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NOTA PRELIMINAR 

Na presente obra, o meu objetivo foi mostrar, aos 
que se interessam pelos nos sos primitivos, o papel da 
mulher e da crianqa naquelas culturas. 

A finalidade nao f oi outra, senao apresentar como a 
mulher indígena consegue dar solugoes aos seus pro
blemas de ordem obstétrica e neo-natal, e mostrar até 
que ponto participa na orientaqao e educaqao de sua 
prole. Foi portanto uma tentativa de explicar, do ponto 
de vista antropológico, como a mulher tribal resolve as 
suas questoes e dificuldades ligadas d maternidade e, 
depois, d ed ucaqao. 

Se este pequeno trabalho puder contribuir de algum 
modo para o progresso da ciéncia neste campo, melhor; 
se is so nao f or possível, fica pelo menos a esperan<;a de 
que sirva para indicar a outros estudiosos neste setor o 

. valor das pesquisas antropológicas. Estas, por estarem 
intimamente relacionadas com outras ciencias, quais: 
medicina, biologia, botánica etc., estao sempre muito 
interessadas na preservagao do homem, quer este seja 
primitivo ou nao. 

O aspecto focalizado - a mulher e seu filho - apre
senta muita coisa ainda a ser estudada Antropólogos 
e representantes das outras ciéncias aqui mencionadas 
poderao fazer um confronto dos costumes e processos de 
tratamento com os de nossa própria cultura. 

A. C. T. 



INTRODUCAO 

Nao é pretensao deste trabalho apresentar um as
sunto original, pois vários cronistas, sociólogos e etnó
logos já dele também se ocuparam, fazendo-o, no en
tanto, com outros objetivos, sem focalizar de perto a 
m ulher e a crianqa. 

Como é sabido, há realmente bons estudos sobre 
grupos indígenas brasileiros, no quais se destaca a im
portancia da mulher e da crianqa na vida tribal, tais 
como os de Lucila Herrmann, Simone Dreyfus Wagley 
e Galvao, para nao citar outros. 

Estes autores tratam de vários aspectos da vida 
sócio-cultural desses povos sem chegar a desvendar o 
aspecto aquí focalizado, que constituí o objetivo prin
cipal deste trabalho. 

A minha finalidade, neste tipo de análise, é chamar 
a atenr;ao para os cuidados e tratamentos a que se 
submete a mulher indígena durante o período de ges
ta<;ao, parto e pós-parto e a sua atua~ao na educa<;iio 
de sua prole. 

Procurarei mostrar, na rnedida <to possível e de 
acordo com o material de que disponho, se há realmen
te ocasiao de se conhecer, de se saber se a mulher 
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indígena brasileira tem alguma noqáo ou consciencia de 
sua responsabilidade ao conceber e ter seus filhos . Como 
enfrenta ela a prenhez, o parto e se tem destaque ou 
náo na orienta<;áo e f orma<;áo da descendéncia. 

Desde o início do curso de Ciéncias Sociais, quando 
ainda na Faculdade, assistindo as aulas de Antropologia 
do Prof. Egon Schaden pensei em realizar alguma pes
quisa nesse sentido. 

Mais tarde, por influencia de minha entáo profes
sora Gioconda Mussolini, resolví fazer um trabalho so
bre índios, onde pudesse f ocalizar o aspecto obstétrico. 
Dizia-me ela que esse assunto era excelente e me acon-

, A 

selhou mesmo a faze-lo. 

Como sou formada em Obstetricia, achei que seria 
interessante aplicar esses conhecimentos ao aspecto 
obstétrico da mulher indígena, trazendo assim uma 
contribuiqao para a Ciencia Antropológica; principiei 
entáo a trabalhar para obter os dados com essa fina
lidade. 

O trabalho é o resultado da conjugaqáo de dados 
colhidos pessoal e diretamente em pesquisa de cam¡>0 
feita nas tribos Kamaiurá e Iaulapiti, no Alto Xingu 
em 1956, na aldeif:!- Guarani (Nandeva) de Itariri em 
1966 e material sistematizado a partir de 1966. 

13 
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A MULHER E A CONCEPCAO: 
DA CONCEPCAO AO PARTO 
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1. A MULHER E A CONCEPCAO 

Sempre que se fala em concep<;ao, tratando-se de 
m ulheres indígenas brasileiras, fica-se no terreno das 
suposic;oes vagas, pois o assunto até agora nao foi dis
cutido satisfatoriamente, Por mais que os autores 
tenham escrito sobre este aspecto, nao se tem a base, 
para se saber qual a idéia que as mulheres tribais tem 
de como sao gerados seus filhos. O assunto foi abordado 
em vári?s trabalhos com outros objetivos por estudiosos 
de nossas tribos e em várias épocas, e também foi estu
dado como fazendo parte de estudos de comunidades 
tribais modernamente, mas nunca de maneira espe
cífica. 

Para os cronistas de épocas passadas, tais como 
Thevet, d'Abeville, Lery e outros que tiveram bastante 
convívio com tribos brasileiras, a concep~ao era dis
cutida da seguinte maneira: a mulher era apenas um 
receptáculo, onde a crianc;a se desenvolvia, urna espé
cie de "chocadeira"; as demais responsabilidades ca
biam ao homem. Os cronistas transmitiam-nos as ex
plica<;oes que haviam recebido diretamente dos índios. 
Para os Tupis (naturalmente por ser habitantes do 
litoral) o pai era o responsável pelo filho e a mae ape
nas o recipiente, onde a crianc;a se desenvolvía até 
nascer. 
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Gabriel Soares de Souza (1) , referindo-se as índias 
brasileiras, assim dizia: "As maes nao póem de sua 
parte mais que terem guardado a semente no ventre 
onde se cria a crian~a" (Florestan Fernandes; 1948, 
pág. 145) . 

A idéia que os Tupinambás tinham do papel ex
cepcional do pai na gera~ao do filho dava aquele urna 
grande responsabilidade e importancia na tribo. 

Anchieta (2) dá a seguinte informa~ao: "por que 
tem para si que o parentesco verdadeiro seria pela 
parte dos pais que sao agentes: e que as . maes nao sao 
mais do que uns sacos em respeito dos pais em que 
se criam as crian~as" (Fernand.es; 1948, p. 145). 

Karl von den Steinen referindo-se aos índios do 
Brasil Central quanto a concep~ao diz: "O indígena 
brasileiro nao conhece o óvulo humano e acredita que 
o pai é o portador dos ovos, que el.e poe dentro da mu
lher e que esta os choca durante a gravidez" (Steinen; 
1940, p. 433) . 

Para Steinen, as c.rian~as seriam os pequenos pais, 
porque a palavra Tupí, segundo esse autor, quer dize·r 
paizinho. Originou-se, diz ele, de tup - pai ou ovo e 
i - paizinho ou filho. Tupí seria, entao, pequenos país 
ou paizinhos. 

Para os Kamaiurá de hoje, ainda persiste a mesma 
cren~a quanto a concep~ao. Acreditam que seja o re
sultado da introdu~ao do espermatozóide na mulher 

( l ) Gabriel Soares de Souza - Antigo senhor-de-engenho e 
cronista do Brasil colonial. 

(2 ) José de Anchieta - Cronista e co-fundador de Sao Paulo, 
grande conhecedor dos índios brasileiros. 
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como se planta urna semente, da qual nascerá urna 
plan ta. A semen te é dada pelo pai e colocada na mae 
onde se desenvolve até estar pronta a nascer. 

O pai é, para eles, o único criador (Oberg; 1940, 
p. 61). 

Entre os Tenetehára, a concep~ao resulta do inter
curso sexual, mas é necessário para isto que o contato 
entre o homem e a mulher seja contínuo. A concep
~ao, para eles, somente se dá em conseqüencia de re
lac;oes sexuais continuadas, e nao ocasionais. Neces
sitam de um prazo entre uns 10 a 15 dias em que o 
homem e a mulher tenham rela~oes amiúde. 

Também nao admitem que a concep~ao se dé 
quando o contato é entre um homem e urna mulher 
solteira ou viúva, · ou sem marido, mas somente de sua 
esposa que é o natural receptáculo (Wagley e Galvao; 
1949, p. 72). 

É comum entre estes indígenas a mulher apontar 
o marido que mora com ela na ocasiao do parto como 
o responsável pela paternidade. É considerado o pai 
biológico pelo fato de ocupar o status de marido na 
ocasiao do parto (Wagley e Galvao; 1948, p. 72). 

Os Guaraní (Nandeva) consideram a concep~áo 
como o resultado do intercurso sexual e nao conseguem 
explicar bem qual a participa~ao da mulher na fe
cunda~ao. Acham que ela gera o filho, mas nao sabem 
o porque nem como. Acreditam,_ no entanto, que é o 
resultado do ato sexual. 

Os Tukuna dizem ser a concep~ao o resultado do 
intercurso sexual, mas que ela depende da vontade da 
deusa Tá.-é que é quem dá a alma e o corpo a crian~a 
(Nimuendaju; 1952, p. 68) . 
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Entre os da Serra de Ararp bá, Pernam-
buco, somente sabe que a mulher está grávida quan
do falta a menstrua~ao mas nao sabem qual a causa fi
siológica (Hohenthal; p. 135 e 137) . 

2. GESTACAO 

Os cuidados com a gesta~áo entre as mulheres das 
tribos brasileiras sao aqueles relacionados com as pres
cri~ües alimentares antes e depois do parto. Incluem 
também os cuidados e atitudes que a mulher deve ter 
durante esse período; ~ a restri~áo de certas atividades 
consideradas perigosas, a obediencia a certos tabus de 
ordem mágica. 

Entre muitas tribos brasileiras, verificaram-se vá
rias práticas para cortar esses malefícios que podem 
acorrer antes, durante e após o nascimento da crian~a. 

As práticas divergem de aldeia para aldeia, mas, 
de maneira geral, sao comun& entre eles, embora se 
apresentem sob diferentes formas. 

