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[...] Chegou a sonhar com uma língua diferente 

daquela de seus pais. Acostumou seu paladar aos 

sabores ásperos e se cobriu de roupas estranhas. 

Esqueceu os amigos e a cidade. Chegou a pensar 

de uma maneira diferente que sua lógica rejeitava.  

Durante os primeiros meses de aprendizado 

tomava notas sigilosas às quais rasgaria depois. 

Talvez para evitar suspeita de si mesmo. Talvez 

porque já não precisava mais delas. [...]  

Na cidade, sentiu saudades daquelas tardes 

iniciais nas pradarias em que tinha sentido há 

muito tempo a saudades da cidade. Foi ao 

escritório do professor, disse-lhe que conhecia o 

segredo e tinha decidido não publicá-lo. — Estás 

ligado pelo seu juramento? Perguntou o outro.  

— Isso não é a razão —Murdock disse — Nessas 

distâncias aprendi algo que não posso dizer. — O 

idioma inglês é insuficiente? — Observou o outro.  

— Não, senhor. Agora que possuo o segredo, 

poderia enunciá-lo em uma centena de maneiras 

diferentes e até de forma contraditória. Não sei 

como te dizer isso, mas o segredo é lindo. Mas a 

ciência, a nossa ciência, parece-me agora uma 

simples frivolidade. Acrescentou depois de uma 

pausa:  

—E de qualquer maneira, o segredo não é tão 

importante quanto os caminhos que me levaram a 

ele. Cada pessoa tem que andar nesses caminhos 

por si mesmo.  

O professor falou friamente:  

— Vou informar o conselho de sua decisão. Você 

está planejando a viver entre os índios?  



 

—Não — respondeu Murdock. Talvez não volte à 

pradaria. O que os homens da pradaria me 

ensinaram é bom em qualquer lugar e para 

qualquer circunstância.  

O etnógrafo - Jorge Luis Borges  

     



 

RESUMO  

Esta monografia tem como objetivo abordar os resguardos praticados pelas mulheres Ticuna. 

Ela é fruto da etnografia realizada junto aos Ticuna, de janeiro a dezembro de 2018 na aldeia 

de Filadélfia, Terra Indígena Santo Antônio, alto Solimões (tríplice fronteira Brasil, Peru e 

Colômbia). Durante este período foram pesquisados especialmente os resguardos de menarca, 

menstruação, pré-parto e pós-parto. As informações e reflexões, aqui apresentadas, situam-se 

no entrecruzamento da etno-linguística, cosmologia e ontologia Ticuna, com o objetivo de 

complexificar o entendimento do que é um resguardo e qual a importância desta prática para 

estes corpos assinalados socialmente como corpos de mulher. De acordo com a cosmologia 

Ticuna, o corpo não é uma entidade separada do cosmos, ele está em constante relação com o 

mundo envolvente, a construção da pessoa é um processo contínuo e está relacionado aos laços 

estabelecidos durante a vida, incluindo os laços com seres não-humanos. Por isso, é preciso 

tomar cuidado com essas agências Outras, pois elas podem levar a doenças ou a captura. 

Existem dois momentos de maior risco; os que produzem o cheiro de verde (doü) e os que 

produzem cheiro de sangue (puya), estes são momentos de liminaridade, onde as mulheres 

podem ter vislumbres de outros mundos e isso as torna vulneráveis a agência de espíritos 

nocivos. O corpo das mulheres mantém constante relação com o cosmos e as práticas de 

resguardo tem o intuito de tornar esta relação estável, mas a recíproca também é verdadeira, 

através dos resguardos o equilíbrio do cosmos também é mantido. Neste sentido, este trabalho 

propõe que os resguardos se mostram como uma agência das mulheres na manutenção e 
equilíbrio do mundo.  

Palavras-chave: Etnologia indígena das terras baixas sul americana. Amazônia. 

Gênero.Cosmopolítica.  

    

  



 

ABSTRACT 

This monograph aims to address the bodily restrictions practiced by ticuna women. It is the 

result of ethnography performed with Ticuna’s on January to December 2018 in the village of 

Filadélfia, Santo Antônio Indigenous territory, Alto Solimões (triple border: Brazil, Peru and 

Colombia). During this period, menarche, menstruation, pregnancy and postpartum bodily 

restrictions were specially researched. The information and reflections have been presented here 

at the crossroads of ticuna ethno-linguistics, cosmology and ontology, not only propose of 

understanding what a bodily restrictions means but also the importance of this process for these 

socially marked bodies by them. According to ticuna cosmology, the body is not an entity that 

is separated from the cosmos, it is a constant relationship to the surrounding world, that person 

construction is a continuous process which is related by the bonds established during life, 

including non-human beings as well. Therefore, to be aware of taking these other agencies as 

they may lead to disease or capture. There are two moments of the greatest risk; one of them is 

green smell (doü) and blood smell (puya), those moments of liminality where women catch up 

glimpses of other worlds making them vulnerable to the agency of harmful spirits. Women's 

bodies carrying over a constant exchange of the cosmos guarding practices which are intended 

to make this relationship safer, although the reciprocal is true as well, in order to guard the 

balance of the cosmos is also held. To sum up, this essay proposes of the guards come out as an 

agency of women to supply equilibrium to the world.  

Keywords: South american lowland indigenous ethnology. Amazon. Gender. Cosmopolitics. 
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1. INTRODUÇÃO  

Esta pesquisa tem por objetivo compreender o que é um resguardo e porque ele é feito. 

O foco desta investigação é a relação entre as restrições corporais, cosmologia e gênero. 

Interessam-nos, especificamente, os resguardos praticados pelas mulheres Ticuna 

relacionados à puberdade, gravidez, menstruação e puerpério. A intenção é compreender 

qual a sua importância para a fabricação de corpos e construção da pessoa. Por isso, os 

interditos serão pensados aqui, como parte de um processo corporal mais amplo e coletivo 

e não de forma individualizada.  

A monografia se insere em um conjunto mais amplo de pesquisas que levam em conta 

a centralidade do corpo nas sociedades indígenas amazônicas.  

O corpo [nas sociedades ameríndias] não é tido por simples suporte de 

identidades e papéis sociais, mas sim como instrumento, atividade, que 

articula significações sociais e cosmológicas; o corpo é uma matriz de 

símbolos e um objeto de pensamento (SEEGER, DAMATTA & VIVEIROS 

DE CASTRO 1979, p. 9).  

A etnografia foi realizada através de observação participante e de entrevistas, que 

seguiram um roteiro formado por temas gerais e perguntas mais específicas, de forma a permitir 

que as entrevistadas e entrevistados se expressassem sem muitas interrupções. As entrevistas 

ajudaram a ter um primeiro contato com as pessoas e a estabelecer os primeiros vínculos. 

Contudo, as informações mais relevantes vieram em momentos que o gravador não estava 

ligado, no dia a dia, nos almoços, em discussões sobre textos de outros antropólogos ou sobre 

fatos que haviam acontecido na aldeia.  

Parte das entrevistas foram gravadas em Ticuna e posteriormente traduzidas para o 

português com a ajuda de Dona Isabel, ticuna e agente de saúde do Polo base da Secretaria 

Especial de Saúde Indígena (SESAI) de Filadélfia e parteira e, principalmente, de João 

Ramos, antropólogo Ticuna formado pela UFAM. Conversei principalmente com as 

parteiras, erveiras, artesãs, mulheres em período pós-parto, com as anciãs e com a família 

de meninas que estavam passando pela menarca. A princípio foi elaborado um roteiro de 

perguntas para as entrevistas e foram feitos os primeiros testes em campo. Posteriormente, 

foram feitos ajustes no roteiro e realização das primeiras entrevistas. As entrevistas foram 

registradas em caderno de campo e gravadas, quando devidamente autorizadas pelas 

mulheres.  

1.2 OS ESTUDOS DE RESGUARDO NA ETNOLOGIA AMAZÔNICA  
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Chamam-se de resguardos àqueles momentos onde a pessoa precisa recolher-se da 

comunidade. Nestes momentos a pessoa deve seguir um conjunto de restrições alimentares e de 

atividades, a prática é mantida em situações rituais, de transição ou abertura corporal. A pessoa 

deve ficar reclusa durante um certo período, abster-se de sexo, comer uma alimentação 

específica e ter contato com poucas pessoas ou ninguém. Há situações onde também se tomam 

banho de ervas, usam defumações, pinturas corporais, dentre outras coisas. O que é proibido 

fazer ou o que é necessário ser feito, varia de acordo com o tipo de resguardo. Mas, em geral, 

se faz resguardo em momentos de liminaridade com outros mundos. Nestes momentos, a pessoa 

fica aberta para entrar em contato com outros seres que podem ser nocivos para os humanos, 

por isso, corre o risco de ser capturada, o que a deixará doente e poderá levá-la a morte.  

Existem resguardos de luto, de pré-caça, depois pós-caça, de nascimento, de doença, 

de assassinos, antes de ingerir alguma substância em ocasiões rituais, de puberdade, 

menstruação, pós-parto, dentre tantos outros...a depender da etnia e do que é necessário para a 

constituição da pessoa. Uma das finalidades dos resguardos é manter o corpo dentro dos limites 

do humano, é conduzi-lo, através de uma série de manipulações, a estabilidade longe do assédio 

de agências Outras.  

Para os indígenas da Amazônia, os corpos não nascem prontos e por isso devem ser 

construídos ao longo da vida, por sua vez, a construção dos corpos está ligada a construção da 

pessoa e por isso os corpos têm de ser humanizados pelos parentes para serem reconhecidos 

como gente.   

Um fator de grande importância relacionado aos resguardos na Amazônia é o sangue, 

de acordo com Belaunde (2006) a manipulação do sangue ocupa um lugar central na 

manutenção da saúde entre os povos indígenas amazônicos, ele é veículo de ligação com outros 

espaços-tempos cosmológicos e, por isso, deve ser observado por uma perspectiva xamânica, 

ainda segundo a autora: “É necessário articular as noções amazônicas do sangue com visões 

atuais sobre perspectivismo para poder posicionar o gênero entre os debates teóricos sobre 

cosmologia” (BELAUNDE, 2006, p. 207). E, não por acaso, as pesquisas sobre gênero na 

etnologia amazônica geralmente acontecem na chave: resguardo-sangueparentesco.  

Contudo, as primeiras pesquisas que se popularizaram sobre este assunto foram sobre 

o couvade, que se refere ao resguardo masculino e aos cuidados perinatais, e em alguns casos, 

ao pós-parto. A prática intrigava os antropólogos da época em função da presença ativa do 

marido durante o parto e pós-parto de sua esposa, o que era encarado como uma simulação 

social masculina, de situações biológicas femininas (CAUX, 2015). O termo couvade 
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posteriormente foi questionado e refletido por outros autores e autoras, mas o que atraia os 

antropólogos a este assunto era a participação masculina neste processo, por isso pouca atenção 

foi dada às práticas de resguardo das mulheres.  

Posteriormente os estudos sobre resguardo foram um importante eixo de compreensão 

para gênero, sexualidade, manejo de fluidos e fabricação de corpos. Os resguardos passaram a 

ser observados como um processo corporal, mas não essencialmente biológico, onde se operam 

diferenciações na construção de pessoas e, inclusive, entre seres humanos e não humanos 

(FAUSTO, 2002). Para além disso, os resguardos são ainda uma importante prática de bem-

estar coletivo, que versam sobre a saúde das mulheres, de seus parentes e de toda a comunidade.  

1.3 SOBRE O CAMPO  

A pesquisa que deu origem a esta monografia foi realizada ao longo do ano de 2018, 

durante o período de mobilidade acadêmica no Instituto de Natureza e Cultura na Universidade 

Federal do Amazonas (UFAM), campus Benjamin Constant, alto Solimões, Amazonas, Brasil. 

Cheguei à Benjamin Constant em janeiro de 2018 e permaneci até o fim de dezembro do mesmo 

ano.  

Fui para o alto Solimões com meu filho, que na época tinha cinco anos. Eu estava muito 

motivada com a ideia de fazer campo e para além disso, me interessava a possibilidade de 

estudar antropologia em uma universidade onde a maioria dos alunos fossem indígenas.  

Antes de partir para o Amazonas, li um pouco sobre a história da região, sobre as etnias 

do Solimões e Vale do Javari, mas preferi conhecer o lugar primeiro antes de traçar maiores 

planos. Confesso que meu coração já batia forte pelos Ticuna, o fato de estarem espalhados 

pelos três países da fronteira, o contato prolongado com os brancos e a cidade e o fato de um 

ritual de puberdade feminino ser o principal momento ritual, me encantavam. Mas a verdade é 

que a minha escolha não foi exatamente objetiva, na verdade fui “capturada” pelos Ticuna, em 

um mecanismo estranho (para mim, é claro!) de rejeição - aproximação- afastamento.  

Começamos a subida para o Solimões em um dia muita chuva e foram sete dias de 

subida, entre paradas para descarregar o barco nas cidades ao longo do rio, até chegar em 

Benjamin Constant. No barco conheci Linicia, antropóloga e Ticuna. Ela se apresentou e me 

convidou para conhecer sua aldeia, Filadélfia. Foi ela quem me instruiu sobre com quem eu 

deveria falar, para quem pedir autorização e etc.  

