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RESUMO 

 

 

Os conhecimentos e práticas dos povos originários com relação à gestação, o nascimento e o 

pós-parto são pouco conhecidos no meio científico. A proposta deste trabalho é se aproximar 

destas sociedades, promovendo diálogos entre discursos indígenas e discursos da antropologia 

da saúde a respeito deste tema. Para a realização desta tarefa são utilizadas a teoria da análise 

do discurso e a teoria da tradução. O material escolhido para análise provém de um 

documentário e um TCC, ambos realizados por Guaranis, e uma tese elaborada no campo da 

antropologia da saúde. Como resultados foram gerados reflexões comparativas entre os 

discursos a partir do exercício de reconhecer as diferenças sem produzir desigualdade. 

Conclui-se que a antropologia carrega olhares e linguagens representativos da sociedade 

ocidental e que, para se realizar uma tradução intercultural é desejável que se domine os 

idiomas das respectivas culturas. Além disso, também há o reconhecimento de maneiras como 

o parto ocidental pode se beneficiar dos saberes indígenas e considerações para futuras 

pesquisas.  

 

Palavras-chave: Parto. Parto Indígena. Análise de Discurso. Teoria da Tradução. 

Interculturalidade. Antropologia da Saúde.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



ABSTRACT 

 

 

The knowledge and practices of the original peoples regarding gestation, birth and postpartum 

are little known in the scientific world. The proposal of this work is to approach these 

societies, promoting dialogues between indigenous discourses and discourses of the 

anthropology of the health on this subject. For the accomplishment of this task the theory of 

the discourse analysis and the theory of the translation are used. The material chosen for 

analysis comes from a documentary and a TCC, both made by Guaranis, and a thesis 

elaborated in the field of health anthropology. As results were generated comparative 

reflections between the discourses from the exercise of recognizing the differences without 

producing inequality. It is concluded that anthropology carries visions and languages 

representative of Western society and that, in order to carry out an intercultural translation, it 

is desirable that the languages of the respective cultures be mastered. In addition, there is also 

recognition of ways in which Western childbirth can benefit from indigenous knowledge and 

considerations for future research. 

 

Key words: Childbirth. Indigenous birth. Discourse Analysis. Theory of Translation. 

Interculturality. Anthropology of Health. 
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1 INTRODUÇÃO 

 

 

Neste trabalho será abordado o tema do parto indígena sob a perspectiva dos discursos. 

Serão realizadas análises de discursos proferidos pelos povos originários a respeito do parto e 

nascimento, através de pesquisadores indígenas e pesquisadores não indígenas. Por fim haverá 

uma comparação entre as diferentes expressões e considerações finais apontando possíveis 

caminhos para maior exploração do tema e metodologia adotada.  

No capítulo intitulado “A importância de diálogos interculturais no campo da saúde”, 

serão apresentados o objetivo geral e os objetivos específicos, apresentando a metodologia, 

bem como as principais premissas orientadoras do exercício comparativo a que se propõe o 

trabalho. Será justificada sua pertinência para a Psicologia e como norteador para possíveis 

mudanças na formação e na atuação de pesquisadores. A seguir serão tecidos comentários 

sobre as principais fontes examinadas no desenvolvimento desta laboração. Então, para 

finalizar, os temas dos saberes e do reconhecimento das diferenças serão discorridos a partir 

dos conceitos elegidos para nortear esta tarefa. 

No capítulo dedicado ao discurso indígena, serão analisadas duas fontes documentais. 

A primeira delas é um documentário produzido por um cineasta Guarani, de onde foram 

destacadas cenas relacionadas ao contexto do parto. As imagens foram cuidadosamente 

descritas e examinadas conforme a teoria da tradução e a teoria da análise do discurso. A 

segunda é um trabalho de conclusão de curso de licenciatura intercultural indígena, cujo tema 

principal é a educação, porém engloba os eventos da gestação, parto e pós-parto. Concluindo, 

será feito um mapeamento dos tópicos de maior representatividade. 

A quarta parte desta produção vai tratar dos discursos indígenas sob a ótica da 

Antropologia. Para isso será estudada a tese de Ferreira, que foi realizada a partir de encontros 

oficiais entre parteiras, pajés e agentes indígenas de saúde, ocorridos no Acre. A prioridade é 

promover a veiculação destes conhecimentos e ao mesmo tempo elucidar o que foi gerado 

como interpretação destas vozes. Serão discutidos os usos dos termos “pré-natal indígena” e 

“medicina tradicional”, depois pormenorizados conhecimentos e práticas de cuidados entorno 

do fenômeno do nascimento.  

No quinto e último capítulo há a pretensão de deliberar a possibilidade de comparação 

entre as duas formas de discursos. Serão apontadas algumas divergências entre eles, tal como 

suas características mais relevantes. Também será tratado o papel da mediação e as 

influências do seu contexto, os limites da prática da tradução e ainda possibilidades de 
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repensar a epistemologia. Para encerrar, formular-se-ão observações que poderão conduzir a 

futuras pesquisas. 
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2 A IMPORTÂNCIA DE DIÁLOGOS INTERCULTURAIS NO CAMPO DA SAÚDE 

 

 

2.1 APRESENTANDO O PROBLEMA 

 

 

Nosso objetivo geral é comparar dois modos de compreender o fenômeno do parto no 

contexto indígena: a visão indígena e a visão antropológica. Este trabalho pretende ser uma 

reflexão preliminar que colabore com a construção de diálogos interculturais no campo da 

saúde.  

São nossos objetivos específicos: conhecer como os indígenas se relacionam com o 

parto e, por fim, colocar em diálogo os conhecimentos indígenas com os conhecimentos da 

antropologia da saúde, buscando perceber efeitos que produzem uns sobre os outros. As 

premissas apresentadas por Boaventura de Souza Santos, como a Ecologia dos Saberes e a 

Ecologia do Reconhecimento, orientarão o exercício comparativo e dialógico entre culturas. 

Para colocar em diálogo os diferentes saberes, utilizaremos a Teoria da Tradução, proposta 

por este mesmo autor, e a teoria da análise do discurso.  

 A teoria da tradução propõe uma mútua relativização entre as culturas, através da 

percepção das limitações de suas perspectivas, do reconhecimento da igualdade de todos os 

povos em termos de direitos, inteligência e status e da descolonização das relações de poder. 

Trata-se de estratégia para articulação de múltiplos recursos cognitivos e intelectuais, visando 

gerar conhecimento sobre iniciativas e experiências contra-hegemônicas.  

“Essa estratégia exige uma igualdade que reconheça as diferenças e uma diferença que 

não produza, alimente ou reproduza desigualdades.” (SANTOS, 2007, p.43) 

A teoria da análise do discurso, segundo (GILL, 2012), possui as seguintes 

características-chave: um ceticismo com respeito à visão de que nossas observações sobre o 

mundo nos revelam sua natureza autêntica; a convicção de que o conhecimento é socialmente 

construído e o compromisso de explorar as maneiras como os conhecimentos estão ligados a 

ações e práticas. Sua proposta é analisar o conteúdo, a organização e as funções do discurso, e 

não vê-lo como caminho para outra realidade. Para realizar uma análise de discurso, é preciso 

questionar nossos próprios pressupostos e as maneiras como habitualmente damos sentido às 

coisas.  

“(...) a análise de discurso é uma interpretação, fundamentada em uma argumentação 

detalhada e uma atenção cuidadosa ao material que está sendo estudado.” (GILL, 2012, p.266 

) 
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Os temas da gestação, parto e primeiros anos de vida dizem respeito a toda sociedade, 

pois todos nós nascemos, muitas mulheres serão mães e muitos homens serão pais. Essas 

mães e pais são diferentes de acordo com sua história, cultura, grupo social e localidade 

geográfica. Diferenças que enunciam a existência de multiplicidade de estratégias e 

simbolismo sobre o mesmo fenômeno. O modo como uma pessoa chega à vida, a forma como 

é recebida ao nascer, suas primeiras impressões do mundo podem influenciar 

significativamente sua maneira de percebê-lo e estar nele ao longo de toda sua vida. 

Por isso, identificamos uma pertinência em indagar porque os conhecimentos e as 

práticas recomendadas pela psicologia, ainda que no contexto da humanização, pouco incluem 

o conhecimento indígena. Nosso interesse com este trabalho é entrar em contato com a 

tradição indígena, no que tange a seu modo de se relacionar com os temas do parto e 

nascimento, acreditando que podemos aprender outros conhecimentos sem esquecer nossos 

próprios conhecimentos.  

Nossa intenção é, sobretudo, através de um processo de reconhecimento e legitimação 

destes conhecimentos tradicionais silenciados e que fazem parte da origem do nosso povo, 

contribuir para a constituição de uma formação orientada no sentido da "Ecologia dos 

Saberes". Ou seja, mesmo que o objetivo deste trabalho não esteja diretamente relacionado à 

psicologia, reconhecemos que seria enriquecedor e proveitoso começar a estabelecer possíveis 

interseções entre estes saberes. 

Nesse sentido, para além do contexto indígena e para além da ciência, esta discussão 

sobre o período gestacional e o nascimento é pertinente para a formação em Psicologia. O 

modo como uma pessoa chega à vida, a forma como é recebida ao nascer, suas primeiras 

impressões do mundo podem influenciar significativamente sua maneira de perceber e estar 

no mundo ao longo de toda sua vida. Muitos estudos no campo da psicologia tomam como 

premissa a importância dos primeiros anos de vida, incluindo a gestação, como um processo 

constitutivo da subjetividade, como: psicologia do desenvolvimento, psicologia e educação, 

teorias sobre a configuração de uma "estrutura psíquica". Entretanto, estas referências teóricas 

tradicionalmente não incluem diálogos com outros saberes, tratados ora como experiências 

antropológicas "stricto sensu", ora como “saberes tradicionais". 

Em função da proposição de Políticas Públicas direcionadas a populações negras e 

indígenas, tem sido possível observar a necessidade de urgentemente estabelecer um diálogo 

baseado na garantia dos direitos e no respeito às diferenças. Isto inclui o respeito pelos 

saberes de matrizes indígenas e africanas.  
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No contexto não indígena, ocidentalizado, encontramos um importante movimento, 

formado por profissionais da área da saúde, pesquisadores e leigos, que se norteia pela 

“medicina baseada em evidencias”, que luta por mudanças no modelo de assistência vigente 

no Brasil, visando a prática baseada na ciência, e não mais na tradição ou conveniência 

médica. A psicologia exerce um papel indispensável neste movimento, que visa a 

humanização destes processos. 

Estabelecer pontes entre estes saberes é apostar que os conhecimentos indígenas 

possam contribuir com este movimento, pois sua vida se dá por uma responsabilidade coletiva 

e estruturada em formas de cuidado que não são marcadas por uma lógica econômica, assim 

como são orientados para um parto sem dor e sem violência.  A luta pela humanização do 

parto tem um viés de buscar “o mais natural possível”; compreendendo-se por “mais natural 

possível” um processo no qual o protagonismo pertence à mulher e há o mínimo de 

intervenções médicas.  

Neste contexto, do protagonismo da mulher, torna-se importante não só o "lugar de 

fala", mas também as mudanças nas relações de poder e saber na medida em que este "lugar 

de fala" interroga os especialismos biomédicos, que hierarquizam a relação médico-paciente. 

Consideramos que podemos aprender com as tradições indígenas, sem perder nossos próprios 

conhecimentos e sem a pretensão de nos tornarmos indígenas. Neste diálogo intercultural, 

evidencia-se a necessidade de uma troca de saberes que possa romper com as diferenças 

hierarquizadas, enriquecendo as redes de conhecimento através da diversidade e do 

multiculturalismo. 