Esses cuidados ou proibi~oes sao usos, valores, de 
sua cultura e devem ser respeitados, pois, se o nao fo
rem, alguma coisa acontecerá de mau para a mae, 
para o filho e para o pai. 

Entre essas coisas más que podem acontecer, como 
resultado dessa desobediencia encontram-se: 

a) para a mae - doen~a, morte, loucura; 

b) para o filho - anormalidade, doen~as, morte; 

c) para o pai - doen~as do filho, morte do filho , 
acarretada pela desobediencia do pai. 

O
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A gravidez, segundo o testemunho de autores que 
se preocuparam com este aspecto, como Lucila 
Herrmann, Dreyfus e outros, parece que é bem recebi-

da em quase todas as tribos brasileiras (com excec;ao 
dos Kadiweu ou Caduveo) (Boggiani; 1894, p. 21) com 
alegria por parte dos pais, pois os filhos sao sempre 
bem aceitos principalmente se forem meninos (Her
rmann; 1946, p. 203). 

Naturalmente há que considerar os casos de mu
lheres primíparas casadas e solteiras ou sem marido 
que temem a gravidez. Neste casos nao desejam filhos 
por nao terem quem as ajude a criar ou quem as ·pro
teja. Estas fazem de tudo para livrarem-se da gravi-

. dez (3) e geralmente recorrem a práticas abortivas. 

Os cuidados durante a gestac;ao sao de ordem ali
mentar e mágica. Há, porém, os que se relacionam 
com as atividades diárias tanto para o hornero como 
para a m ulher (casal) , os relacionados com as práti
cas sexuais, e as atitudes a seguir na vida cotidiana. 

a) Restrigoes alimentares 

A regra geral é a mulher indígena gestante subme
ter-se a urna dieta. Ela obedece a certas restri<;oes ali
mentares para evitar complicac;oes para si e para seu 
filho. 

Os alimentos permitidos durante a gestac;ao sao 
aqueles que os costumes já consagraram como bons, 
que na opiniao deles apresentam a garantia de nao 
prej udicar nem a mae nem o filho. 

(3) lnforma~s o6tidas com Orlando Vilas Boas, no entao Posto 
"Cap. Vasconcelos" (hoje "Leonardo Vilas Boas") , Alto Xingu, 1956. 
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Sáo considerados alimentos bons: os peixes pe
quenos, as aves, os tubérculos de mandiocas, cará, ba
tata-doce que sao considerados pelas mulheres indíge
nas de fácil digestao ( 4) . 

A dieta seguida pela mulher gestante está relacio
nada também com os alimentos encontrados na regiao 
onde se localiza a tribo, com a disponibilidade deles na 
época da gravidez. Como geralmente as aldeias indí
genas ficam distantes urnas das outras, a troca de ali
mentos é feita raramente, o que dificulta as dietas que 
ficam condicionadas ªº tipo de agricultura, a flora 
(produtos da coleta na mata), a fauna (ca~a) e peixes, 
quando a tribo localiza-se, é claro, próxima a ríos e 
lagoas. 

Há exigencia de se escolherem aqueles que já fo
ram testados pela experiencia, que náo fazem mal real
mente. . 

• Como a gestante está predisposta a distúrbios li-
gados a digestao, é natural que os alimentos recomen
dados sáo aqueles tidos como de digestáo fácil, tais 
como aves, pequenos peixes, frutas, tubérculos. 

Sáo alimentos considerados fortes, os peixes de es
cama (grandes) , as tartarugas, ovos de tartaruga que 
sao evitados nesse período (Oberg; 1940, p. 61) . 

Os Kamaiurá usam comer durante a gravidez 
somente pequenos peixes, mandioca, piqui (fruta) por
que, diziam elas, estes alimentos estáo guardados por 
poderosos espíritos, os mama'é os quais acreditam ter 

( 4) Informa9óes obtidas diretamente dos índios Guarani de Ita-

nn. 
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influencia sobre a reproduc;ao e o crescimento (Oberg; 
1940, p. 61). 

Os Tukuna comem, neste período, peixes pequenos, 
aves, bananas, paesinhos de mandioca (Nimuendaju; 
1952, p. 68). 

A dieta Bakairi é também a base de mandioca 
(beijus, farinha) e peixes (Steinen; 1940, p. 432). 

As mulheres Umotina (Barbados) comem antes do 
parto: beijus de mandioca, bebidas de milho e mandio
ca, farinha de mandioca, farinha de milho, mel. Nao 
devem comer nem peixe e nem carne (Schultz; 1960, 

.p. 188) . . 

Para os Tenetehára, as regras a serem observadas 
durante a gestac;ao restringem-se a proibic;ao de comer 
a carne de certos animais e aves que sao considerados 
portadores de espíritos. Sao os tapiwara. 

Acreditam que se a mulher ou· seu marido comer 
a carne de um desses seres, o espírito deles penetrará 
no feto, causando-lhe anormalidades (Wagley e Gal
vao; 1949, p. 72). Quanto a outra alimentac;ao, esta 
consiste em: . mandioca, pi poca, milho assado e peque
nos peixes. 

Entre os Kaiapó, há proibic;ao de comer peixe ma
tricha e · trairao durante a 'gestac;ao. Se o comerem, 
a crianc;a terá sempre diarréia. Também· nao podem 
comer tatu gordo porque a crianc;a ficará gorda. 

o milho ,.é proibido porque dará tosse a crianc;a e 
a carne do jat;.>uti a impedirá de crescer. 

Nao comem a carne do macaco, porque se o fize
rem a voz da crianc;a ficará desagradá vel. 
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Acreditara estes indígenas Tenetehára, Kaiapó e 
outros, que as características do animal passarao para 
a crianc;a se os país comerem a carne destes animais 
tapiwara. 

Grande número de animais e aves, segundo essas 
crenc;as, sao portadores de espíritos maléficos. Se o pai 
ou a mae, ou somente a mae, come a carne deles, seu 
filho será prejudicado por doenc;as ou atributos julga
dos maus, ou as características do animal. 

As restric;oes a serem observadas pelos pais refe
rem-se também a matanc;a desses animais. As trans
gressoes trazem ac;oes malignas sobre pais e filhos, e 
somente sao suspensas quando a crianc;a já está forte 
ou até aprender a andar (Wagley e Galvao; 1949, 
p. 72) . 

Conforme disse, a dieta entre os Bakairi é também 
a base de mandioca, peixes, farinha, beijus (Steinen; 
1940, p. 432). 

Altenfelder, referindo-se aos Bakairi, assim diz : 
"Quando o ventre da mulher grávida comec;a a atingir 
proporc;oes visíveis, inicia-se urna dieta alimentar a 
base de vegetais e carne de peixe" (Altenfelder~ 1950, 
p. 264). 

Em conversa com as mulheres Guaraní de Itariri, 
durante urna pesquisa de campo, consegui saber por 
que nao podem comer a carne de porco (os pés) ou 
mesmo os pés de outro animal. Elas dizem e acredi
tam que isto faria o feto tomar urna posü;ao difícil ao 
nascer. Ex.: o parto pélvico com procedencia de pé 
(Teves; Itariri, 1966). 

Darci Ribeiro, quando se refere aos Ofaie-Xavan
te, diz que a mulher, durante a gravidez, deve abster-
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se de comer carne de caitetu e de veado, caso contrá
r10 ficaria louca (Ribeiro; 1951, p. 111) . 

Quando as mulheres Kaiapó se abstem de comer 
carne de veado, mutum, coati, matrichao ou trairao 
etc., isto é porque estes trazem doenc;as. A proibigao 
da carne de tatu, jabuti é porque tem a crenc;a que a 
crianc;a nasceria com as pernas curtas (Dreyfus; 1963, 
p. 45). 

A mulher Boróro quando está grávida evita tam
bém certos alimentos. Estes sao principalmente o 
tatu-canastra e a tartaruga. Esta proibic;ao vai até 
depois do parto e isto porque acreditam que a carne 
do tatu-canastra faz com que a crlanc;a tenha tumores 
e a carne da tartaruga a fac;a raquítica. 

Admitem, assim, que os outros animais sejam con
sumidos já que nao há nenhuma proibic;ao. 

Os outros alimentos tais como: frutas, mel, mán
dioca e palmito sao os mais consumidos neste período. 

Essas proibic;oes tais como, por ex., se o pai matar 
urna onc;a, o filho nascerá de cara chata, se for um 
tucano, terá nariz grande, se for urna preguic;a será 
preguic;oso, se for um macaco, terá voz desagrável etc., 
nos levam a pensar que isso pode ser talvez urna so
brevivencia de totemismo e- que a proibic;ao desses ali
mentos, animais ou aves, por causa das características 
julgadas indesejáveis que dao a crianc;a, seja urna forma 
de realizar a rejeic;ao deles, de nao se contaminar, in
gerindo esses alimentos. 

Quando um Guaraní se abstém de comer a carne 
de bugio ou cac;á-lo mesmo, caso sua mulher esteja 
grávida, é porque um pai Guaraní nao deve nem ao 
menos matá-lo, nem amarrar qualquer cousa com 
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corda, cipó, e porque o bugio ao ser morto fica pen
durado as vezes no galho e isso prejudicaria o filho que 
vai nascer, amarrando-o na hora do parto. 

Parece que é urna sobrevivencia totemica o fato de 
nao querer comer carne que tem características con
sideradas indesejáveis ou feias para nao se confundir 
com o animal que as possui, nem ter suas caracterís
ticas. 

Entre os Guarani há também a crenc;a que um pai 
nao deve amarrar nada porque a crianc;a terá o cordao 
umbilical enrolado ao pescoc;o e isso dificultará o parto. 

Dizem os homens Tenetehára, que ficam tristes 
quando a menstruac;ao de sua mulher nao vem; pois 
tem que manter urna longa abstinencia sexual que a 
gravidez e o nascimento impóem. 