A aldeia de Filadélfia foi o lugar central de trabalho de campo, contudo ao longo da 

pesquisa passei por 7 aldeias Ticuna, o que contribuiu para que eu tivesse uma visão mais ampla 
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e diversificada sobre o tema pesquisado. Além disso, muitos Ticuna de diversas aldeias estudam 

na UFAM, o que proporcionou muitas oportunidades de discussão sobre temas relevantes na 

pesquisa. Considero que fui muito afortunada - apesar de todas as dificuldades que tive em 

relação a insegurança, receios e a minha inexperiência em campo – pois pude encontrar entre 

os Ticuna pessoas que já estavam envolvidas em discussões antropológicas, que já faziam 

pesquisa sobre a sua etnia, que já liam os textos de outros antropólogos sobre si mesmos e outras 

que tinham um real interesse no assunto e assim facilmente internalizaram o tema da pesquisa. 

Acredito que este tenha sido o meu maior ganho enquanto aspirante a antropóloga; fazer a 

pesquisa com e não sobre.  

Parte da bibliografia aqui utilizada foi também indicada pelos próprios Ticuna, que nas 

comunidades onde ia passando se lembravam dos antropólogos que ali estiveram, e me faziam 

críticas e sugestões sobre seus trabalhos.  

Muitos leem, mesmo que parcialmente, os trabalhos antropológicos produzidos sobre 

eles, o que foi um grande privilégio durante a minha pesquisa, pois podia debater os textos 

diretamente com alguns amigos e discutir sobre as observações que vinha fazendo em campo.  

Além disso, os Ticuna do Brasil contam com professores bilíngues e linguistas e atualmente são 

responsáveis pela normatização gramatical de sua língua. A Organização Geral dos Ticuna 

Bilíngue (OGPTB) tem diversos livros publicados em seu nome incluindo livros didáticos, 

paradidáticos e livros publicados exclusivamente em língua Ticuna.  

 Dentre muitos temas que passaram pela minha cabeça nos primeiros dias de 

aproximação o que acabou criando raízes foi resguardo, mais especificamente os resguardos 

praticados pelas mulheres. A minha intenção inicial era acompanhar o passo a passo de como 

os resguardos eram feitos e entender qual o significado de seus interditos. Mas, com o tempo, 

fui notando que o que se chamava de resguardo (aure) variava consideravelmente de um relato 

a outro, a proximidade com a cidade, a mudança no estilo de vida por conta das escolas e 

trabalhos urbanos e a presença forte de religiões cristãs exigiram que a prática se modificasse, 

estes fatores deslocaram o foco de atenção da pesquisa, de uma descrição minuciosa da prática 

para o porquê da prática em si.  

O meu primeiro contato objetivamente direcionado a pesquisa foi feito com a 

Associação de Mulheres Ticuna do Alto Solimões (AMIT). Foi com as senhoras da associação 

que discuti o tema da pesquisa e a contrapartida. Posteriormente fui pedir autorização ao cacique 

da aldeia, depois às lideranças em geral e, por fim, em assembleia geral com os moradores. 

Comecei este processo em fevereiro, algumas etapas foram mais difíceis que outras. Para mim 
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este foi o período mais desgastante, com muitos altos e baixos, frustrações, insistências, 

desistências e reajustes, só fui conseguir a autorização, de fato, no fim de maio.  

Enquanto eu me aventurava amargamente pelos caminhos dos (des)acordos e da 

burocracia, comecei a estudar a língua Ticuna. Dei início aos estudos através de um curso piloto 

oferecido pela UFAM, no primeiro semestre de 2018. No segundo semestre, continuei a fazer 

aulas particulares com Highsmit Ferreira, que havia sido meu professor neste curso.  

Como a grande maioria dos antropólogos que trabalham do lado brasileiro não aprende 

a língua, muitos estranharam o meu interesse em aprendê-la e, devo dizer que a maioria das 

pessoas não tinha lá muita paciência para me ensinar. Além disso, um aprendizado mais 

aprofundado da língua exigiria de mim uma maior dedicação, o que, dadas as condições, não 

era possível. Fui para Benjamin com meu filho e tinha que dividir o meu tempo entre a 

maternidade, as aulas da graduação, o trabalho de campo, o estudo da língua e as leituras sobre 

os Ticuna. Contudo, aprendi a transcrever a língua razoavelmente bem, entendia razoavelmente, 

mas aprendi a falar muito pouco. De qualquer forma, percebo que o pouco que aprendi foi de 

grande importância.  

Durante o minha a permanência em Benjamin, fui bolsista pelo Programa Institucional 

de Bolsas de Iniciação Científica (PIBIC) subsidiada pelo Conselho Nacional de 

Desenvolvimento Científico e Tecnológico (CNPQ) 1  e orientado pela professora doutora 

Antônia Ivanilce de Castro Dácio. A pesquisa teve como objetivo investigar os interditos 

alimentares praticados pelas mulheres Ticuna de Filadélfia, tendo como foco a relação entre as 

restrições alimentares, a cosmologia e gênero. Portanto, parte dos dados apresentados aqui são 

provenientes desta pesquisa.  

  

1.3 SOBRE OS TICUNA  

Os Ticuna habitam, principalmente, o trapézio amazônico; Perú, Brasil e Colômbia e 

a extensão do alto rio Solimões. Configuram o grupo indígena mais numeroso da Amazônia 

brasileira, com uma população em torno de 53544 pessoas (SIASI/SESAI2, 2014). São falantes 

de uma língua Tonal de mesmo nome, considerada isolada, pois não faz parte de nenhuma 

família linguística conhecida.  

                                                
1 PIB – A – 0077/2018 As mulheres ticuna: tabus alimentares e processos de genderificação.  
2 Respectivamente, SIASI = Sistema de Informação da Atenção à Saúde Indígena e SESAI =Secretaria Especial de 

Saúde Indígena.  
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A primeira descrição sobre os Ticuna foi feita por Frei Cristóbal de Acuña em 1639, o 

contato com os brancos foi-se intensificando a partir da instalação das primeiras missões no 

médio Solimões por volta do ano 1700 (GOULARD, 1994), neste período iniciam-se as 

primeiras tentativas de aldeamento promovidas pelos missionários, que tinham o intuito de 

concentrar os indígenas em uma mesma região e facilitar a catequização. Posteriormente, 

durante os dois ciclos da borracha - início do século XX - o contato com os brancos foi 

intensificado. Neste período as malocas/ casas coletivas foram destruídas, para que os indígenas 

vivessem mais perto dos barracões dos patrões e tivessem menos meios de resistirem 

coletivamente.  

São divididos em bándos conforme o seu habitat, nos diversos igarapés. 

Estes bandos mantem entre si pouca communicação e, ás vezes, vivem 

mesmo em certa desconfiança uma contra a outra. Os seus patrões 

collocados em  barracões na bocca dos igarapés habitados pelos indios, 

monopolizam todo contacto com elles e os determinam a seu criterio e 

interesse. (NIMUENDAJU, 1929, p. 194)3  

  

Qualquer tentativa de resistência era brutalmente reprimida, o que culminou em 

diversos massacres da população Ticuna4. As malocas clânicas deram lugar às casas de palafita, 

as pessoas foram divididas em famílias nucleares e começaram os batismos com nomes de 

branco e a utilização de sobrenomes (OLIVEIRA FILHO, 1988). Hoje existe apenas uma 

maloca tradicional Ticuna, que está na Colômbia, onde existem também malocas multiétnicas 

local em que vivem muitos Ticuna.  

Devido a estes processos de aldeamento, as aldeias Ticuna, especialmente aquelas 

situadas próximo às margens do Solimões, configuram-se em pequenos territórios para uma 

grande população. A maioria não conta com área de reserva para caça, pesca ou para o roçado. 

O que faz com que os Ticuna tenham que se deslocar para outras aldeias para exercer estas 

atividades ou, o que tem sido frequente entre os mais jovens, que abandonem estas atividades e 

busquem trabalhos nas cidades próximas.  

  

1.4 TICUNA/ MAGÜTA/ POGÜTA  

  

                                                
3 Mantive a grafia original do autor.  
4 Um dos mais conhecidos é O massacre de Capacete, ocorrido em 28 de março de 1988 no igarapé Capacete 

município de Benjamin Constant (Amazonas). Durante uma reunião, onde se discutia melhores condições de 

trabalho, pois os Ticuna eram coagidos a trabalhar para os patrões da borracha em troca de salários ínfimos.  

Foram surpreendidos pelos capangas dos patrões, que já chegaram com metralhadoras atirando para todos os 

lados. Muitos Ticuna morreram e várias pessoas ficaram gravemente feridas. Em 2019, esta data passou a ser 

feriado no município de Benjamin Constant, AM.  
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Ticuna, Tukuna ou Tikuna, a grafia da palavra varia de acordo com a época e o país.  

A grafia com “C” é a mais utilizada no Brasil, com “K” é utilizada no Peru e na Colômbia, essa 

distinção na escrita se deve ao fato de os três países terem estudos linguísticos dissociados e, 

consequentemente, uma normatização da língua diferente. Tukuna, com “k”  e  

“U” era usado nos primeiros textos descritivos de viajantes e missionários, hoje não se usa mais 

esta grafia.  

Esta é uma denominação externa dada por seus vizinhos falantes de línguas Tupis, segundo 

Goulard:  

 A origem deste termo é sem duvida alguma Tupí (3). O termo una significa 

preto (Stradelli 1929: 706; Da Cunha 1978: 306), e consequentemente [a 

palavra] pixuna se utiliza para tudo o que é de cor preta (StradeIli: ibidem). 

Enquanto as raízes tac, tec, tic, toc, ou tuc, derivam, segundo Villarejo (1988: 

216), de taco que significa "homem", ou segundo Barboza Rodríguez (1903: 

4) de ticu, "líquido". Para Sampaio (1955: 288) teca é o "corpo" ou a 

"aparência". (GOULARD, 1994, p. 312, eu traduzo, grifos meus).  

Embora esta seja uma denominação externa, ela não é considerada pejorativa e 

provavelmente se refere ao hábito que os Ticuna têm de pintar o corpo todo de preto, com 

exceção do rosto, utilizando o jenipapo (Genipa americana). A pintura do corpo todo com o 

Jenipapo é um motivo de orgulho para a etnia, é a pintura mais tradicional e é utilizada em 

diversos momentos e para distintos fins, muitas vezes estes se auto diferenciam dos grupos 

indígenas vizinhos afirmando serem mais negros (GOULARD, 1994).  

Conta o mito de origem que os Ticuna foram pescados por Yo’i no igarapé sagrado  

Eware (próximo às nascentes do igarapé São Jerônimo), por este motivo a autodenominação é  

Magüta, em tradução literal “povo pescado com vara”. Matarezio filho (2015) aponta que o que 

difere os termos Magüta e Pogüta é o movimento feito na hora da pesca, Magüta se refere ao 

movimento de lançar a linha na água enquanto Pogüta se refere ao movimento de puxar a vara 

de pesca.  

Já Goulard (2009), diz que a diferença entre os termos é relacionada à época e 

qualidade dos seres. Os Pogüta seriam os primeiro humanos a serem pescados por Yo’i, mas 

devido as suas relações incestuosas sumiram no primeiro cataclismo, somente após o 

estabelecimento dos clãs e das regras matrimoniais essas pessoas passam a ser duũgü (gente) e 

são chamados de Magüta. Goulard dá a entender, portanto que os Magüta são descendentes dos 

Pogüta.  

Atualmente há ainda uma diferenciação de ordem religiosa, especialmente para os 

praticantes das religiões neopentecostais, estes se afirmam Ticuna, pois diferem a mitologia da 
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religião e portanto não veem sentido em se afirmar Magüta. Por este motivo, refiro-me a etnia 

nesta monografia como Ticuna, visto que esta é a denominação mais utilizada atualmente.  

  

1.5 LÍNGUA  

  

A língua Ticuna é considerada como uma língua isolada única, por não ter sido 

confirmado seu parentesco com nenhuma família linguística existente na Amazônia. Houveram 

tentativas de relacionar a língua ao tronco Macro-Tukano, ao Katukina e ao arawak, mas à longo 

prazo todas essas tentativas de associação do Ticuna a uma família linguística já conhecida 

foram consideradas infundadas (GOULARD, 1994).  

A sua fonologia possui um sistema tonal complexo onde são materialmente 

encontrados os seguintes níveis fonéticos de altura: alto, meio-alto, médio, meio-baixo, baixo e 

extra baixo (SOARES, 1995).  

A grafia da língua, não é um consenso e é uma para o Perú e Colômbia e outra para o 

Brasil. Do lado Brasileiro ela foi normatizada pela OGPTB (Organização dos Professores 

Ticuna Bilíngue) em parceria com Marilia Facó Soares e segue sendo discutida em reuniões que 

visam aprimorar a gramática da língua e o seu posterior ensino nas escolas das aldeias. No Peru 

os principais estudos da língua e sua gramática foram realizados pelo Instituto Lingüístico de 

Verano (Summer Institute of linguistic) e na Colômbia os estudos que mais se destacam são os 

da linguista Montes Rodriguez e os de etnolinguistica de Jean-Pierre Goulard e Abel Antônio 

Santos Angarita.  

A proximidade com a cidade não costuma ser uma ameaça à língua, a maioria dos 

moradores jovens das aldeias do Brasil são bilíngues (ticuna, português) e alguns são trilíngues 

(ticuna, português e espanhol). Os mais idosos, principalmente as mulheres, muitas vezes falam 

apenas ticuna. As escolas das aldeias são bilíngues e alfabetizam tanto em português quanto em 

ticuna.  

É importante salientar que a grafia que eu utilizado nesta monografia é a utilizada no 

Brasil, normatizada pela OGPTB. Contudo, manterei a grafia original de outros autores em suas 

respectivas citações.  

