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Resumo: 

As transformações produzidas no corpo por máscaras, tatuagens, pearsings, brincos, etc., 

oferece-nos a possibilidade de aproximação desde o psicoanalise à riqueza mítico-tradicional 

dos Povos Antigos da América. A hipótese central radica em que as tatuagens de nossos 

jovens, na nossa cultura representam o vazio que o mundo mítico pré-colombiano, pré-

incaico, e o período pré-clássico-Maia tem deixado no imaginário cultural e que por diversas 

vias o passado histórico-ancestral retoma desde aí a nossos dias para sobreviver. Nunca 

deixou e fluir vitalmente, mas nestes tempos é feito com maior fulgência frente ao 

“hipertecnicismo de efeitos cegantes”. As tatuagens e outras manifestações atuariam com 

uma miragem da memória (paramnésia), um verdadeiro “déjà-vu e déjà-raconté” social que 

aparece com uma impronta afetiva imensa, fazendo desaparecer a lembrança e a 

intencionalidade consciente, mascarando a verdadeira volta do reprimido, com a força do 

arcaico que pugna por aparecer, por ficar presente, por se expressar, como um sintoma, com 

uma transação entre a repressão e o reprimido para os neuróticos. Ações que em algum 

momento da história da humanidade serviram o tiveram uma utilidade para aqueles grupos, 

hoje reaparecem deformados e mutantes, desde o fundo do inconsciente como reclamando 
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um lugar, especialmente, como expressão de angustias e ansiedades da humanidade não 

resolvidas.  

  

“O porvir é tão irrevogável como o rígido ontem. Não há uma coisa que não seja uma letra silenciosa 

da eterna escritura indecifrável cujo livro é o tempo. Quem se afasta de sua casa já voltou. Nossa vida 

é senda futura e percorrida. O rigor teceu a madeixa. Não te rendas. A masmorra é escura, a firme 

trama é de incessante ferro, mas de algum recanto de teu encerro pode haver uma luz, uma fenda. O 

caminho é fatal como a flecha. Mas nas gretas está Deus, que espreita”. J. L. Borges. 

Introdução 

Ao estilo das figuras que representam o teatro grego (Prósopon, do grego antigo: “rosto, 

adiante da cara, máscara”), as máscaras têm o poder de alterar a aparência do indivíduo para 

se transformar em outras pessoas, alguém ou algo diferente de nós, tornando ao espírito, 

alma, outro Eu, em algo visível, patente, revelado. Podem ser feitas em uma grande variedade 

de materiais e tomar muitas formas diferentes, cobrindo a cara, a cabeça, e a totalidade ou 

partes do corpo de quem as usa. Neste trabalho eu pretendo comparar e fazer uma assimilação 

das tatuagens no corpo com as máscaras que aparecem em todas as civilizações antigas e, 

sobretudo na era pré-colombiana, expressando-se através das diferentes culturas americanas, 

do norte ao sul do nosso continente, passando pela Mesoamérica e dando conta disso através 

dos diferentes rituais míticos. Sem desconhecer o mesmo para os mitos orientais, 

mesopotâmicos, egípcios e também  aqueles do imaginário clássico greco-romano, que será 

tema de investigação para outra oportunidade. 

As máscaras da mesma forma que as tatuagens e outros objetos cumprem vários propósitos, 

embora sejam usadas em contextos funerários para preparar o morto para a próxima vida, 

e/ou em contextos cerimoniais para transformar os dançarinos e atores em seres sobrenaturais 

(festividades: carnavais).  
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Muitas comunidades pré-colombianas consideram que as máscaras e as tatuagens ganham 

vida quando  são utilizadas em danças e rituais, permitindo que os portadores se convertam 

nos espíritos que representam ou que desejaram representar. Desta maneira seus usuários se 

conectam com sua historia ancestral. Em algumas culturas as máscaras especiais, também 

chamadas máscaras de transformação, a conversão, não é por um só espírito, senão em 

múltiplos. 

