma disciplina aparecidas depois, poucas contêm 
mais do que ligeira referência à pintura do rosto e do corpo, e pou
quíssimas entram em pormenores a respeito da técnica dessa deco
ração da pele. Assim, não é de estranhar a escassez das fontes sôbre 
o uso de carimbos. Para ela contribui, ainda, o fato de êstes instru
mentos serem empregados só ocasionalmente e só por determinados 
indivíduos. Acresce que grande parte dos carimbos é feita para ser 
usada exclusivamente em certas festas, perdendo-se logo depois de 
findar sua função. Talvez isso explique porque E. HEINRICH SNETH
LAGE (1931), estudando tribos jê do nordeste citadas acima como 
possuidoras de carimbos, descreve a pintura do corpo sem mencio
nar êsses apetrechos. Também os relatos do século XVII sôbre a
quela região (cf. por exemplo, MARCGRAVE 1942:270-271) não se re
ferem a êles, sendo que nos retratos dos índios nordestinos daquela 
época não aparece indício algum de pintura do rosto e do corpo (cf. 
TuoMSEN 1938; GLASER 1938). 

O primeiro estudo sistemático dos carimbos sul-americanos de
vemos a ERLAND NoRDENSKIÕLD que, em 1918, baseando-se nos da
dos até então conhecidos, mostrou sua distribuição geográfica. Onze 
anos depois, S. LINNÉ estendeu a pesquisa sôbre tôda a América, in
cluindo também novas informações concernentes ao Brasil e apre
sentando a primeira tentativa tipológica pela distinção entre carim
bos planos e cilíndricos. Referindo-se a determinada tribo brasileira, 
os Ramkókamekra-Canela, CuRT NIMUENDAJÚ enumerou, em obra. 



REVISTA DO MUSEU PAULISTA, N. S., VOL. XIII 67 

aparecida no ano de 1946, quatro tipos de carimbos. Além disso, o 
material colhido por êle entre êsses Timbíra Orientais modüicou os 
ensinamentos daqueles dois pesquisadores suecos sôbre a distribuição 
geográfica. Aliás, para o presente ensaio, ninguém nos forneceu tan
tos dados de tantas tribos como NIMUENDAJÚ pelas suas coleções em 
diversos museus e suas publicações, de modo que a grande impor
tância de sua obra para a Etnologia Brasileira se revela também ao 
estudarmos carimbos. 

Os índios do Brasil utilizam êstes instrumentos, em geral, só para 
a ornamentação de sua pele. Formam exceções os casos de carimba
gem de peças da indumentária, ignorando-se o uso de carimbo na 

A • cerarr:uca. 
Tomando como critério, segundo c~da caso requeria, ou a for

ma, ou a matéria-prima, ou o desenho, distinguimos os seguintes sete 
t ipos principais de carimbos brasileiros: 1) vareta, 2) plano-largo, 
3) garfo, 4) rôlo, 5) babaçu, 6) cabaço, 7) corda. Encarando sua 
distribuição nas onze áreas culturais propostas por EnlJARDO GAL
VÃO em 1960, vamos encontrá-los em seis delas, isto é, nas áreas de
nominadas "Norte-Amazônica" "Juruá-Purus" "Tocantins-Xingu" 

' ' ' "Paraguai", "Paraná", e "Tietê-Uruguai". Digna de nota é, espe-
cialmente, a ausência de notícias do alto Xingu e das bacias do Ta
pajós e Madeira. 

Dos dados assim coordenados derivam-se as seguintes "provín
cias estilísticas": 

1) A província da vareta-taquara, nas áreas "Paraná" e "Tietê
-Uruguai", território dos Guarani e Kaingáng. 

2) A província da vareta-lâmina e vareta denteada, na parte 
oriental ("núcleo A") da área "Norte-Amazônica", território dos Pa
likúr, Tiriyó e Kaxúyana. 

3) A província do plano-largo, nas partes oriental e central ("nú
cleos A e B") da área "Tocantins-Xingu", território das tribos jê dos 
Ramkókamekra-Canela, Krahó e Xerénte. 

4) A província do garfo, na mesma área, território das tribos 
j ê dos Ramkókamekra-Canela, Apinayé, Xerénte e Kayapó. 