  

1.6 FILADÉLFIA  
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Filadélfia é uma das aldeias pertencente à Terra Indígena Santo Antônio homologada 

em 1991 (Fonte: Funai) para a etnia Ticuna. Também são pertencentes a esta terra indígena as 

aldeias Porto Cordeirinho e Bom Caminho, De acordo com dados do Polo Base de Saúde 

(SESAI) de Filadélfia Torü Ma´ü, a população da terra indígena é de 3.887 habitantes (dados 

de 2017). Estão em processo de homologação as aldeia de Bom Jardim I (Kokama) e Bom 

Jardim II (Ticuna), que serão anexadas a esta T.I.. Santo Antônio se situa na fronteira do Brasil 

com o Peru, tem o perímetro de 15,04527 km (OLIVEIRA, 1998) e está à margem direita do 

rio Solimões na confluência com o rio Javari. É pertencente ao município de Benjamin Constant, 

Amazonas - Brasil.   

O acesso a cidade na época da cheia ou alagação é feito por meio de canoas com motor 

peque-peque que atravessam o igarapé Santo Antônio levando as pessoas até Bom Jardim, à 

partir dali o percurso é feito de moto.  

  

  
Figura 1: Igarapé Santo Antônio na época da cheia/ alagação, visto a partir de Filadélfia. Ao fundo Bom 

Jardim I e II (Foto da autora)  

  

Já na época da vazante o trajeto pode ser feito integralmente por via terrestre, levando 

em torno de 30 minutos do centro da cidade até Filadélfia a depender da condição da estrada. A 

proximidade com a cidade faz com que muitos Ticuna se desloquem cotidianamente a fim de 

venderem seus produtos agrícolas na feira de Benjamin Constant, terem acesso a benefícios 

sociais, estudar, ir ao hospital municipal, dentre outras coisas.  
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A terra indígena Santo Antônio como a maioria das T.I.s da região foi resultado de um 

processo de aldeamento. Os Ticuna já ocupavam a margem direita do Solimões no passado, mas 

foram afastados devido à presença de seringalistas que começaram a ocupar a região no primeiro 

ciclo da borracha. Posteriormente, a FUNAI realocou-os as margens novamente para facilitar a 

realização dos atendimentos técnicos. Durante o segundo ciclo da borracha os Ticuna foram 

incorporados como mão de obra para os patrões. Esse processo aconteceu de forma violenta e 

foi neste período que foram destruídas as malocas Ticuna do lado brasileiro.   

Atualmente algumas casas são feitas de alvenaria, mas a maioria é feitas de madeira, 

seguindo um modelo tipicamente ribeirinho. O teto é feito de telhas de alumínio e nos locais 

onde alaga possuem palafitas, maiores ou menores dependendo do nível de subida da água. 

Geralmente a entrada principal da casa fica na sala, os quartos ficam nas laterais da casa e a 

maioria das casas possui uma cozinha interna onde ficam a geladeira, os mantimentos e 

utensílios como panelas, copos e pratos e quase todas elas possuem uma varanda grande 

geralmente nos fundos ou algumas vezes na lateral, costumeiramente na parte que dá para o 

terreiro5. Neste “varandão” é onde costuma ficar a mesa de refeições (quando há), o fogão a 

lenha e uma parte para fazer assados na lenha, geralmente carnes. A parte onde se lava a louça 

também fica na varanda, que pode ser uma pia ou um espaço separado com chão de madeira, 

com a água trazida por baldes. Quando a família possui fogão a gás, ele também costuma ficar 

neste cômodo. Esta descrição da varanda vai de encontro com a feita por Nimuendaju, em  

1929 “Nunca cozinham dentro da casa de morada mas sempre em um rancho separado há 20100 

passos de distância onde se encontra tudo o necessário para o fabrico da farinha e o preparo da 

comida além dos potes com água cobertos com cuyas.”6 (p. 199)  

Este também é o lugar preferido para receber visitas, tanto por ser fresco como por 

possibilitar a conversa enquanto se prepara algo para comer. Muitas vezes, as visitas que são 

parentes entram diretamente por esse espaço. Foi neste espaço onde tive a maioria das 

conversas, onde fazíamos as refeições nas casas, tirei cochilos, gravei entrevistas...e depois de 

muito tempo notei que na maioria das casas que passei nunca havia visto seus quartos e nem 

sabia dizer quantos eram. Não que os Ticuna me privassem de entrar neles, mas eles não são 

um espaço de convivência, servindo para dormir, ter relações sexuais e também é o local onde 

as mulheres fazem o parto e o resguardo pós-parto. Não é costume ficar dentro de casa durante 

                                                
5 Local onde plantam-se arvores frutíferas e plantas medicinais em volta da casa. 
6 Mantive a grafia do autor.  
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o dia, com exceção das famílias que possuíam TV via satélite e que permaneciam na sala para 

assisti-la.  

Embora a minha intenção inicial nesta pesquisa fosse ouvir majoritariamente as 

mulheres, a varanda como espaço de convivência, fez com que todos que passavam pelas casas 

acabassem contribuindo, o que acabou favorecendo e ampliando as questões que eu tinha 

inicialmente.  
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2. CORPO (NAÜNE)  

  

O corpo existe e pode ser pego.  

É suficientemente opaco para que se possa vê-lo. 

Se ficar olhando anos você pode ver crescer o 

cabelo.  

O corpo existe porque foi feito.  

Por isso tem um buraco no meio.  

O corpo existe, dado que exala cheiro.  

E em cada extremidade existe um dedo.  

O corpo se cortado espirra um líquido vermelho.  

O corpo tem alguém como recheio.  

O corpo - Arnaldo Antunes  

O rio Solimões é o corpo de uma grande Samaumeira que foi derrubada pelos irmãos  

Yo’i e Ipi para que a luz pudesse surgir e não fosse mais sempre noite. Wone, esta enorme 

Samaumeira, cobria o céu e impedia que a luz entrasse, tudo era sempre escuro, sempre frio... 

Yo’i e Ipi preocupados com a perpétua escuridão resolveram fazer alguma coisa, pegaram um 

caroço de araratucupi (tcha) e começaram a jogar contra a copa da árvore para descobrir o que 

existia do outro lado. Eles jogaram muitos e muitos caroços e fizeram vários furinhos por onde 

a luz penetrava e assim criaram as estrelas (e’ta). Mas ainda estava muito escuro, Yo’i e Ipi 

espiaram por um dos buraquinhos e viram que havia uma preguiça real que segurava a copa de 

Wone. Chamaram então todos os animais da floresta para tentar derrubar a árvore, mas ninguém 

conseguiu derrubá-la. Foi aí que apareceu o Quatipuzinho (Taine), ele prometeu derrubar a 

árvore com a condição de se casar com Aicüna, uma das irmãs de Yo’i e Ipi, todos concordaram. 

E lá foi o Quatipuruzinho, subiu na Samaumeira e jogou formigas de fogo nos olhos da preguiça 

real, como não aguentava de dor a preguiça soltou a Samaumeira, a árvore enfim caiu, e assim 

o dia foi criado. Do tronco da Samaumeira formou-se o rio Solimões e de seus galhos foram 

formados os afluentes e os igarapés. Assim o corpo da árvore (Naiüne) se transforma no corpo 

do rio (Deáüne).  
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Figura 2: A grande samaúmeira transformada no rio Solimões. Desenho feito pelos Ticuna, extraído de: O livro 
das arvores Ticuna, p. 15.  

Os mitos Ticuna são sequenciais, começando desde o início dos tempos quando tudo 

no universo se transformava e era üüne (imortal), até os Ticunas serem pescados no igarapé 

Eware e serem divididos em clãs. Não farei aqui a narrativa completa dos mitos, pois eles são 

muito extensos, cheios de detalhes e já foram amplamente transcritos e descritos por outros 

antropólogos, dentre eles Nimuendajú (1929 & 1952), Oliveira Filho (1988), Goulard (2009), 

Angarita (2010 & 2013), Matarezio Filho (2015). Optei começar por este trecho da narrativa 

porque através dela podemos entender a forte relação entre corpo (na’üne) e a constituição do 

cosmos (na’ane) Ticuna.   

Neste capítulo abordarei mais objetivamente a relação existente entre corpo (na’üne) e 

território/ cosmos/ terra (na’ane), ou, em outras palavras, neste capítulo procuro investigar o 

que é um corpo Ticuna. Para melhor compreensão deste ponto é necessário entender um pouco 

da estrutura da língua, para isso me basearei majoritariamente no trabalho de Angarita (2013), 

que é Ticuna e mestre em etnolinguística em sua língua materna. Cruzo está referencia com as 

informações apresentadas por outros linguistas e finalmente trago também informações 

coletadas por mim em campo que complementam o entendimento.  
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Na língua Ticuna, diferentemente do português, existem palavras independentes e 

palavras dependentes ou inalienáveis. As palavras independentes são como as nossas, pode-se 

dizê-las sem referenciar a alguém, e as dependentes são aquelas onde é necessário acrescentar 

a partícula de pessoa, elas não fazem sentido se ditas de forma isolada, sempre é necessário 

relacioná-las a alguém. De maneira geral, as palavras inalienáveis são: as partes do corpo, partes 

de vegetais, do cosmos/ território/ terra e os termos de parentesco (GOULARD & 

RODRIGUEZ, 2013).  

Desta forma palavras como as partes do corpo são necessariamente possuídas 

(dependentes). Por exemplo, não se pode dizer apenas ẽru, “cabeça”, se diz 

naẽru “cabeça” (literalmente: cabeça dele). O mesmo ocorre para palavras 

como naane “terra” (literalmente: terra dele), não se pode dizer apenas 

ane.(ACOSTA, 2016, p. 51, eu traduzo)  

Seguindo o exemplo dado pela linguista Acosta, numa tradução mais literal na’eru  

seria “cabeça dele” (na partícula de ele + eru cabeça), já “sua cabeça” referindo-se a você é 

cu’eru (cu partícula de Cuma = você + eru = cabeça). Na palavra na’ane, que se traduz 

usualmente como “terra”, a tradução mais literal seria “terra dele” ou “ele + terra”, pois assim 

como a cabeça, a terra é “de alguém”. Se fosse minha terra, se diria tcha’ane. Tcha é partícula 

de tchama (eu), logo a tradução usual seria “minha terra”. Porém, aqui irei fazer uso de uma 

tradução mais “ao pé da letra” para que seja possível compreender que tipo de relação as 

palavras empregadas querem mostrar. Abaixo mostro uma tabela com as partículas relacionadas 

a cada pessoa, para facilitar o entendimento ao longo do texto.  

Quadro 1: Partículas de pessoa.  

PESSOA  

(PORTUGUÊS)  

PESSOA 

(TICUNA)  

PARTICULA  

Eu  Tchama  Tcha/ Tchau  

Você  Cuma  Cu/ Qu  

Ele  Nüma  Na/ Ni  

Ela  Ngima  I/ Ni  

Ele/Ela (gênero 

neutro)  

Tüma  Ta/ Ti  

Nós/ vós  Tomagü/ 

Yiemagü  

Ta/ Ti (acressenta-se o sufixo gü – plural- ao 

final da palavra)  

Vocês  Pemagü  Pe/ Pi  

Eles, elas e eles/ elas  Nümagü, 

ngimagü e 

tümagü  

Ta/ Ti Acresenta-se apenas o gü (sufixo de 

plural) ao fim da palavra, usando a mesma 

partícula como prefixo.  

Fonte: Quadro elaborado pela autora  

Então, as palavras dependentes sempre virão prefixadas de uma das partículas acima.  
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Esta característica da língua Ticuna, não é algo fortuito, ela remete a ideia de como o cosmos 

foi formado e a transformacionalidade dos corpos. Logo, o que está sendo expresso é uma 

relação entre o sujeito que fala e a “coisa” de que se fala. E é o corpo do sujeito que se relaciona 

com o corpo do que é referido, pois para os Ticuna tudo tem um corpo (ANGARITA, 2013).  

Então, na palavra tchau’ane (eu+ terra) o que está sendo dito é que a terra é a  

extensão/relação desta pessoa que, neste caso, é o “eu”. O mesmo fato é apontado por Lima 

com relação à língua Juruna:  

Na língua juruna, muitas palavras jamais ocorrem dissociadas de um pronome 

possessivo. A palavra para peixe, ou para pedra, apresenta-se no discurso 

como nome de uma entidade dotada de existência própria, mas a palavra para 

pé só ocorre como uma entidade relativa: trata-se sempre do pé de alguém. É 

claro que peixe e pedra também podem ser referenciados a alguém, mas nesse 

caso adicionasse uma marca gramatical específica para significar que a posse 

não é uma relação interna, intrínseca ou constitutiva do sujeito. (STOLZE, 

2002, p.3)  

Embora a autora tenha traduzido essa relação como “posse”, é necessário deixar  

claro, que na língua Ticuna, essa “posse” não designa uma de propriedade sobre a “coisa”. Para 

relações de posse o pronome utilizado em Ticuna é tchorü (meu/ minha) que é utilizado para 

coisas que são apenas coisas ou para corpos que estão separados, que não são extensão do corpo 

de alguém. Como por exemplo, na frase Tchorü maüne ni’ῖ (este é meu coração), coração é uma 

palavra independente, isto é, não está relacionada ao corpo de ninguém, existe por si só. Para 

nós ocidentais, essa noção de que o coração não é diretamente relacionado ao corpo pode nos 

parecer estranha, mas como vimos no mito acima o coração da Samaumeira continua a bater 

mesmo após a sua queda e continua vivo mesmo após ser arrancado de seu toco. A “evidência” 

de que ele continua vivo é que ainda pode se transformar e gerar vida, pois dele brota o primeiro 

pé de Umari. Por isso, maüne é uma das poucas partes do corpo que não necessita da partícula 

de pessoa, conforme me disse um amigo Ticuna “O coração Ticuna bate por si só, ele está dentro 

do corpo, mas existe independente dele”. Um corpo de pessoa não é tão diferente do corpo da 

Samaumeira, o que os diferencia é a “casca” ou a maneira que ele se apresenta sob uma 

determinada perspectiva, mas ambos os corpos contém os quatro princípios do ser Ticuna e 

estes princípios estão contidos em tudo o que possui um corpo. Segundo Angarita (2013), os 

quatro princípios do ser Ticuna são: pora (força/ poder), qua (conhecimento/ saber), naẽ 

(alma/pensamento) e maü̃ (vida), eles existem em todos os seres; animais, vegetais, rios, nos 

vários tipos de espíritos, em indígenas e não indígenas. Estes princípios nascem com os seres e 

são fortalecidos ou enfraquecidos ao longo da vida de acordo com a maneira com que são 
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trabalhados, tanto na vida cotidiana como nos momentos rituais de abertura e transição (yüü) e 

nos momentos de resguardo (aure).  