Nos rituais praticados, ao mesmo tempo em que usam máscaras, atuam obras dramáticas, 

ainda se lamentam, elevam preces, tocam música, cantam, e contam histórias. As máscaras 

também podem ser usadas como mecanismos de controle e prestígio social, onde os membros 

da comunidade atuam mascarados de maneira depravada para exemplificar comportamentos 

inaceitáveis ou punidos, geralmente aqueles que não são socialmente aceitos ou rejeitados 

pela comunidade, agora permitidos pelo porte das tatuagens, as mascaras ou um objeto 

sagrado. 

No sudoeste dos Estados Unidos da América, os espíritos sobrenaturais, que representam 

forças da vida ou encarnam fenômenos naturais como o sol, a lua, as plantas, ou animais são 

chamados de “Kachinas” (Koko pelos Zuni e Katsinam pelos Hopi). Estes têm o poder de 

controlar a chuva, o crescimento das colheitas, a fertilidade, curar, proteger: atuar como 

mensageiros entre os deuses e seres humanos. 

Acredita-se que os Kachinas se manifestam visualmente quando as máscaras, roupas e 

tatuagens que as representam são levadas por homens Zuni e Hopi, e podem assim obter seu 

poder do espírito Kachina. Nestas ocasiões os Kachinas rezam e pedem fertilidade, chuva, e o 

bem-estar da sociedade através da dança, canções e atuação de aquelas histórias de criações e 

comportamentos sociais adequados e inadequados. Segundo a tradição Hopi, os Katchinas 

(em idioma Hopi, “veneráveis sábios”) eram os salvadores da tribo. Tais seres não foram 
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considerados como deuses, mas sim seres superiores e benfeitores do seu povo ou 

comunidade. A tradição oral diz que, antigamente, os Hopi moravam num lugar remoto 

denominado Kasskara, que foi açoitado por guerras e desastres naturais que chegaram a quase 

exterminar sua raça e que os Katchinas guiaram com êxitos para ás terras férteis, ricas em 

caça e pesca para a sobrevivência da comunidade. 

As bonecas Kachina também são visualizações dos espíritos Kachina e podem ser objetos 

sagrados ou educacionais (também lembrar as bonecas cubanas da atualidade). Durante 

algumas cerimônias Povo, as bonecas Kachina se fornecem como presentes recompensando o 

bom comportamento, como reconhecimento para membros da comunidade, por exemplo, as 

noivas e para ensinar religião a suas crianças. O beija-flor era um passarinho muito 

importante nas culturas dos povos do sudoeste como os Hopi. Uma da suas lendas diz que o 

beija-flor era um espírito que costuma intervir em nome dos homens para convencer aos 

deuses de trazer a chuva, as penas do beija-flor são muito apreciadas e utilizadas nas suas 

danças, tatuagens e trajes de cerimônias. 

Os índios Hopi, Zuni, Yuma, Tarahumara, Pima, Apaches e Navajos ocupavam um planalto 

desértico determinado pelos atuais estados de Arizona e Novo México (EUA), Sonora e parte 

de Chihuahua (México), ainda que tinham línguas e formas de vida muito diferentes, 

compartilhavam uma cosmovisão do mundo, uma concepção religiosa e um ciclo mitológico 

similar. Por intermédio dos xamãs da tribo, realizavam cerimônias com a finalidade de curar 

doenças e para proteger-se dos maus espíritos. De todos esses grupos étnicos, os Hopis se 

destacaram por suas extraordinárias profecias. 

Os índios Kunas do Panamá são reconhecidos desde antes da conquista e até hoje por sua 

excelente técnica têxtil. Cuja expressão mais importante são as “molas”, uma antiga tradição 

que tem origem na pintura corporal (tatuagens), e que logo foi transferido para o tecido. As 
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molas representam um pensamento baseado numa concepção  cosmogônica, uma visão 

gráfica do mundo cheio de colorido e pleno de significado antropomórfico e zoomórfico. 

