
Antigamente o povo Kawaiwete brigava muito com outro povos indígenas 
como Panará, Munduruku, Ikpeng e Apiaka. Os Kawaiwete brigavam mais 

com os Apiaka, e a guerra entre eles durou muito tempo, até o dia em que 
os Kawaiwete mataram um Apiaka que tinha tatuagem no rosto. Assim os 
Kawaiwete aprenderam a fazer tatuagem. 

Depois disso,  os Kawaiwete criaram vários tipos de desenhos e deram nome 
para cada um. Foi assim que nós aprendemos a fazer tatuagem. Ela não é nossa. 
Surge a partir da tatuagem dos Apiaka. Se o povo Kawaiwete não tivesse visto 
a tatuagem dos Apiaka, não íamos ter tatuagem. 

Antes de aprender a fazer a tatuagem, existia somente o desenho feito com 
carvão. Quando o povo Kawaiwete começou a fazer, a tatuagem era feita assim. 
Pegavam o espinho de tucum e o líquido extraído da casca de uma árvore que 
tem látex, chamada ypou’yp.  Tira-se a sua casca com facão, depois tora para 
sair o líquido. Também tiramos o látex da seringueira, depois que fica preto, 
ele é queimado até virar um pó bem fino.  Este pó é misturado com o líquido 
da árvore ypou’yp. Depois de misturar tudo, reserva-se. 

Antes de fazer a tatuagem, os parentes tiram a sobrancelhas da pessoa que 
vai ser tatuada, lavam com água o seu rosto e limpam com algodão. Então, o 
artista (o tatuador) faz o desenho com um pauzinho bem afiado de inajá. A 
pessoa que vai ser tatuada tem que deitar na rede. Depois, o artista já pode 
começar o trabalho, pintando a ponta do dedo e passando na ponta do espinho 
de tucum. Em seguida ele começa a tatuar, furando com o espinho.
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Desse jeito, deu certo! Depois disso, o povo Kawaiwete começou a fazer 
tatuagem. Mas não fazemos tatuagem à toa. No passado, ela era feita depois 
da guerra com outros povos e quem era tatuado ganhava o nome do desenho 
da tatuagem.

A tatuagem tem que ser feita de manhã bem cedo. Depois que a pessoa é 
tatuada, tem que se cuidar. Por exemplo, não pode comer farinha fina, senão 
a tatuagem fica fraca e clara. Não pode mexer no fogo, senão fica cicatriz. Não 
pode andar onde tem orvalho, senão sangra. Para a tatuagem ficar bem forte 
e preta, é bom tomar mingau de milho preto. São muitos os desenhos de 
tatuagem que temos hoje e tem o nome para cada um. No levantamento do 
professor Jymy Kaiabi,  são 72 tatuagens.
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Jovens kaiabi com tatuagem.
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Jovens kaiabi com tatuagem.
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