Tudo tem um corpo, porque nos tempos antigos tudo era gente. Mas era um tipo de 

gente diferente, gente passível de transformação. Estes seres se transformavam em animais, 

plantas, espíritos e no ambiente ou no cosmos. O rio Solimões só existe hoje porque o tronco 

da Samaumeira se transformou nele, os galhos da Samaumeira se transformaram em igarapés, 

um dos igarapés gerados foi o Eware, onde os Ticuna foram pescados por Yo’i e de piracema 

de Matrinchã passaram a ser gente, passaram a ser Magüta; povo pescado. Essas 

transformações, que são amplamente relatadas nos mitos, têm relação com outro aspecto 

importante da ontologia Ticuna; o movimento. Há uma preocupação constante em Ser e com o 

Ser.  

A aproximação Ticuna com a história está atravessada por uma 

preocupação com o Ser, preocupação que é reformulada 

constantemente com o passar dos anos e as mudanças do entorno 

ecológico e sociopolítico, mas que se mantém vigente. (BELAUNDE, 

2010, p. 358, eu traduzo)  

O movimento está ligado à transformação, e a transformação é um atributo do corpo. 

Este corpo-ser que sempre está em relação com outros corpos e segue em uma busca contínua 

por transformações até a última instância que é a sua transformação, ou seu retorno, para a 

condição de üüne, imortal (GOULARD, 2009).  

No início o cosmos era todo üüne, ainda não havia duüũgü are (gentes de verdade) 

como os Magüta, tudo se transformava constantemente, os corpos eram menos fixos, mas todos 

eram duüũ (gente). O que significa dizer que, não necessariamente todos tinham a aparência 

física de humanos – ou não todos ao mesmo tempo – mas todos tinham uma visão de si mesmos 

como gente e de outras espécies como não-gente. O que caracteriza o Ser duüũ (gente) é o fato 

de que eles “também formam uma sociedade, têm seus momentos de rito, e possuem os quatro 

elementos do ser Ticuna” (ANGARITA 2010, p. 31, eu traduzo). É tudo uma questão de 

perspectiva, a forma física (ou fixa) é apenas um invólucro no qual o serpessoa está contido, ou 

seja, a aparência é só uma “roupa” que esconde dentro de si a forma humana, normalmente essa 

“humanidade” só é percebida por seres de sua própria espécie ou por seres transespecíficos, 

como os xamãs ou pajés. (VIVEIROS DE CASTRO, 1996).  

Segundo Abel Antônio Santos (2010), foi essa capacidade transformacional dos corpos 

que na língua Ticuna a nomeação de alguns elementos da natureza é igual a de partes do corpo 

humano, o autor nos dá o seguinte exemplo: “Uma planta tem nachaküü (braços), náchinü 
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(glúteos), naparà (pernas), maü̃ne (coração), nàpaküü (axilas), nátamü (meio das pernas) entre 

outras” (2010: 310, eu traduzo).  

A transformação dos corpos cria uma extensão entre eles, não havendo uma separação 

entre corpo e natureza como no pensamento ocidental, pois tudo tem corpo e é um corpo 

(ANGARITA, 2013).  

[...] segundo a cosmovisão Ticuna, grande parte dos elementos que compõem 

o território participam de uma condição igual a dos seres humanos. O 

comunitário Humberto Yumbato explica esta ideia da seguinte forma: “Uma 

árvore é uma pessoa, duũxü̃, uma restinga é uma pessoa, uma ravina é uma 

pessoa, uma ilha é uma pessoa, uma curva [do rio] é uma pessoa, porque tudo 

o que se vê aqui na natureza tem pessoa.  
(WERTHEMAN, 2016, p. 71, eu traduzo)  

Todo Ser tem um corpo, mesmo que ele não seja visível sob determinada perspectiva. 

Em todo corpo operam os quatro princípios do Ser Ticuna; pora, qua, maũ e naẽ, 

respectivamente: força/ poder, conhecimento/ saber, vida e alma/ pensamento. Os corpos estão 

em relação e em extensão com Outros, não só com outros corpos humanos, mas também com 

outros tipos de seres.   

A alteridade não é uma dentre as várias categorias formais impostas 

arbitrariamente pelo espírito sobre um mundo preexistente, em vista de sua 

ordenação, mas a condição imanente de categorização da experiência real, e, 

ao mesmo tempo, um vínculo necessário que dá corpo aos termos que efetua, 

pondo-os no mundo e assim pondo o mundo. (VIVEIROS DE CASTRO, 

2001, p. 9, grifos meus.)  

O corpo existe como Ser em transformação, ele é produto de uma série de 

transformações anteriores a sua existência como tal, durante sua vida passa por processos de 

feitura/ transformação/ fabricação e caminha constantemente para a transformação final no 

estado almejado de üüne (imortal). O estado de üüne é o estado inicial dos seres dos tempos 

antigos. As transformações dos corpos seguem ciclos, que não são necessariamente 

cronológicos (ANGARITA, 2013), estes ciclos estão mais relacionados aos movimentos do que 

à repetição. E, por fim, vemos que há uma relação intrínseca entre a língua, os mitos e a 

ontologia Ticuna, relação esta que se mantém mesmo com todas as interferências ocidentais em 

sua cultura, sejam essas interferências de ordem religiosa ou política.  

A abordagem de suas diferentes formas de expressão evidenciam categorias - 

desprendidas dele - que demonstram como o universo está formado por uma 

multitude de seres em interação contínua, constituídos de acordo com um 

mesmo esquema, sem importar a aparência do indivíduo: quer seja um ser 

humano ou não-humano, visível ou não-visível. O Ser como “corpo de afetos”, 

se insere em um meio que se fundamenta em um “corpo orgânico”; quer dizer 
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que o cosmos coordena a ligação de ambos, o que assegura sua totalidade. 

(GOULARD, 2009, p.1, eu traduzo)  

  

  

   

2.1 O CORPO E O GOSTO DOS PARENTES  

  

Conforme vimos anteriormente, existem corpos que são extensão de outros, grafados 

pelas palavras dependentes e corpos que são separados, grafados pelas palavras independentes. 

Desta maneira também se define os que são parentes dos não parentes e os que são do mesmo 

clã em relação e os que são de outros clãs.  

Os Ticuna tem um sistema matrimonial dividido em duas metades exógamas; pena e 

não pena (NIMUENDAJU, 1952; OLIVEIRA FILHO, 1988; ANGARITA, 2013;  

MATAREZIO FILHO, 2015). Fazem parte da metade pena as aves, como: arara azul, arara 

vermelha, japó, japiim, galinha, mutum, maguari etc. Fazer parte da metade sem pena; vegetais, 

frutas e animais que tenham relação com eles, como: avaí, jenipapo, cobra, onça, buriti, açaí, 

saúva, escorpião etc...Não será possível colocar todos os clãs aqui, pois são muitos, Goulard 

(2009) estima que atualmente existam mais de cinquenta clãs.  

Os clãs surgiram a partir do momento em que os Ticuna provaram do caldo feito por 

Yo’i e de acordo com o gosto que sentiram foram sendo divididos. Se o gosto sentido fosse 

“queimoso”, era do clã saúva, como a picada desta formiga, se fosse um gosto “pitiú” (mal 

cheiroso) era do clã onça, como o cheiro deste animal, se o gosto fosse de cupuaçu era do clã 

japó (MATAREZIO FILHO, 2015) e assim sucessivamente. Uma das versões do mito, 

transcrita por Goulard inicia da seguinte maneira “Naquele tempo as pessoas não tinham 

sabor...” (2009, p. 411, eu traduzo), com o sabor adquirido, adquiriram também os clãs. 

Matarezio Filho (2015) coloca essa aquisição de gosto como um devir, pois o gosto, em 

potência, já existia nas pessoas, quando elas provaram do caldo este gosto apenas foi revelado. 

O termo mais usual para se referir a clã em Ticuna é -cã ou -cüã, mas há também outro termo, 

apresentado por Goulard (2009), - ãca cuja tradução literal seria “pela boca”. Ao adquirir gosto 

as pessoas aprenderam a se casar e param de cometer incesto (womatchi).   

Durante um almoço, conversamos sobre casamento e Womatchi, havia varias pessoas, 

homens e mulheres de diversas idades. Perguntei qual seria a tradução mais aproximada de 

womatchi para o português e segundo me disseram womatchi é “carne torcida”. Mas afinal, 

perguntei, o que é uma “carne torcida”? Explicaram-me que é uma carne que não é boa para 

comer, é aquela parte da caça que se joga fora pois é muito dura e tem gosto ruim. Perguntei 
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então se o incesto tinha gosto ruim e de que forma se sentia isso, ao que me responderam que: 

nunca haviam cometido um incesto, mas as pessoas comentavam que era isso que acontecia, 

sentia-se esse gosto, a vida desta pessoa passava a ser amarga e elas passavam a ser perseguidas 

por espíritos, inclusive alguma vezes, eram mortas por eles. Pois o incesto degrada os 

ensinamentos de Yo’i e desequilibra o cosmos. Prosseguiram dizendo ainda, que quando na 

aldeia passava uma pessoa womatchi (incestuosa) aquilo virava o estômago, sentia-se náuseas 

e um gosto amargo na boca. Um dia conversava com um amigo e  chamei ele brincando de 

tchau’ene (irmão), ele levou imediatamente a mão à boca como que para controlar a náusea, eu 

não me lembrei de imediato desta conversa que havia tido meses antes e demorei a entender a 

situação. Ele me perguntou várias vezes “do que você me chamou?” em todas às vezes eu repeti 

“tchau’ene”, o mesmo gesto se repetia, até que ele começou a fazer sons de que realmente iria 

vomitar. Preocupada, resolvi perguntar o que estava acontecendo e ele pediu que eu dissesse a 

palavra em português. Quando eu disse  

“irmão” o gesto se repetiu novamente, ele ficou visivelmente incomodado, andou de um lado 

para o outro, enxugou a testa que suava, sentou, respirou fundo e finalmente veio sentar ao meu 

lado para explicar o que estava acontecendo. Bastante chateado pela minha falta de tato e 

buscando ter paciência, explicou que ele já havia declarado seu interesse por mim e que por 

mais que não tivéssemos uma relação afetiva além da amizade, eu não poderia chamá-lo de 

tchau’ene, nem mesmo em uma brincadeira, pois ele sentiria náuseas e o gosto amargo do 

incesto.  

A situação de incesto induz a um estado amargo, na-ü. Agora, o amargo é a 

expressão de não amadurecimento, de tudo o que ainda está verde, do-ü (não-

doce, amargo). Assim, no mito de origem a terra estava verde, do-ü, era 

instável; apenas com o fim das relações incestuosas, a instituição dos clãs, 

permitiu sua estabilidade. (GOULARD, 2013, p. 85, eu traduzo).  

Sugerir ao meu amigo que ele poderia ser meu irmão o levou a sentir um gosto do’ü, o 

que o fez ter náuseas. Dizer que ele era tchau’ene foi o mesmo que dizer que ele era parte do 

meu corpo e, para que pudéssemos nos relacionar ele deveria ser um Outro, “[..]é preciso 

afinizar para poder incorporar, e é preciso incorporar para consanguínizar.” (VIVEIROS DE 

CASTRO, 2015, p. 167).  

Os afins são todos aqueles que são de outra metade clãnica. Se eu, por exemplo, 

pertenço a um clã da metade com pena devo me casar com alguém da metade sem pena, 

independente do clã. As pessoas pertencentes ao mesmo clã chamam-se de Tchau’ene e 
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Tchau’eya, respectivamente irmão e irmã. Pessoas de uma mesma metade, mas que pertencem 

a outro clã não são irmãs, mas ainda são muito próximas para que o casamento seja permitido.  

Para se casar é preciso ser outro, ter um corpo outro, ter uma nominação independente.  

 Abaixo mostro um mapa de parentesco, a título de exemplo, para que se que 

compreenda as nominações e as posições em relação ao ego.  

  
Figura 3: Mapa de parentesco (exemplo elaborado pela autora). Fonte:  Dados da pesquisa de campo.  

