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CRONICA· CRITICA 

ETNOGRAFIA 

ESCARIFICAÇÃO E TATUAGEM ENTRE Í NDIO S DO BRASIL 

eferindo-se aos índios da parte superior da bacia 
do Xingú, escreve Karl von den Steinen 1): «As 
sarjaduras na pele constituem uma espécie de 

remédio universal. Aplicam-se sem distinção, em tôdas 
as tribos, nos velhos e nos moços. Arranha-se a pele 
com o sarja dor, um pedaço triangular de cúia provido 
de uma série de agudos dentinhos de peixe (traira) ou 
unhas de roedor es (aguti7,· e deixa-se escorrer o sangue 
por algum tempo, o que é facilitado, esfregando com 
um osso a fer ida que em seguida é friccionada com 
barro amarelo, com fuligem ou com o sumo de uma 
fruta (natuntsán entre os Auetõ). Em tôdas as tribos 
veem-se sarjaduras, principalmente no braço. As cica
trizes ornamentais própriamente ditas faltam por com
pleto, o que concorda com a afirmação de J oest, se
gundo o qual estas cicatrizes se limitam aos povos de 
pigmentação escura. Afim de adquirir uma boa vista e 
um braço forte para o manejo do arco e da flecha, sar
jam-se o rosto e o braço dos meninos. Observei bons 
resultados com a aplicação do sarjador num pé muito 
inchado. O processo é b aunscheidtismo puro, sendo 
também qualificado expressamente como tratamento 
médico. É evidente que em muitos casos diminue a 
tensão e a inflamação é realmente aliv iada. Não é 
menos evidente a origem do tratamento, pois ao ser 
picado por algum inseto, se coçam até o sangue escor
rer e parar a dôr ou a comichão; trata-se de eliminar o 
que de nocivo tenha penetrado debaixo da pele. Não é 
tão pouco duvidoso o motivo por que se fricciona a sar
jadura com fuligem ou b arro ; não há intenção de embe
leza mento, visa-se apenas elevar ou atenuar conve
nientemente a excitação, e estancar o sangue. Para êste 
último fim empregava-se também cinza. 

«Foi assim que o aborígene dessas paragens chegou à 
tatuagem sem inventá-la. Observei freqüentemente sar
jaduras coloridas constituindo verdadeira, se bem que 
involuntária, tatuagem, em tribos que absolutamente 
não se dedicavam a tal arte. Entretanto, não se pode 
ver nisso um simples produto do acaso, pois o hábito da 
sarjadura medical necessàriamente devia provocar o 
fenômeno secundário da coloração. A idéia de sua uti
lização para êsse fim determinado nasceu mais tarde. 
Também a tatuagem cons titue final1nente um método 
de expansão artística e um meio de caracterização apli
cado na pele isenta de indt1mento. É muito natural a 
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tatuagem desaparecer na medida em que aparece a 
vestimenta, pois esta fornece maiores facilidades para 
os mesmos fins. Deste modo, Felipe, Bakairí manso da 
aldeia do Paranatinga, tenente da milícia brasileira e 
possuidor de .uma patente e de um velho uniforme 
agaloado, visitara com António, os irmãos de tribo 
que reencontrara depois da nossa primeira expedição 
e contou-me que o aconselharam a procurar os Kus
tenaú para que o tatuassem. <Mas não quiz>, disse-me 
êle, <pois tenho os meus galões>. 

«A tatuagem limita-se às tribos de Nu-Aruak, portanto 
aos Mehinakú, Kustenaú, W aurá e Yaulapiti, - tribos 
em que se salienta o hábito de enegrecerem a pele, e 
que, por conseguinte, pude ram melhor observar a colo
ração das sarjaduras, - e ocorre às vezes também entre 
os Bakairí vizinhos. É executada, já na primeira infân
cia, com o espinho de uma bromélia, gravatá, ou com o 
dente do peixe-cachorro. Como tinta emprega-se a fuli
gem ou o suco da fruta do tarumã. 