5) A província do rôlo na parte ocidental ("núcleo C") da área 
"N orte-Amazônica", território dos Tukáno, que está ligada a um 
complexo maior de culturas do noroeste sul-americano, caracterizado 
por êsse tipo (cf. LINNÉ 1929: mapa 4), ao passo que o carimbo ci
líndrico dos Ramkókamekra-Canela constitui f enômeno cultural geo
gràficamente isolado. 

6) A província do babaçu, na área "Tocantins-Xingu", esten
dendo-se através dela desde os Ramkókamekra-Canela, Apinayé e 
Krahó até os Karajá, Borôro e Kayapó. 
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7) A província do cabaço na bacia do Tocantins da mesma área, 
território dos Xerénte e Apinayé. 

8) A província da corda, nas áreas "Norte-Amazônica" e "Juruá
-Purus", à qual, porém, apesar da vizinhança destas áreas, falta con
junto, pois seus representantes Tiriyó e Kaxúyana, na primeira área 
e Amahuáka, na outra, são separados por longa distância. 

Escassos são os dados sôbre o papel do carimbo na vida social, 
na religião e na mudança cultural das tribos brasileiras. Problemáti
cos são os mencionados poucos achados arqueológicos de cerâmica a 
qual poderia ter funcionado como carimbo. 

No que diz respeito ao material etnográfico reunido no presente 
ensaio, ninguém poderá negar que a multiplicidade das formas dos 
carimbos e dos desenhos a estampar mostra a capacidade artística 
dos produtores dêsse "elemento cultural no necesario", como MANUEL 
.BALLESTEROS GAIBROIS chama a "pintadera", o carimbo dos índios 
mexicanos, no prefácio à magistral monografia de J osÉ ALCINA FRANCH 
(1958:15) e que LINNÉ (1929:41) define como "one of the exceedingly 
few Indian implements that are of a 'mechanical' nature, i. e. labour
saving machines for the production of identical duplicates" . 

• 



SUMMARY 

The dat,a on Brazilian I ndian stamps cont,ained in the literature, 
in museum colkctions, and in personal communications are collected 
in order to study the typology and geographical distribution oj these im
plements. 

According to jorm, raw material or pattem the author distinguishes 
seven principal types oj Brazilian stamps: 1) rod, 2) large and jlat, 
3) jork, 4) roll,er, 5) babassu (rejerring to the jruit of this palm), 6) 
calabash, 7) cord. H e shows their distribution in the culture areas es-
tablished by Eduardo Galvão (1960) and derives eight "styl,e provinces". 

Generally, Brazilian lndians use stamps only for body painting; 
cases oj stamping pieces oj dress are exceptional; the stamping oj ce
ramics is unknown. 

The j ew mentioned archaeological Jinds oj ceramics which could 
have junctioned as stamps are problematical. 

/ 

On the basis oj the ethnographic material presented in this paper 
nobody can deny that the multiplicity oj jorms and patterns demonstrate 
the artistic gkill oj Brazilian Indians. 

ZUSAMMENFASSUNG 

Eine deutsche Fassung, die das Wesenaiche der Kapitel B, C u1J,d, 
E sowie der Schlussjolgerungen enthiilt, ist unter dem Titel "Die Stem
pel der lndianer Brasiliens" in der Zeitschrijt ANTHROPOS, LVII 
(Festschrijt jür P. Martin Gusinde) erschienen. 

~ 
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FIGURAS E PRANCH.AS 

Baresána., Tukáno 
Fig. 1 - Carimbo de madeira; tipo 4: "rôlo" (Museum für Võlkerkunde,. 

München 59-2-32). 
Pa.likór 

Fig. 2 - Carimbos de madeira., tipo 1: "vareta." (Etnografiska Museet, 
Gõteborg, 26.3.155) 158-166; 171). 

Fig. 3 - Carimbos de madeira., tipo 1: "vareta." (lâ.mina.) (Museu Paulista, 
RG 10364 e 10365). 

Fig. 4 - Carimbos de madeira, tipo 2: "pia.no-largo" (Etnografiska Museet, 
Gõteborg, 26.3.168-169). 

Kayová-Guaraní 
Fig. 5 - Carimbo de madeira, tipo 2: "plano-largo" (padrão "paralelas en

cruzadas") (Faculdade de Filosofia, Ciências e Letras da U niversi
dade de São Paulo, 1.3). 

Fig. 6 - Carimbo de madeira, t!JJo 2: "plano-largo" (padrão "paralelas en
cruzadas") (Museu do lndio, Rio de Janeiro, 6671). 