Esta regra, porém, depende de cada tribo. Há 
excec;oes e nem sempre elas sao respeitadas. 

· Os antigos Tupinambá diziam que toda a relac;ao 
sexual durante a gravidez era incestuosa(5) . O filho 
que ia nascer seria considerado sodomita, se ·homem e 
impudica, se mulher (Fernandes; 1948, p. 142). 

Os Tenetehára dizem respeitar essas proibi<;5es 
que levam a sério, mas até que ponto? Nao ternos base 
para afirmar ou negar. O que também é válido para 
outras tribos. 

A antiga sociedade Tupinambá permitía o casa
mento com mais do que urna mulher. Isto levava-os 
a solucionar os problemas de abstinencia sexual. Era 
urna soluc;ao especial, sua maneira de resolver os pro· 

( 5) Rela9áo sexual proibida entre máe e fi lho. pai e fi lha, irmaos. 
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blemas dos homens, pois, tendo mais do que urna 
esposa, nao precisa vam infringir as regras da socieda
d e, nem se temer pelos filhos. 

Por outro lado, as várias esposas ou concubinas 
economicamente eram importantes, pois seus afazeres 
iriam ser úteis na habita~ao comum da família . 

As proibi~óes de ordem sexual entre os Nambiqua
ra vao até a crian~a atingir 3 anos mais ou menos. 
Isto se explica pela pobreza do meio, pois as maes tem 
medo de ter vários filhos e nao terem comida para 
eles. 

b ) Atividades e atitudes da gestante 

A tendencia da m ulher indígena brasileira, confor
me verifiquei tanto no Xingu como em Itariri, diante 
da perspectiva de se tornar mae, é quase sempre de 
alegria (salvo as exce~óes que apontarei) . 

Os autores citados neste trabalho, quando se refe
rem a gestante indígena, com exce~ao de Boggiani 
quando se refere as Caduveo (Kadiweu) de outrora 
para as quais a maternidade era um estorvo, parecem 
concordar que um filho é sempre bem aceito por elas. 
Em, minhas próprias observa~óes em trabalhos de cam
po também cheguei a conclusa.o de que ter filhos, para 
eles, é sinal de alegria e que tem prazer em criá-los. 

Segundo Boggiani (1894, p. 21) , as mulheres Ca
duveo (Kadiweu) nao aceitavam bem os filhos, por
que eles eram um obstáculo na sua vida sócio cultural. . 

A cria~ao de filhos interf e ria no seu relaciona
mento afetivo, pois eles atrapalhavam nas suas in
cursoes guerreiras junto a seus maridos cujo nomadis
mo era base de sua sociedade estratificada e que 
sornen te se man tinha gra~as a procura constan te de 
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escravos em outras tribos menos guerreiras das vl
zinhan~as. 

As mulheres seguiam seus companheiros na guer
ra e enquanto jovens nao queriam se prender na ta
refa de criar filhos. Ela era antes de tudo mais a par
ceira amorosa do que mae ou esposa. Por isso, 
preferiam roubá-los as outras tribos próximas ou 
mesmo as brancas do que te-los. 

Boggiani refere-se as Kadiweu do seguinte modo: 
"Um desvelo excessivo em agradar tanto que, em se 
sentindo pejada, mata a criatura no ventre, para que 
durante a cria~ao da prole o nao o incomode" (Bog
giani; ~894, p. 21). 

A mulher Apinaié, quando primípara, tem medo 
tanto· da gravidez como do parto. Por causa desse 
medo excessivo recorre a toda sorte de infusóes, con
forme veremos adiante, para evitar a concep~ap e 
gesta~ao. 

Quando uma mulher Apinaié é abandonada pelo 
marido, ou quando é solteira, esse medo nao é bem 
nem da gesta<;ao nem do párto, mas medo de enfren
tar sozinha a cria<;ao do filho e ve-lo mais tarde mar
ginalizado, por nao ter pai para o defender. 

Os Boróro também tem atitudes de receio, de 
medo mesmo diante da gesta<;á.o e do parto nestes 
casos já citados, e quando _sao primigestas. É o receio 
natural diante do desconhecido, pois nao sabem como 
é , nem como correrao as causas. 

O medo mesmo delas, pavor nestas circunstancias , . , 
e motivado pela cren<;a aceita pela tribo relacionada 
com o sonho que a mae possa ter durante a gesta<;ao e 
pouco antes do parto. 
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Acreditam elas que os sonhos da mae, na proximi
dade do parto, revelam se a vida do novo indivíduo 
será auspiciosa ou nefasta para a tribo. Esta é a 
razao pela qual temem o sonho de mau agouro, pois 
devem sacrificar o filho para livrar a tribo de um mal 
que fatalmente virá se a crian~a viver (Colbacchini; 
1942, p. 46) . 

Este sonho pode ser por exemplo : ataque de 
indios inimigos (Kaiamodogue) ou dos brancos, índio · · 
mordido por cobra, morte de um índio etc. 

Gioconda Mussolini ref erindo-se aos Boro ro assim 
dizia : "O estado de angústia em que ficam os pais, 
t emerosos de assim perderem o filho esperado, leva-os 
a permanecer acordados noites a fio , quando o parto 
se aproxima" (Mussolini; 1946, p. 18). 

I 

Pelo que cheguei a observar, e pelo que li em vários 
autores, esse medo que a mulher tem do parto quando 
é primípara é natural em todas, pois o medo é na 
maioria das vezes causado pelo convívio com outras 
:tnulheres já multigestas que já passaram pela expe
riencia e o relatam pintando-o. com as cores mais ter
ríveis. Exageram ao contar a experiencia do parto e 
relatam-no como algo doloroso, fazendo assim cot'n que 
as primigestas deles tenham temor. 

É, portanto, mais por influencia desses relatos, 
que as mulheres sentem dor, que é mais uma dor social 
do que real ou física. 

Se nao o encarassem como cousa muito dolorosa, 
terrível, as contra<;ües uterinas do período de dilata~ao 
seriam perfeitamente suportáveis como qualquer outra 
dor. 
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As at~vidades da gestante sao normais. Segundo 
Sch uI tz dizem elas · "N- ' b , _ . · ao e om para a crian~a quan-
do .ª mae f1ca muito tempo em casa, quieta; custa 
mu1~ tempo p~ra nascer a crian~a. Trabalhar náo 
demais traz saude para a crian~a" (Schultz· 1960 p. 188). ' , 

3. PRATICAS ABORTIVAS E ANTICONCEPCIONAIS 

Conforme disse em páginas anteriores, a mulher 
indígena brasileira, segundo testemunho de vários au
tores, gasta de ter filhos. 

Os tabus alimentares, as várias proibi~óes feitas 
a certos alimentos durante a gravidez sao feitos no 
sentido de proporcionar boa saúde a gestante para que 
ela tenha o filho sadio. 

Essas proibi~óes, porém, sao diferentes de tribo 
para tribo, dependendo da estrutura sócio-cultural e 
económica de cada urna delas. 

O fato de algumas tribos rejeitarem os filhos, evi
tando seu nascimento ou praticando o infanticídio, 
depende de vários fatores, tais como: sociais, económi
cos, emocionais, físicos, mágicos etc., que podem ser 
sistematizados da maneira seguinte: 

a) Tribos para as quais a vinda de filhos acarr_eta 
sobrecarga, pela falta de alimentos. 

b) A mulher náo quer perder tempo em criar fi
lhos para nao ser prej udicada no af eto do 
marido. 

e) A mulher nao deseja ter filhos por medo d~ que 
eles sejam mais tarde desprezados na aldeia 
por nao terem pai para protege-los. 

' . 
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d) Por medo ao sof-rimento durante o trabalho de 
parto, ou por doenc;a. 

Entre as práticas usadas para se livrarem da gra
videz, citarei algumas,. as mais comuns nestes grupos 
estudados. 

Elas vao desde simples beberagens (infusoes) , 
·passando pelas simpatias, rezas, massagens, até aos 
procedimentos mecanicos praticados pela própria 
mulher. 

Quando as outras práticas falham, as vezes cos
tumam chamar o rezador ou pajé para liv.rar-se do 
filho. 

Entre as bebidas usadas para esse fim, as mais 
comuns sao os · chás, no efeito dos quais acredita~. 

Cada tribo conhece muitas espécies de plantas 
usadas como abortivos. 

Entre os índios Apinaié, por exemplo, é usado 
para esse fim urna planta chamada kalá-gandé, que é 
de caráter venenoso. Seu uso é em forma de de
cocc;ao (Nimuendaju; 1939, p. 98). 

O autor que a cita diz apenas que tem caráter 
venenoso, que é um arbusto cuja infusa.o surte o efeito 
que a inulher que quer livrar-se do filho deseja, isto 
é, abortar. 

As Boróro, quando nao querem ter filhos, tem o 
costume de tomar tisanas de folhas ou raizes e até 
mesmo de case~ de árvores, cu jo ef eito é ou evitar ou 
interromper a prenhez. 

Para conseguir abortar usam tomar o chá feito 
dessas árvores ou plantas, assim como também a pasta 
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feita com as raízes ou folhas queimadas e pulverizadas. 
A cinza obtida é misturada com resina vegetal e aplica
da sobre o ventre. A esta pasta chamam "kiddogoru" . . 

Os chás anticoncepcionais sao usados entre os 
Boróro tanto pelas mulheres como pelos homens. 
Acreditam que o homem que os toma nao torna a 
mulher fecunda. 

Por aqui se ve que . esses chás tem dois efeitos: 
um anticoncepcional · e outro abortivo. 

Os anticoncepcionais vegetais sao chamados pelos 
Boróro de "boe-ett-oce-bocka-waaretabo-u", que segun
do Colbacchini e Albisetti quer dizer "aquela planta 
com que os índios impédem os seus filhos" (Colbac
chini e Albisetti; 1942, p. 45). 

Essas infusóes (chás) sao tomados nao somente 
urna vez, mas muitas e sua eficiencia é bastante du
vidosa. 