«Uma única vez vimos urna tatuagem artística. Era a de 
um cacique mehinakú que ostentava em cada lado do 
peito o losango do p eixe inerechú. Do ângulo superior 
e exterior do losango subia ainda uma linha dupla até 
ao ombro. Ao enumerar orgt1lhoso as tribos que o con
heciam, apontava cada vez para t1m canto do losango. 
Sirvo-me também dêste pequeno traço humorístico a . 
favor da minha opinião de que aquilo que os p ovos 
naturais f azern com a pele, corresponde, mutatis mulan
dis, ao que nós fazemos com o indumento. O M ehinakú 
conta pelos cantos de sua tatuagem; nós, pelos botões 
de n osso colete. A tatuagem dos homens era consti
tuída por linhas simples ou duplas, acompanhando os 
contornos internos das homoplatas, ora em forma de 
ângulos obtusos ou quase r etos, com o vértice dirigido 
para a coluna vertebral, ora em forma de arcos - um 
desenho que passou para a arte dos Mehinakú e que 
aparece externamente sôbre o fundo dos vasos grandes. 
As mulheres t inham no braço, em tôrno do pulso ou na 
coxa, duas ou três linhas horizontais em arco, que cir
cundavam a parte anterior do membro, representando, 
por conseguinte, semi-círculqs. 

• 
1) Karl von den Steinen: Entre os aborígenes do Brasil Central. 
(Tradução de Egon Schaden). Saó Paulo 1940, pp. 231-233. 
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Paramentália de plumas dos índios Munduruku, Borôro, Oyana, Taulipang, Tapirapé, K.arajá e Tupinambá. Prancha s de Georgette. 

«Em geral a tatuagem não ultrapassou o limite dal li
nhas simples, traindo ainda a sua origem como sarja
duras tôscas feitas com dentes de peixe. Os Kamayurá 
não se tatuavam; entretanto as mãos e os braços eram 
muitas vezes cerradamente pautados com sarjaduras. 

«Mas a tatuagem já se empregava como sinal distin
t ivo. Servia para caracterizar homens e mulheres das 
famílias dos caciques, que não tinham, como o Bakairí 
Felipe, a possibilidade de usar galões. Já as crianças de 
pouca idade ostentavam o sinal. Nesses casos a tatua
gem possue portanto, no interior da tribo um caráter 
distintivo o qual, porém, com o decorrer do tempo sofre 
a generalização a que está sujeito todo distintivo de 
gradt1ação. Algúns aristocratas bakairí e nahuquá já 
manifestavam o desejo de se candidatarem ao distin
tivo de outra tribo». 

O escarificador das tribos da parte superior da bacia 
do Xingl'.1 representado por Karl von den Steinen 2) se 
parece com o dos Karajá e Javahé, como também com 
o de outra tribo da bacia do Araguaia, a saber, com o 
dos Tapirapé. É verdade que há pequenas variações de 
material e forma. Assim, o escarificador xinguano é 
provido de dentes de traíra ou t1nhas de agutí, ao passo 
que o dos Karajá e Tapirapé tem uma fila de dentes de 
peixe-cachorro. 

Bem longe da «província etnográfica» que se estende 
da parte superior da bacia do Xingú até a ilha do 
Bananal, fica o rio Apaporis que desemboca no Japurá, 
afluente setentrional do Solimões. Vem da Colômbia 
para tornar-se, no curso inferior, fronteira com o Brasil. 
No Apoporís visitou Koch-Grünberg os Yahuna, índios 
da família linguística Betoya, modernamente chamada 
de Tukano. Viu entre êles «um escarificador que se 
encontra na mesma forma também no Brasil Central: 
uma fila de finos e agudos dentinhos do peixe traíra 
encravados num traço arranhado antes num caco tri
ângular da cabaça e, na face posterior, para maior soli
dez, espessamente revestidos de breu.. Em tôdas as 
doenças possíveis e também para fortificar os múscu
los arranham com êste aparêlho de escarificação a pele 
até o sangue correr abundantemente» 3). 

os Karajá e os Tapirapé, ao sexo masculino, a9 passo 
que é aplicada, entre os índios visitados por Karl von 
den Steinen, também às mulheres. Krause 4 ) diz que 
os Karajá sarjam braços e coxas, ao passo que eu 
observei, ·em 1935 e 1947, sarjaduras no peito pelas 
quais êstes índios se distinguiam dos Tapirapé. Por 
outro lado, porém, Krause 5) fala do adôrno-de-cicatriz 
de seu remador karajá que, aliás, foi a única pessoa 
com tais cicatrizes. Os inchaços produzidos pela inci
são com dente de peixecachorro e esfregadura das 
feridas com fuligem e água cor'riam transversalmente 
sôbre o peito. O pesquisador foi informado que só o 
matador de um inimigo pode usar esse adôrno no peito 
e nas costas, sendo então chamado volí. Os Tapirapé 
como as tribos do Xingú e os índios em geral não têm 
adôrno-de-cicatriz própriamente dito, o que, como já 
von den Steinen observou, concorda com a afirmação 
de J oest de serem tais cicatrizes ornamentais limitadas 
aos povos de côr escura. Esta afirmação, porém, não 
precisa estar em desacôrdo com o caso mencionado por 
Krause , pois os Karajá, expondo como povo de rema
dores continuamente o corpo nu aos raios do sol, ficam 
muitas vezes com a pele tão escura que nela dificil
mente se enxergaria traços duma côr azulada como os 
da tatuagem nos rostos relativamente claros das mulhe
res tapirapé. 