Para desenvolver nosso objetivo de trabalho, utilizaremos como fonte documental o 

documentário “A origem da alma”, produzido pelo cineasta indígena-guarani Alberto 

Alvarez, que se passa no contexto de uma aldeia guarani e apresenta informações sobre parto 

na cultura guarani. Também usaremos o TCC de Sandra Benites, que é Guarani, no qual 

encontramos mais dados sobre o parto a partir dos saberes indígenas. 

Como referência do campo da antropologia da saúde e principalmente da saúde dos 

povos indígenas selecionou-se a pesquisa da antropóloga Luciene Ouriques Ferreira sobre 

medicinas indígenas, pautado pela etnografia clássica. Esta pesquisa faz parte de uma coleção 

da FIOCRUZ denominada Saúde dos Povos Indígenas. O foco da autora é a relação entre 

discursos oficiais e vozes indígenas.  
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2.2 SOBRE OS SABERES 

 

 

Como nossa discussão será entorno de “conhecimentos”, vamos começar definindo 

melhor este conceito. Estamos tratando de saberes sobre o parto e, só faz sentido promover 

um diálogo entre coisas que são diferentes. Neste caso, nossas fontes são os povos indígenas. 

Nossa premissa é que não há “saberes universais”. “Saberes são sempre locais, únicos, 

insubstituíveis. A identidade de um povo é constituída por seus conhecimentos, suas práticas, 

que estão em constante transformação ao longo dos anos de sua existência. Em sua forma de 

viver encontra-se seu passado, seu presente e seu porvir” (SANTOS, 2007). Em todo o 

mundo, não há alguém que não tenha nada a ensinar nem alguém que não tenha nada a 

aprender. 

Na sociedade ocidental, os saberes foram hierarquizados, classificados como mais ou 

menos evoluídos, como mais ou menos válidos, o que é o mesmo que afirmar que existem 

verdades universais. Nossas instituições propagam este modelo de pensamento. Identificamos 

que a defesa da neutralidade científica como sinônimo de objetividade acaba na maior parte 

das vezes tratandoo conhecimento de forma semelhante como a fé é tratada por determinadas 

crenças religiosas: considerando que somente uma pequena parcela dos conhecimentos é 

válida, assim como uma religião pode afirmar que somente os seus fiéis – uma pequena 

parcela da população mundial - merece a felicidade.  

Compreendemos que é possível assegurar objetividade sustentando a ideia de 

conhecimento localmente produzido sem perder a capacidade de generalizar hipóteses de 

trabalho e sem perder a singularidade dos processos. Entretanto, nas escolas, os estudantes 

sofrem um bombardeio de informações que foram selecionadas como sendo as mais 

importantes para a formação de um indivíduo baseadas na universalidade. Um dos principais 

efeitos deste bombardeio é a hierarquização de saberes que favorece os mecanismos de 

desigualdade social. 

Perante esta realidade, que lugar ocupa os saberes dos povos originários? O processo 

de colonização do Brasil foi exploratório; ou seja, os europeus chegaram ao continente com o 

objetivo de explorar todas as suas riquezas, e para isso dizimaram grande parte da 

populaçãooriginária. Povos africanos também foram capturados e trazidos para a América do 

Sul, recebendo semelhante tratamento por parte dos brancos. Aqueles que sobreviveram, 

foram dominados pelos europeus, escravizados, subjugados violentamente, tratados como 

seres sem alma, portanto sem direito de viver à sua maneira. Logo, o eurocentrismo está na 
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base da formação de nossa sociedade, como bem se pode ver nas crenças religiosas 

predominantes, sistema educacional, nas vestimentas, construções, hábitos alimentares, 

sistema de saúde etc.  

A cultura do hemisfério norte foi imposta ao hemisfério sul. A isto se chama 

“eurocentrismo”, que é a Europa como o centro do mundo, ditando regras universais em todas 

as esferas da vida. As culturas do Sul foram e continuam sendo massacradas e silenciadas, de 

tal maneira que é impossível calcular o quanto poderíamos aprender com o conhecimento e 

sabedoria dos povos originários, de forma que seria preciso muitas e muitas vidas para 

apreendê-los.  

Diante do reconhecimento das diferenças entre os povos e do reconhecimento da 

urgência da igualdade de direitos entre eles, sentimos a necessidade de caminhar em direção à 

aproximação, de ampliar nosso horizonte limitado por preconceitos tão rudimentares, da 

seguinte maneira: procurando colocar em diálogo conhecimentos sobre o mesmo tema, 

provindos de povos diferentes. Nascer e parir são temas comuns a toda humanidade, pois do 

ventre de uma mulher à luz deste mundo, inicia-se a jornada de uma nova vida. É o primeiro 

ritual de passagem vivido por cada ser humano. Sem dúvida há infinita beleza na diversidade 

das formas como estas experiências são vivenciadas. 

Reconhecemos os conhecimentos constituintes da forma de estar no mundo de outros 

grupos sociais que não o nosso, são legítimos e que podemos aprender com eles. Desejamos 

transcender os véus da nossa ignorância para sermos capazes de enxergar o quanto estes 

povos têm a nos ensinar.  

Este objetivo impõem alguns desafios: Como criar diálogos entre culturas diferentes? 

Como identificar indicadores no campo do saber indígena que orientam o cuidado relacionado 

ao parto e ao nascimento? Nesse sentido, necessitamos evidenciar como compreendemos a 

relação entre culturas e saberes diferentes. Utilizaremos como principal referencial a 

epistemologia do sul apresentada por SANTOS (2007). Privilegiaremos os conceitos de 

ecologia de saberes, ecologia do reconhecimento e muticulturalismo.  

SANTOS (2007) propõe fazer um uso contra-hegemônico da ciência hegemônica, de 

forma que o saber científico possa dialogar com o saber laico, popular, indígena, marginal e 

camponês.  

 O mesmo, a partir do que denominou como monocultura do saber e do rigor, observou 

que as grandes teorias das ciências sociais foram criadas no hemisfério norte e, portanto, não 

se adaptam as realidades do hemisfério sul. Constatando então que não pode haver uma 

epistemologia geral diante de tanta diversidade, propõe a Epistemologia do Sul que, por sua 



16 
 

vez, busca relacionar os conhecimentos respeitando a diversidade. Para isso é preciso um 

novo modo de produção de conhecimento, onde há objetividade, mas não neutralidade, já que 

nenhuma ciência é pura e o que de fato existe é “um contato cultural de produção de ciência”. 

Este contato cultural da produção de ciência tenta evidenciar que todo conhecimento 

possui relação intrínseca com a cultura e sociedade a qual está inserido. Ao mesmo temo, 

denuncia uma hierarquização entre saberes. SANTOS (2007), defende que os "saberes dos 

dominados" devem ser reconhecidos e legitimados. “Saberes, experiências, práticas e lutas 

dos dominados podem ser vistos como contribuições criativas e indispensáveis a lutas 

emancipatórias em um quadro global.” (SANTOS, 2007). Isso significa que as práticas 

indígenas relacionadas a gestação, parto e pós-parto podem e devem ser consideradas como 

referências legitimas tanto quanto as referências produzidas pelo movimento de humanização 

do parto. 

A legitimidade e o reconhecimento de diferentes saberes sustentam-se no conceito de 

multiculturalismo (SANTOS, 2007), o qual preconiza que todas as culturas percebam as 

limitações de suas próprias perspectivas; que todos os povos sejam fundamentalmente iguais 

em inteligência, direitos e status, que se busquem preocupações e concepções isomórficas 

entre culturas e, por fim, que as representações e relações de poder entre culturas sejam 

descolonizadas. 

 É importante discutir os efeitos que cada saber produz no outro, exatamente pelo fato 

de serem diferentes. Baseando-se no “reconhecimento da diferença e do direito à diferença e 

da coexistência ou construção de uma vida em comum além de diferenças de vários tipos” 

(SANTOS, 2007) é que o multiculturalismo como projeto pode assumir direção e conteúdos 

emancipatórios.  

 

 

2.3 RECONHECENDO AS DIFERENÇAS 

 

 

Pensamos, segundo Boaventura (2007) em seu conceito de “Ecologia do 

Reconhecimento”, que é preciso distinguir o que é produto da hierarquia e o que não é, 

aceitando as diferenças que restam, ou seja, aquelas diferenças originais, que não são produtos 

da hierarquia.  

As hierarquias estabelecidas entre os seres são fruto de diferentes jogos de poder. O 

pensamento ocidental é antropocêntrico, ou seja, atribui ao ser humano uma posição de 

centralidade em relação a todo o universo, como um eixo em torno do qual giram todas as 
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coisas. Isto respalda toda a série de atrocidades que é cometida contra os animais, as florestas 

e todos os “recursos naturais”. Porém este antropocentrismo é seletivo, uma vez que este ser 

humano que está no centro do universo é quase sempre um homem branco europeu. 

Estamos tão familiarizados com esta maneira de viver que torna-se um grande desafio 

compreender a vida como uma grande teia, onde os fios se entrelaçam e se encontram em 

diversos pontos,  sendo cada um deles essencial para manter a trama. Cada qual com 

tamanhos, formas e cores únicas. São justamente as diferenças entre os seres que tornam 

possível o equilíbrio do planeta. De acordo com Benites (2015), para os indígenas, não há a 

separação homem X natureza. Humanos ou não humanos, todos os seres vivos são iguais. 

 
Tudo está ligado ao nosso mundo – a terra, o nosso jeito de ser, os animais, as 

plantas, água, rio, o ar (yytu), as árvores, as frutas, etc. Por isso que todas as coisas 

nós preservamos, respeitamos, tratamos como parte de nós. (BENITES, 2015, p.31) 

 

Alguns dos pressupostos que orientam os conhecimentos indígenas sobre o nascimento 

são a espiritualidade, os sonhos, os antepassados e a responsabilidade coletiva (BENITES, 

2015). Por sua vez, os saberes biomédicos são orientados pelas pesquisas científicas, pela 

segurança (manter a vida), eficácia, tecnologia e por uma incongruência entre padronização e 

singularidade dos indivíduos. (DAVIS-FLOYD, 1994) 

 
Todas as culturas desenvolvem tecnologias. Mas a maioria não sobrevalora suas 

tecnologias do modo particular que nós fazemos. Este ponto é discutido claramente 

por Peter C. Reynolds em seu livro Roubando Fogo: A Mitologia da Tecnocracia 

(uma tecnocracia é uma sociedade hierárquica, burocrática dirigida por uma 

ideologia de progresso tecnológico). Lá ele discute como nós "melhoramos” a 

natureza controlando-a pela cultura. (DAVIS-FLOYD, 1994) 

 

A cultura indígena possui maneiras próprias de compreender o nascimento. Se por um 

lado suas tradições não incluem o uso de tecnologias avançadas e as intervenções médicas, - 

que podem salvar vidas em alguns casos - por outro lado, possuem como característica a 

presença ativa de parteiras que assistem e oferecem cuidados às mulheres antes, durante e 

após o parto. As parteiras têm recursos de intervenção distintos, como massagens, o uso de 

ervas com propriedades terapêuticas e as rezas. (FERREIRA, 2013) 

No livro “O Parto de cócoras”, publicado em 1980, o Dr. Moisés Paciornick relata 

suas experiências como médico ginecologista e obstetra num projeto junto a mulheres 

indígenas. Ele observou que devido à posição acocorada que elas adotavam, a incidência de 

problemas mais graves no parto era pequena; implementando então este método na sua 
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maternidade em Curitiba, onde centenas de parturientes ganham seus bebês de cócoras. Este é 

um exemplo de como pode ser construtiva a interlocução entre as culturas.  