Quadro 2: Termos de parentesco  

TERMOS DE PARENTESCO  SIGLA  

O’i  FF, MF  

Nõ’e  FM, MM  

-Nepü  FB  

- Tucü  SF  

- Natu  F  

-E  M, MZ  

Tutü  MB  

-Uma  BW  

-Ene  B  
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-Ane  ZH  

-Eya  Z  

-Te  H  

-Taa  BS, BD, ZS, ZD, DS, DD, SD, SS  

-Ãte  DH  

-Une  D  

-Acü  S  

-Nea  SW  

Fonte: Dados da pesquisa de campo..  

A seta em vermelho representa uma relação de aliança/ casamento, nota-se que no 

mapa todas as pessoas que são consanguíneas do Ego são Tchau + alguma coisa, porque são 

extensão de seu corpo, com exceção de tutü (MB), o’i (MF e FF) e no’e (MM e FM), por quê?  

A teoria mais aceita é de que, a regra do casamento preferencial é da mulher com o tio 

materno6 (GOULARD,1998 e OLIVEIRA FILHO, 1988), embora nos dias de hoje possam 

existir outros fatores que influenciem na escolha de um casamento a terminologia se mantém. 

Então quando o Ego se casar com seu Tutü, ela o chamará de Tchau’te (eu + marido), passando 

o homem a ser uma extensão de seu corpo, assim como ela será chamada por ele de Tchau’ma 

(eu + esposa) e passará também a ser uma extensão do corpo dele.   

As outras pessoas que não são extensão do corpo do Ego são no’e e o’i. No’e é usado 

para se referir a avó, bisavó, irmã da avó e aos entes femininos da a partir da segunda geração 

acima do Ego, o’i é usado para se referir ao avô, bisavô, irmão do vô e aos entes masculinos a 

partir da segunda geração acima do Ego. Porém, estes termos não se referem apenas às relações 

de parentesco, eles também são utilizados para se referir a pessoas mais velhas em geral, são 

termos de demonstração de respeito.  

O herói cultural Yoi [Yo’i] é referido diversas vezes como “vovô” Yoi [Yo’i]. 

Este tipo de uso dos termos para avós (vovô e vovó) é bastante recorrente nos 

mitos, aparecendo quando o personagem deseja tratar a pessoa mais velha 

respeitosamente ou mesmo carinhosamente. Vemos, com isso, que ao usar 

esses termos não se está referindo necessariamente a um parente. 

(MATAREZIO FILHO, 2015:43)  

                                                
6 Não há um consenso sobre o parentesco Ticuna, segundo GOULARD & BARRY (1998)  o matrimonio Ticuna 

seria o obliquo composto, pois oscila o casamento preferencial entre primos bilaterais e o casamento com o tio 

materno.   
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Por isso, estes termos não são extensão do corpo do Ego. Embora vovô e vovó sejam 

parentes (consanguíneos), o termo utilizado dá preferência à demonstração de respeito 

geracional, pois os mais velhos se encontram em um patamar mais alto com relação ao status 

social. Os mais velhos possuem mais conhecimento e sabedoria, assim como Yo’i, que é sempre 

referenciado como o irmão mais velho e sábio. Nunca ouvi um Ticuna se referir a Ipi como o’i, 

pois Ipi é o mais novo, é aquele que comete equívocos e não possui sabedoria.  

  

Quadro 3: Atualizações dos termos de parentesco  

                    ATUALIZAÇÕES      

Termo Ticuna  Sigla   Relação  Nomenclatura 

atualizada  

-Ma   W  (para  

masculino)  

Ego  esposa  Tinhura  

-Te  H   marido  Córi  

-E  MZ   Tia  Tia  

Fonte: Dados da pesquisa de campo.  

A terminologia Tia (se pronuncia como o T do espanhol) é utilizada hoje pelos Ticuna 

hoje em muitas aldeias do Brasil, em substituição a Tchau’e (mesmo termo usado para mãe), 

assim como Córi para marido e Tinhura para esposa, este ultimo é uma “ticunização” de 

“senhora”. A origem de Córi não é muito certa, alguns ticunas dizem que assim eram chamados 

os patrões do ciclo da borracha e outros me disseram que este é um dos nomes para se referir a 

Jesus Cristo, outros ainda afirmam as duas coisas.   

Para estes nomes se usa o pronome possessivo Tchorü (meu/ minha) e não partícula de 

pessoa, como nos outros termos de parentesco. Percebi que estes termos são usados 

principalmente por pessoas religiosas e que inclusive demonstravam aversão quando eu 

perguntava sobre os termos “antigos”, a justificativa é que os termos “antigos” não demonstram 

a seriedade de uma relação, são desrespeitosos e tem uma conotação muito corporal/ sexual. 

Esta noção é particularmente interessante, pois não é apenas uma mudança de nomenclatura, 

mas uma mudança em como se pensam as relações de parentesco e, por consequência, as 

relações entre estes corpos. A conversão ao cristianismo e contato intenso com os patrões da 

borracha trouxe uma noção de corpo individual aos Ticuna, esta tensão entre individualismo e 

dividualismo ou entre individualismo e holismo já foi apontada na  

Amazônia por Vilaça entre os Wari’ (2005, 2007, 2015).  

Embora a cultura nativa esteja obviamente presente na definição de como o 

Outro é apropriado, não estamos lidando com a coexistência de duas culturas 
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em si, mas, idealmente, pelo menos do ponto de vista nativo, com a alternância 

entre elas: elas se tornam brancas, depois indígenas, e novamente brancas, e 

assim por diante, da mesma maneira que os xamãs agora são humanos, e 

depois animais. (VILAÇA, 2015, p. 204, eu traduzo)  

Assim esta relação nem sempre é conflitiva e há pessoas que utilizam os dois termos. 

Por outro lado, isso nos mostra um mecanismo de separação de corpo onde as noções de 

extensão (como dividuais) está em disputa com a noção posse (indivíduos).  

Afinal, foi a noção de espírito que introduzimos no pensamento de vocês, não 

foi?” Mas eis que um homem chamado Boesoou, que havia sido mestre do 

discurso ritual (e, de acordo com Clifford 1998, acabou se tornando pastor), 

declarou então o seguinte: “Espírito? Que nada! Vocês não nos trouxeram o 

espírito. Já sabíamos da existência do espírito. Agíamos segundo o espírito. O 

que vocês trouxeram foi o corpo! (Leenhardt, 1947 APUD STOLZE, 2002, p. 

9-10)  

Seguindo a análise de Stolze acerca da citação, noção de ter um corpo, refere-se à um 

corpo separado, um corpo descontínuo e individual, que não está diretamente relacionado a 

outros corpos. Contudo, entre os Ticuna, essa noção diverge bastante da cosmologia, onde os 

corpos estão em constante transformação e mantém relação uns com os outros. Estas relações 

podem se diferenciar em graus de proximidade/ conexão/ incorporação, mas não em essência.  

Creio que a relação com o patronato não é meramente casual, um corpo produtivo, 

voltado ao trabalho alienado deve ser individual e não extensivo. Da mesma maneira, para a 

cultura cristã a alma é salva de forma individual, pois cada pessoa tem uma. Seguindo ainda a 

hipótese de Stolze, se o que havia antes era o espírito, e a noção Ticuna não propõe uma 

separação clara entre corpo e alma, havendo agora um corpo individual as duas coisas se juntam. 

Só pode haver alma individual porque há um corpo individual e vice e versa.   
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2. RESGUARDO  

Te vamos a adornar el cuerpo  

A nuestra, a nuestra taricaya  

Porque es inmortal, inmortal, inmortal  

Em ese momento, en ese momento  

Se está triste  

Se llora, se llora  

Déjala así que amanezca  

No te va a pasar nada, no te preocupes  

Que no serás nada (tranquila, no te vas a  

convertir em inmortal)  

Mi pequeña hija, mi pequeña hira  

Tú haces eso (está cumpliendo) tú eres  

Eso (worecü) la señorita  

Angarita - cantos del ritual de la pelazón tikuna  

  

3.1   TO’OENÃ  

Quando os irmãos Yo’i e Ipi derrubaram a grande samaumeira, que cobria o céu e fazia 

ser sempre noite, o seu corpo deu origem ao rio Solimões (Ver mito na p. 23) e seus galhos aos 

afluentes e igarapés.  

Mas acontece que a Samaumeira continuou a crescer, de seu toco as folhas e galhos 

brotavam muito rápido. Yo’i e Ipi resolveram então colocar em cima dela um enorme jabuti 

(ngobü), mas por mais rápido que o jabuti comesse as novas folhagens elas ainda continuavam 

a crescer muito rápido. Os irmãos resolveram então investigar o que acontecia, chegaram bem 

perto do toco (napüne) e foi então que ouviram “tum tum, tum, tum, tum tum...” era o coração 

(maüne) da Samaumeira que batia e por isso ela crescia tão rápido.  

 Ipi, o mais enérgico dos irmãos, cortou o toco com um machado e o coração pulou 

para fora. Uma borboleta que passava pegou o coração, logo em seguida foi pego pelo calango 

e depois pela cutia. A cutia correu com o coração, cavou um buraco e o escondeu para que 

ninguém mais o pegasse. Mas Yo’i, sempre sábio e astuto, achou o coração e o levou para plantar 

em seu terreno. Pouco tempo depois, começou a crescer uma árvore no lugar onde o coração 

havia sido plantado, e assim surgiu o primeiro pé de Umari (Tetchi).  

Ipi pensou que aquela árvore viria algo especial e por isso cuidou muito bem do terreno 

a sua volta, passava os dias e as noite a observando. Alguns dias se passaram e Ipi viu que nascia 

um único fruto da árvore e disse para Yo’i “Este Umari vai ser meu.”. Yo’i respondeu que não 

desse tanta importância a isso.  
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Ipi esperava pacientemente que o Umari começasse a amadurecer e caísse. Mas já 

estava ficando cansado e tinha fome, precisou então sair para caçar. Antes de ir advertiu o irmão 

“Se este Umari cair não pegue, ele é meu”.  

Quando Ipi voltou da caça notou que o Umari não estava mais no pé, ele procurou em 

todo o terreiro, mas não o encontrou. Seu irmão tão pouco sabia onde ele estava.  

Algum tempo se passou e Ipi sempre ouvia Yo’i conversando e rindo com alguém de 

noite. Desconfiado Ipi perguntou ao irmão com quem ele conversava. Yo’i dizia que havia dado 

vida a sua vassoura para brincar com ela e por isso ria. Ipi resolveu tentar o mesmo com outra 

vassoura, mas ela não ria de jeito nenhum...  

Em uma tarde, Yo’i saiu para caçar e Ipi resolveu investigar de onde vinha a risada. Ele 

procurou por toda a casa, mas não encontrou nada. Então ele teve uma ideia, pegou peixinho e 

os colocou uma panela, os peixes pulavam e cantavam, enquanto Ipi dançava em volta de um 

jeito engraçado. Foi então que começou a ouvir uma risada! Ao procurar percebeu que o riso 

vinha da flauta de Yo’i. Ao pegar a flauta uma moça muito bonita e amarelada pulou para fora. 

Era To’oena, a filha do Umari. Ele ficou encantado com a moça e resolveu que queria ficar com 

ela. Ipi a conquistou e namoraram a tarde toda.  

Quando viu que seu irmão estava voltando para casa, tentou novamente encolher a 

moça e colocá-la na flauta. Mas ela já não cabia, pois estava grávida e sua barriga havia crescido.  

Quando Yo’i chegou viu To’oena e entendeu o que o irmão tinha feito. Muito  

zangado disse ao irmão “ Agora você terá que ralar jenipapo para pintar seu filho quando ele 

nascer e por sua causa To’oena sofrerá dores no parto e sangrará muito. Se o filho fosse meu 

não seria assim, mas a sua traição fará com que To’oena sofra.”  

O fruto que começa a ficar maduro e cai da árvore faz alusão a entrada da moça na 

puberdade, pois isso ela fica guardada na flauta de Yo’i, para ficar em reclusão. Quando cai da 

árvore o Umari está começando a amadurecer, portanto ainda está verde. O cheiro de verde do’û 

é o cheiro da moça nova que está entrando na puberdade, é este cheiro que atrai os bichos 

(ngo’o) e por isso a moça deve ficar de resguardo.  

Quando Ipi retira To’oena da flauta ela está amarelada, porque havia acabado de sair  

do seu resguardo.  

  

3.2   MENARCA  

  

Assim, a primeira vez que ela foge [desce a mestruação] nossa mãe 

para que não aconteça nada com a gente tem que colocar a gente em 
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resguardo. Nisso que eu estava em reclusão eu fiquei sozinha porque 

mamãe e papai, foram para Benjamin fazer compras ou algo do tipo, 

mas pra te falar antes de eu entrar em resguardo porque nós 

morávamos afastados e ficávamos sozinhos, naquele tempo tinha muita 

fruta, tinha muita árvore com frutas maduras. E por isso nós fomos até 

lá e começamos a subir no pé é claro, né? Ai de repente, do nada, o 

matagal começou a se mexer, se mexer, se mexer e começou a fazer um 

barulho “won won won” mas essa minha amiga não estava escutando, 

só eu estava escutando aquilo e eu comecei a perguntar pra ela “o que 

que é isso que está fazendo barulho?” e ela continuava a dizer “O que? 