Dos Javahé e Kayapó do norte menciona Krause 6) o 
costume da escarificação, sem dar pormenores a res
peito. Estes Kayapó usam para isso simplesmente a 
dentadura de um peixe i). Krause não viu adôrno-de
-cicatriz entre êles s). 

Segundo Nimuendajú 9), os Apinayé, parentes linguís
ticos e quase vizinhos dos Kayapó do norte, empregam 

2) Ibidem, figura 15. 
3) Theodor Koch-Grünberg: Zwei J ahre unter den lndianern, t. II; 
Berlin 1910, p. 289. 

' } Fritz Krause: ln den Wildnissen Brasiliens, Leipzig 1911 , p. 217. 

5) Ibidem, pp. 217- 218. 

6) Ibidem, pp. 355, 386. 

Maiores do que as diferenças entre os escarificadores 7) Ibidem, pp. 386. 

dos Karajá, Javahé, Tapirapé e índios da bacia do si Ibidem. 

Xingú são as na escarificação. Esta se restringe, entre ') Curt N imuendajú: The Apignayé, W ashington 1939, p. 72. 
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Dumas. Extraído do livro "A rte Plumaria dos tndios Kaapor", de Darcy Ribeiro e Berta G . Ribeiro, Rio de Janeiro, 1957. 

um caco de cabaça munjdo duma série de dentes de 
rato para fazer compridas incisões verticais na parte 
posterior das coxas e panturrilhas do rapaz iniciando 
cujos joelhos tremem depois da corrida de toro. É sig
nificat ivo que explicam esta fraqueza dizendo : «Í!le 
tem sangue demais». 

Dos Taulipáng e seus vizinhos na região que se estende 
do rio Branco até o Roroima, refere Koch-Grünberg 10} 

que um velho aplica ao rapaz púbere incisões sôbre 
ambos os braços, sôbre o peito até o ventre e, por fim, 
veri.ical e paralelamente no m ento, esfregando as feri
d as com diferentes possangas mágicas para dar boa 
sorte na caça e pesca. Há possanga especial para cada 
animal de caça e cada peixe. São folhas, cascas e rai· 
zes amassadas e misturadas com água fresca. O ob
jetiv o dos cortes nos braços e no peito é dar ao jovem 
eficácia com arco e flecha, e a finalidade das incisões 
no queixo é fornecer-lhe êxito com a sarabatana. Tam
bém caçadores conscienciosas que querem conservar 
a boa sorte na caça e na pesca arranham-se de quando 
em quando com numerosos riscos compridos nos bra
ços e nas p ernas, cobrindo as fe ridas com barro do rio. 

Koch-Gr ünberg 11) menciona, ainda, a sarjação de 
outras tribos da Guiana, a saber, a dos Purukotó r efe
rida por Barbosa Rodrigues, a dos Warraú referida por 
Richard Schomburgk, a dos Oj ana e Trio referida por 
de Goeje, e a dos Vapixana {Vapidiana) referida por 
Far.•.bee. Segundo êle 12), a razão prin cipal desta e de 
outras práticas mais ou menos dolorosas do mesmo 
9ênero não é a educação para suportar grandes sofri
mentos, como supõem certos autores, mas o efeito 

' . m agico. 

F . C . M ayntzhusen, explorador alemão que dedicou sua 
longa existência ao estudo dos GuayakJ, me deu as 
seguintes informações acêrca dêstes índios do hinter
land da margem paraguaia do Alto Paraná cuja língua 
€ considerada por êle como uma espécie de «guarani 
primitivo». T ôdas as incisões no corpo são feitas du
rante o novilúnio, mas de dia, e, como o arranhar em 
·geral, chamadas de bobó. Antes da primeira menstrua
ção, quando uma menina casa - pois inuitas casam 
impúber es - um homem inaduro, mas nunca o marido, 
.aplica-lhe quatro cortes ver ticais numa das panturri
lhas. Isso é fe ito se ela quizer, e ela costuma querer 
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para assim figurar como mulher em vez de criança. Os 
cortes são executados com també {contração de i tá : 
p edra, e imbé: cortante) , lasca de seixo, ou modern.a
mente, às vezes com faca de metal. A ferida é esfrega
gada com car.vão pulverizado de madeir a mole o que 
deixa para toda a vida um traço azul-escuro. Se a 
incisão era profunda o que, aliás, não acontece de pro
pósito, conserva-se a.lgumas vezes uma saliência. Come 
me disse um Guayakí, menina com cortes na pantur
rilha, deve, até estarem curadas as feridas, coçar-se 
somente por meio duma varinha, pois de contrário ela 
ficará com abcessos. 