Segundo VILLORO (1999), para que o Estado se transforme em uma instituição 

intercultural é preciso que se relacione simetricamente com a diversidade de culturas, 

respeitando tanto o direito à igualdade como o direito à diferença. Uma igualdade que não diz 

respeito a uniformidade, mas sim à capacidade de todos, como grupo ou indivíduo, elegerem e 

realizarem seus planos de vida conforme seus próprios valores. 

 

Ao considerar a legitimidade dos saberes não-acadêmicos, torna-se urgente assumir 

o conhecimento como emancipação, ao invés de regulação, para que seja possível 

olhar com novos olhos nosso próprio lugar de enunciação e, a partir dele, nos 

projetarmos em direção a um futuro diferente. (LOPEZ, 2009) 

 

Nas sociedades indígenas não há relação entre auxiliar um parto e receber dinheiro em 

troca. Ajudar uma mulher a parir é uma responsabilidade de todos. Apesar de haverem 

aqueles que estão mais aptos a prestar esta ajuda, seja pela sua experiência de vida, seja pela 

sua proximidade no momento, não há especialistas no assunto, não se exige uma formação 

escolar para tal. Há uma educação pela oralidade e pela escolha do transcendente. A função de 

cada um na sociedade não é uma escolha individualizada, mas um lugar na rede da 

comunidade. (BENITES, 2015) 

 Estas são diferenças cruciais entre as culturas, pois para nós estas relações são 

profissionais, ou seja, é preciso ter uma formação acadêmica, seja na área médica ou de 

enfermagem, para atuar no processo de parto, ou na área da psicologia, para acompanhar uma 

mulher em suas vivências internas durante este período de grandes transformações em sua 

vida. As doulas também passam por formação, que é livre e informal; podem estar presentes 

desde o início da gestação, no entanto não são autorizadas a acompanharem partos sozinhas. 

Assim sendo, como toda assistência médica, envolve pagamentos. É um serviço 

remunerado e elitizado por excelência. Na rede pública existem algumas iniciativas de 

maternidades humanizadas no país, porém costumam se concentrar nos grandes centros e o 

grosso da população não tem acesso. Prevalecem então as iniciativas privadas, que podem 

partir de médicos atuando em clínicas e hospitais, ou então de equipes que acompanham a 

gestação e o parto em domicílio. O serviço de psicologia está presente em alguns hospitais, 

atuando junto à equipe multiprofissional, e algumas vezes também no acompanhamento do 

parto em domicílio. 

Para a mãe, geralmente a criança que nasce é muito especial. Mas na sociedade 

ocidental o evento do nascimento em si é. Apesar de comum, é considerado como arriscado e 
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perigoso, requerendo acompanhamento e intervenção profissional. O nascimento para os 

indígenas é a chegada de um espírito, enviado por Nhanderu'ete, - que pode vir de lugares 

diversos: como do norte, do sul, do sol nascente ou poente – que é acolhido na terra por uma 

mulher. (BENITES, 2015) 

Sendo assim, a seguir gostaríamos de investigar que saberes estão sendo constituídos 

sobre estas práticas e experiências relacionadas ao parto, que a prioris, que ferramentas, que 

valores são produzidos e reproduzidos nesses processos de trabalho e nessas relações sociais. 

Primeiro apresentaremos referenciais retirados do documentário e do trabalho de conclusão de 

curso de Benites, de autores indígenas, a fim de identificar que nomeações e práticas norteiam 

a assistência ao parto. Num segundo momento recorreremos a pesquisa da antropóloga 

Luciene O. Ferreira para analisar como ela percebe e discute as "vozes" das parteiras do Alto 

Juruá, no Acre. 

Por fim, estabeleceremos uma comparação entre as duas formas de nomeações com a 

intenção de considerar possíveis aproximações e diferenças. Estas estratégias de diálogo 

pretendem colaborar para a produção de um conhecimento como emancipação e não como 

regulação. Esta comparação consiste, primeiramente, num exercício de estranhamento 

daquela linguagem que nos é comum. É fácil estranhar o que é diferente de nós, no caso, a 

cultura indígena. Estranhar, segundo o dicionário da língua portuguesa, é “admirar-se, 

surpreender-se em função de desconhecimento, por não achar natural, por perceber (alguém 

ou algo) diferente do que se conhece ou do que seria de esperar.” Desnaturalizar aquilo que 

nos parece natural e escutar a vozes às quais não estamos acostumados. Conquanto a visão 

antropológica pretenda enxergar outras culturas como elas são realmente, as informações 

tendem a ser traduzidas por uma lente contaminada pelo eurocentrismo. A proposta é, 

portanto, comparar o discurso dos indígenas sobre o nascimento como objeto da antropologia 

e o discurso direto dos indígenas. 

Apesar de reconhecermos que a amostra utilizada no trabalho poderia ser mais 

abrangente, pensamos que, o material selecionado possibilita desenhar uma análise discursiva 

que evidencia alguns parâmetros significativos para compreender o parto a partir de uma 

relação intercultural. Por outro lado, em se tratando de um TCC, o material produzido tem 

potencialidade de ser mais explorado, podendo inclusive servir como fomentador para outras 

discussões futuras.  
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3. PARTO INDÍGENA: DISCURSOS SEM MEDIAÇÃO 

 

 

Neste capítulo privilegiaremos os discursos sobre o indígena, feito pelo próprio 

indígena. Como material de análise serão utilizados o documentário de Alberto Alvarez e o 

TCC de Sandra Benites. 

 

  

3.1 TEKOWE NHEPYRUN 

 

 

O documentário que utilizaremos como fonte documental é intitulado em guarani 

como: “Tekowe Nhepyrun”, em português, como: “A Origem da Alma”. Este foi produzido 

em 2016 pelo cineasta guarani Alberto Alvarez. A razão de incluir o estudo deste filme no 

presente trabalho é trazer um pouco de conhecimento sobre a realidade da experiência 

indígena a respeito do nascimento. Trata-se de uma fonte preciosa, uma vez que são imagens 

bastante atuais do dia-a-dia numa aldeia guarani. O fato de ter sido produzido por Alberto 

Alvarez, que é guarani e tem como propósito valorizar e trazer à público a realidade das 

aldeias indígenas, torna as cenas ainda mais pertinentes ao contexto e objetivo deste trabalho. 

Neste breve contato, de apenas cinquenta minutos, pode-se apreender diversos 

referenciais que orientam o parto indígena, segundo palavras e atos deles mesmos. Torna-se 

claro também que este tema é indissociável de toda a sua cultura. Ou seja, não é possível falar 

do parto indígena sem abordar sua forma de viver como um todo, principalmente no que diz 

respeito a sua ancestralidade, sua medicina tradicional e a coletividade presente em seu modo 

de vida. Pretendemos apresentar estes pressupostos indígenas a partir da cena do filme que 

trata mais especificamente do nascimento, porém também utilizando de informações 

encontradas em outros momentos ao longo da história.  

 

“Uma moça vem andando depressa ao encontro de outra mulher mais velha, que está 

sentada com uma criança. Ela carrega um cachimbo apagado. 

_Vim aqui para a gente ir ver a pessoa doente, para darmos uma olhada nela. 

Precisamos conversar com o Xamoi para ver se ele nos acompanha. 

_Então vamos. Deixa eu buscar meu remédio. – responde prontamente, indo buscar 

um ramo de ervas na sua casa. 

Convidam outra vizinha que está por perto, Antônia, que pergunta: 

_O que ela está sentindo? 
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_Acho que está para ganhar o bebê. Vamos dar uma olhada nela, que estamos já com 

pressa. 

_Talvez não esteja no lugar certo. – tentando encontrar o motivo de sua dor. 

_Diz que já está com a dor, vamos dar uma olhada nela. 

Seguem as três mulheres e o garotinho, até a casa do Xamoi, que está acompanhado 

de um amigo. 

_Do que vocês precisam? 

_Viemos aqui para o senhor nos acompanhar. Tem uma mulher que está quase 

ganhando bebê. Ainda não temos certeza disso, por isso viemos aqui. Pelo menos para o 

senhor acompanhar a gente, para saber como ela está. 

_Está bem, vamos dar uma olhada nela, para ver como ela está. 

Com prontidão, os dois homens se levantam e seguem todos caminhando.”  

(TEKOWE Nhepyrun, 2016, 16’18”) 

 

A primeira característica importante a ser destacada é a atenção e a prontidão com que 

todos responderam ao chamado. Aquela é a prioridade no momento. Cada um deles nem 

pensou duas vezes, se encontravam prontos para ajudar. Esta atitude revela um aspecto 

importante das comunidades indígenas, que é a vida grupal. Todos estão implicados no 

processo do nascimento, pois se trata de uma criança que chega como membro da aldeia. 

Apesar de existirem os papéis do pai e da mãe, a responsabilidade sobre o bebê vai além deste 

núcleo familiar. Portanto, enquanto o nascimento ocidental costuma ser um evento que se 

reserva aos familiares mais próximos, no parto indígena toda a aldeia está envolvida. 

A segunda característica que gostaríamos de ressaltar é a relação com as ervas 

medicinais. Nas comunidades indígenas, o uso das ervas demonstram e confirmam a 

compreensão de que todos são seres, que estão interligados. Nesse sentido, as ervas parecem 

não cumprir uma função de intervenção de fora para dentro, ou seja, as ervas não seriam para 

intervir num sintoma, mas num todo. Carregam uma profunda sabedoria sobre as 

propriedades terapêuticas das ervas e dos frutos. Têm plena confiança no seu poder curativo e 

consideram o alimento natural - tanto o que é colhido na mata quanto aquele que é cultivado 

por eles - como seu “produto”, diferente do produto dos brancos. A mulher diz que vai buscar 

seu remédio e traz um ramo de ervas. Já a primeira mulher está carregando um cachimbo que 

será usado mais adiante na assistência àquela que está em trabalho de parto.  

 

“_Hoje ela sentiu a dor? – Xamoi. 
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_Diz que começou a sentir a dor hoje. Por isso que chamaram a gente, por isso que 

precisamos ir até lá. 

_Ela não contou qual dia que vai nascer? – pergunta Xamoi. 

_Não sabemos o dia, ela ainda não nos contou, da dor que está sentindo, se vai nascer 

ou não. Chamaram a gente para dar uma olhada nela e ver como está. 

_Temos que olhar mesmo, quando o nosso parente está doente.- Xamoi” (TEKOWE 

Nhepyrun, 2016, 18’25”) 

 

Eles tratam “a dor” como algo já conhecido ou esperado. Não é qualquer dor, é “a” dor 

que a mulher sente na proximidade do nascimento. Apesar de esperada, requer atenção e 

auxílio dos parentes, que ali são representados pela aldeia. Curiosamente o Xamoi utiliza o 

termo “doente” se referindo à gestante que está com dor. 

A pergunta “ela não contou que dia vai nascer?” é muito intrigante, pois sugere que a 

mulher sabe qual será o dia do parto, como sendo algo comum entre eles. Na fala “ela ainda 

não nos contou, da dor que está sentindo, se vai nascer ou não”, fica subentendido que o 

conhecimento sobre quando vai nascer é revelado pela característica da dor. O que a mulher 

sente é levado em consideração como uma referência importante a ser considerada na decisão 

de quais procedimentos devem ser tomados. A mulher é a principal portadora do 

conhecimento a respeito de seu próprio corpo. Num contexto geral do que é transmitido no 

documentário, também é possível supor que este conhecimento, sobre a data do nascimento, 

pode ser comunicado por Nhanderu para a mulher através de sonhos.  