Parece que os Boróro denominam "jombo-bó-et-ore
bocuare-u" a urna poc;ao usada para fins anticoncepcio
nais. É feíta de urna planta ou arbusto (pode ser o que
·bracho, do sul de Mato Grosso e Paraguai ou Quebrac
chia Lourentzii) da família vegetal das Anacardiaceas 
produtora do tanino, substancia adstringente que evita a 

-concepc;ao. 

Também usam a "bokodori jorubbo" ou erva dos 
feiticeiros (remédio-do-tatu) que dizem ser eficaz. 

Cozinham suas folhas e raízes e bebem a infusa.o 
que é amarga e adstringente. 

Usam urnas para se esterilizarem e outras para 
provocar o aborto. Dizem ser o efeito seguro, mas nao 
se sabe ao certo quais as plantas, pois naquela regiao 
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existem várias plantas que produzem o tanino, e outras 
que podem provocar a hemorragia (vasodilatac;ao) tais 
como o quinino (Família Flacontiaceae: Cinchona, qui
neria, quinino) cujas cascas podem ser usadas em chás. 

Os Kaingang dizem também ter urna planta cujo 
efeito impede a gestac;ao mas que somente as velhas 
da tribo a conhecem e somente elas podem também 
desfazer-lhe o efeito. Se dissessem o nome da planta, 
esta deixaria de produzir efeito. 

Herbert Baldus que os estudou diz nao ter conhe
cimento dessa planta e duvida mesmo de sua existencia 
("Concepc;ao entre os Kaingang". In: Ensaios de 
Etnologia, 1937) . 

Entre as mulheres Apinaié, é costume usar as sim
patias para impedir a concepc;ao. Por exemplo: pegar 
um dente de porco e queimá-lo, reduzindo-o a pó. 
Tomar esse pó evita a concepc;ao. 

Usam também pedac;os de certas madeiras como 
amuleto, raízes e dentes de porco pendurados ao pes
coc;o para esse f im. 

O amuleto de dente de porco e de raiz tem dois 
efeitos : a) para evitar que a mulher conceba; b) para 
segurar a gravidez, impedindo-a de abortar. Ex: A 
madeira de aroeira pendurada ao pescoc;o evita que a 
mulher engravide. O poder mágico está no amuleto e 
na forc;a de vontade da mulher. Se está grávida, essa 
forc;a ajuda a segurar a gravidez, se náo quer, ajuda a 
impedir. A forc;a está no poder que a mulher lhe atri
bui ou simpatia. É também usado para regular a 
menstruac;ao. 

Também costumam usar folhas aquecidas de "Ka
lá-gandé", que é um arbusto encontrado a beira dos 

A MULHER TRIBAL BRASILEIRA 35 

brejos, e sentarem-se em cima dessas folhas (Nimuen
daju, 1939, 98) . 

Isto pode provocar urna vasodilatac;áo, dando urna 
hemorragia e fazer descer a menstruac;ao quando está 
atrasada ou provocar o aborto. Nao encontrei explica
c;ao científica para o uso dessa planta. Náo posso afir
mar se o efeito é da planta ou do calor localizado nos 
genitais que provoca a hemorragia. 

Parece que também as mulheres Boróro recorrem 
a práticas mecanicas. Elas introduzem urna varinha 
(espécie de estilete) de madeira no útero, furando o 
saco amniótico e provocando a hemorragia uterina que 
causa o aborto. 

As mulheres Kamaiurá, do Xingu, usam provocar 
o aborto com a cortit;a de urna árvore chamada "pi
rai-i". 

Elas o fazem quando ainda estao criando um filho 
e percebem que já esta.o grávidas de outro. Como nao 
podem continuar a alimentar o filho com o leite ma
terno, porque ele ficaria doente, preferem sacrificar o 
que ainda nao nasceu. 

A mulher Guarani (Nandeva) usa, para assegurar 
a gravidez ou provocar o aborto (o que é raro), plantas 
e simpa tias. 

Dizem eles que existe urna planta a qual chamam 
membé-eré (erva para evitar filhos) usada para esse 
fim. 

Nao consegui saber qual o nome científico dessa 
planta. A informac;ao foi do capitao Antonio Branco, 
chefe indígena da Aldeia de Itariri. 
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As Guarani tem o costume de usar as simpatias 
nestes casos. 

O fato destas índias terem prole reduzida nos leva · 
a pensar se é porque usam anticoncepcionais, ou se sao 
outros fatores tais como: alimenta<;ao má, ra<;a ou uso 
de abortivos. 

No primeiro caso, parece que alguns nutricionistas 
dizem que quanto maior pobreza mais fecunda é a mu- ¡> 

lher (6). No segundo caso, o aborto parece que era raro 
entre os Guaraní do Paraguai, e entre os de boje, se o 
fazem também, deve ser somente em casos excepcio
nais. Nao creio que seja este o fator, pois, se eles se
gundo algumas hipóteses sao aparentados com a ra~a 

mongólica, esta é muito prolífica. 

Acredito que possa mesmo existir essas plantas que 
tomadas em forma de chás evitem a concep<;ao e que 
a membé-eré seja um nome genérico para qualquer 
planta que tenha essa· finalidade. 

Os. Tenetehára, que já estao aculturados, possuem 
práticas de influencia branca, ou seja, já aprenderam 
muitas destas com os caboclos .das vizinhan<;as. · 

É comum entre eles as massagens no ventre, o uso 
de cebola branca com cacha<;a ou azeite, assim como 
também a casca queimada de quina (Kaayura) com 
água para esfregarem no ventre (a quina tem a~ao 
vasodilatadora). 

(6) Josué de Castro, G eografía da fome, 1955, p. 195 e 196. Au
mento da fertilidade em decorrencia da fome de proteínas que atua 
no fígado e o inativa na sua fun~áo relacionada com a produ~áo de 
hormonios (foliculina ) . A mulher com essa deficiencia é muito fe
cunda. 
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Ainda em se tratando dos Tenetehára, as índias 
dessa tribo, apesar de já usarem práticas caboclas, 
usam também banhar-se em po~as de água onde foi 
socado cipó Tinguy, que é veneno de matar peixe, com 
o objetivo de provocar o aborto (Wagley e Galvao; 1949, 
p. 75). 

Nos acasos de retroversao e aborto, isto pode ser 
prevenido tomando a mulher urna infusáo de palha de 
milho em água ou de "Karoeira" ou de mandioca ou 
ainda urna infusáo feíta com flor da extremidade do 
cacho de banana. 

Nao conseguí explica~ao para a karoeira nesses au
tores citados. 

O pajé pode também intervir, fazendo com que náo 
-se de o aborto, como emprego de sua for~a mágica, da 
fuma~a de seu cigarro e de seus espíriips familiares. 

Sintetizando as práticas abortivas e anticoncepcio
nais de acordo com suas causas ternos: 

1) Causas gerais 

a) Fatores de ordem económica-nomadismo 

b) Pobreza da tribo; 

e) Desorganiza~ao social; 

d) Po breza técnica. 

2) Causas particulares 

a) Doen~a da máe; 

b) Abandono da mulher pelo marido; 

e) Mae solteira; 
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d) Falta de alimento para o filho que está 
criando; 

e) Fator emocional; 

f) Fatores mágicos (eren~ e sonhos). 

3) Causas a110ntadas pelos indígenas 

a) Quando a mulher nao tem marido _para 
ajudá-la a criar os filhos; 

b) Por nao querer filho de .neo-brasileiro ou 
mestic;o; 

c) Quando sao gemeos; 

d) SOnho de mau agouro; 

e) Doenc;a da mae; 

f) Quando cria outro · filho. 

.' 

4. O PARTO 

O parto, entre as mulheres tribais brasileiras, já 
foi descrito por muitos autores que se preocuparam 
com estudos indígenas, mas nunca foi o objetivo desses 
trabalhos. 

Os· cronistas descreveram-no, dele se ocuparam, 
assim como preocuparam-se com o tratamento dispen
sado a mae e ao filho. 

Foi e continua sendo tratado quer por etnólogos 
como sociólogos quando estes se referem a culturas 
tribais. 

Muitos estudiosos da flora e fauna brasileira, mui
tos médicos, botanicos e viajantes se interessaram pelos 
curiosos costumes indígenas, mas nenhum deles ainda 
fez urna descric;ao minuciosa do que podemos chamar 
técnica de parto e evolugao do trabalho de parto e des .. 
prendimento fetal. 

É relatado sempre o ~ue faz a pessoa que dá assis
tencia, o parteiro ou parteira, aquele que secciona o 
cordao umbilical. Nada se diz, porém, da maneira 
como apara o feto, se toca neste ao desprender-se da 
mae, ajudando-o na expulsáo do canal do parto ou se 
simplesmente ele é expulso sozinho. 
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Nao há referencias aos casos de apresentac;ao pél
vica e aos de procedencia de membros no parto. 

No caso de um parto pélvico, com cabe~a derradei-
~ 

ra ou mesmo no caso de um cefálico, nao há explica-
~ªº nos autores consultados de como procedem. 

Todas as referencias a nascimentos em tribos indí
genas· indicam que a pessoa que atende a parturiente 
espera o caso resolver-se "'normalmente .. 

As pessoas que observaram partos entre indígenas, 
salvo K.arl von den Ste~en que el:.ª também médico, 
sáo geralmente etnólogos e sociólogos, quando nao pa
dres (catequistas) e nao lhes · interessa essa especiali
dade. Limitam-se mais a . descrever a délivrance· e os 
primeiros cuidados com o neo-nato. 

Nos autores atuais, tais como Simone Dreyfus, já 
há a preocupac;ao de apresentar o parto com qiais rea
lidade e outros como Wagley e Galváo explicara mesmo 
que em~casos de posic;ao transversa, o pajé é chamado 
a in~rvir o que é conhecido como "en~eitar a crianc;a" 
(Wagley e Galvao; 1949, p. 76). 

