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OCORR1?.NCIA E SIGNIFICADO DA MANCHA MONGôLICA 

EM CRIANÇAS PEQUENAS DE 

TR1?S TRIBOS Y ANONAMI DO NOROESTE DO BRASIL 

H ans Becher ( * ) 

~m trabalhos anteriores apresentei os resultados de minhas investiga
ções entre três tribos Yanonámi do noroeste do Brasil - Surára, Pakidái 
e Ironasitéri - entre 1955 e 1970; neles eu já mencionara a ocorrência 
da mancha mongólica (genipapa) nas criancinhas desses índios (Becher, 
1960:62; 1974:57). 

Em relação à aparência dessa mancha, as minhas observações coinci
dem com as do pe. Fr. MUiler, S.V.D., sobre a mesma característica em 
bebês Guarani (Guayaki, Mbyá, Pãi e Chiripá), de modo que gostaria 
inicialmente de citá-lo a esse respeito: "A mancha apresenta uma coloração 
cinza-azulada com nuances violetas e verde-amarelas, desaparecendo após 
três ou quatro anos. A primeira vista, o leigo vê-se tentado a pensar 
num hematoma produzido por batida, golpe ou queda. A forma é irregular 
e tem o tamanho aproximado de uma mão adulta aberta apoiada pela 
base sobre o cóccix. A mancha estende-se dali até aproximadamente a 
altura da crista do ilíaco e a quinta vértebra lombar. Em indivíduos 
escuros a mancha é mais pronunciada do que nos tipos claros" (Müller, 
1929: 1097). 

Aconteceu-me o mesmo que ao pe. Müller, pois quando vi a mancha 
pela primeira vez numa criança Pakidái, também pensei que ela tivesse 
batido em alguma coisa, sofrido uma queda ou sido espancada. Mas a 
mãe nada pôde dizer-me a respeito. Mais admirado ainda fiquei ao 
observar a mesma coisa em mais bebês e criancinhas, tanto entre os 
Pakidái e os Surára, como posteriormente entre os Ironasitéri. Só então 
ficou claro tratar-se da característica mancha mongólica. Apenas por 
ocasião de minha quarta permanência entre estes índios, em 1970, é que 
consegui maiores explicações sobre o significado que eles atribuem àquela 
pigmentação. Entre os Surára o nome da mancha mongólica é luxéra 
kirixabi, entre os Pakidái luxewa kirixabé e os Ironasitéri a chamam de 

(*) Do Setor Americanista do Niedersachsisches Landesmuseum de Hannover, 
Alemanha. 
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uxirimí ihiraxí. Estes termos podem ser traduzidos por manchas (Surára e 
Pakidái) e nuvens (lronasitéri) cinzento-azuis (verdes)<1-> . Constatei a 
mancha em 8 bebês e criancinhas dos Surára, 9 dos Pakidái e 7 dos 
Ironasitéri. Não me permitiram, entretanto, fotografá-la, · caso contrário 
eu prejudicaria as crianças por toda sua vida, de acordo com meus amigos 
índios. 

Meus informantes, os chefes, as mães e os pais nas três tribos explica
ram-me que a mancha só é visível em bebês e criancinhas que descendem 
da Lua, ou seja, apenas em crianças Yanonámi, pois as civilizadas não a 
apresentam. 

A mancha, que se assemelha às manchas da Lua, constitui para os 
índios a . prova da exatidão de suas concepções sobre a reincarnação. 
Além disso, o tamanho da mancha é relacionado com a palma da mão 
de Poré/ Perimb6 (divindade lunar bissexuada) que teve participação na 
origem dos primeiros seres humanos. 

De acordo com o mito de origem, o xiapó, um pequeno pássaro 
de penas pretas e amarelas, semelhante ao japim (Cacicus cela l.J.) voou 
da Lua para a Terra. Logo após sua chegada, saíram de sua perna 
direita sucessivamente quatro homens e por fim uma mulher. Haviam sido 
comprimidos dentro da estreita perna do pássaro pela divindade lunar 
Poré/ Perimbó e de início ainda apresentavam equimoses na região do 
cóccix. Com .o tempo as manchas desapareceram. Mas tal pigmentação 
passou a ser o sinal distintivo da proveniência lunar. Quando um ano 
depois a mulher, chamada Petá, deu à luz um menino forte e saudável, 
Suhirina, ele também ostentava tal mancha que ·desapareceu no início 
do quarto ano de vida. 

O menino brincava muito com arco e flecha; uma noite ele atirou, 
por brincadeira, uma flecha na Lua. Imediatamente verificou-se um eclipse 
e sobre a terra caíram gotas de sangue de que se originaram todos os 
Yanonámi. 