 

“_Assim também o senhor deve rezar nela, se já está para ganhar, e que nasça logo, 

sem fazer sofrer a mãe. Se for para nascer, que nasça logo o neném.” (TEKOWE Nhepyrun, 

2016, 19’25”) 

 

Ao Xamoi é atribuída a função da reza. Há o desejo de que, quando chegar a hora, o 

nascimento seja rápido e que a mulher não sofra. Os indígenas aparentemente não se 

preocupam com o número de horas que pode durar um parto; no entanto têm alguma medida 

de tempo, que é referenciada na seguinte fala: “se for para nascer, que nasça logo o neném... 

que nasça logo, sem fazer sofrer a mãe.” Não sabemos muito bem o que para eles é “logo”, 

mas certamente esta mesma palavra no contexto de um hospital, por exemplo, teria conotação 

diferente. Nesta fala se correlaciona o nascer logo com a ausência de sofrimento da mãe; é 
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como se houvesse um limiarde dor aceitável no parto que, quando ultrapassado, passa a ser 

sofrimento. Expressam o desejo de que não haja sofrimento. 

 

“_Para isso que vivemos aqui, para cuidar um do outro. Para olhar mesmo pelo 

nosso parente que vivemos perto um do outro.” (TEKOWE Nhepyrun, 2016, 19’45”) 

 

Nesta fala, o Xamoi expressa o propósito de viver em aldeia: cuidar uns dos outros. Na 

sociedade ocidental este sentido de cuidado, quando existe, está geralmente circunscrito à 

família. Cada núcleo familiar vive encerrado em si mesmo e pouco convive ou auxiliam-se 

mutuamente.  

 

“_Vamos rápido que estou com pressa, para que os nossos avós nos acompanhem. Se 

bem que estão na casa dela.” (TEKOWE Nhepyrun, 2016, 20’46”)  

 

Apesar da urgência em ver a mulher que está com dores, ninguém sai correndo, nem 

se descontrola, nem destrata os outros. Eles apenas caminham continuamente.   Além disso, é 

falado sobre a presença de seus antepassados. Os antepassados estão presentes com cada um 

deles, em todas as casas, em todos os espaços da aldeia, são onipresentes. Isso parece lhes 

trazer serenidade. 

 

“O grupo chega até mais duas senhoras, que estão sentadas à sombra de uma árvore, 

e as convidam para ir junto ver a mulher que está passando mal. Elas logo se unem ao grupo. 

Quando chegam à casa da mulher, são recebidos pelo seu marido: 

_ Meus avós, estou precisando de vocês, parece que a mulher está para ganhar 

neném. Por isso que chamei, para cuidar dela. Por isso que mandei chamar, que ela está 

para ganhar neném, e estou precisando de vocês.Como o senhor veio, - se dirige ao Xamoi - 

quero que reze ela, para que a criança nasça bem, com saúde para sua mãe.  

_Vou rezar ela, mesmo que seja rápido, para ajudar ela. – a mulher está impassível, 

de olhos fechados, sentada. 

O pajé (Xamoi) faz a reza, utilizando o cachimbo e o chocalho.” (TEKOWE 

Nhepyrun, 2016, 21’23”) 

 

A reza, o cachimbo e o chocalho exercem funções curativas. Mas não nas mãos de 

qualquer pessoa; segundo as imagens do documentário, são instrumentos usados pelos 
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rezadores. Numa outra cena, durante a preparação para entrarem na casa de reza, há uma 

mulher com cachimbo que impõe sua mão na cabeça de cada um, fazendo um gesto até os 

pés, jogando a fumaça do cachimbo ao longo do corpo de cada pessoa. 

 

“Depois de receber a reza, ela se deita. Uma senhora apalpa e massageia a barriga 

da gestante: 

_Está meio de lado, já está muito forte, muito forte mesmo, não vai levar mais longe. 

O joelho do neném está bem aqui. Está um pouco de lado, mas se massagear não vai sentir a 

dor muito tempo, para você ganhar o neném.  – continua manipulando a barriga - Agora sim, 

está bem aqui, mas cresceu aqui do lado mesmo, por isso que se acostumou deste lado. Isso, 

vai nascer logo, nem vai sentir tanta dor.  Com massagem, vai ficar na posição certa, nem vai 

sentir tanta dor. Mesmo que cresceu deste lado, já vai ficar na posição certa. Mas para isso 

temos que massagear. Está vendo, dá para sentir o joelho, e está meio de lado. Já está na 

posição certa agora, que antes estava de lado. Está vendo, dá para sentir muito bem. Não 

pode ficar sentindo dor à toa. Já poderia mandar massagear há muito tempo. Isso não vai 

levar você mais longe. Até aqui vou massagear você.” (TEKOWE Nhepyrun, 2016, 25’27”) 

 

A senhora demonstra convicção no que está dizendo, não transparece nenhuma dúvida 

com relação ao que está percebendo. Ela mudou a posição do bebê dentro da barriga, através 

de uma vigorosa massagem. Num contexto hospitalar, além de serem necessários aparelhos 

tecnológicos para saber como está o bebê, se ele estivesse numa posição considerada 

inadequada para o parto provavelmente levaria a equipe à execução de uma cesariana. 

A relação com a dor da mãe no parto, que a figura da parteira está revelando, é de que 

pode e deve ser evitada. A massagem correta cumpre este papel. A massagem foi a ferramenta 

utilizada para o alívio da dor, diferentemente do contexto da medicina ocidental, onde se 

administra medicamentos. 

Outra cena importante a ser considerada é quando o Xamoi discorre um pouco sobre o 

nascimento, dizendo que as almas vêm de lugares distintos, enviadas por Nhanderu’ete para 

serem acolhidas pelas mulheres. Os recém-nascidos são batizados numa cerimônia coletiva, 

onde o Xamoi usa a fumaça do cachimbo.  
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“(...) é o Nhanderu que vai fazer o batismo. Vocês tem que acreditar em Nhanderu, 

não em mim. Eu canto para o Nhanderu, pela saúde de todos.” (TEKOWE Nhepyrun, 2016, 

43’45”) 

 

No desenvolvimento da criança indígena, a relação com a palavra não tem a caráter 

instrumental, mas é entendida por eles como “incorporação da palavra na cabeça da criança”, 

que começa aos 2 anos. O aprendizado da fala é a incorporação da fala, que acontece aos 3 

anos de idade. Eles acreditam nesta força maior, chamada Nhanderu’ete, que pode se 

expressar através de todos, e não só de um líder espiritual. Isto fica claro na seguinte fala de 

um senhor: 

 

“_Ao cair da tarde, começa a preparação da cerimônia da casa de reza, onde 

compartilhamos a alegria e sabedoria e os conhecimentos da vida uns com os outros; 

alegrando o nosso espírito, corpo e mente.” (TEKOWE Nhepyrun, 2016, 8’2”) 

 

Essa compreensão de que todos os membros da aldeia são portadores de sabedoria, 

repercute também na sua forma de lidar com a assistência ao parto. Não há um especialista 

detentor de todo o conhecimento sobre o assunto, mas cada um pode participar oferecendo um 

tipo de ajuda. Porém está claro que há certas funções diferenciadas entre eles, como no caso 

do Xamoi. Ele relata que descobriu que seria rezador através de um sonho; escutou um canto 

no seu sonho que lhe revelou esta tarefa. 

 

“(...) vi tudo isso no meu sonho. Isso tudo é verdade, é verdadeiro mesmo”. 

(TEKOWE Nhepyrun, 2016, 37’48”) 

 

Os conhecimentos são transmitidos oralmente de geração a geração. Um "sábio" 

senhor, que talvez seja o mais velho da aldeia, enuncia um conhecimento que foi passado pelo 

seu avô, sobre o poder protetor de determinadas árvores, que não permitem a chegada de 

doenças na aldeia. As árvores são guardiãs da aldeia e exercem seu poder cantando.  

 

“Assim, dizia meu avô. Desde antigamente o nosso modo de ser salva o mundo.” 

(TEKOWE Nhepyrun, 2016, 07’22”) 
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Dentro desse contexto, também identificamos a crença na imortalidade da alma que é 

explicitada na seguinte fala:  

 

“Nada pode destruir a alma. Nem a injustiça, nem a covardia e nem a ignorância. 

Nossa alma é imortal, ainda que o corpo morra, minha alma continuará viva para a 

eternidade.” (TEKOWE Nhepyrun, 2016, 48’22”) 

 

Sendo assim, a criança que nasce é acolhida, sobretudo como uma alma imortal, que 

também carrega consigo a ancestralidade de seu povo. 

 

 

3.2 NHE’Ẽ, REKOPORÃ RÃ: NHEMBOEAOEXAKARẼ 

 

 

 Sandra Benites, em seu trabalho de conclusão do curso de Licenciatura Intercultural 

Indígena do Sul da Mata Atlântica, intitulado “Nhe’ẽ, rekoporã rã: nhemboeaoexakarẽ”, em 

português “Fundamento da pessoa guarani, nosso bem-estar futuro (educação tradicional): o 

olhar distorcido da escola”, abordaa importância do fundamento guarani no processo 

educacional, que tem início a partir do sonho que a mulher tem revelando que irá engravidar. 

Segundo a autora, que pertence à etnia Guarani, se inicia neste momento a vida e a educação 

Guarani.  

Ela diferencia os termos alma e espírito, que no Guarani são termos completamente 

distintos. O nhe’ẽ, fundamento da pessoa guarani, é um ser-nome que vem de Nhanderukuery. 

A tradução em português que mais se aproxima deste significado é espírito-nome, e não 

palavra-alma, como alguns autores usam. Os Guarani estranham não somente as traduções 

feitas pelos brancos (juruakuery), mas também a frieza do registro escrito pois, para eles, 

nhe’ẽ se refere a todo seu pensamento, conhecimento e conexão com o mundo espiritual. 

Além da linguagem escrita não pertencer a sua cultura, – onde os conhecimentos são 

transmitidos oralmente de geração à geração -segundo a autora, alguns parentes seus têm 

receio de falar com os jurua (brancos), pela dificuldade que estes últimos têm em 

compreender seus termos e dar-lhes uma interpretação correta. “As pessoas jurua, não 

entendem o que falamos e acabam criando ideias equivocadas. Elas escrevem outras coisas, 

não entendem o que dizemos. Só o Guarani entende outro Guarani!” (BENITES, 2015, p.13). 

Portanto, falar sobre a cultura guarani, sem pertencer a sua etnia, permite apenas alguma 

aproximação da sua realidade. 
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Antes de engravidar, os pais, ou apenas um deles, sonham com o nhe’ẽ que virá. Estes 

sonhos de revelação quase sempre são com parentes que já se foram, ou com animais 

(principalmente pássaros), com lugares ou plantas. Então a família começaa receber os 

aconselhamentos dos mais velhos e a parteira é escolhida. A futura grávida precisa se preparar 

para receber a criança, pois isso implicará no futuro do nhe’ẽ. 

É possível perceber que, enquanto na sociedade indígena os sonhos possuem um 

grande valor e neles se deposita uma confiança absoluta, na sociedade ocidental, a 

confirmação da gravidez acontece por meio de exames, que podem ser feitos através de 

amostras de urina, de sangue ou de ultrassom. Os conselhos dos mais velhos, apesar de terem 

alguma relevância na sociedade ocidental, estão longe de alcançar o prestígio e a autoridade 

do saber médico. As orientações que a mulher segue vêm da medicina, ao passo que as 

indígenas obedecem aos conselhos dos mais velhos da aldeia, que são portadores dos 

conhecimentos tradicionais. 