Essas relevantes figuras geométricas e coloridas representam cenas mitológicas, a criação do 

mundo, fauna e flora da região habitada pelos "índios" Kuna, em Panamá também 

constatamos que há uma cultura ligada à chibcha: Cocle possui uma excelente 

produção metalúrgica (Anéis, brincos, etc.) 

No Equador a cultura da ilha da Tolita situada no Oceano Pacífico e datada entre 600 e 100 

a.C. produziu peças de ouro, cobre e platina únicas quanto a suas dimensões, já que são 

notavelmente pequenas. Narigueiras em forma de anel, orelheiras na forma de carretel, 

pregos nasais, figuras antropomorfas e os bezotes formados por numerosas bolinhas que 

possuem um formato de flor, pingentes de filigrana e anéis de pedras. Também eram famosos 

comerciantes de arte, e suas obras muito valorizadas em todo o continente americano. Foram 

achadas peças desta cultura em regiões muito distantes do Equador. 

Culturas Pré-incaicas assim como se pintavam seus corpos, faziam tatuagens, praticavam a 

mumificação e utilizavam máscaras, por exemplo: os “Chinchorro” foram uma cultura pré-

colombiana que habitaram uma ampla região desértica da costa central de América do Sul 

entre o 9000 a.C. e o 4000 a.C.. Abarcando o norte do atual Chile (regiões de 

Tarapacá e Arica e Parinacota) e o extremo sul do atual Peru (Região Tacna). Valdivia é 

outra cultura arqueológica pré-colombiana que se desenvolveu entre o 3500 a. C. e o 1800 a. 

C. na costa ocidental do Equador, também se pintavam seus corpos, faziam tatuagens e 

utilizavam máscaras. 

Desde o sul até o norte do continente Americano, os aborígenes (ao dizer de Mircea Eliade 

“nas origens”) usavam tatuagens e pintavam seus corpos, por exemplo, os Haush ou 

Manekenk, eram  nômades e caçadores de guanacos e estavam ligados tanto pelo origem 
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racial como cultural com os Tehuelches e Onas do sul da Patagonia, empurrados para a ponta 

leste da ilha, no extremo sudoeste, desde o cabo San Pablo até baía Sloggett, pelos Onas e os 

Yahganes. 

Uma interpretação Psicoanalitica 

Neste tentativo conto com o apoio da clinica psicanalítica e meus estudos na área do mito 

desde há muitos anos que eu faço com diversos trabalhos sobre o tema. Cada vez que nossos 

pacientes, em suas maiorias adolescentes, embora recentemente com mais frequência adultos 

e também crianças, nos revelam seu desejo de fazer uma tatuagem, nós, 

os psicanalistas, temos de nos perguntar, de nos interrogar, e tentar descobrir o aspecto 

simbólico, individual, cultural ou religioso de cada tatuagem, isto é algo realmente 

enriquecedor, conhecer as motivações inconscientes do sujeito desejante. Normalmente as 

respostas dos pacientes ou dos tatuados são: eu não sei, é o que gosto, porque outras pessoas 

têm, sem alargar a resposta muito mais ou produzir associações. Pareceria que ocorre uma 

interrupção na corrente associativa, uma cesura, uma ponte que marca a união e desunião, a 

harmonia dos opostos, o passado-futuro da inscrição atual na pele.  

Em Totem e Tabu Freud recorda-nos que McLennan (1865 e 1869-70), o escocês que 

descobriu o totemismo e a exogamia para o mundo da ciência, absteve-se de publicar 

qualquer opinião sobre a origem do totemismo. De acordo com Lang (1905, pág. 34), achou-

se, em certa ocasião, inclinado a pensar que se originava do costume de tatuar-se. Muitas 

linhagens usam figuras de animais para ornamentar suas armas e estandartes; os homens 

costumam pintar ou tatuar figuras de animais no corpo. 