Eu não estou ouvindo nada!” Ai ela parou para ouvir direitinho e 

começou a ouvir também e ficamos desesperadas e ela começou a dizer 

“Meu deu!” [mãiῖ] “Agora só Tupaná poderá nos salvar” Aí ela já foi 

logo descendo e rapidinho chegou lá embaixo enquanto isso eu estava 

lá em cima e fui descendo bem devagar e aquilo foi se aproximando de 

mim cada vez mais e falei pra ela “não me deixe aqui sozinha, porque 

foi vc que me trouxe pra cá” e quando eu pus os pés no chão e a gente 

se pôs a correr, quando conseguimos entrar em casa por pouco aquilo 

lá nos alcançou e pegou a gente. [...] eu tive que entrar em reclusão, 

na verdade todas nós ( as irmãs) pra ficarmos protegidas porque a 

gente não passa para entrar no resguardo de qualquer jeito, primeiro 

somos sopradas com tabaco, com rezina em volta de nós pra evitar todo 

tipo de mal, assim que é. É por causa disso que você não pode deixar 

a sua filha sair em qualquer momento. Pra que nada aconteça a ela.(A. 

Moradora da comunidade)  

As anciãs contam que antigamente o resguardo de puberdade durava de 6 meses a 1 

ano, as mulheres mais jovens, que estão na condição de mães, me disseram ter ficado em 

reclusão de 1 a 3 meses e na maioria dos casos a reclusão não foi absoluta. Já as meninas que 

estavam ou haviam passado recentemente pelo resguardo, ficaram reclusas apenas durante a 

duração da primeira menstruação ou apenas nos dois primeiros dias sai para ir a escola e pode 

circular no centro da aldeia.  

Neste período a menina deve ficar reclusa, sem circular pela aldeia, sem tomar banho 

de rio ou igarapé, sem contato com homens e pessoas de fora da família. Geralmente ela é limpa 

e alimentada pela mãe e avó e apenas com estas mantém contato.   

Enquanto a moça está em reclusão reúnem-se os itens necessários para o ritual; a carne 

de caça, peixes, arara e faz-se o pajuarú e a caiçuma.  

Antigamente era construída uma casinha, chamada de turi, feita de folhas de paxiúba 

e a moça passava todo o período de reclusão dentro dela até o dia da festa. Hoje em dia, o 

resguardo é mantido muitas vezes num cômodo separado da casa, algumas famílias ainda 
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constroem um novo cômodo, geralmente alto, para este fim, mas a maioria apenas separa um 

quarto da casa para que a menina fique.  

Durante este processo, a menina vai ganhando corpo e vai ficando “bem branquinha 

para que o jenipapo pegue bem na pele” no dia do ritual.  

Enquanto está reclusa a moça nova aprende a trançar tucum, a fazer redes, tipóias, 

bolsas cestos e colares. Ela também é constantemente aconselhada por sua mãe e avó sobre o 

que significa se tornar uma mulher.  

Os conselhos que me deram foi: agora que você vai passar pelo ritual 

não vai ficar por aí, tem que escutar o que eu digo. É no canto de 

aconselhamento que as avós vão te falar tudo isso “Não quero que você 

fique por aí à toa, não saia de perto da sua mãe” é isso que elas vão 

aconselhar a gente, para escutar a nossa mãe, nosso pai. A nossa mãe 

deve dizer pra gente como a gente vai viver perto dela. [...]. As avós, 

as mães e até os pais, vão aconselhar e você tem que guardar tudo isso 

na cabeça e crer porque é de verdade. E você irá começar a chorar 

porque você vai pensar e ter respeito por isso e porque você vai 

começar a ter respeito vai acabar chorando. Porque tudo o que estão 

falando é real. (J. moradora da comunidade)  

    

O worecütchiga, ou festa da moça nova, marca a saída da menina de sua reclusão. Tem 

a duração média de 2 a 3 dias e deve ser feito na lua cheia. Ao sair do turi a menina deve dançar 

com os mascarados e enfrentá-los, mostrando que está apta a enfrentar os perigos dos espíritos 

da floresta, em especial os ngo’o (bichos). O worecütchiga do mesmo modo que o amamajo 

Paumari “[...] evoca a predação sexual, a fertilidade e a reprodução social, através da dinâmica 

da sedução e da aliança.” (BONILLA, 2007:216, eu traduzo).  

O corpo não é uma entidade separada do cosmos, ele está em constante relação com a 

terra, os parentes, as plantas e animais e com os espíritos etc. A formação da pessoa é um 

processo contínuo e está relacionado aos laços estabelecidos durante a vida, incluindo os laços 

com seres não-humanos. Assim sendo, é preciso tomar cuidado com essas agências Outras, pois 

elas podem levar a doenças ou a captura. Existem dois momentos de maior risco e que produzem 

cheiros característicos; o cheiro de verde (doü) e o cheiro de sangue (puya). Para que o corpo 

continue forte (pora) e saudável (maü) e para evitar os possíveis perigos da afetação (guu) são 

mantidos os resguardos (aure).  

Desta forma, o corpo das mulheres mantém uma relação constante com o cosmos e as 

práticas de resguardo tem o intuito de tornar esta relação estável. Em determinados momentos 

ela pode ser perigosa, especialmente quando se exala do cheiro doü (de verde), ou puya (de 

impureza, proveniente do sangue). No caso da moça nova, seu corpo exala estes dois cheiros, 
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doü porque seu corpo ainda está verde, ela ainda é uma menina, só será mulher/ madura quando 

passar pelo resguardo e pelo ritual de puberdade e puya, pois ela está passando pela primeira 

menstruação.  

É porque nós temos o cheiro de verde (doü) e é isso que atrai os bichos (ngo’o), 

eles sentem nosso cheiro e quando você vai entrar no resguardo, você vai ter 

que tomar banho de tabaco pra eles não sentirem mais o cheiro. Aí você toma 

banho com esse tabaco pra nada mais te acontecer. (A. moradora da 

comunidade)  

Ambos os cheiros atraem os ngo’o ou bichos, na tradução usual, estes são espíritos 

nocivos aos humanos, neste momento na vida da menina ela causa uma afetação ruim, nociva 

que a deixaria doente ou, caso o resguardo seja quebrado, poderia ser capturada por eles.  

O mesmo acontece entre os Nambiquara (MILLER, 2007), a menina púbere tem um 

grande potencial de transformação, o que pode fazê-la ter vislumbres de outros mundos e a torna 

vulnerável a agência de espíritos nocivos “[...] o cheiro do sangue menstrual atrai os espíritos 

maléficos que, ao consumirem o sangue da menina, roubam o seu espírito. A reclusão é, assim, 

um modo de evitar que o espírito da menina seja capturado por outros seres.” (MILLER, 2007, 

p. 276-277).  

Por isso, neste momento, a menina toma banho com ervas de cheiro forte como o 

tabaco, por exemplo, ela também passa a ser defumada com ervas secas queimadas e uma resina 

de cheiro de cheiro adocicado. A pintura de jenipapo e o urucum são usados para o mesmo fim, 

de disfarçar o cheiro da moça.  

Outra forma de evitar que os espíritos maléficos aproximem-se da 

menina para consumir o seu sangue e capturar o seu espírito consiste 

em manter o interior da casa de reclusão constantemente perfumado 

pelo odor da fumaça produzida pela queima da resina do jatobá. Os 

Mamaindê dizem que essa fumaça afasta os espíritos maus (nadadu) 

porque provoca o rompimento dos seus enfeites corporais. (MILLER, 

2007, p. 284-285)  

Os interditos alimentares, a reclusão da moça, os banhos de ervas e as defumações 

servem para equilibrar o corpo em relação às afetações do mundo envolvente. Portanto, o 

resguardo é também uma prática de saúde (maü) que mantém o equilíbrio dos corpos.  

Maizza (2017) afirma sobre os Jarawara, que durante a reclusão da moça ela é levada 

a exaustão dos sentidos - por passar muito tempo em um local com pouca luminosidade, quente 

e sozinha – notei algo semelhante em relação aos Ticuna, o processo de reclusão as leva a outro 

estado de consciência. As mulheres dizem que o aprendizado da tecelagem e do artesanato é 

algo que vai surgindo em suas mentes, de forma diferente de um pensamento objetivo e não 
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depende exclusivamente da orientação dada pelas mulheres mais velhas, como podemos ver no 

relato de Joana “a gente tece aquilo que vai surgindo em nosso pensamento, é o que você fica 

fazendo [durante a reclusão]. Eu, por exemplo, fiz tudinho eu mesma, tudo o que colocaram na 

minha frente fiz sozinha.”.  

O resguardo é um momento particularmente sensível onde a moça pode ter vislumbres 

de outros mundos, por isso é essencial que se mantenham os interditos, para que o risco seja 

minimizado. O corpo precisa ser constantemente equilibrado para que sua alma não seja 

capturada, deixando-a doente. Mas a recíproca também é verdadeira, através dos resguardos e 

da festa da moça nova o equilíbrio do cosmos também é mantido.  

Se nós não fizéssemos mais nossos resguardos e rituais esse mundo que 

conhecemos já teria se afundado. Choveria muito e a enchente seria 

cada vez maior, você sabia que essa água não está subindo mais? 

Porque lá em Umariaçu ainda estão fazendo rituais, lá em Arara 

também em Nazaré1 também [...] Porque se a gente não fizesse mais 

isso, a inundação iria correr em cima de vocês, assim que é. (A.  

moradora da comunidade).  

3.3  GESTAÇÃO, PRÉ-PARTO E PÓS-PARTO  

Quando a mulher engravida, deve interromper as relações sexuais. No início da 

gravidez a mulher ainda pode circular pela aldeia e comer normalmente. Inclusive, é 

recomendado que sejam satisfeitas todas as vontades alimentares da gestante.  

Aos três meses de gestação, mais ou menos, alguns alimentos começam a ser 

restringidos, como é o caso da manga, mapati, limão verdadeiro, pimenta, sal e açúcar, estes 

alimentos não são proibidos, mas devem ser consumidos com muita moderação. O limão, 

inclusive, é recomendado pelas parteiras caso a gestante sinta muito enjoo,  toma-se o meio 

limão espremido em água pela manhã em jejum. Também para o enjoo recomenda-se o mingau 

de macaxeira branca três vezes ao dia ou que se coma uma fruta azeda uma vez ao dia.  

Nesta mesma fase, a mulher passa a ser examinada semanalmente pela parteira. 

Durante o exame, a parteira acompanha a posição do bebê, o ganho de peso da mãe e seus 

possíveis desconfortos. Neste momento também é feito o aconselhamento dos pais em relação 

ao que deve ser plantado no terreiro, em volta da casa. A parteira indica que a gestante não 

engorde muito, aconselha sobre o melhor jeito de dormir e indica plantas que serão úteis nos 

cuidados de pós-parto e em possíveis doenças da criança. Dentre as indicações estão a casca da 

árvore sabiá (Mimosa caesalpiniaefolia) é indicada para diarréia e ameba, para febre constante 

banha-se a criança com a folha do alho bravo (Murdannia nudiflora), para febre amarela usa-

se a folha de Turco (possivelmente Parkinsonia Aculeata L.).  
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Por volta dos quatro meses a parteira já pode sentir se o bebê é menino ou menina, se 

estiver sentado, se mexe pouco ou devagar, geralmente é menina. Caso contrário, o mais 

provável é que seja menino. Mas caso o bebê continue sentado e esteja nos últimos meses de 

gestação, toma-se óleo de arraia, se mesmo assim o bebê continuar sentado, pode ser Tchũta7  

e, neste caso, deve-se chamar um/a pajé.  

A partir dos 5/ 6 meses é recomendado que a mulher trabalhe menos, ela não pode mais 

lavar roupa no rio, nem ir pra roça, não pode carregar muito peso e nem fazer qualquer tipo de 

trabalho que envolva ir para a mata, rio ou igarapé.  

Aos 7/ 8 meses a mulher deve parar de trabalhar integralmente, além das atividades já 

ditas acima, ela deve parar de cuidar da casa e de mexer com fogo. Neste período começa o 

resguardo mais restrito de pré-parto. A partir de agora, ela não pode comer mais alimentos 

guugü (reimosos). Os alimentos que não podem ser ingeridos neste momento são basicamente 

os mesmos que nos outros resguardos (Ver quadro p. 34). Geralmente as outras mulheres da 

família e o marido ficam responsáveis por estas tarefas e por preparar a sua alimentação.  

O ambiente em que a gestante está deve ser tranquilo, sem brigas, discussões ou  

sustos e medo, sob o risco de ter “parto quebrado”. Isso acontece porque o susto causa uma 

afetação do tipo guu no útero e atrapalha a mulher na hora do parto, o que causa febre, sensação 

de cansaço, dor de cabeça e dor no corpo. Diz-se “parto quebrado”, porque o trabalho de parto 

fica sendo “interrompido” pelas aflições da parturiente, que deve ser cuidada o tempo todo. 

Geralmente este parto é demorado, e se o caso for mais grave, é necessário chamar um/a pajé. 

Às vezes o susto passa para o bebê e ele tem febre logo após o nascimento, então é preciso que 

o/a pajé reze o bebê e sopre tabaco nele. Se, por acaso, a gestante quebrou o resguardo e tomou 

banho de rio/ igarapé, ela pode pegar “friagem na barriga”, neste caso, a parteira esquenta folha 

de Caapeba (Pothomorphe umbellata) e coloca sobre o ventre da parturiente.  

Geralmente o pai da criança acompanha o parto, mas não interfere nele e nem deve 

tocar na mulher, mas ele pode auxiliar a parteira buscando o que ela precisar. A parteira 

conversa com a gestante, dando conselhos e a calmando. A posição do bebê também é ajeitada 

por ela. A parturiente é orientada a ficar de cócoras, enquanto a parteira ou uma mulher de sua 

família a apoia pelas costas. Quando o bebê nasce ele é colocado em cima de folhas de bananeira 

passadas pelo fogo ou de um paninho limpo e morno.  