Quando a gravidez se confirma, a família indígena deve ir para a casa de rezas, rezar e 

fazer o ritual de py’aguapy, que é fundamental para as mulheres se fortalecerem 

sentimentalmente, uma vez que ficam mais sensíveis e vulneráveis neste período. Sabe-se que 

uma função semelhante à deste ritual costuma ser exercida para os jurua, em parte pela 

psicoterapia ou cursos para gestantes, em parte pelas práticas religiosas.  

A mulher guarani deve ter cuidados com a alimentação: comer pouco, não comer 

quente (pois torna a criança inquieta), não comer frutas grandes sem dividir com outros (pois 

a criança pode crescer muito e o parto se tornar complicado). A maioria dos animais de caça 

também deve ser evitada, comida muito gordurosa, muito salgada ou doce. Não pode fumar, 

não pode pegar nada pesado, não pode se aborrecer. Precisa equilibrar as emoções e evitar a 

raiva, cuidando das palavras. 

Os médicos que acompanham o pré-natal das mulheres ocidentais dão poucas 

orientações com relação à alimentação e a conduta que devem ter durante a gestação. Um 

ponto em comum é a desaprovação do uso de cigarros e bebidas alcoólicas; também é habitual 

ouvir que “grávida não pode pegar peso”. No entanto, fica claro que na cultura guarani são 

enfatizadas diversas atitudes que deve ter a gestante, as quais as mulheres jurua são 

completamente alheias. 

De modo semelhante, o homem guarani deve se preparar para ser pai: precisa dormir e 

acordar cedo, controlar suas emoções, não pode matar certos animais, como a cobra por 

exemplo. Ele deve afastar a preguiça, evitar palavrões, falar baixo, ser paciente e comer 

pouco. Juntamente com a esposa e os filhos, são instruídos a frequentar a casa de reza a fim 
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de garantir um bem viver para o nhe’e e toda a família. Além disso, o pai tem a incumbência 

deconstruir uma casa especial a fim de que a mulher e o bebê fiquem resguardados durante e 

após o parto. 

Os preparativos para a chegada do bebê são bem distintos nos dois tipos de sociedade. 

Os guaranis cuidam dos seus hábitos alimentares, seu modo de falar, frequentam a casa de 

reza, fazem uma casa para o parto; ao passo que as famílias jurua fazem chá de bebê, montam 

o quartinho do bebê e fazem o acompanhamento pré-natal com médicos obstetras que, quando 

muito, passam algumas recomendações alimentares e de condutas às gestantes, mas nunca ao 

homem que será pai. Entre os guaranis, o pai parece ter tanta responsabilidade sobre o período 

pré-natal quanto a mãe. 

A parteira indígena acompanha toda a gestação, dando aconselhamentos à mulher, 

ensinando o modo como deve tomar banho e orientando sua alimentação, até o fim do 

resguardo. Quando começam as dores, vão para a casa onde será o parto. No máximo três 

pessoas acompanham o trabalho de parto. O pai participa ajudando a segurar a criança, 

buscando algo que faltou, segurando a mulher e dando apoio. A parteira corta o cordão 

umbilical que, depois de seco, é enterrado pelo pai nesta casa.  

O parto na sociedade indígena é um evento reservado, que tem um local especial para 

acontecer. O parto ocidental ocorre na maioria das vezes em hospitais, sendo a minoria em 

casas de parto ou em domicílio. O ambiente hospitalar é antagônico a este espaço que é 

construído para o parto: ao mesmo tempo em que o primeiro está repleto de iluminação 

artificial, ruídos, aparelhos e com a presença de desconhecidos – profissionais da equipe de 

saúde, outras mulheres em trabalho de parto, e muitas vezes outras pessoas com doenças 

diversas - o segundo se trata de uma pequena e singela construção, onde apenas a parteira, o 

pai e mais uma pessoa (geralmente mãe ou sogra) testemunham nascimento. 

Nos primeiros 8 dias de vida da criança, ela só pode ser vista por seus pais, avós e 

pessoas mais próximas; pois alguém com a alma ruim, pesada, pode afetar o ambiente e o 

recém nascido. A mãe fica de resguardo com a criança durante este tempo na casa onde 

ocorreu o trabalho de parto. Para evitar a influência de energias negativas, são colocadas 

garrafas transparentes com água em cada canto da porta. 

Contrariamente à tradição guarani, que mantém a criança por 8 dias longe de pessoas 

que não são seus pais ou avós, os jurua têm hábito de visitar o recém nascido logo no primeiro 

ou segundo dia de vida e, mais do que isso, com o advento das redes sociais, rapidamente as 

imagens da criança costumam ser divulgadas e vistas por milhares de pessoas. Convém 
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reconhecer ainda a diferença nos tempos de resguardo: a medicina ocidental preconiza 45 

dias, enquanto os guaranis cumprem 90 dias. 

O resguardo e a dieta alimentar da mulher duram três meses, período no qual o pai e os 

irmãos continuam tendo regras a cumprir: não podem usar ferramentas cortantes (até o 

umbigosecar), nem beber álcool, nem comer muito. Também devem falar pouco, não comer 

carne vermelha e não jogar bola. A criança durante seu primeiro ano de vida, sabe, sente e 

percebe muito mais que um adulto, pois o nhe’ẽ está frágil e vulnerável. Os pais devem estar 

sempre por perto, para que aprendam a gostar de onde vivem e sejam felizes na casa dos pais. 

Quando começa a dar os primeiros passos é realizado o batismo. 

 
Os orejarikuery sempre ensinam a agirmos assim com nossos filhos. Eles nos 

explicam que se falar alto, gritando com as crianças, elas não entendem nada e 

quando elas crescerem, serão adultos agressivos, perturbados. Quando você ouve 

gritos, você fica confuso, angustiado. Os pais devem tratar bem seus filhos, não 

podem demonstrar nada de ruim para as crianças, não podem gritar, falar alto. 

Xamikuery falam que é nesse momento que as crianças buscam esse gostar de viver 

naquele lugar, na casa dos pais. Desse modo, o nhe’ẽ se fortalece na criança. 

(BENITES, 2015, p.17) 

 

Acredita-se que, através das brincadeiras, as crianças aprendem a gostar da vida neste 

mundo. Por isso é importante que haja sempre outras crianças por perto, brincando juntas, 

podendo compartilhar, conhecer, escutar e respeitar o outro. A forma de vida em comunidade 

favorece que as crianças estejam próximas umas das outras; no modo de vida ocidental, esta 

relação mais intensa se restringe às crianças que vivem na mesma casa, se estendendo 

algumas vezes para vizinhos e colegas no ambiente escolar.  

Pelo fato de, na sociedade ocidental haver uma expressiva separação dos ambientes do 

lar e do trabalho, as crianças são cuidadas por outras pessoas, que não os pais. Podem ser os 

avós, porém é cada vez mais comum os avós não assumirem esta função, por estarem ainda 

compromissados com o trabalho. Portanto muitas crianças ficam com babás ou em creches. 

Os Guaranis acreditam na imortalidade do espírito; o nhe’ẽ pode escolher onde e com 

quem deseja morar novamente em yvy rupa. A autora exemplifica, contando que tinha uma 

ligação muito forte com sua avó em vida; após seu falecimento a encontrava em sonhos e teve 

a confirmação de que seu nhe’ẽ retornaria a ela como sua filha. O nhe’ẽ pode vir de quatro 

lugares sagrados diferentes. 

 
Nhe’ẽkuery estão no amba, em quatro amba na realidade, partes que são lugares 

sagrados de onde vem o nhe’ẽ. O amba é divino, limpo, de onde vem o nhe’ẽporã. 

Ele está acima de yvy rupa – nosso leito, suspenso, está no plano espiritual. 

Localizamos os quatro ambaem yvy rupa da seguinte forma:  

Jaikara– nhanderuetetenondegua– localizado no centro;  
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Tupã – mais próximo de Jakaira– seria na direção onde o sol se oculta no horizonte, 

no pôr do sol;  

Nhamandu – seria na direção em que o sol nasce;  

KaraiKuery– mais próximo de Nhamandu, seria na direção Leste para simplificar.” 

Durante o nhemongarai – batismo, é revelada a origem (amba) do nhe’ẽ, sua 

personalidade e habilidades. Quando se descobre o amba, passa a se saber o nome 

do bebê e o seu reko - jeito. Saber o amba e o tery da criança implica uma série de 

observações e cuidados por parte dos adultos nas fases, chamamos assim, das mitã 

(até os dois anos) e das kyringue (de dois até os doze/treze anos). Durante esses 

períodos, a responsabilidade de observar e praticar as regras é dos pais e avós, dos 

adultos que estão em volta da criança. Não podemos esquecer que esses adultos 

começam suas responsabilidades já com o sonho da gravidez. (BENITES, 2015, 

p.18) 

 

Para os Guaranis, existem nomes femininos como, por exemplo, Ara e Kerexu, e 

nomes masculinos, como Jekupe e Karai, cada um deles carregando consigo traços de 

personalidade específicos; seus nomes têm função, implicam responsabilidades e cuidados. 

Através da revelação dos nomes dos filhos, os pais sabem como agir e lidar com eles. Assim, 

se preparam para lidar com os filhos, cada qual com seu jeito de ser, que exige cuidados 

específicos. Isto é feito até a fase da puberdade, que é quando começa a responsabilidade 

maior do ser guarani. Então o jovem deverá seguir as normas da aldeia, passa a participar das 

reuniões e atividades, sendo observados pelos pais e a comunidade, sempre recebendo 

aconselhamento das lideranças. 

 

 

3.3 MAPEAMENTO 

 

 

A partir dos discursos indígenas a respeito de suas crenças e cuidados relacionados a 

gestação e ao parto, é possível destacar alguns tópicos mais representativos.  
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3.3.1 Vida grupal:  

 

 

Apesar de existirem as figuras da mãe, do pai e dos irmãos, como as pessoas que têm 

maiores responsabilidades para com o bebê, a unidade formada entre todos os membros de 

uma comunidade pode ser comparada à unidade presente num núcleo familiar. Os indígenas 

se tratam como “parentes”, o que é evidenciado em sua fala e na sua maneira de cuidarem-se 

mutuamente. 

 

 

3.3.2 Desenvolvimento infantil:  

 

 

Por meio do batismo se conhece o nome e a origem da pessoa; as crianças pequenas 

demandam cuidados especiais por parte dos pais, no entanto grande parte de seu aprendizado 

se dá através das brincadeiras, na convivência com outras crianças. 

 

 

3.3.3 Lugar do pai:  

 

 

Os hábitos e comportamentos do pai, desde a concepção, são tão influentes na 

formação do bebê, quanto as atitudes da mãe. Além de observar a dieta e os hábitos prescritos, 

o pai exerce algumas funções, como construir a casa onde ocorrerá o trabalho de parto, estar 

presente auxiliando no nascimento e enterrar o cordão umbilical depois de seco.  

 

 

3.3.4 Relação com a dor:  

 

 

A dor excessiva é associada a um parto complicado. Um parto tranquilo deve 

acontecer sem muita demora e sem muito sofrimento. São utilizadas massagens, banhos de 

ervas e rezas para aliviar a dor da gestante. 

 
 

3.3.5 Ancestralidade:  
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Os ancestrais acompanham cada um deles, onde quer que estiverem, o que lhes 

confere a sensação de estarem constantemente amparados e assistidos pela presença daqueles 

que já se foram, detentores de maior sabedoria. 