Quanto ao uso de oxitóxicos, estes últimos autores 
citados referem-se ao uso da pimenta malagueta que é 
empregada como agente provocador ~as contrac;é>es ute
rinas. Ela faz as vezes de oxitóxicos entre nós, pois 
provoca as co.ntrac;oes, só que é de uso externo e muito 
menos eficiente. Nao deixa, porém, de ter . urna atuac;ao 
eficaz durante o trabalho de parto. 

Existe entre os índios acima citados, os Tenetehá
ra, a cren~a de que o pajé se é poderoso pode pedir a 
ajuda de seus espíritos familiares para apressar ou 
amarrar o parto. Acreditam mesmo estes indios que o 
parto difícil, demorado, pode ser por causa de espírito 
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(piwara) que provoca esta demora. Este piwara (espi
rito) é de algum animal ou talvez o resultado de algu
ma feiti~ria. 

Em todqs os autores aquí citados encontra-se a 
descri~ao do \parto. Quem assiste, quem corta o cor
dao umbilical, quem prepara o recém-nascido, quem 
cuida da parturiente e, após o parto, da puérpera, mas 
nao se pode chamar a isto urna verdadeira técnica de 
parto no nosso sentido, pois nao há urna sistematiza~ao 
dos procedimentos empregados para este fim; 

Tudo pode ser empregado nestes casos desde que 
ajude o parto, mas parece, pelas leituras fe~tas sobre 
várias tribos, que nao há urna padronizac;áo na manei1-
ra de ajudar. Cada tipo-de ·parto é ajudado de modo 
diferente sem exigencias de grande conhecimento de 
quem assiste (salvo nos casos de transversao). 

Sendo assim, o parto da mulher indígena é, na 
maior parte das vezes, um assunto normal que qual
quer mulher que já tenha experiencia, por ter tido fi
lho ou por ter assistido ao nascimento de crian~as, . . - , , . pode-se apresentar como parteira, po1s nao e necessario 
urna grande aprendizagem para isto. É só ter coragem, 
calma, e saber esperar até que baja a expulsao fetal. 
De resto, é pela simples observac;ao que aprendem a 
cuidar do recém-nascido. 

Gabriel Soares de Souza (7) , ref erindo-se ao parto 
entre as Tupi, assim dizia: "quando estas índias em 
dores de parir nao buscam parteiras, nao se guardam 
do ar, nem fazem outras cerimónias, parem pelos cam
pus, em qualquer parte, como urna alimária. E, · em 
acabando de parir, se vao ao rio ou fonte onde se la-

(7) Antigo senhor-de-engenho e cronista do Brasil colonial. 
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vam, e as crian~as que pariram" (Esteváo Pint.o., Actas 
Ciba n.º 8). 1 

Fernáo Cardim, seu contemporaneo. 

Ele se refere ao parto indígena diz ndo também 
que se dá no cháo, sendo o pai que levanta a crian~a, 
quando é homem ou outra pessoa (avó) tia ou outra 
mulher) quando é menina. Esta pesso~ passa a ser 

• ¡ 
urna espéc1e de .comadre. f 

André de Thevet, franciscano frances que esteve 
entre os índios no litoral brasileiro, nos¡ primeiros tem
pos da coloniza~áo assim se expressa : "quando a crian
~ª nasce, o pai levanta-a do chao se é macho e corta-lhe 
com os dentes o umbigo. Se a crian~a é do sexo fe
minino, tem a mae de cortar sua vide 

1
e nao o podendo 

fazer a sua parenta mais próxima" (Esteva.o Pinto; , . 
Actas Ciba n.º 8). 

1 

Gandavo também faz referencias ao parto entre 
indios(ª) dizendo que a mulher, ao parir, a primeira 
cousa que fazia era ir lavar-se ao rio (ribeira). 

a) Local do parto / 

O local onde se dá o parto, entre as mulheres das 
tribos brasileiras, varia. Depende 1ª cultura da tribo 
e das condi~óes sócio-económicas desta. Por exemplo: 
se urna tribo possui urna cultura qpe lhe permite urna 
organiza~ao social já complexa, nota-se, pelas tribos até 
aqui estudadas, que naquelas onde a cultura é mais 
complexa o normal é que este se te em casa. 

. Isto, porém, nao é regra gera
1

, pois as Boróro que 
tem urna cultura bastante complexa dao a luz na e:tata. 

( 8) Pero de Magalháes Gaodavo, Hi' tória da Província de ,Santa 
Cruz, 1570. Apud Esteváo Pin.to, Actas Ciba n.0 8. 
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Isto mostra que dar a luz em casa ou na mata náo 
depende somente de padrao cultural primitivo. Entram 
outras circunstancias. 

As mulheres Ge, aquí estudadas, váo ter seus filhos 
na.mata. Nao há preparo do local do parto neste c~. 
A mulher se dirige para a mata e ali tem o filho. 

Se o parto se der na mata (porque há tambérn as 
exce~é>es, pode7se dar ern casa), a mulher pode ser 
acornpanhada por outras da família para ajudá-la. 
Urna das tribos Ge que constituí urna exce~áo é a dos 
Ofaié-Xavante (Darcy Ribeiro; 1951 p. 112). 

Parece que dar a luz na mata nao é padrao priva
tivo da cultura Ge, pois entre as Tupi existe esse cos
tume e em outras tribos aquí estudadas também encon
trei relatos sobre esse uso. Por exemplo: os Bakairi 
que ainda hoje quando se aproxima a época · do parto 
costumam construir urna separa~ao ·dentro da própria 
habita~ao para s~gregarem a parturiente._ Esta sepa
ra~ao é o "cómodo de parto" ónde a mulher ~rmanece 
em "estado de Uanki" (9). 

Este quarto corresponde a descri~a_g que Fritz 
Krause faz quandó cita Karl von den Steinen e diz: 
"Ha via-se instalado verdadeiro cómodo de parturiente, 
formado de duas paredes de folhas de burit_i pendentes, 
partindo de um dos postes principais e estendendo-se a 
parede externa" (Krause~ 1952, p. 462). 

As mulheres Tupinambá(l<>) davam a luz na pró
pria habita~ao. Estiravam-se no chao sobre urna tábua 

(9) Fernando Altenfelder e Silva, "O estado de Uank.i entre os 
Bakairi", Sociología vol. XII, n.0 3, Sáo Paulo, 1950. 

( 10) Karl von den Steinen, Entre os aborígenes do Brasil Central, 

1894 (publicado em 1940), p. 131. 
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apropriada ( espécie de mesa de parto) onde suas pa
ren tas e amigas a rodeavam. 

Quando urna mulher Umotina chegar a hora do 
parto, vai para a mata acompanhada de sua mae ou 
outra parenta e, .as vezes, mesmo de sua filha mais 
velha. Dá a luz no chao forrado de folhas de pacová 
{bananeira) . 

A mulher Kaiová fica na mata um dia ou urna 
noite se necessário. 

O nascimento de. urna crianc;a Tuk.una dá-se em 
casa assistido por outra mulher e numa plataforma 
previamente preparada para esse fim. Essa platafor
ma .temporária é construída atrás da habitac;ao(ll) e 
fechada para isolar a mulher que vai ter o filho. 

Ali naquela plataforma é armada a rede e a mu
lher é para ali conduzida, eµquanto sua mae ou irma 
fica com ela. O marido permanece na habitac;ao. 

As Vapidiana do Rio Branco tem o costume de im
provisar um "quarto" para o parto, fazendo urna pa
rede interna na habitac;ao e separando o local do resto · 
da casa. 

A Tenetehára dá a luz em casa, em cima de urna 
esteira de palha, onde fica acocorada, ou ainda sobre 
uro banco de pouca altura. 

Assim também as Kamaiurá (Tupi) costumam dar 
a luz na própria habit~ao (salvo aqueles casos já ci
tados de mulheres sem marido, viúvas maes solteiras 

' ' 

( 11) Curt Nimuendaju, The Tukuna, 1952, p. 68. 

' ,;f 
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que vao ter seus filhos na mata). E assim procedem 
para escapar a vigilancia dos outros membros da tribo, 
porque nestes casos as vezes procuram praticar o infan
ticídio. Ex. : quando os Xokleng foram pacificados, as 
mulheres tinham o hábito de ir dar a luz na mata ou 
(descampado) perto de urna aguada ou num abrigo 
especial para esse f im. 

Conforme as citac;oes aqui apresentadas creio que 
o costume de dar a luz em casa é mais encontrado 
entre tribos de organizac;ao social mais complexa ou 
onde a cultura já atingiu um certo grau que leve os 
membros da tribo a té~ urna habitac;ao mais confortá
vel e com maior seguranc;a tanto para a mae como para 
o filho. N este caso há, porém, a excec;ao constituída 
pelas Boróro cuja estrutura social é bastante complexa, 
pois há habitac;oes onde a mulher para ter seu filho 
encontra um relativo conforto e, no entanto, prefere 
ter o filho na mata, para onde vai acompanhada de seu 
marido. Ali, após o nascimento da crianc;a e depois de 
atender a esposa como parteiro, volta para casa com 
o filho (Karl von den Steinen; 1894, p. 503). 

Parece que isto era assim entre os antigos Boróro, 
hoje talvez tenha mudado muito. 

Nao possuo material suficiente para provar se era 
padrao de comportamento Ge o fato de a mulher ir 

. para a mata a fim de ter os filhos, mas tudo parece 
indicar que esse costume era generalizado entre esse 
grupo lingüístico. Creio mesmo que esteja relaciona
do com o tipo de vida nómade e com a maior pobreza 
dessas tribos. 