Segundo Mayntzhusen a moça, depois da primeira 
menstruação, acosta-se no tronco liso duma palmeira, 
em que se agarra com os braços estendidos p ara t rás 
e por cima da cab eça. Outra mulher a segur a por t rás 
no peito, e os br aços e pernas são segur ados também. 
Então o marido aplica-lhe com o també duas incisões 
verticais à direita e duas à esquerda do umbigo, que 
começam embaixo dos seios e vão até a região ingui
nal. O també é segurado com o polegar e indicador de 
tal maneira que n ão entre fundo demais. Isso, a-pesar
-da precaução tomada, acontece às vezes. As partes a 
serem cortadas são, a n tes, esfregadas com folhas de 
p almeira a f im de limpá-las. As .feridas são esfregadas 
com carvão. O objetivo dessas incisões é al iviar a gra
videz e o parto. Sem elas, a criança no ventre fica in
quieta. Não repetem os cortes mais tarde, pois dizem 
que então a pele já está coriácea demais. 

De acôrdo com as comunicações orais que recebi do 
mesmo pesquisador , os homens, depois do primeiro 
coito e depois de ser cortada a sua mulher, deixam-se, 
por própria vontade, aplicar incisões com o també, 
cujas feridas são e sfre gadas com carvão. O operador é 
um velho. Em cada lado da espinha dorsal uma ou duas 
incisões descendo os ombros até as coxas são feitas 
cada vez. Alguns acrescentam ainda cortes horizontais 
nas coxas. Geralmente fazem as incisões para que o 
homem possa carregar bem. Mas quando o homem mata 

19) Theodor Koch-Grünberg : Vom Roroima zum Orinoco, t. III, Stutt· 
gart 1923, p. 122. 

11) Ibidem. 

12) Ibidem, p. 127. 
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algum ser humano, também recebe tais cortes. Assim, 
quando Ané-gui, o cabeça dum bando guayakí, matava 
uma criança raquítica e incapaz de marchar, mandava 
fazer incisões no .seu ombro prolongando aquelas que 
já tinha. Outro Guaya.kí explicou a respeito que o 
ombro encarangaria, se a gente não o incisasse em tal 
caso. Há, porém, a possibilidade de uma coincidência 
casual da sarjação com o homicídio. 

Por outro lado, convem lembrar aqui que também os 
Tupinaro.bá, nas cerimônias de antropofagia aplicaram 
a~ matador incisões depois de êle ter exercido a sua 
função. Hans Staden 13) conta que o «rei dás cabanas» 
arranhou-lhe a parte superie,r dos braços com o dente 
de um animal selvagem, tendo sido honrosas as marcas 
que subsistiram disso. 

Na sua pitoresca descrição das cerimônias que êsses 
índios faziam ao matador, diz o jesuíta Fernão Car
dim 14) : «Dali a certos dias lhe dão o hábitG>, não no 
peito do pelote, que êle não tem, senão na própria pele, 
sarrafaçando-o por todo o corpo com um dente de cutia 
que se parece com de.nte de coelh.o, o qual, assim por 
sua pouca sutileza, como por êles terem a pele dura, 
parece que rasgam algum pergaminh0, e se êles são 
ani:rribsos não lhe dão as riscas direitas, senão cruza
das, de maneira que ficam uns lavores muito prín1os, 
e alguns gemem e gritam com as dores. Acabado isto, 
tem carvão moido e st1mo de erva moura coln quê êles 
e.sfregam as riscas ao través, fazendo-as arreganhar e 
inchar, qt1e é ainda maior tormento, e enquanto lhe 
saram as feridas que duram alguns dias, está êle dei
tado na rêde sem falar nem pedir nada, e para não 
qt1ebr.ar o silêneio tem a par de si água e farinha e certa 
fruta como amêndoas, que chamam mendobis, porque 
não prova peixe nem carne aquêles dias». 