 

 

3.3.6 Sabedoria:  

 

 

O conhecimento pode se manifestar através de cada um dos membros da aldeia, no 

entanto, especialmente os mais velhos são procurados para dar aconselhamentos às famílias 

que esperam a chegada de um bebê. As parteiras e os pajés são figuras de maior proximidade 

com o nascimento, possuindo a sabedoria sobre as ervas, as rezas e as massagens. 

 

 

3.3.7 Importância dos sonhos:  

 

 

Os sonhos são bastante valorizados na cultura indígena; através deles é anunciada a 

concepção de um ser e pode ser revelada a tarefa que alguém deve cumprir, por exemplo. 

 

 

3.3.8 Sistemas de cura:  

 

 

São compostos pelos hábitos alimentares, o uso das ervas, do cachimbo, do chocalho e 

das rezas, bem como do conhecimento sobre condutas especiais que devem ser adotadas ao 

longo da gestação, no parto e no pós-parto. 

 

 

3.3.9 Tradição oral: 

 

 

Os conhecimentos e práticas são transmitidos de geração a geração por meio da 

palavra e do exemplo. 

 

 

3.3.10 Imortalidade:  
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O espírito é imortal, podendo nascer numa mesma família mais de uma vez. O nhe’ẽ 

pode ser originário de quatro distintos lugares sagrados. 

Uma vez que nos familiarizamos com alguns discursos indígenas, poderemos no 

capítulo seguinte nos aproximar da linguagem antropológica 
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4. PARTO INDÍGENA SOB A PERSPECTIVA DA ANTROPOLOGIA 

 

 

4.1 A Pesquisa 

 

 

Após a análise de discursos indígenas sem mediação, será feita agora a análise de 

discursos indígenas interpretados pela antropologia, para que no próximo capítulo os dois 

tipos de linguagens possam ser comparados. Será utilizado como material de análise a tese de 

doutorado de Luciane Ouriques Ferreira, que trabalhou com o tema das Medicinas Indígenas, 

mais especificamente no que diz respeito aos cuidados com a gestação e o nascimento. A 

autora analisou discursos indígenas que emergiram no contexto de encontros entre parteiras, 

pajés e agentes indígenas de saúde (AISs) que aconteceram na região do Alto Juruá, no Acre. 

Tais encontros fizeram parte do projeto de pesquisa-ação Valorização e Adequação dos 

Sistemas de Parto das Etnias do Acre e Sul do Amazonas (Projeto Acre), executado em 

parceria pela Área de Medicina Tradicional Indígena (AMTI) e o Instituto Olhar Etnográfico. 

Neste capítulo serão privilegiadas as informações apresentadas nesta pesquisa. 

Ferreira (2013) enfatiza a crescente preocupação com a saúde e o bem-estar das 

mulheres nos países em desenvolvimento desde a década de 80, com o incentivo dos 

organismos internacionais para que os Estados desenvolvam políticas adequadas para a 

assistência integral á saúde da mulher. No Brasil, a incorporação da atenção à saúde da 

mulher no Sistema Único de Saúde (SUS) constitui uma bandeira de luta de movimentos 

sociais, particularmente do movimento feminista. O objetivo do Projeto Acre, portanto, 

consiste na criação de políticas universais e equânimes de saúde para atender a diversidade 

econômica, social e epidemiológica característica da população de mulheres brasileiras, neste 

caso, das mulheres indígenas em sua multiplicidade étnica. 

Todas as informações a seguir têm como fonte o material produzido pela antropologia 

a partir dos discursos indígenas constituintes dos encontros ocorridos no Alto Juruá. É 

importante ressaltar que estavam presentes nestes encontros membros de diversas etnias 

indígenas da região, que embora tendo muito em comum, possuem particularidades nas 

formas de cuidados com a gestação e o parto; porém, para simplificar, como neste estudo não 

nos cabe marcar estas diferenciações inter-étnicas, os conteúdos serão apresentados aqui de 

uma maneira generalizada. 

 
Segundo a OMS, a assistência pré-natal é um conjunto de cuidados médicos, 

nutricionais, psicológicos e sociais, destinados a proteger o binômio mãe-feto 
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durante a gravidez, parto e puerpério, tendo como principal finalidade a diminuição 

da morbidade e da mortalidade materna e perinatal. (FERREIRA, 2013, p.50) 

 

De acordo com a autora, em se tratando das sociedades indígenas, deve-se 

compreender o evento de parto como um processo que abarca toda a gestação até o período 

pós-parto, que pode ser mais ou menos longo. Ela defende que, embora o termo “pré-natal” 

seja de origem branca, os indígenas têm em sua Medicina Tradicional as práticas específicas 

realizadas durante o evento de parto, que poderiam ser chamadas de “pré-natal indígena ou 

tradicional”. 

No entanto, conforme a expressão de um dos pajés que estava nos encontros, como foi 

a cultura do branco que deu o nome de pré-natal, seus parentes (os indígenas) foram 

desacreditando da sua sabedoria. “Tudo que a gente sabia, o branco foi tirando 

devagarzinho!”. Ou seja, atribuir a um evento indígena um termo que não pertence a sua 

cultura, os levou a um afastamento das próprias tradições. A tentativa de tradução da 

linguagem indígena para o entendimento do branco vai além de uma simples tradução de 

idiomas, pois se trata de realidades distintas que, quando descritas com palavras que não 

pertencem ao contexto indígena, acabam por deslegitimar sua cultura e sua própria forma de 

falar sobre ela.  

Enquanto alguns se manifestaram contra o uso destas palavras para descrever seus 

fenômenos, em outros momentos dos encontros os membros de sociedades indígenas fizeram 

comparações tentando adaptar os termos brancos à sua realidade. Um pajé disse que no pré-

natal do branco tem máquina; só que “a máquina do índio é a folha, a mão pra ajeitar e o 

entendimento.” (FERREIRA, 2013, p.145) 

Ele faz um paralelo entre as “máquinas do branco” - que são os recursos tecnológicos 

utilizados no acompanhamento de um pré-natal – e as suas “folhas, mãos e entendimento”, 

para mostrar que estes são os seus recursos para o cuidado da gestação. Esta tradução parece 

se aproximar do exercício dialógico que propõe Boaventura Sousa Santos, na medida em que 

não há uma hierarquização, desqualificação ou destruição do outro (diferença). Nem todos os 

sistemas de trocas favorecem relações dialógicas, podendo ser o reflexo de sistemas de 

dominação e colonização através da relação saber-poder. 

Os participantes dos encontros foram convidados a discutir sobre o significado do 

termo “Medicina Tradicional”; conforme escreveu a autora, a noção de medicina tradicional 

engloba a de pré-natal indígena, na medida em que a primeira contempla saberes e práticas 

aplicadas para cuidar da saúde das comunidades indígenas como um todo. A partir das falas 

que surgiram, uma antropóloga concluiu quea medicina tradicional indígena é formada pelo 
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conhecimento e pensamento de todos eles, que são repassados através das gerações; foi dito 

ainda que seus saberes e práticas de cuidado com a saúdetêm caráter experimental pois, a 

medida que surge a necessidade de tratar novas doenças, novos experimentos são feitos. 

Assim os conhecimentos estariam em permanente atualização, conferindo um caráter 

dinâmico à tradição. 

Mais uma vez são os indígenas sendo privados de sua própria linguagem, ao falarem 

de si mesmos. Até mesmo os conceitos de “saúde” e “doença” não estão presentes na sua 

forma de compreensão. Em suas colocações, é possível atestar sua crença em espíritos – yuxin 

– que entram no corpo da pessoa, gerando um estado que nós chamaríamos de doença. 

“Trocas que ocorreram entre participantes desses encontros promovidos pelas politicas 

publicas tendem a influenciar o surgimento de novos saberes e práticas híbridos” 

(FERREIRA, 2013, p.149). Tais trocas citadas se deram não só entre políticas públicas e 

sociedades indígenas, bem como ocorreram entre as diferentes etnias. As relações de troca 

entre as diferentes etnias não são o foco deste trabalho, porém nos remete a outras 

possibilidades de mapeamento da construção dos saberes indígenas e da constituição de 

saberes diferentes porém não hierarquizados. 

A seguir retomaremos o discurso da antropologia a partir de referências temáticas. 

Esta divisão temática é uma estratégia para dar maior visibilidade e evidenciar as tensões que 

constituem o sistema de trocas, as práticas de tradução, os processos de colonização do saber 

e as práticas de diálogo. 

 

 

4.2 O PRÉ-NATAL INDÍGENA 

 

 
Os saberes biomédicos que informam a assistência ao pré-natal são, em termos 

epistemológicos, radicalmente diferentes dos saberes relacionados aos cuidados com 

a gestação entre os povos indígenas representados nos encontros que aconteceram 

no Alto Juruá. (FERREIRA, 2013, p.144) 

 

Na tese é declarado que dentre os principais cuidados nas comunidades indígenas 

estão as dietas alimentares, o uso de “remédios da mata” e as rezas, visando evitar doenças no 

feto e amenizar o sofrimento no parto. Os usos das medicinas da floresta podem ser diversos 

entre as comunidades indígenas, e nem estão presentes em todas elas. Alguns povos vêm 

promovendo o “renascimento das ervas medicinais”, através de agentes de medicina 

tradicional, porém determinadas comunidades usam somente as rezas dos pajés como 

ferramenta para que o parto corra bem.  
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Ainda é dito que os indígenas têm uma definição social de corpo concebido como 

“pessoa estendida”, por incluir seus parentes próximos. Por isso o casal está sujeito a 

inúmeras dietas e cuidados durante a gestação e após o parto, para evitar doenças no feto e o 

comprometimento do nascimento.  Acredita-se que quando a criança adoece devido aos pais 

não terem observado as dietas prescritas, sua expressão facial e os movimentos de seu corpo 

enquanto dorme é que indicarão a origem do padecimento, pois serão semelhantes ao animal 

cuja carne foi ingerida. Eles possuem este código culinário, no qual a pessoa se torna aquilo 

que come. Inclusive, se consumirem alimentos dos brancos, estão sujeitos a sofrerem 

mudanças corporais e de identidade.  

Chama-nos a atenção os termos "pessoa", "código culinário", “dietas”, “remédios” e 

“casal”. Serão eles utilizados pelos indígenas? Ou serão a forma mais aproximada que a 

autora encontrou de falar sobre suas tradições? Quais a priori sustentam estas tentativas de 

tradução que não estão sendo problematizados? Por exemplo, apesar de anexar a "pessoa" a 

ideia de "estendida" para explicar a nomeação "parentes" utilizada pelos indígenas, podemos 

dizer que o conceito orientador da análise é "pessoa". Este conceito está baseado numa 

concepção ocidental eurocêntrica sobre aquilo que nomeamos como campo subjetivo ou 

subjetividade. A ideia de "parente" e as relações com os animais sugerem uma outra forma de 

configurar as relações entre os seres, onde não existe uma hierarquia em que o "ser humano" é 

separado da "natureza". Todos são seres e a relação de interferência entre eles não seria da 

ordem da antropomórfica. A concepção de "casal" sugere a mesma ingerência ocidental sobre 

as relações afetivas e de parentesco. 

Conforme a compilação dos discursos, as dietas alimentares devem ser observadas 

pelo pai e mãe que esperam um bebê. Não se recomenda comer tatu, pois como é difícil tirá-lo 

de sua toca, o parto também será difícil. A cabeça de paca é recomendada pois, como este 

animal “suspira de uma só vez”, o bebê tende a nascer rapidamente, também “de uma só vez”. 