Ka.ingáng 
Pranchas I e II - Carimbo de taquara, tipo 1: " vareta" (para círculo). 

Ramkókamekra.-Canela. 
Fig. 7 - Carimbos tipo 3: "garfo" (Etnografiska. Muaeet, Gõteborg, 34.15.50-

52). 
Fig. 8 - Carimbo tipo 3: ''garfo" (Museu Paulista, RG 10930). 
Fig. 9 - Carimbo tipo 1: "vareta" (Etnogra.fiska Museet, Gõteborg; 31.41. 

508 b). 
Fig. 10 - Carimbo tipo 1: "vareta" <para retângulos) (Etnografiska l\1useet 

Goteborg, 31.41.508 e). 
Fig. 11 - Carimbo de fruto de babaçu, tipo 5 (Museu Paulista. 11.G 10934). 
Fig. 12 - Carimbo de ta.lo de buriti, tipo 2: "plano-largo" (Museu Paulista, 

RG 10932). 
Fig. 13 - Carimbo de talo de bur1ti, tipo 2: "plano-largo" (Museu Paulista, 

RG 10933). 
Fig. 14 - Carimbos de madeira, tipo 2: "plano-largo" {Etnografiska Museet, 

Gõteborg, 31.41.499-500): 
~g. 15 - Carimbo de madeira, tipo 2: "plano-largo" (Museu Paulista, RG 

10928). 
Fjg. 

Fig. 

Fig. 

Fig. 

16 - Carimbo de madeira, tipo 2: "plano-largo" (Museu Paulista, RG 
10929). 

17 - Carimbo de madeira, tipo 4: "rôl~" (Faculdade de Filosofia., Ciên
cias e Letras da Universidade de São Paulo, 2.70). 

18 - Carimbo de ta.lo de buriti, tipo 4: "rôlo" (Museu Paulista., RG 
10931). 

19 - Quadro comparativo de padrões de listões (Museu Nacional, 2 6.889, 
26.890, 26.893, 26.900, 26.90~, 58c - Col. Crocker [prancha VI]. 
- Museu Paraense, 3.211, 3.212. - Etnogra.flska Museet Gõteborg, 
31.41.499-507, 509-511. - Museu do lndio, 4493-4495, 4497. -
Museu Paulista., RG 10927-29, 10931-33. - Faculdade de Filoso
fia., Ciôncias e Letras da Universidade de São Paulo, 2.70, 2.218, 
2.232, 2.283. - Hamburgisches Museum für Võlkerkunde, 29:206: 
125). 

• 

• 
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Prancha III, b - Carintbo tipo 3: "garfo" (l\!luseu Nacional, 26.904). 
Prancha IV -·- Carimbos de talo de buriti, tipo 2: "plano-largo" (Museu Na

cional, 26.889 e 26.893). 
Prancha V - Carin1bo de talo de buriti, tipo 2: "plano-largo') (l\1useu Nacio

nal, 26.890). 
"Prancha VI - Carirnbo de madeira, tipo 2: "plano-largon (1\1.useu Nacional, 

col. c;rocker, 58c). 
·Prancha VII - Carimbo de made~ra, tipo 4 : " rôlo" (l\1useu ~acional, 26.900). 
Pranchn. VIII - Carimbo de meduln, de burit i, tipo 4.: "rôlo'J (Museu Nacional, 

26.902). 
P rancha IX - Carimbo semi-anular de n1adcira (l\.1useu Nacional, col. Crocker, 

56c). 
}{ ayapó-Gorotíre 

Prancha III, a -- Carimbo tipo 3: "garfon (lVluseu Paraense, 2168). 
_l\pinayé 

Fig. 20 - Carimbo de taquara, tipo 1: "vareta" (bipartida) (l\lluseu Paraen
sc' 2406). 

~ Fig. 21 - Carimbo tipo 3: 
Fig. 22 - Carimbo tipo 6: 

Xerénte 

"garfo" (Museu Paraensc, 2405). 
"cabaço" (l\1 useu Paracnse, 2408). 

~ 

Fig. 23 - Carimbo tipo 2: ' rplano-largo" (Etnograriska. Y1 useet , Gõteborg, 
37.27.117). 