Pela falta de dados, nao posso explicar o problema 
que aqui se apresenta, ou seja, o de saber por que a 
Boróro, que podia ficar em casa, vai para a mata como 
a Ge. 
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b) Atitudes da parturiente durante o parto 

A mulher indígena quase sempre tem urna atitude 
calma e normal quando vai enfrentar o parto (com 
excec;áo das primíparas que as vezes se mostram nervo
sas por nao saberem o que vai acontecer) e daquelas 
mulheres que nao tem marido e nao querem o filho, 
que se apresentam temerosas talvez por muitas delas 
pretenderem sacrificar o filho. Como se sabe, também 
as Boróro t'em medo do parto quando tiveram um so
nho de mau agouro e que tem que se livrar do filho. 

Referindo-se as antigas Tupinambá, Esteváo Pinto 
diz: .. "A mulher dá a luz muito naturalmente e logo 
volta aos afazeres" (Esteváo Pinto; 1946, Actas Ciba 
n.º 8. Este autor nao se refere a nenhum temor delas. 

Fernáo Cardim referindo-se as antigas indias do 
litoral brasileiro assim se expressa va: "Quando pa
rem, logo se váo lavar aos rios". Isto mostra como o 
acontecimento era considerado normal. 

As Kamaiurá de nossos dias, durante o parto, mos
tram-se calmas, apesar. de ficarem no meio de outras 
pessoas, sem urna separac;ao do local do parto na habi
tac;áo. Nao há lugar especial e todos podem assistir 
a ele (Oberg; 1940, p. 61 e 66). 

Quando urna Apinaié dá a luz, ela só teme se é o 
primeiro ou quando nao tem marido. Procura neste 
último caso sacrificar a crianc;a. 

Já entre as Tenetehára, o parto é esperado com 
calma. Durante o trabalho de parto, quando nao há 
contrac;oes uterinas ou quando sao muito espac;adas 
elas esfregam pimenta malagueta a guisa de estímulo 
para provocarem as contrac;oes. 
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Elas acreditam; que as dificuldades que aparecem 
durante o parto tem por causa a ac;ao de algum espírito 
maléfico (piwara) de algum animal ou o resultado de 
alguma feitic;aria. 

Neste último caso, chamam o pajé que defuma a 
mulher e se este pajé .é poderoso pode salvar a crianc;a. 

Os partos somente sao considerados perigosos 
quando a apresentac;ao ou situac;ao é pélvica (apresen
tac;ao de nádegas ou procedencia de pé) . Também nos 
casos de posic;ao (orientac;ao do dorso fetal) anormal 
como a transversa e q uando há urna procedencia de 
cordao ou placenta prévia (o que é bastante raro entre 
eles) os outros, os partos cefálicos, os mais comuns, 
nao sao temidos, por causa da facilidade do desprendi
mento fetal. 

Naqueles casos já citados, costumam-se chamar o 
pajé, que apesar de ser considerado de grande poder 
por eles, também nem sempre pode resolver por nao 
possuir técnicas especiais. 

Dizem as mulheres Guarani de Itariri que normal
mente é urna mulher mais velha, que pode ser a mae 
ou a sogra quando é parto fisiológico e nos casos difí
ceis é o Nanderu, porque ele pode endíreitar a crianc;a 
se for necessário (mudar a posic;ao do feto), se houver 
urna posic;ao anormal. 

Dizem estes Guarani que nao conhecem o parto 
pélvico, que sabem de sua existencia mas que entre 
elas é raríssimo (inforinac;oes diretas em conversa com 
elas em 1966 em Itariri). 

Ouviram, dizem elas, falar que em outras aldeias 
Guarani houve casos. Elas somente conhecem o parto 
cefálico. 
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Sempre que urna indígena dá a luz, dizem as mu
lheres Guarani de Itariri, ela se sente bem quando está 
acompanhada por outra mulher. Sente-se calma e 
confiante, mas quando chamam o Nanderu (chef e re
ligioso) é porque a alguma cousa está errada e ai fica 
temerosa. Apesar de confiar nele, a sua atitude passa 
a ser de ansiedade e nervosismo. 

Também no caso de gémeos, alguns povos tribais 
tem atitude de receio. A mulher fica assustada quando 
espera- um e nascem dois. 

Os Kamaiurá, por exemplo, consideram-nos como 
sinal de infortúnio ( M okoinwat) e a aldeia toda toma 
um emético, para livrar-se do mau agouro causado 
pelos gemeos. o pai e a mae vomitam por vários dias. 

Um marido Kamaiurá, por causa do nascimento de 
filhos gemeos, tem mesmo o direito de abandonar· a es
posa, pois acredita que o aparecimento de gemeos foi 
por causa do mau comportamento sexual do ca.Sal e 
quebra dé tabus alimentares (Obeig; 1946, p. 61) 

Entre os Tenetehára, falar em gemeos é assunto 
proibido. AcrE?ditam que a mulher que os teve, teve 
relac;oes sexuais com Jurupari (Wagley e Galvao; 1949, 
p. 78). 

Ao referir-se aos.· Vapidiana do Território do Rio 
Branco, Lucila Herrmann diz: "Os Vapidiana geral
mente sentem grande alegria pelo nascimento de um 
filho, sem distinc;ao de sexo, muito embora recebam 
com mais entusiasmo os meninos". 

As mulheres entre os Vapidiana sao ~ais ativas do 
que os homens no trabalho, mas ainda assim dáo prefe
rencia aos meninos. "O prestígio que recai sobre o sexo 
masculino faz com que os pais &e sintam mais orgu-
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lhosos com o nascimento de um varao", segundo Lu
cila Herrman. 

Os país indígenas brasileiros apreciam mais o nas
cimento de um filho do que urna filha e quando nasce 
urna menina os país apresentam urna atitude de de
cep~ao, de descontentamento e até mesmo de humi
lha~ao. 

Entre as tribos do Xingu e Itariri com as quais 
tive contato direto, observando as atitu~s dos país, 
notei mesmo que apreciam mais os meninos. E entre 
os Vapidiana, como diz Lucila Herrmann, as mulheres 
.sao mais trabalhadoras, mais úteis mas ainda assim a 
preferencia é pelos meninos, por causa do prestígio que 
tem os homens na tribo. 

e) Assisténcia ao parto 

Para os Tupi do litoral brasileiro (Tupinambá) era 
o pai que servia de parteiro quando se tratava de filho 
varao. Era este que levantava o filho (mitanga) e lhe 
cortava o cordao umbilical (Estevao Pinto; 1946, p. 
142) . 

Se fosse urna menina era a avó materna ou pa
terna ou outra mulher que tivesse experiencia nestes 
casos. 

Se nao houvesse ninguérp. com a parturiente, ela 
mesma cortaría o cordao umbilical da filha e na ausen
cia do pai, se fosse menino, quem servia de parteiro era 
o tio materno, irmao da máe. 

Os antigos Bakairi tinham o costume de ser o pai 
o parteiro e, em seguida ao parto, ele praticava um 
jejum rigoroso e só se libertava das restri~óes ligadas 
ao nascimento do filho quando caia o coto umbilical 
(Krause; 1952, p. 461) . 

) 
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Também entre os Tukuna, quando urna mulher dá 
a luz, é a mae dela a parteira ou entao a irma mais 
velha da parturiente. 

Se houver alguma dificuldade chamam o pajé e 
este, fumando charutos de tabaco nativo, faz gestos 
com as m§.os como se estivesse abrindo algum objeto 
invisível, procurando assim ajudar a crian~a ao nascer. 

Há além da mulher que atende o parto, outra que 
serve de assistente. Sua fun~ao é segurar a parturien
te por detrás, estando esta deitada na rede para faci
litar a saída do feto. 

Entre as Kamaiurá também é urna mulher mais 
velha, mais experiente, que assiste o parto. Ela corta 
o cordao umbilical com a faca de taquara ou a própria 
unha do polegar (Oberg; 1946, p. 61). 

Usam também comprimir o ventre da parturiente 
para for~ar o feto a nascer na hora do desprendimento 
ou expulsao fetal. · 

Após a sec~ao do cordao umbilical, amarram-no 
com fio de algodao nativo e friccionam-no com cinza. 

d) Técnica e mecan~mo de parto 

Podemos entender como mecanismo de parto o con
junto dos fenómenos passivos que o feto sofre no de
curso da passagem pelo canal pelvigenital (Briquet 
1939, p. 352). 

O mecanismo de parto nao é a atua~ao do parteiro 
mas os chamados tempos do parto, isto é, o caminho 
que o feto percorre no canal pelvigenital até atingir a 
saída, o desprendimento total do tronco. 

Este mecanismo compóe-se de seis tempos e em 
cada um deles o feto tem que atravessar partes do canal 
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genital insinuando-se, descendo ou progredindo, rodan
do, desprendendo a cabe~a ('polo cefálico), rodando no
vamente a cabe~a externamente e finalmente · despren
dendo o tronco, nascendo. 

Para isto, porém, é necessário conhecer cada um 
destes movimentos e saber como atuar com rapidez se 
necessário. As pessoas que atendem o parto entre os 
povos tribais nada sabem a esse respeito e seu compor
tamento é igual ao daquele das pessoas curiosas que 
se limitam a esperar que o feto venha normalmente, 
nao impedindo ou socorrendo no momento exato qual
quer falha ou distúrbio que possa haver. . 

O parteiro · náo intervém, o mecanismo é do feto; 
mas quando por falta de contra~oes. uterinas, ou · vícios 
de bacia; ou ainda falta de dilata~ao e outras, o feto 
nao progride ou nao se desprende, ou quando o faz já 
é tarde, sobrevém a morte por asfixia. 

o parteiro indígena nao conhece cientificamente 
movimentos, tem a intui~ao, a p~ática apenas; sornen-

. . 

te age quando ve que nao há progresso e, sem ter con-
di~6es para agir mais rapidame:nte, aplica seus. conhe
cimentos de pajé (magia, fumiga~oes e as vezes a com .. 
pressao do ventre para facilitar a saída). 