A carne de jabuti não é aconselhada por causar hemorragia, uma vez que o bebê ficará preso 

ao útero, bem como o jabuti fica agarrado ao seu casco. Não se deve comer bodó (peixe) 

porque ele é difícil pra sair do buraco, podendo levar a morte no parto. Jacaré e arraia são 

também desaconselhados por gerarem complicações que demandam intervenções dos 

brancos.  

Pode-se observar que as orientações alimentares se referem a evitar o consumo de 

carnes de determinados animais; não foram mencionados ervas ou vegetais. Isto se deve ao 

fato dos animais possuírem comportamentos que podem influenciar no nascimento, gerando 

complicações.  
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Parteiras e pajés enfatizaram que animais mandingueiros não devem ser comidos pelo 

casal; por exemplo, o caranguejo e a traíra, pois possuem yuxin que executam vingança após 

se desprenderem do corpo. Esta vingança ocorre através de transmissão de doenças. Portanto, 

se o casal quebrar a dieta, uma das duas coisas acontece: o espírito do animal se vinga 

transmitindo doenças ao bebê ou então a criança adquire características do animal. 

Como consideram que as doenças são causadas por espíritos – yuxin – que entram no 

corpo da pessoa, a queima de ervas aromáticas, os banhos à base de plantas e aplicação do 

sumo de determinadas folhas nos olhos da criança, servem para neutralizar influências 

nocivas que eles podem exercer sobre os recém-nascidos. Quando uma criança chora muito a 

noite, significa que um yuxin está tentando levar sua alma, então se queimam folhas para 

afastá-lo.  

São falados sobre remédios que as mulheres tomam durante toda a gestação para que 

tenham um parto rápido e sem sofrimento. Segundo um Agente Indígena de Saúde (AIS), 

quando a mulher engravida, usa remédios da mata até o bebê nascer. 

Entre os povos pano há uma prática amplamente difundida que é a aplicação do 

kampô, uma substância exsudada por um determinado sapo. As mulheres usam o kampô na 

gestação para ficarem fortes e para que as crianças nasçam sadias. Elas usam para diminuir os 

enjoos, o cansaço, a fraqueza e a preguiça. Serve para preparar um bom parto, prevenir certas 

doenças e promover a saúde da criança. O kampô auxilia que as mulheres se mantenham 

fortes e continuem trabalhando durante a gestação, lavando as roupas e colhendo macaxeira, 

por exemplo. 

Segundo a autora, os pajés e parteiras podem cobrar pelos seus serviços, mas o 

pagamento pode ser feito com uma rede ou uma peça de roupa, e não necessariamente com 

dinheiro.  

 
Nos sistemas de dádivas, as coisas que circulam estão a serviço dos vínculos, e o 

valor das coisas é o próprio valor do vínculo que ela representa. O serviço que eles 

prestam aos integrantes da comunidade é aparentemente gratuito, mas 

obrigatoriamente requer uma retribuição, sob pena de aquele que prestou o serviço 

se sentir ofendido. (FERREIRA, 2013, p.167) 

 

Enquanto o sistema de Estado e o sistema de mercado se caracterizam pela ruptura 

com as relações pessoais, o sistema de dádiva se diferencia dos outros por ser formado pelas 

relações estabelecidas entre pessoas.  

Um ponto importante a ser observado é que, apesar da autora se referir a “prestação de 

serviços”, os indígenas não compreendem a assistência ao parto desta forma. Auxiliar os 
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partos não é concebido como trabalho, mas como uma forma de ser que foi determinada por 

Nhanderu. Portanto não há cobrança nem pagamento, mas pode haver retribuição. O ser 

indígena é compreendido como uma unidade, que não comporta a dicotomia espírito e corpo. 

Cada ser é expressão de Nhanderu, sendo assim dotado de sabedoria.  

 

 

4.3 O PARTO INDÍGENA 

 

 

Conforme os discursos proferidos nos encontros, no evento do parto os indígenas não 

costumam interromper sua rotina familiar, tampouco mobilizar recursos especiais de 

assistência, a não ser que ocorram complicações. O encaminhamento para o hospital só ocorre 

em última instância, e costuma causar muito estranhamento à mulher, que não pode ser 

acompanhada pela sua parteira, pois estas não são reconhecidas nos serviços de saúde. 

Segundo uma mulher kaxinawa: “As índias nunca fizeram assim: deita, bota o pé aqui, bota 

acolá, fica tudo arreganhado pras outras vê (...). Meu jeito é antigo, como minha mãe fazia: tá 

na rede, eu seguro no pulso da rede e me acocoro e ganho meu filho.” (FERREIRA, 2013, 

p.165) 

No entendimento kaxinawa, o parto normal é aquele que ocorre rapidamente e não 

causa sofrimento à parturiente. Já aquele em que a mulher tem um trabalho de parto longo e 

sente muita dor é considerado um “parto perigo”. Nestes casos, há técnicas para intervir: a 

mulher fica com os pés pra cima na rede e de cabeça pra baixo. A parteira vai rezando e 

ajeitando, rezando e ajeitando até o bebê ficar na posição certa pra nascer.  

Já entre os katukina, o cuidado especializado durante a gestação e parto é de 

responsabilidade dos pajés. Eles tomam uni (ayahuasca) para ver que espírito está encostado 

na barriga da mulher em casos de complicações e intervém com rezas específicas para 

sangramentos, corrimentos e dores por exemplo.  Caso ele não consiga curar, precisa 

encaminhar a gestante para o hospital. Isso quer dizer que eles se utilizam em primeira 

instância de suas próprias formas de intervenção, porém quando não são suficientes, recorrem 

aos serviços de saúde. A autora destaca a importância dos órgãos de saúde reconhecerem o 

papel das parteiras, acolhendo sua participação nos atendimentos hospitalares. 

Existe uma visão de gradação na “segurança do parto”, como se os recursos indígenas 

fossem mais rudimentares e os recursos hospitalares mais requintados. De que forma esta 

demanda e esta interpretação foram produzidas, a ponto de exercerem influência sobre a 

maneira como os indígenas enxergam o parto? Pois, no hospital também há perigos e limites 
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para resolver as complicações do parto. Por que somente a sabedoria indígena colocaria em 

perigo a parturiente? Os saberes médicos não possuem todas as respostas sobre a saúde do ser 

humano. Sendo assim, os conhecimentos dos dois tipos de sociedade não deveriam ser 

tratados hierarquicamente, mas como complementares. 

No parto indígena o marido tem um papel fundamental, ficando atrás da mulher, 

apoiando-a por baixo dos braços. Na ausência deste, pode ser o pai ou o irmão da parturiente. 

Nenhum outro homem pode ver os genitais e o sangue da mulher, pois ela ficaria com muita 

vergonha e ele sem sorte na caça. As outras mulheres cantam e aplicam banhos medicinais, 

massageando suas costas e barriga para propiciar um bom parto e criar condições de 

recuperação para a mãe e de crescimento adequado do recém-nascido.  

 
A função de quem auxilia a mulher a dar à luz é aparar a criança e contribuir para 

modelar o novo ser que está nascendo, estabelecendo com ele um vinculo social 

determinado. As lembranças das experiências de parto acessadas na fala dos 

indígenas são conhecimentos inscritos no corpo, suporte sobre o qual se 

desenvolvem os saberes sobre o gestar e o parir. (FERREIRA, 2013, p.96) 

 

Foi relatado que, para o corte do cordão umbilical, costuma-se usar uma lâmina de 

bambu, ou então outro instrumento cortante. A pessoa que apara a criança ao nascer é quem 

deve cortar o cordão umbilical; é um adulto escolhido para modelar a criança: as mãos, o suor 

e as palavras usadas no ritual transmitem o caráter, o poder, a saúde, os pensamentos e 

conhecimentos ao recém-nascido.  Depois de seco, o cordão umbilical é enrolado ao arco do 

pai para dar sorte na caça. Sua primeira caça após o nascimento só pode acontecer com o 

cordão já seco. A placenta é imediatamente levada para a floresta ou enterrada perto de uma 

nascente, para garantir um coração forte para a criança. 

Quando o bebê nasce, os pais se dividem para fazer um tipo de prevenção contra 

doenças que, segundo eles, se assemelha às vacinas oferecidas no posto de saúde. São feitas 

compressas para desinflamar a mulher após o parto, usada cera de mel de abelha para colocar 

na coroa da criança para não pegar quebrante, óleo de copaíba pra passar na moleira pra “não 

tomar susto”; o sumo de uma folhinha é colocado nos olhos do bebê quando nasce para que o 

espírito não assombre a criança, para que durma bem e para que seu espírito não seja 

carregado.  

Após o parto a mulher recebe um banho de ervas para estancar o sangramento e a 

criança tem a cabeça pintada com jenipapo, para proteger dos maus espíritos. No dia seguinte 

a criança recebe um banho medicinal com urucum. Os dois ficam na rede protegida pelo 

mosquiteiro por vários dias, sem serem vistos, até que o umbigo do bebê seque; então por 
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volta do quinto dia saem da rede e são pintados com jenipapo, a mulher o bebê e o pai. As 

práticas usadas no parto são importantes para a saúde da mãe e bebê mas, principalmente, 

para o “forjamento da pessoa indígena”. 

O pré-natal biomédico é orientado pela prevenção. Diversos exames são realizados, 

são ingeridas vitaminas, prescritas vacinas, o uso de drogas é contraindicado, como 

precauções para que o desenvolvimento e nascimento da criança ocorram como o esperado. A 

partir deste principio de prevenção orienta-se a argumentação e a interpretação de que todos 

os procedimentos são orientados pelos sintomas que pretendem evitar. Estes comportamentos, 

descritos pela antropóloga, fazem parte do forjamento do indígena. Os comportamentos 

descritos evidenciam as diferentes dimensões da Vida, como os indígenas a concebem: 

emanação da vida, modelação da vida e manifestação da vida, como ressalta o indígena tupi-

guarani Kaká Werá: 

 

De acordo com a filosofia Tupi, o ser humano em sua natureza verdadeira é a 

expressão de um raio da emanação divina, uma vibração do criador (...) o ser 

humano nasce no mundo da emanação, ganha um molde no mundo intermediário e 

por fim expressa-se no mundo material (...) o ser humano traz em si "a marca" de 

sua divina natureza (...) Esta marca que o ser humano carrega em si é a capacidade 

da co-criação através das emanações da fonte divina. (WERÁ, 2017, p.141)  

 

Todos os comportamentos descritos a partir da convivência com os indígenas não são 

procedimentos para a saúde, são formas de viver que revelam diferentes dimensões da Vida 

dos quais são expressão. Uma coisa é o cuidado direcionado para manter a saúde, outra coisa 

é um comportamento que revela como se constituem enquanto seres. Tudo que fazem está 

relacionado a articular as três dimensões da emanação, da modelação e da manifestação. 

Tendo nos aproximado do discurso antropológico a respeito das sociedades indígenas, 

no capítulo que se segue poderemos realizar uma comparação entre os dois tipos de discursos 

analisados. 
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5. OS USOS DA COMPARAÇÃO: A QUE SERVE COMPARAR? 

 

 

5.1 COMPARAÇÃO 

 

 

Este capítulo se destina a uma comparação entre os dois tipos de discursos analisados 

anteriormente: o indígena que fala sobre ele mesmo, e o antropólogo que fala sobre o 

indígena.  Analisar um discurso implica questionar nossos próprios pressupostos e as 

maneiras como habitualmente damos sentido às coisas.  Ao entrar em contato com o discurso 

indígena através de uma visão da antropologia, o exercício de estranhamento torna-se mais 

árduo, pois há mais dificuldade em duvidar daquilo que já nos é comum, do que estranhar 

realidades distantes da nossa.  