                                                
7 Vetor de feitiço, geralmente espinho ou flecha, lançado por um espírito ou por um dono de lugar.  
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O corte do cordão umbilical é um momento muito importante, pois é neste momento 

que será dado o nome Ticuna da criança. O nome escolhido está relacionado ao seu clã, que é 

transmitido de forma patrilinear. Este nome não é um vocativo, mas ele carrega as suas 

características clânicas e de personalidade, o nome clânico é uma característica importante da 

constituição da pessoa. Quem escolhe o nome é o padrinho ou madrinha, geralmente são 

escolhidas pessoas mais velhas, na categoria de avós/ avôs, e que sejam respeitadas na 

comunidade. Quem apadrinha a criança corta seu cordão umbilical e em seguida diz seu nome 

alto para que todos saibam.  

A placenta deve ser enterrada sem que ninguém veja e em local seguro, geralmente 

quem se encarrega desta tarefa é a própria parteira, por isso, ela deve ser de extrema confiança 

da família. A placenta não pode ser mexida por bichos ou descoberta por outras pessoas, pois 

ela é uma “metade-gêmea” da criança que nasceu e carrega as suas propriedades. Por este 

motivo, ela é muito eficiente para fazer feitiços contra a criança e sua família.  

Após o parto, especialmente quando é o primeiro filho, muitas mulheres sentem uma  

“tristeza sem motivo” e ficam abatidas, segundo relato de uma moradora:  

Após o parto, especialmente quando é o primeiro filho, muitas mulheres sentem uma “tristeza 

sem motivo” e ficam abatidas, segundo relato de uma moradora:  

Assim que meu primeiro filho nasceu, eu olhei pra carinha dele e fiquei 

feliz, mas logo depois me deu uma tristeza...eu olhava e pensava ‘será 

que eu vou conseguir ser mãe?’, ‘veio de mim mesma esse bebê?’  

 Quando isso acontece, o pajé vem e faz uma espécie de chá,  que é uma mistura de ervas dentre 

elas Wocapuruna 8 , casca de Jatobá ( Hymenaea sp.), casca de pau de formiga (Triplaris 

americana L.), casca de copaíba e Tchupi, cinza de determinada madeira e há ainda um espírito 

que é soprado por ele dentro da bebida. Segundo me contou a mesma mulher:  

Tem algumas mulheres que gritam e vomitam quando bebem isso aí. A 

cabeça da gente roda e você vê algumas coisas. Mas não é ruim, é muito 

bom… expulsa toda aquela tristeza que branco chama de depressão. 

Na hora você já fica alegre, sorrindo, essa bebida dá muita alegria, 

você acabou de ter filho e já fica com vontade de namorar de novo! 

(brinca, gargalhando) (I. moradora da comunidade)  

Segundo um casal com quem conversei - que são: ele pajé e ela parteira - a bebida 

ajuda no planejamento familiar, pois serve para não engravidar, o tempo de contracepção varia 

de acordo com a dose. A dose mínima, uma cuia pequenininha, dura 6 meses e a dose máxima, 

                                                
8 Não consegui encontrar ninguém que soubesse traduzir o nome destas duas plantas.  
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uma cuia grande cheia, dura 5 anos. Essa parteira me conta que tomou a bebida após o 

nascimento de cada um de seus filhos, e de fato, há um intervalo de 5 anos entre o nascimento 

deles. Segundo ambos, 5 anos é o período ideal de intervalo entre os filhos e antigamente todos 

os Ticuna faziam assim.  

A bebida é utilizada ainda nos casos em que a menina menstrua muito cedo e não tem 

“corpo que aguente gerar filho”, cessando a seus ciclos menstruais por um tempo, as mulheres 

mais velhas de sua família fazem o controle de seus ciclos e de seu desenvolvimento corporal, 

quando seu corpo já está mais bem formado e maduro, ela para de tomar a bebida e seu ciclo se 

regulariza. apontada como cicatrizante do útero e como sendo eficaz na expulsão do sangue 

pós-parto.  

Após todos esses procedimentos, a mulher deve se deitar debaixo do mosquiteiro com 

o bebê e durante uma semana ela não deve sair de lá. O seu banho é feito em seu próprio quarto, 

com folhas de algodão para acelerar a cicatrização. A parteira que faz para a puérpera chá de 

Acapurana (Campsiandra laurifolia) e folha de Algodão (Gossypium L.), que deve ser tomado 

todo dia de manhã até acabar o sangramento. Quando precisa ir ao banheiro, se este for fora de 

casa, deve ir jogando cinzas no chão antes de pisar, para não pegar friagem e nem ser afetada 

por nada. Depois da primeira semana, ela já pode sair do quarto, mas apenas para circular pela 

casa e pelo terreiro.  

O marido também fica de resguardo, durante uma semana ele deve ficar no quarto com 

a esposa e o recém-nascido. Durante este tempo, ele também fará o resguardo alimentar da 

mesma maneira que a mulher. Se o casal tem mais filhos, estes ficam sob a responsabilidade do 

homem, que é auxiliado pelas das avós. Após a primeira semana, o pai pode circular pela casa 

e pelo terreiro envolta da casa, mas ainda não deve entrar na mata ou no rio. Caso seja ele o 

responsável por alimentar a família, o pajé fará um procedimento de quebra de resguardo e uma 

proteção para que ele possa voltar para tais atividades.  

Quando o bebê atinge um mês, mais ou menos, o pai deve ir à busca de jenipapo para 

ralar e pintar o corpo da criança, da mesma maneira que Yo’i ensinou a Ipi fazer. O pajé é 

chamado para rezar a criança e fazer o colar de tabaco. Este colar é uma proteção importante e 

deve ser guardado em segurança durante toda a vida. Além de uma proteção, o tabaco é um 

componente da pessoa e, se perdido deve ser procurado pelo pajé e seus espíritos auxiliares.  

Ouvi bastante a expressão “fulano caiu o tabaco”, ela é usada para se referir a pessoas que 

perderam um fragmento de sua alma, o que pode acontecer ao se perder o colar de tabaco. Após 
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esses procedimentos, o bebê já pode sair de casa, embora ainda não possa ficar muito exposto 

ao lua9 ou o sol para não ficar doente.  

A parteira recomenda que o casal fique um ano sem ter relações sexuais, mas como 

muitos não seguem, pede-se que fiquem no mínimo 6 meses dormindo separado para “não dar 

vontade”.  

3.4  RESGUARDO MENSTRUAL  

Dizem que antigamente o resguardo menstrual era seguido de forma bem parecida com 

o resguardo de menarca, mas atualmente este é um resguardo difícil de cumprir. A proximidade 

com a cidade, a influência da medicina ocidental e as relações de trabalho e estudo, dificultam 

o seu cumprimento. No caso do parto, há uma justificativa médica branca, um atestado, para a 

ausência da mulher destes espaços, já no caso da menstruação não é possível ter a mesma 

licença. Além disso, há uma distância geracional e de escolaridade, entre as mulheres que levam 

o resguardo mais a sério das que não acreditam nos benefícios dele. Por isso, os relatos sobre 

as restrições mantidas neste período variou bastante.   

De forma geral, me foi apontado que não se deve ter relações sexuais, nadar e evitar 

alguns alimentos. As mulheres mais velhas também evitam ir à roça ou para a mata. Já as 

recomendações mais específicas e detalhadas variam bastante. O  nível de aderência a elas 

também varia e claramente está relacionado com as orientações familiares, a idade e com as 

informações provenientes do “mundo branco” que se tem acesso. É importante lembrar, que nas 

aldeias onde passei as pessoas são majoritariamente cristãs, de religiões evangélicas ou da 

cruzada. Para as mais idosas isso não parece ser uma contradição, porém para as mais jovens 

sim. Quando perguntava as mais jovens sobre o resguardo menstrual, elas imediatamente me 

indicavam uma parente idosa. As poucas que me responderam algo a respeito, disseram ser 

besteira ou “crença”. Contudo, à medida que vão se tornando mães, sobretudo as que preferem 

ter seus filhos na aldeia, as jovens tendem a se aproximar do conhecimento das mais velhas.  

Algo bem próximo a isso é relatado entre as mulheres Tupinambá:  

Quanto às jovens, aquelas que são escolarizadas tendem a se distanciar das 

noções reprodutivas das idosas, mas esse distanciamento é ambíguo e 

relacional, situado em contextos específicos. Diante da própria vivência de 

alguma complicação, são receptivas às noções e práticas propostas pelas mães, 

tias e avós. Após o início das experiências reprodutivas, ao longo das suas 

vidas se aproximam cada vez mais dos conhecimentos das idosas, que são 

                                                
9 Lua é masculino, para os Ticuna.  
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passados no dia a dia da interação e de forma intensa nos eventos de 

emergência. (MCCALLUM; MACEDO; MENEZES & BELAUNDE, p. 47- 
48)  

Então, podemos observar que há uma distância geracional com relação ao 

cumprimento deste resguardo. Esta distância tem haver com a impossibilidade de cumpri-lo, 

geralmente devido aos compromissos da mulher escolares ou de trabalho e com o seu 

distanciamento de suas parentes mais velhas. Pois à medida que, estes vínculos de troca de 

conhecimentos e experiências sobre seus corpos vão se estreitando e se fortalecendo a tendência 

é seguir com mais atenção e restrição o resguardo, sobretudo os interditos alimentares.  

3.5   COMIDA GUU - OS INTERDITOS ALIMENTARES  

  

Nas populações indígenas das terras baixas sul-americanas, a importância dos hábitos 

alimentares já foi amplamente discutida pelos antropólogos. O comer como e com quem, é 

importante porque é por meio da alimentação que se produz parentes e consequentemente 

inimigos (FAUSTO, 2002). A etnologia indígena demonstra que a comensalidade e predação 

são eixos fundamentais de entendimento da vida social, a maneira como as escolhas alimentares 

se constituem demonstram toda uma lógica de organização e classificação, não apenas de 

alimentos, mas de pessoas.  

Na Amazônia as restrições alimentares costumam seguir dois modelos; o modelo de  

“reima” (MAUÉS & MAUÉS, 1978) e a classificação dos alimentos em “quente” e “frio” 

(WOORTMANN, 2008). Há ainda grupos que apresentam os dois modelos simultaneamente 

como é o caso dos Wapichana e Macuxi apresentado por Tempesta (2004) em Roraima. Ambos 

os modelos dizem respeito à característica sensível dos alimentos como nos chama a atenção o 

antropólogo Levi-Strauss em O cru e o cozido (2004). Quente e frio, cru e cozido, reimoso e 

manso são critérios de diferenciação que dizem respeito ao que e quando se pode ou não comer. 

No caso das populações indígenas, a base das escolhas alimentares é amparada pela mitologia, 

pela relação com a floresta e os espíritos e pelo aconselhamento das pessoas mais velhas e de 

conhecimento especializado como: pajés, parteiras, curadores (as), erveiros (as).  

Reimoso me foi definido como “aquilo que faz mal” e, de forma geral, deve-se evitar 

estes alimentos porque fazem a mulher sangrar mais. Porém, aprofundando o questionamento, 

me foi dito de forma mais detalhada que determinados alimentos podem causar ao corpo destas 

mulheres pelas características que possuem. Na tabela abaixo mostro quais são estes alimentos, 

o que eles causam, onde vivem (animais) e suas características.  

Quadro 4: Alimentos reimosos  
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O QUE  

NÃO SE  

DEVE  

COMER  

O QUE CAUSA  ONDE 

VIVE  

CARACTERISTICAS DO 

ANIMAL  

Pirarucu  Faz sangrar mais no ciclo 

menstrual, durante o parto e 

pós parto.  

Perto da 

lama, no  

fundo de rios 

e igarapés  

Ele é escuro, duro (porque 

tem escamas) e sangra 

parecido com gente.  

Bodó  Faz com que o parto seja 

“duro”, difícil.  

Rios  Ele é escuro, com a pele 
dura como uma casca,  

“dizem que come sujeira”.  

Piranha  Faz sangrar mais no ciclo 

menstrual, durante o parto e 

pós parto, o útero incha e 

inflama.  

Pode deixar a mulher 

agitada, causando 

dificuldades e pressão alta 

durante o parto.  

Rios  Tem os dentes afiados, é 

brava, pode comer gente.  

Macaco  Lança um tipo de feitiço  

(Tchũta) que causa uma 

série de doenças, na mulher, 

nos bebês recém-nascidos e 

nos familiares.  

No meio da 

mata  

É bagunceiro, ou pode ser 

bravo e vingativo.  

Fonte: Dados da pesquisa de campo.  

Os alimentos deste quadro também parecem ser os mais relevantes, uma vez que foram 

os mais citados durante o trabalho de campo. E foram os alimentos cujas explicações do porque 

não comê-los renderam mais.  

A palavra em português utilizada pelos Ticuna para definir os alimentos interditos é  

“reimoso”, mas a palavra em Ticuna para defini-los é guu. Me foi explicado que guu é algo que 

pode fazer mal ao corpo, essa mesma palavra é usada para descrever a forma de transmissão de 

algumas doenças e até mesmo inquietações que a pessoa pode sentir. Logo guu é um vetor 

externo que causa afetação em um corpo. Isso é importante porque vemos que o que é ingerido 

durante a alimentação não é apenas a carne ou o vegetal, de um ponto de vista objetivado (como 

na visão ocidental), mas a própria subjetividade do que se come é ingerida.  