Diz Frazer (1890) que algumas tribos primitivas acreditam que, com a morte, a alma,  dentro 

da moldura mortal do corpo, vai para o céu, marcada dos mesmos tatuagens que enfeitaram o 
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corpo em vida. O mesmo acontece no credo ritual da Ásia Ocidental com o Deus vegetal Átis 

cujos sacerdotes eunucos se tatuavam folhas de hera no seu corpo. Em algumas 

circunstâncias significativas, cada membro do clã procura pôr em relevo seu parentesco com 

o totem: assemelhando-se no externo, acobertando-se com a pele do animal totêmico, fazendo 

uma tatuagem da sua figura, etc. Em momentos solenes como o nascimento, o tempo da 

iniciação dos varões, um funeral, a identificação com o totem é encenada por médio de atos e 

palavras. As danças, nas quais todos os membros da linhagem se disfarçam de seu totem e se 

comportam do mesmo jeito, podem ser usadas para múltiplos propósitos mágicos e religiosos. 

Por último, existem cerimônias nas quais o animal totêmico é sacrificado de maneira solene. 

Minha hipótese central é que as tatuagens de nossos jovens de hoje em nossa cultura 

representam o vazio que esse mundo mítico pré-colombiano, pré-incaico, e o período pré-

clássico maia têm deixado no imaginário cultural, e por diversas vias o passado histórico e 

ancestral retorna daí ate nossos dias para sobreviver. Nunca para de fluir vitalmente, mas 

agora com um fulgor muito maior frente ao “hipertecnicismo de efeitos cegantes” (Bauza, 

2011). Em minha opinião as tatuagens e outras manifestações atuariam como uma miragem 

da memória (paramnesia), um verdadeiro “déjà-vu e déjà-racontée” social, que aparece com 

um traço afetivo tão intenso, que faz desaparecer a lembrança ou a intencionalidade 

consciente, mascarando o verdadeiro retorno do reprimido, ou seja, com a força do arcaico 

que pugna por aparecer, por se fazer patente, por se expressar, ao próprio estilo de um 

sintoma como uma transação entre a repressão e o reprimido nos neuróticos. Estas ações em 

algum momento da história da humanidade serviram ou tiveram utilidade para aqueles 

grupos, e reaparecem hoje deformadas e mutantes, desde o profundo do inconsciente 

exigindo um lugar atual, principalmente expressando angústias e ansiedades da humanidade, 

não resolvidas. Tal mecanismo seria fácil de observar nas tatuagens conscientes, como por 

exemplo, nos marinheiros chineses na antiguidade, que partiram de sua terra sem saber se 
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retornam a seus seres queridos, então se tatuavam rostos e nomes de seus parentes, nesses 

lugares do corpo que pudessem advertir (braços, peito, abdômen e pernas), para levá-los 

consigo perante a fantasia de não poder regressar, expressão entre outras das ansiedades de 

aproximação-afastamento-engolfamento-abandono (Basili, 2005).  

 Diz Freud em Psicologia das Massas e análises do Eu: "A oposição entre psicologia 

individual e psicologia social ou das massas, que à primeira vista pode parecer muito 

significativa, perde boa parte de sua agudeza se a examinamos mais detidamente. Na vida 

psíquica do ser individual, o Outro é via de regra considerado enquanto modelo objeto, 

auxiliador e adversário, e, portanto a psicologia individual é também, desde o início, 

psicologia social, num sentido ampliado, mas inteiramente justificado.". Agregando (Bauza, 

2011) que orientar o olhar à vida privada com o fim de reconstruir os imaginários sociais, que 

são os que, em definitiva, condicionam as ações dos seres humanos e, em consequência, os 

que dinamizam a macro-história. Abordando uma perspectiva bioniana, o retorno de uma 

fantasia inconsciente, pode ser interpretado ou assimilado como transformações em “O” (O 

incognoscível, o infinito e sem forma). Assim como as máscaras, as tatuagens, e outros 

elementos primitivos, provêm constantemente do inconsciente ao estilo dos dilemas 

desconhecidos que sonhamos como uma tentativa falhada para a resolução do conflito. 
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