Os mais corajosos dizem que "endi.reitam" a crian
qa nos casos de posi~ao transversa, que consiste em 
mudar a posi~ao do feto dentro do ventre· materno. É. 

urna interven~ao perigosa, mormente se for feita por 
leigos. É arriscado, mas o pajé nao conta com outro 
recurso e, ou intervém, ou a parturiente morre. 

A mulher Tupinambá até a hora do parto nao · er~ 

ajudada. Ficava deitada na mesma posi~áo, rodeada 
pelas suas vizinhas; na hora do parto, se este fosse di
fícil, o marido a ajudava apertando-lhe o ventre, pro-
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cµtando facilitar a saída do feto (Fernandes~ 1948, p. 
148). 

O parto entre as Vapidiana é assistido por urna 
mulher mais idosa. O marido e o pajé somente sao 
chamados se. a mulher -passa mal. Nenhum outro ho
.mem ~ntra no local onde está a parturiente. 

Nas aldeias próximas aos Vapidiana, já come~am a 
chamar parteiras profissionais. O pajé intervém nos 
casos complicados, sendo também chamado pelas vizi
nhas da redondeza que acredit~m em poderes mágicos. 

Quando urna Umotina · chega a hora do parto, di
. rige-se para a mata acompanhada pela ·mae e outras 
· paren tas. Ali forram o chao com folhas de bananeir~, . · 
~ parturiente acocora-se e segura-se a urna . árvore para 
poder fazer for~a -a fim de expelir o 'feto. Urna niulher 
enla~a-a por detrás a altura do vehtre e comprime-o 
se necessário. 

O cordáo . umbilical é cortado pela parteira. 

A Tenetehára que dá a luz em casa, acocara-se 
sobre urna esteira de palha ou sobre um banquinho de 
pouca altura. Urna outra mulher ampara-á, seguran-· 
do-a pelas costas, ~nquanto a ·parteira a atende no 

· parto. 

É uso entre as mulheres Bakairi fazer escaldamen
to ao redor 'do ventre para apressar o parto ,( dilata~ao). 

Quanto ao material usado no parto, as diferen~as 
entre as tribos sáo poucas. É muito usado o algodao 
nativ9, a envira, a fibra de tucum etc. 

' 

N_as _ tribos próximas aos brancos, ou já acUltura
das, usam-se também linha de carretel e outros fios. 

t· 
' ' 
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Os instrumentos usados no parto sao poucos: a 
faca de bambu ou taquara (hoje o que tem contacto 
com o branco já quer a tesoura). Outrora usavam até 
pedra cortante. Hoje usam facas e tesouras, mas so
mente em algumas tribos já aculturadas. 

Em algumas tribos o instrumento - cortante usado 
no parto é diferente de acordo com o sexo. Quando 
nasce urna crian~a Bakairi, por exemplo, o instrumento 
.cortante é urna faca de cambaiúva se é menina; para 
o menino usa-se urna de taquara. 

Os Guarani cortam com a taquara (taquanti) e 
dizem que tesoura arruína a ferida. Usam tucum e 
fio de carretel para fazer a ligadura do cordao. 

O auxílio prestado a mulher na hora do parto é 
de dois tipos: a) material e b) mágico. O material é 
a ajuda do parteiro - a técnica ou procedimento q~e 
usa para atender a mulher, como cortar o cordao, ligar, 
segurar o feto quando se desprende da mae; o mágico 
é a cren~a, as simpatias usadas para esse fim: os ges
tos de maos do pajé quando procura intervir para aju
dar o nascimento. 

Quanto rao curativo do coto umbilical, em algumas 
tribos aqui estudadas costumam colocar cinzas na cica
triz e em outras colocam raspa de caule de palmeira 
tucum, coquinho de pindó queimado para secar depres
sa. Estes últimos sao de uso entre os Guarani de Ita
riri assim como também o óleo de lagarto e a panha 
de galinha que ajudam na cicatriza~ao. Estas infor~ 

ma~óes eu as obtive em minha estada na aldeia de Ita
riri, em conversa com as mulheres da tribo. 

Quando se trata de partos, ternos de nos lembrar 
que, . as vezes, podem aparecer deforma~óes físicas, 
principalmente do cranio. 

\ 
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Os Umotina usam nesses casos, para corrigir essas 
deforma~óes do recém-nascido, comprimir o cranio com 
ambas as maos espalmadas no sentido lateral e antera
-posterior e no sentido vertical para dar-lhe a confor
ma~ao normal (Schultz; p. 188). Apertam-no até dar
-lhe a forma natural assim como se faz ao nariz do re
cém-nascido para dar-lhe melhor forma, logo após o 
nascimento. 

Quanto aos ingredientes usados na cicatriz umbili
cal, observa-se que eles tem o objetivo de secar logo a 
ferida ou cicatrizar a mesma; mas o que mais nos admi
ra é que é difícil a crian~a mo~rer de tétano. Apesar 
da pouca assepsia que tem, o "mal de sete dias" ou té
tano nao é tao comum como seria de esperar, pois entre 
nós, apesar de todos os cuidados higiénicos, ele ainda 
se verifica. 

e) Parto duplo, múltiplo, natimortos e má-formagoes 

Conforme j á disse antes, os gemeos sao mal recebi
dos entre os indígenas brasileiros. Quand<;> se dá um 
parto duplo, somente um dos gemeos é criado. Dizem 
que matando um, o outro cresce com mais vigor (Col
bacchini; 1942, p. 44). 

Também entre os Kamaiurá, quando nascem ge
meos, isto é j ulgado motivo de inf ortúnio e por isso os 
pais vomitam dias a fio em sinal de castigo pelo seu 
mau comportamento sexual. 

Estes acreditam que isto se deu porque eles infrin
giram alguma norma estabelecida pelos costumes tri
bais: tabus alimentares, sexuais etc. 

Para os natimortos nao consegui obter informa~óes 
suficientes. Talvez por causa de quebra de tabus. Nao 
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encontrei referencias exatas, nem obtive nenhuma so
bre isto. 

f) Cuidados com a placenta 

Ao que parece, quando se dá um parto (se. este é 
dentro da própria habita~ao), a placenta é enterrada 
em casa. En~erram-na sob o próprio leito. (rede ou gi
rau) ou chao, mas encostado 11.s paredes da habita~ao. 

Se for .na mata, a placenta é enterrada no· local 
onde se deu o parto, bem fundo para evitar que animais 
durante a noite a des_enterrem e cómam. 

A preocupa~ao com os animais é porque eles acre
ditam que, se um animal a comer, algo acontecerá. de 
mal a mae e ao filho. Acreditam que este morreria. 

\. 

!~ 

• 

5. PUERPtRIO, SOBREPARTO E POS~PARTO 
~ 

É o período que vai da dequita~ao a volta do orga
·nismo materno as condi~óes pré-gravídicas (Briquet; . . 

l939, p. 424). 

Para o povo é o que comumente se chama de r~s-· 

guardo ou dieta~ 

Toda a mulher indígena, após ter. um filho, recebe 
. alguns cuidados, mas estes variam de· tribo para tribq, 
sendo que a algumas nem ao menos se pode chamar 
propriamente de resguardo. Os cuidados sáo entáo só 
aqueles na hora do parto. 

Em algumas tribos entre estas por .mim estudadas,. 
por exemplo, a mulher ao dar a luz recebe cuidados, é 
submetida a urna dieta alimentar e resguardo de ativi
dades cotidianas, como entre as Guaraní, segundo infor
ma~áo das próprias índias. 

Contam os antigos cronistas, tais como Thevet, 
Cardim, Gabriel Soares, que as indígenas do litoral bra
sileiro dos primeiros anos de colonia nao obedeciam a 
nenhum resguardo e sim os homens, quando se dava 
o nascimento de um filho. 

Esteva.o Pinto citando Gabriel Soares assim se ex
pressa: " [ ... ] e, em acabando de parir, se váo ao rio 
ou fonte onde se lavam. e a crian~a que pariram. E 
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vem-se para casa onde o marido se deita lago na recte, 
onde está todo coberto, até que seca o umbigo da crian
~a, em o qual lugar o visitam seus parentes e amigos 
e lhe trazem presentes [ .. . ] " (Esteva.o Pinto; Actas 
Ciba n .0 8) . 

Florestan Fernandes referindo-se aos Tupinambá 
(antigos Tupi) dizia que a mulher nao obedecia a ne
nhum resguardo, pois voltava lago ao traballio dedican
do-se as tarefas rotineiras da mulher e participando das 
cerimónias relacionadas cúm a couvade. 

André de Thevet citado por Florestan Fernandes 
dizia: "a mulher ficava deitada numa rede já velha, de 
algodao, levantando-se lago após- expelir a placenta" 
(Femandes; 1948, p. 118). 

Karl van den Steinen refere-se ao fato de náo ha
ver nada que se pare<;a com o período por nós chamado 
puerpério ou · pós-parto entre as primitivas por ele 
observadas. Nada indica que a mulher tome algumas 
precau<;óes com seu organismo. 

Nos trabalhos deste aufur sobre os índios do Brasil 
Central ele diz: "a mulher após dar a luz, levanta-se 
cedo, indo trabalhar, enquanto o marido se entrega a 
célebre couvade" (Krause; 1952, p. 334). 

Entre as mulheres Boróro a mae deve evitar as 
rela<;óes sexuais porque se o nao fizer ficará sem leite 
para criar o filho. 

A máe Tukuna tem algum resguardo, pois somente 
sai para as necessidades fisiológicas e toma seus banhos 
de água tépida (nos primeiros dias após o parto) (Ni
muendaju; 1952). Pareque que isto é feito dentro da 
própria cabana. 
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Para encerrar o resguardo, no dia que que cai o 
coto umbilical, a mae e o pai da crian<;a bebem uma 
infusáo preparada com casca de quina. 

O resguardo entre as índias Vapidiana é seguido 
tanto pelas mulheres como pelos homens. Usam, para· 
as doen<;as decorrentes do parto, urna planta a qual 
chamam kaderianataká-aka (goiaba de anta). Nao· há 
maiores explica<;óes para essa doen<;a e nao consegui 
saber se é febre puerperal (Herrmann; 1946, Rev. Soc., 

, vol. 3). 