Quando tratamos do discurso indígena direto, ou seja, um indígena falando sobre sua 

própria cultura, torna-se imprescindível reconhecer que o que for produzido a partir disso não 

está isento de mediação, uma vez que quem pesquisa o assunto é uma pessoa branca, 

pertencente à sociedade ocidental. Ou seja, como pesquisadora, estou falando de um lugar 

marcado pelo eurocentrismo e pela ocidentalização. Não obstante, procuro deslocar-me para 

um estado de estranhamento, problematizando este lugar pré-estabelecido a fim de permitir 

outros olhares e leituras.  

De uma maneira geral, pode-se observar que, quanto à linguagem utilizada nos 

discursos, o indígena tende a usar palavras no seu idioma, sem tentar traduzi-las. Conforme 

bem colocado por Benites em sua pesquisa, o branco costuma distorcer a expressão do 

indígena, o que pode gerar um receio por parte destes em tentar estabelecer comunicação 

verbal. Portanto, alguns termos são empregados - tanto no documentário quanto no trabalho 

escrito – sem que seja feito o translado para a língua portuguesa, ou então é feito de maneira 

bem cuidadosa, como é o caso, por exemplo, de “Nhanderu”. 

Ao longo de seu texto, Benites faz uso de muitas palavras em Guarani, colocando sua 

versão em português entre parênteses, o que denota uma valorização de seu idioma e, 

portanto, da cultura de seu povo. Além disso, através desta forma de escrever, ela demonstra 

reconhecer que há limites na tradução entre os idiomas, e que há casos em que os conceitos 

não podem ser transpostos. 

Já na interpretação da antropologia, encontram-se tentativas de transportar expressões 

de uma cultura para outra, como ocorre com os termos “pré-natal indígena” e “medicina 

tradicional”. Tal atitude confere um caráter hierarquizante neste diálogo, como se os termos 
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ocidentais fossem mais importantes a ponto de as comunidades indígenas precisarem adotá-

los e se adaptarem a eles. No treinamento de estranhar o que é conhecido, é possível 

identificar vocábulos usados na descrição de aspectos das comunidades indígenas, que talvez 

estejam bem distantes do verdadeiro significado destes eventos. Como exemplo, podemos 

citar o “batismo”, “reza”, “espírito” e “pessoa”. 

Dentre as vozes indígenas ouvidas nos encontros do Alto Juruá, podemos constatar 

que Ferreira selecionou o que considerou mais relevante para integrar a sua tese; de nossa 

parte, também elegemos o conteúdo que nos chamou mais a atenção em seu trabalho. Desta 

forma, até chegar ao texto aqui apresentado, estas “vozes” passaram por dois filtros que não 

são indígenas, portanto obviamente seria diferente ouvi-las diretamente de seus portadores.  

Quanto às orientações sobre o período gestacional, Ferreira enfatiza bastante as 

restrições alimentares que são prescritas aos pais, discorrendo sobre as carnes de animais que 

não devem ser comidas e sobre as consequências da desobediência a estas regras. Benites 

também aponta cuidados com a alimentação, porém, além disso, destaca outros hábitos que 

devem ser cultivados, tais como a importância de dormir e acordar cedo, controlar as 

emoções, falar baixo e frequentar a casa de reza. Estas práticas não estão presentes no pré-

natal ocidental e, talvez por isso, Ferreira tenha dado destaque às dietas que, embora tenham 

propósitos distintos, se aproximam mais da biomedicina. 

O documentário mostra imagens do dia-a-dia numa aldeia Guarani, cujas cenas foram 

filmadas, selecionadas e organizadas por um homem Guarani. Todavia, a análise produzida a 

partir do estudo do vídeo foi realizada por mim que, apesar de procurar uma postura neutra, 

falo de um lugar predeterminado, e por isso me vejo no dever de voltar-me para estes 

julgamentos com o intuito de detectar prováveis lacunas. 

Quando emprego o termo “família”, ele vem acompanhado de conceitos ocidentais, 

mais tradicionalmente de “pai, mãe e filhos”; e ainda sabendo que há inúmeras possibilidades 

de formação de famílias ocidentais, é preciso reconhecer que esta palavra não serve para 

referir-se às sociedades indígenas. Pois eles se percebem integrados entre si e com as demais 

manifestações de vida, de tal maneira que não se pode reduzir esta concepção a “família”. 

Percebo que ao analisar a partir do termo família, em alguma medida estou influenciada pela 

concepção nuclear de família e, ao mesmo, também estou com dificuldades de nomear a 

experiência de parentalidade descrita pelos povos originários. 

Revela-se então um evidente problema de linguagem. Como é possível exercer uma 

tradução quando ela é feita apenas a partir de um idioma de referência: a Língua Portuguesa? 

Seria necessário o conhecimento do idioma Guarani para que esta tradução fosse mais bem 
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realizada pois, falar sobre sua cultura usando o português é de certa maneira impor um 

conhecimento sobre o outro. O aprendizado de um idioma cria possibilidades de espaços 

realmente interculturais. Benites e Alvares são indígenas que se encontram neste lugar; 

dominando ambos os idiomas, podem transitar mais livremente entre seus significados, 

realizando traduções mais fidedignas. Destarte, é de extrema relevância o estudo dos idiomas 

indígenas por parte dos pesquisadores ocidentais. 

 

 

5.2 CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

 

A epistemologia como o estudo sobre a produção e aquisição de conhecimento não só 

define como se produz conhecimento, mas também quem produz um conhecimento legítimo e 

em quem devemos acreditar. Um filme pode ser comparado a uma pesquisa de antropologia? 

Este trabalho traz à tona perguntas importantes: Quais temas merecem atenção? Quais 

narrativas e interpretações são legitimas? Que formatos e maneiras de produzir conhecimento 

são confiáveis? 

O conhecimento ocidental se desenvolve a partir das dicotomias: indivíduo e 

sociedade, cultura e natureza, objetivo e subjetivo, universal e específico (local), neutro e 

pessoal, racional e emocional, imparcial e parcial. Estas dicotomias fazem com que o discurso 

dos povos originários possa ser interpretado como opinião e como sendo experiencial em 

contraponto ao discurso científico da antropologia. Circunscrever os discursos originários às 

exigências acadêmicas para que sejam considerados confiáveis, é continuar subjugando estes 

povos, é seguir abafando suas vozes e mantendo-os agrilhoados, como foi desde a invasão 

europeia. Para que haja igualdade entre os povos, é imprescindível que novas formas de 

epistemologia sejam adotadas. 

A Epistemologia do Sul (SANTOS, 2007) apresenta-se como um caminho para uma 

intensificação de trocas interculturais. As trocas interculturais são fundamentais para que o 

branco, ocidental, europeu, patriarcal e racista pense sobre si mesmo fora das hierarquias que 

sustentam superioridades e lógicas de dominação e exploração. O exercício de escuta de 

outros atores sociais e suas produções possibilita a responsabilização dos sujeitos de poder.  

A que serve este exercício comparativo? Nossa hipótese defende que através de 

diálogos interculturais, outras formas de conhecimento podem ser legitimadas. Neste caso 

especificamente buscamos compreender por onde o conhecimento indígena acerca do 

nascimento pode contribuir com o conhecimento ocidental. Podemos concluir que os povos 
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originários possuem diversas práticas que ajudam a ressignificar o parto ocidental e os 

procedimentos médicos. Estes pontos serão ressaltados a seguir. 

 

 

5.2.1 Da relação com a dor do parto: 

 

 

 Na sociedade ocidental a dor do parto é vista como algo indesejável, que deve ser 

aliviada ou anulada; daí é comum o uso de anestésicos no parto vaginal (que muitas vezes 

leva a complicações) e, cada vez mais popular a cirurgia cesariana, que teria como objetivo 

poupar a mulher de sentir a dor do trabalho de parto (o que é bastante controverso, visto que o 

período de convalescença pode ser um tanto doloroso). As indígenas nos ensinam que a dor é 

inerente ao trabalho de parto, sendo preciso ter atenção a sua forma e intensidade para saber 

se está tudo correndo bem ou se há necessidade de alguma intervenção. Massagens e banhos 

de ervas são utilizados para auxiliar o trabalho de parto, sendo conhecimentos possíveis de 

serem aprendidos e aplicados no parto ocidental. 

 

 

5.2.2 Do posicionamento da mulher: 

 

 

 Os indígenas conhecem o protagonismo da mulher no parto. O processo é conduzido 

através de mensagens recebidas por sonhos e da percepção da mulher nos sinais de seu 

próprio corpo. Tal postura se reflete também na posição em que o parto acontece; 

tradicionalmente a mulher fica em postura vertical, acocorada. Na condução do parto 

ocidental os médicos são as figuras de referência, os detentores de todo o conhecimento, o que 

é bem evidenciado na posição deitada com as pernas abertas na direção do médico. Esta 

diferença de visões convida a reflexões sobre o papel da mulher e sobre a medicalização da 

sociedade ocidental. 

 

 

5.2.3 Da vida comunitária: 

 

 

 Enquanto os ocidentais vivem agrupados em núcleos familiares, cada qual em seu 

apartamento ou casa, os indígenas vivem em comunidade. Para além das estruturas físicas, o 

mais relevante é a atitude de estarem em constante prontidão para ajudar seus parentes. Nos 

cuidados desde a concepção até o pós-parto, estão envolvidos todos os membros, mas 
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principalmente os anciãos da tribo, pajés e parteiras. As crianças crescem juntas, aprendem 

brincando e são orientadas pelos mais velhos. Este modo mais grupal de lidar com o 

nascimento e com as crianças pode nos ensinar muito sobre o sentido do individualismo na 

constituição do ser e sobre como constitui as relacões interpessoais e sociais. Além do que, 

nos instiga a pensar sobre outras possibilidades de sociabilidade que não sejam sustentadas 

pela ideia de uma suposta autonomia do indivíduo. 

 

 

5.2.4 Da sabedoria compartilhada: 

 

 

 Todos os indígenas são depositários de sabedoria. Além de carregarem consigo a 

experiência de vida e os conhecimentos ancestrais, Nhanderu pode se expressar por meio de 

cada indivíduo. Difere das sociedades ocidentais nas quais os poderes, sejam de cunho 

religioso, médico, ou político são especializados e concentrados nas mãos de uma pequena 

minoria. Isto nos faz repensar as relações de poder sobre as quais a desigualdade em nossa 

sociedade está assentada.  

 

 

5.2.5 Do modo de compreender a natureza: 

 

 

 Os indígenas são unos com o que nós denominamos natureza. Não há dicotomia, de 

modo que cultivam por cada forma de vida o mesmo respeito que têm uns pelos outros. É 

imensurável o tamanho do aprendizado que a sociedade ocidental poderia ter neste sentido, 

tendo em vista a relação dicotômica e hierarquizada com os outros seres, bem como com as 

outras sociedades humanas. 

Estas seriam algumas reflexões e desdobramentos possíveis a partir de um trabalho 

intercultural sustentado pelo diálogo que se esforça por não suprimir a alteridade. Neste 

trabalho, acreditamos que foi possível apenas desenhar um esboço de caminhos a serem 

trilhados. Estas reflexões merecem uma pesquisa mais ampla, um maior investimento nos 

idiomas indígenas e uma comparação entre as diferentes sociedades indígenas. Afinal, 

indígena é a palavra que nós criamos, não é a maneira como eles se nomeiam a si mesmo. 
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