Fig. 24 - Carimbo de madeira, tipo 1: "vareta" (para círculo) (Etnografiska 
Museet, Gõteborg, 37.27.118). 

l!"'ig. 25 - Carünbo tipo 6: "cabaço" (Museu Paraense, 2848). 
Fig. 26 - Cariinbos tipo G: "cabaço" (Et!lografiska l\1luseet, Gõteborg, 37.27. 

120-121). 
Fig. 27 - Carirn.bo de madeira, tipo 4: "rôlo" (envolto de corda para traçar 

linhas verticais) <Etnografiska Museet; Gõteborg, 37.27.122). 
P ranrha X, a - Carin1bo de pau de balsa, tipo 2: "plano-largo" (Pitt Rivers 

Museun1, Oxford, 449 (q) ). 
Prancha X, b - Carimbo tipo 3: "garfo" (l\iluseu Paraense, 2850). 

'Tiriyó 
Praneha XI; a -- Car1n1bos t ipo 1: "vareta" (l\lluseu Paraense, 8312). 

Prancha X IJ b - Carimbos tipo 7: "corda" (Museu Paraense, 8312). 
J{ax(1yana 

Prancha XII - Ciirimbo de madeira tipo 1: "vftreta" (lâmina) (I!a1nburgisches 
Museum für Võlkerkunde, 59:51 .2E2) . 

.Amahuáka 
Fig. 28 - Carimbos tipo 7: "corda" (a, de tiras de taquara; b, de talos de 

fôlha de pahneira) . 

..Arqueologia 
Fig. 29 - Borda e dese11hos estampados por ambas as faces· do suposto "Ca

rimbo t upinambá" (l\lluseu Paulista, RGA 542). 
Fig. 30 - Carimbo de barro da Fase • .t\.cauan (segundo Meggers and Evans, 

1957: fig. 157). 
Fig. 31 - Desenhos estampados por carimbos de barro: a - ilha de Me

xiana, Fase Acauan; b e e - República Dominicana (segundo 
MQggers and Evans, 1957: fig. 202). 
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Fig. 32 - Cerâmica de M anacapuru (Museu P aulista , RGA 3424). 
F ig. 33 - Cerâmica de Manacapuru (Museu Paulista, RGA 4873). 
Fig. 34 - Cerâmica de Manacapuru (Museu Paulista, RGA 5601). 
Fig. 35 - Cerâmica de l\lanacapuru (Museu Paulis ta, RGA 5602). 
Fig. 36 - Cerâmica de Manacapuru (Museu P aulista, R GA 5984). 
Fig. 37 - Cerâmica de 1\1.anacapuru (Museu Paulista, RGA 6597). 

Tukúna 
Prancha XIII, a - · Deseriiios entalhfidos e n pedaços de " pau ·de-b'l.sla". 
Prancha XIII, b -- A tinta é passada por sôbre o desenho entalhado. 
Prancha XIV, a - O desenho é estampado numa vestimenta de ent recasca. 
Prancha XIV, b - }\ estampagem é exa1ninada. 

Mapa - Áreas culturais indígenas do Brasil (segundo Eduardo Galvão, 1960) 
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K ndnyerú no rosto de um ho mem de seu g rupo, por ocnsi;iv d n " festa cios mortos". (Fo to \V. Koza k). 
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HERBERT BALDUS Prancha II I 

o ' z,,,. ....... 

a - Carimbo ti po 3 : " garfo" (K nyap6-C oro t irc) . 

,-·-----------~~--

• 

b - C11ri 1:-i bo ti po 3: " g11rfo '" (Ramk6knmck rn-Cnnc·n). 



JIERBERT BALOUS Prancha IV 

• 

\ 

y..·~·· 

Carimbos de talos de buriti, tipo 2 (Ram k6kamckra-Cancla). 
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llERBERT BALDUS Prancha X I 

b 

C " b. J ",, a - ar1m os t ipo : vareta ; b - Carimbos tipo 7: '"corda". (Tiriy6). 



HERBE RT BALOUS Prancha XII 

Carimbo de madeira, {ipo l : "varc(n" (lilmina). (K axúyana). 
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a - T uk uoa cl11borando cm pedaços ele "pa u-de-balsa" peças 
, para cArimba r . (Fo to H. Sc:l1ultz). 
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b - T11kun 111rnss11ndo11 tinta por sôure o desenho ento lho<lo. 
(Fo to Jl. Si.:hultz) . 
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a - T ukunn e~tnmpando s8brc vest imenta de enlrcLnsu1 
(Foto li . Schu ltz) 
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