Com o tempo alguns deles morreram. De início, o morto era colocado 
sobre uma armação na copa de uma árvore alta. Ali ele ficava por seis 
semanas, até que a carne apodrecesse e a alma, localizada nos ossos, 
pudesse libertar-se. Em seguida, o esqueleto era queimado numa fogueira 
e a alma - uwexik (Surára e Pakidái), kaukexí (lronasitéri) <2 ><a.l ascendia 
para a Lua. 

( 1) Os Yanonámi não fazem diferença entre as cores azul e verde, o que também 
é confirmado por Zerries (Zerries-Schuster, 1974:61) . 

(2) O nome para alma é idêntico ao de fumaça e nuvem. 
(3) Esta forma de disposição dos mortos ainda · é praticada hoje pelas tribos 

Yanonámi, realizando-se em três etapas: a exposição no alto das árvores, a 
incineração e a ingestão endocanibalista das cinzas dos ossos, bebidas pelos 
membros masculinos da tribo. 
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Neste paraíso dos mortos ela podia regenerar-se num lago de sangue 
sob a forma de uma lontra. Mais tarde, em tamanho reduzido, ela voltava 
a este mundo dentro de uma gota de sangue que, ao atravessar as nuvens, 
transformava-se em pingo de chuva. Este, por sua vez, era capturado pelo 
pênis suspenso de um homem, através de seu prepúcio; através do ato 
sexual, ele chegava à vagina de· uma mulher, iniciando a gestação de 

• uma cnança. 

Ainda hoje vigora entre as tribos Yanonámi por mim investigadas 
esta concepção da morte e do renascimento (Becher, 1974:13-15, 57, 64). 

Todos os recém-nascidos ostentam a mencionada pigmentação nos 
primeiros três anos de vida. e a mancha é considerada uma prova de que 
cada uma dessas crianças proveio da Lua. Enquanto a mancha for visível, 
a criança ainda pertence ao corpo, ao sangue e à alma de sua mãe, que a 
amamenta durante três anos e não deve dar novamente à luz nesse período. 

A medida que a mancha desaparece, sabe-se que a criança voltou a 
ser um ser humano pleno, que recebe então um nome derivado da fauna 
ou da flora. A mancha mongólica faz com que as crianças pequenas se 
encontrem sob a proteção especial da divindade lunar Poré/ Perimbó. 

Entre os recém-nascidos dos índios Tupari do Brasil ocidental, Franz 
Caspar também observou a mancha mongólica, ali denominada paniau-kot. 
E ele escreve: "Dizem os Tupari que paniau é um pequeno pássaro que 
copula 'à distância' com as mulheres. Seu esperma (kot) vem pelo ar para 
a vagina da mulher provocando na criança a pigmentação na região do 
cóccix. Deduz-se, portanto, a posteriori, e a partir de uma característica 
física, a atuação anterior de um ente sobrenatural". ( Caspar, 1975: 79-80). 

Os dados de Caspar atestam uma notável concordância entre os 
Tupari e as mencionadas tribos Y anonámi em relação à mancha mongólica. 
A esse respeito gostaria de citar mais uma vez o pe. Fr. Müller e os 
Guarani por ele estudados: "Quanto ao significado da mancha, ela sempre 
foi indicada como sinal de raça pura (oreiteyguáva = um de nós). A 
mancha tem, portanto, um significado sociológico para estas tribos xenófo
bas. Em vista desta f reqüência, para não dizer generalidade, da ocorrência 
da mancha mongólica não se pode mais falar meramente de "sangue 
mongólico nas veias indígenas", justificando-se a mencionada colocação 
do problema ("A mancha mongólica entre os índios das florestas orientais 
do Paraguai. Elo anátomo-antropológico da corrente de evidências das 
relações americano-asiáticas?"). Seria muito desejável a constatação da 
ocorrência dessa pigmentação entre outros índios sulamericanos. Segundo 
W. Kowanda ("Zonen der Zukunft", p. 79), que se baseia em Posnanski, 
a mancha mongólica também ocorre entre os índios Aymara, faltando-lhe 
infelizmente dados .numéricos. Entre os índios Guayaki em particular 
chamou-me a atenção um tipo 'japonês' muito pronunciado" (Müller, 
1929: 1097). 
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Documentação adicional sobre a ocorrência da mancha mongólica 
entre índios sulamericanos e, principalmente, sobre o significado que lhe 
atribuem os nativos seriam de grande interesse para pesquisas futuras 
nesse campo. 
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