Podemos observar isso na fala de Dona Divina, parteira, de Bom Caminho “Se a gente está 

grávida, não come bodó. Só bodó. Porque na hora do bebê nascer, não vem logo, né! Porque o 

bodó você sabe que ele é duro, aí faz ser difícil. O parto fica duro!”. Determinados alimentos 

podem fazer mal porque eles têm uma subjetividade própria e essa subjetividade é absorvida 

através da alimentação. O bodó é um peixe que possui uma pele dura e por este motivo se a 
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mulher comê-lo, nos últimos três meses de gestação, terá também um parto “duro” (difícil 

demorado).  

O pirarucu, já foi apontado como um peixe que vive muito perto da lama e de lugares 

sujos, por isso ele faz o sangramento piorar. Pois o sangramento da mulher Ticuna está 

relacionado a uma tipo de “purga” onde as sujeiras vão embora e um animal que vive na  

“sujeira” não é bom para neste período.  

As proibições também dizem respeito ao local em que o animal vive. Os rios, igarapés 

e a mata são lugares onde as mulheres não devem ir durante os resguardos. Nestes lugares vivem 

determinados espíritos que fazem mal às mulheres nestes períodos, estes espíritos são chamados 

de mães/pais ou donos/ donas dos lugares. Para os Ticuna todas as coisas tem um dono (um 

espírito que toma conta delas), assim o espírito da água é a Yewaé (cobra grande do tipo sucuri, 

Eunectes murinus) e cada árvore da floresta também tem seu dono/dona. Os animais 

relacionados a estes locais ou determinados tipos de árvores não devem ser ingeridos porque 

contém a subjetividade de seus donos e assim fazem com que as mulheres adoeçam.  

Às vezes de tarde, assim umas seis horas ela [a mulher] vai pro igarapé, 

ou vai pra roça, pro mato, mas ali tem um mal pra ela que vai ter 

neném, que é o mal feito pela da Mãe do mato, Mãe do igarapé. Elas 

sentem o cheiro [da gravidez] e não gostam. Aí coloca o mal, vinga 

[tchũta], pronto! [...] aí na hora que vai ter neném não consegue, fica 

sofrendo. Aí a gente tratar aqui [com o pajé], a gente reza e aí pronto, 

aí tem o bebê na mesma hora. (P., pajé, Benjamin Constant)  

Vemos então que os tabus alimentares têm relação intrínseca com a cosmologia Ticuna, 

e a escolha do que ingerir e do que não ingerir está relacionada aos ciclos da vida e a natureza. 

O que é ingerido no ato de alimentar-se é também a característica que este animal ou planta 

carrega, a sua subjetividade, que é absorvida pela pessoa que o ingere.  

O cosmos, de acordo com os Ticuna, foi formado a partir de corpos que se 

transformaram, as primeiras pessoas existentes eram “animais” que se transformaram em 

pessoas, ou seja, tinham a aparência física de animais, mas eram potencialmente gente. 

Inclusive, os próprios Ticuna, eram um cardume de Matrinchã que foram pescados por Yo’i e 

transformados em gente; por isso sua autodenominação é Magüta, povo pescado. Portanto, os 

seres não-humanos são também um tipo de gente e consumi-los em momento inadequado pode 

causar uma afetação (guu) para o corpo que o ingere.  

A proposição de base que norteia essa reflexão é a de que, nas ontologias 

ameríndias, a intencionalidade e a consciência reflexiva não são atributos 

exclusivos da humanidade, mas, potencialmente, de todos os seres do cosmos. 

Em outras palavras, animais, vegetais, deuses e monstros podem também ser 



37  

  

“pessoas” e ocupar a posição de sujeito na relação com os seres humanos. [...] 

se ambos os fenômenos inscrevem-se no campo das relações sociais entre 

sujeitos dotados de intenção, o consumo alimentar resvala imediatamente no 

canibalismo (FAUSTO, 2002:8-9)  

Como já dito anteriormente, a comensalidade é um vetor de fabricar parentes, mas essa 

fabricação não se aplica somente às relações sociologicamente visíveis entre parentes humanos 

(idem, ibidem). Ela se aplica também a não humanos e por isso podem colocar em risco a vida 

destas mulheres, porque elas podem ser capturadas por estes outros seres.  

O resguardo é um momento particularmente sensível onde a mulher pode ter 

vislumbres de outros mundos, por isso é essencial que se mantenham os interditos, para que o 

risco seja minimizado. O corpo precisa ser constantemente equilibrado para que sua alma não 

seja capturada, deixando-a doente ou, em último caso, levando-a a morte.  

Esse processo de captura, que já foi apontado amplamente em outras etnias da 

Amazônia, é chamado por Fausto (2002) de predação familiarizante. Pois ao ser capturada a 

pessoa é transformada em parente e vai aos poucos deixando de viver neste mundo. Quando 

isso ocorre é necessário chamar um pajé para que possa trazer de volta a “alma” da pessoa, 

quando ele não consegue fazer isso a pessoa morre para este mundo, passando a viver somente 

no mundo de seu captor.  

O que se pode ou não comer, varia de acordo com a capacidade de agência de cada 

espécie. E dentre os alimentos interditos parece também haver uma variação entre os alimentos 

que são mais ou menos perigosos. Acredito que por isso, determinados alimentos foram mais 

amplamente citados e tiveram justificativas mais detalhadas do “porque não comer” que outros.  

O resguardo - e todos os interditos que o compõem - é uma prática de saúde (maü) que 

mantém o equilíbrio dos corpos. “A transformação vista, do lado de cá, como doençadesafeição 

é, do lado de lá, uma predação-afeição” (idem, ibidem, p. 21). Neste sentido, alimentos guu ou 

reimosos são um vetor de afetação e consequentemente contágio. O corpo existe como ser em 

transformação, ele é produto de uma série de transformações anteriores ao nascimento e durante 

sua vida passa deve passar por processos de feitura/ transformação/ fabricação. Estes processos 

são importantes porque vão classificar o Ser primeiramente como humano, depois delimita as 

suas relações de parentesco e marcam também o gênero, pois corpos de mulher produzem outros 

cheiros e secreções que corpos de homens e assim, consequentemente, estabelecem outras 

relações e correm outros riscos.  
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3. CONSIDERAÇÕES FINAIS  

O corpo “sabe mais”, ele é o cosmos, um cosmos 

realizado, não aquilo que insiste no sussurro do 

idiota, daquele que duvida. E, de maneira 

previsível, a intuição, o instinto, o sentir imediato 

serão celebrados contra os artifícios do 

pensamento.  

Isabelle Stengers – A proposição cosmopolítica  

Vimos que o corpo para os Ticuna não é pensado como uma entidade separada do 

cosmos, ele está em constante relação com outros corpos, sejam estes de parentes, dos espíritos 

presentes no mundo envolvente ou corpos que, nos tempos antigos, se transformaram no mundo 

que vemos atualmente (rios, igarapés, terra etc). Por este motivo, é necessário que se cumpram 

os resguardos.  

Os interditos alimentares, a reclusão, os banhos de ervas, as defumações servem para 

equilibrar o corpo em relação às afetações do mundo envolvente. Estes são elementos que 

compõem uma prática de saúde não individualista, mas mais ampla, porque cuida também da 

saúde dos familiares, da comunidade e das relações estabelecidas com o universo da floresta; 

povoado por outros tipos de pessoas.   

O corpo não está só porque não pode ser pensado de forma alienada e ao mesmo tempo, 

a construção da pessoa está diretamente implicada na fabricação destes corpos. Por isso, não é 

possível pensar no resguardo como uma prática individual ou solitária. O corpo nã está só 

mesmo quando está recluso, e se a reclusão limita o contato com alguns tipos de pessoas, 

intensifica o contato com outras.  

E se o resguardo cumpre o papel de equilibrar os corpos das mulheres, trazendo saúde 

para eles, a recíproca também é verdadeira, através dos resguardos o equilíbrio do cosmos 

também é mantido.  

Se nós não fizéssemos mais nossos resguardos e rituais esse mundo que 

conhecemos já teria se afundado. Choveria muito e a enchente seria 

cada vez maior, você sabia que essa água não está subindo mais? 

Porque lá em Umariaçu ainda estão fazendo rituais, lá em Arara 

também em Nazaré também [...] Porque se a gente não fizesse mais 

isso, a inundação iria correr em cima de vocês, assim que é. (A. 

moradora da comunidade)  

Assim, podemos ver na fala de uma das entrevistadas que a qualidade da relação que a 

qualidade da relação estabelecida com o cosmos é essencial para a manutenção do mundo. Da 
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mesma forma que é importante manter relações de aliança, reciprocidade e confiança entre os 

parentes Ticuna, é importante manter uma relação de cuidado e diplomacia com outros seres.  

Sem dúvida, para os homens e mulheres que os seguem realizando [os rituais 

de puberdade], apesar das pressões que tem feito muitos os abandonarem, os 

rituais de menarca interessam ao bem estar de todos ao redor. A primeira 

menstruação é uma questão de interesse geral. Afeta não somente o bem estar 

da menina púbere, seus familiares e vizinhos, como também seu entorno e o 

cosmos inteiro. (BELAUNDE, 2016, p.13, eu traduzo).  

Os resguardos estão relacionados a outras práticas de diplomacia cosmológica, assim 

como os rituais e o xamanismo. E entender essa relação entre as restrições corporais e o cosmos 

é muito importante no que diz respeito a gênero.   

As mulheres Ticuna de Filadélfia, e das aldeias que situam próximas da cidade, tem a 

tutela de seus corpos sendo disputada constantemente, tanto pela medicina ocidental 

hegemônica, que afirma que essas práticas são “supersticiosas”, quanto por agentes de ONGs e 

missionárias (os) que sugerem essas práticas como misóginas e segregadoras, com a justificativa 

de que os homens indígenas são ignorantes e têm nojo das mulheres nos momentos de 

sangramento. E, seguindo esta lógica, as mulheres estariam subordinadas a eles. Ao pensar o 

poder político em termos de coerção e subordinação, excluímos outras maneiras de pensá-lo e, 

consequentemente, excluímos outras relações políticas possíveis.  

Não se explica um acontecimento [événement], mas o acontecimento se 

explica a partir daquilo que terá sabido nele criar um lugar. E uma tal arte me 

parece operar nos dispositivos que são facilmente desqualificados como 

supersticiosos, porque eles parecem convocar uma transcendência.  
Eu penso principalmente naquilo que pude aprender com o dispositivo do  
“discurso” e com a maneira com que ele faz intervir o que eu chamaria, em 

poucas palavras, a ordem do mundo. O que há de muito interessante é que esse 

dispositivo ritual, que parece supor a existência de uma ordem do mundo que 

dará a sua justa solução a uma situação problemática, não confere qualquer 

autoridade a essa ordem. Se existe um discurso [palabre], é porque aqueles 

que se reúnem, aqueles que são reconhecidos como sabendo de alguma coisa 

dessa ordem não sabem, nesse caso específico, como ela vai se passar. Se eles 

estão reunidos, é por conta de uma situação em relação à qual nenhum de seus 

saberes é suficiente. Portanto, a ordem do mundo não é um argumento, ela é 

aquilo que confere aos participantes um papel que os  

“des-psicologiza”, que faz com que eles não se apresentem como 

“proprietários” das suas opiniões, mas como aqueles que se encontram todos 

igualmente habilitados a testemunhar que o mundo possui uma ordem. 

(STENGERS, 2018, p. 457- 458)  

A reflexão de Stengers explicita muito bem o que se passa com as mulheres Ticuna. 

Porque se por um lado estas mulheres estão defendendo a importância destas práticas com seus 
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corpos, literalmente, por outro não faz sentido para elas a hiper-reflexão sobre o que fazem e 

porque fazem, não de uma maneira que responda a lógica racionalista ocidental.  

Desta maneira, o discurso salvacionista e da autoridade intelectual encontra seu lugar de  

“legitimidade”.  

Contudo, mesmo que este discurso seja ouvido e até reproduzido, ele não é incorporado 

e pode ser chocante e decepcionante para os “ativistas dos direitos das mulheres”, que essas 

mulheres indígenas estejam muito implicadas na manutenção desta prática.  

Os interditos não são feitos em relação aos homens ou por submissão a estes, o motivo 

de sua eles atendem a uma necessidade cosmológica muito mais ampla, que engloba outros 

seres e categorias de pessoas.  

[...] o fluxo do sangue é concebido como uma relação, já que transporta 

conhecimentos a todas as partes do corpo, unindo, e ao mesmo tempo 

diferenciando, homens e mulheres, e constituindo o eixo central da existência 

de uma pessoa ao longo de seu ciclo de vida. [...] Sangrar é uma prerrogativa 

feminina e a lembrança incorporada nas mulheres sobre o incesto primordial 

entre Lua e sua irmã, que fundamenta a memória e o parentesco humanos. No 

entanto, os homens também "parecem mulheres" quando ficam sob a vingança 

do sangue de seus inimigos, assim como as mulheres sob a vingança de Lua. 

O sangrar põe a fertilidade em movimento, abrindo a comunicação entre o 

tempo cotidiano e outros espaços-tempos cosmológicos. Sua relação com o 

xamanismo é, portanto, fundamental. (BELAUNDE, 2006: 205)  

A figura do xamã como sempre homem e a sua colocação como central na diplomacia 

cosmológica, fez com que as mulheres indígenas fossem com frequência invisibilizadas ou 

relegadas a um papel secundário, encobrindo assim o seu papel dentro do universo 

cosmopolítico. A relação entre os resguardos e o xamanismo é fundamental, como dito na 

citação acima, porque a manutenção das relações estabelecidas entre o corpo e o cosmos se 

mostra como uma prática fundamental na política cosmológica e como uma agência das 

mulheres na manutenção e equilíbrio do mundo.  
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