E Gabriel Soares de Sousa 15) conta que «todo o Tµpi
nambá: que matou na guerra ou em outra qualquer 
parte. algum contrári0 ... se risca em algumas partes 
do corpo com o dente de cotia, em lavores; e dão po.r 
estas sarja.duras uma tinta com que ficam vivas, e en
quanto o riscado vive, 0 tem por grande bizarria; e há 
algun,s índios que ... se riscaram tantas vezes que não 
tem parte onde não esteja o corpo risca.do. Costumam 
tamb~m as irmãs dos matadores fazerem as mesmas 
cerimônias que fizeram seus irmãos, tosquiando-se, e 
tingindo-se de genipapo, e dando alguns riscos em si; 
e f àzerri o mesmo pelos primos, a que também Chamam 
irmãos, e fazem também suas festas com seus vinhos 
como êles; e para se não se,ntir a dor do riscar, se 
lavam primeiro muito espaço com água muito quente, 
com que lhe entesa a carne e não sentem as sarjadu:r;as; 
mas muitos ficam delas tão maltratados que se põem 
em perigo de morte». 

Também autores da primeira metade do século XVII, 
como os capuchinhos Claude d'Abbeville 16) e Y:ves 
d'Évreux 17), o franciscano Vicente de Salvador 1a) e o 
anônimo que escreveu os «Diálogos das grandezas do 
Brasil» 19), trataip. das incisões transformadas em tatua
gens que os Tupi do litoral se aplicavam. Nesta última 
obra 2º) há, ainda, a informação que os guerreiros, 
«para poderem melhor correr, serra.façam as pernas 
com facas até derramarem muito sangue, tendo pera si 
que ficam por esta via mais ágeis pera caminharem 
com mais presteza». 

Staden 21) conta que viu um principal tupinambá visi
tar, manhã cedo, tôdas as cabanas, arranhando com 
dente de peixe as pernas das crianças para intimidá-las 
e para, quando importunas, pudessem ser ameaçadas 
pelos pais com a volta do sarjador. Parece-me bem 
pos.sível que sómente na imaginação etnocêntrica do 
arcabuzeiro alemão existiu essa finalidade pedagógica, 
pois ela está alheia da me11talidade com que, em geral, 
são tratados os filhos entre os índios no Brasil. 
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Segundo o mesmo autor 22), as moças tupinambá, 
«quando e,rescem e lhes vem o custume», recebe:m nas 
costas cortes especiais que, depois de cicatrizados, 
deixam sinais, po.is «alguma coisa» é introduzida na 
ferida para que a marca, considerada uma honra, per
maneça preta. Também Thevet 23) se refere às incisões 
no corpo dessas moças «apres avoir eu la premiere 
purgation des femmes». 

Tatuagem do rosto na época da primeira menstruação 
é mencionada dt1ma GUtra tribo da mesma família lin
guística tupi, a saber, dos Kainguá, também Chamados 
de Kayuá ou, como escreve Azara, caayguás. Segundo 
o mesmo autor 24), as moças dêsses índios da parte 
oriental do Paraguai e de regiões brasileiras adjacentes 
«se tràzan en la piel varias lineas az.ules indelebles que 
parten del nascimiento de los cabellos hasta una linea 
horizontal en qt1e se termina la parte inferior de la 
nariz». Dos Taulipáng e vizinhos escreve Kodl.-Grü11, 
berg 25): «Pouco antes da primeira menstruação, a me
nina é tatuada nos cantos da boca com os costumeiras 
<desenhos de anzol>. De matéria corante serve a cinza 
de abelhas de mel queimadas, <para que todo o caxirí 
preparado pela virgem (isto é, para o qual ela mastiga 
o ingrediente) torne-se de>ce como mel>.» 

Entre os Karajá, todos os homens e tôdas as mulheres 
têm em cada uma das bochechas um pequeno círculo 
·que, segundo Krause 26), é tatuado «no início da puber
dade, portanto entre 12 e 14 anos, aproximadamente». 
Além dêss.e distintivo tribal é mencionada pelo mesmo 
autor 2;) uma tatuagem karaj á «peculiar aos chefes e às 
mulheres dêstes que consiste em riscos verticais e pre
tos entre o beiço inferior e a borda inferior do rosto, 
riscos êsses dispostos, um ao lado do outro, numa fila e, 
às vezes, em duas sobrepostas 2ª). No dizer de Kurixí, 
esta tatuagem é própria das mulheres. Já as meninas 
teriam no queixo tais filas de pontos azues, considera
das como muito lindos, Eu nunca observei isso». 

Na .obra de Krause não há referência à tatuagem entre 
os Javahé e Kayapó. Métraux 29) trata da tatuagem de 
di'v.e.rsas tribos tupi e chega à conclusão de que êste 
costume «rrarece ter na América do Sul uma distribui
-ção ·setentrional e ocidéntal >). 
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