Entre os Tenetehára, a mulher deve permanecer 
tanto quanto possível, deitada na rede, evitando sair 
para a ro<;a e fazer trabalho pesado. Somente deve 
beber água quente ou ligeiramente aquecida (morna). 

A dieta dos Tupinambá e outros Tupi, após o nas,. 
cimento de urna crian<;~, consistia em abster-se de 
carne, peixe grande, sal e seguir urna de alimentos tais 
como mingaus, até a queda do cordao umbilical. Esta 
dieta era seguida tanto pelo pai como pela máe. 

Quando nascia urna crian<;a Boróro, a máe, quando 
come<;ava a comer, nao devia comer tatu-canastra nem 
tartar~ga porque o filho teria tumores ou ficaria raquí
tico. A mae durante algumas luas (tres em geral) de
via fazer absten<;ao de carne e somente comer batatas, 
palmitos cozidos, caldo de milho ou frutas, mel etc. ~ 

possível que as aves, peixes pequenos e vegetais, fossem 
indicados por causa da facilidade de digestáo. 

1 
O hdmem Bakairi também era submetido a- urna 

dieta nos primeiros dias após o parto. Em vez de andar 
vagando pelo mato, a melhor maneira de prendé-lo em 
casa, perta da mulher, era submeté-lo também a urna 
dieta. 
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Os Bakairi, ainda boje, parece que usam respeitar 
um período de resguard~ que é seguido pelo homem e 
pela mulher. O casal e o filho ficariam reclusos até a 
primeira menstrua~ao, e só depois desta é que voltariam 
a vida comunitária, pois Oberg diz que o pai afasta-se 
da aldeia. 

Esta volta é festejada com urna festa chama~a ta
dáunuto. (Altenfelder; 1950, p. 263). 

·. 

6. A COUVADE 

A couvade ou sobreparto masculino ou ainda "cho
co" é o resguardo paterno, prática usada entre algumas 
tribos .brasileiras e que boje está quase em desuso por 
causa da acultura~ao. 

Aparece porém em alguns povos tribais as sobrevi
vencias na forma de proibi~óes alimentares, em certas 
fiarefas masculinas que sao interditas. 

Algumas destas sobrevivenciás sao mantidas pelos 
membros mais velhos da tribo e nao pelos mais jovens 

. que tem medo de cair no ridículo perante os brancos. 

O costume do pai seguir um resguardo, urna dieta, 
aparece entre os índios Tupi do litoral e também entre 
outras tribos do interior do Brasil como se pode veri
ficar por leituras sobre vários autores que escreveram 
sobre este assunto. 

Esteva.o Pinto, ·por exemplo, referindo-se aos Tupi
nambá .diz: "o marido ponha-se de resguardo, ao abri
go do vento, estendido na rede, onde era visitado por 
todas as mulheres da aldeia que lhe dedicavam pala
vras cheias de consolo, pelo trabalho e dor" (Actas Ciba 
n.0 8, p. 144, 1946). 

· Gandavo, quando se referia a _couvade, dizia· que o 
marido se deita va na rede, em vez de sua esposa, para 
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aí ser visitado e curado, como se fosse ele quem dera 
a luz. 

Também viajantes quinhentistas referem-se a urna 
prática dizendo que o marido se deitava na rede onde 
ficava todo coberto até que a ferida umbilical do filho 
cicatrizasse. Ali recebia comida, bebida e presentes de 
amigos e parentes. A esposa mimava-o e protegía-o 
para que ele nao tomasse ar porque isto prejudicaria a 
crian<;a. Se levan tasse e f osse trabalhar, o filho mor
reria. 

A couvade, como institui<;ao ensinada aos Tupi, era 
observada por eles que a tinham aprendido de seu herói 
civilizador. Sua finalidade era preservar o · filho por 
in termédio do pai. 

Como os Tupi nao conheciam cientificamente o 
processo da concep<;ao, da fecunda<;ao, acreditavam que 
o filho era o "pequeno pai'' ou ovo que devia ser cho
cado pela mae. 

O pai era considerado pelos Tupi o único e res
ponsável pelo filho; logo era o pai que devia ser prote
gido para que nada acontecesse ao filho. A nao-obser
vancia destas práticas punha em perigo a ambos, nada 
acontecendo a mae. 

A observancia dos ritos de nascimento por parte 
do pai somente se dava quando o filho era varao. 
Quando era urna menina era a mae a praticante do 
rito ou outra parenta como por exemplo a avó, tia etc. 

Quando o pai estava ausente ou havia morrido, 
quem praticava, se era filho vara.o, era o irmao da máe 
(parente mais próximo) . Karl von den Steinen diz 
ter observado a couvade quando estudou os Bakairi e 
ele se refere a ela nos seguintes termos: " [ .. . ] e logo 
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depois deita-se e faz jejum, até que o cordáo umbilical 
caia, o que geralmente dura até 8 dias e enquanto nao 
cai, nao deixa de j ej uar [ . . . ] " 

A cou-vade é, segundo E. Schaden, " [ ... ] o conjun
to de medidas mágicas para neutralizar a vulnerabili
dade física e psíquica decorrente de um estado de fra
queza" (Séhaden; 1954, p. 95). 

Lucila Herrmann falando sobre os Vapidiana refe
re-se ao resguardo seguido pelos homens, mas a mulher 
também mantém resguardo por dois ou tres dias. 

Os Bakairi, páginas atrás citados, ainda hoje se
guem parte dessas práticas, pois tanto a mae como o 
pai ficam reclusos após o nascimento do filho. 

Os Boróro antigos obedeciam a urna dieta que era 
mais rigorosa para o homens do que para as mulheres. 
O pai seguía essa dieta para que o filho se tornasse 
forte e pudesse mais tarde resistir a fom~ e a sede e 
sofrer (Colbacchini; 1919, p. 61). 

O Kamaiurá fica ainda hoje em casa um mes quan
do nasce um filho. Observa tabus alimentares e evita 
atividades ligadas ao abastecimento da casa mas nao 
pratica mais a couvade como os antigos Tupi. 

Segundo Luís da Camara_ Cascudo, a couvade seria 
"a maneira do pai se tornar puro para transmitir ao 
filho a for<;a espiritual necessária a vida do filho, pelo 
jejum e descanso do pai". 

· Von Bulhan apresenta o assunto da seguinte ma
neira: "alguns autores julgam o costume da couvade 
que se encontra entre muitos povos primitivos, um grau 
intermediário entre a família matriarcal e patriarcal. 
Esse costume é considerado como um ato simbólico de 
reconhecimento público de paternidade, do recém-nas-
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cido, ainda que provavelmente também algo religioso 
nisso coopere" (Georg von Bulham; 1922, p. 8). 

Parece que a finalidade deste costume é defender 
os males da crian~a que nos primeiros tempos de vida 
é imaginada em conexáo direta com o pai, com~ fazen
do parte dele. É urna maneira de afirma~áo paterna, 
urna prova de sua paternidade. 

Nos dias atuais os Guarani (Nándeva) náo usam 
mais respeítar totalmente o resguardo. Parece- que este 
nao é mais seguido pelo pai, a nao ser na absten~áo de 
alguns alimentos e também em algumas atividades fí
sicas. 

Parece que no grupo Mbüa (Guarani) a mulhe:r 
após o parto é considerada "odjepotá" ou "aku", isto é, 
pessoa sujeita a perigo. Daí tomarem precau~Oes· com 
a mulher neste periodo. 

O grupo Nandeva e o Kaiová, segundo paree.e, nao 
tem designa~óes especiais para a mae quando ela é par
turiente e puérpera; mas parece que . nesse período a 
mulher fica na habita~áo e se abstém de atividades fí
sicas e tem restri~óes alimentares . 

. Esta dieta depende, é verdade, das condi~óes para 
adquirir os alimentos e cada urna das tribos tem suas 
cren~as l~gadas ao tipo de alimento assim como razóes 
mágicas. 

O período que se segue ao parto, entre as tribos 
neste trabalho estudadas, náo é propriamente um pe
ríodo de resguardo· mas de algumas proibi~pes alimen
tares ou dieta.' 

Podemos também pensar que talvez o hornero pense 
que sua participa~ao foi pequena na concep~áo do filho 
e necessita ficar recluso e acamado para poder dar um 
pouco mais de si a seu filho pelo resguardo e -dieta. 

PARTE 11 

A MULHER E A CRIANCA: 
ASPECTOS OBSTÉTRICOS 

E EDUCACIONAIS 



... 
1. A SOCIALIZACAO DA CRIANCA 

a) o tratamento do recém-nascido 

Entre os Tupinambá, quando se dava um nasci
mento, se era um varao, após o levantamento (mitan
ga) era levado ao rio, lavado e depois o pai lhe compri
mia o nariz para achatá-lo, ungia-lhe o corpo com 6leo 
e pintava-lhe o corpo com jenipapo (Genipa America
na) ou urucu (Bixa Orellana) . 

Colocava em seguida a crian~a na sua redezinha 
suspensa entre duas estacas onde o pai pendurava al
guns molhos de ervas, plumas de aves de rapina, arcos 
e flechas. (12) 

Se a crian~a era . urna menina, era colocada por 
cima de sua rede, pela mulher que assistia o parto, urna 
cabacinha e urna mecha de algodao, cingindo-lhe em 
seguida os pulsos e tornozelos com as tapacuras que 
eram urna espécie de liga tecida de algodao e de uso 
ieminimo, que as maes colocavam nas filhas para que . 
estas quando fossem m~as tivessem as panturilhas 
grossas. 

Em seguida bebia-se cauim e escolhia-se o nome 
da crian~a. 

( 12) Oferta cerimonial que o pai fazia ao filho, chamada ita

mo11gané ( Fernandes: 1948. p. 114) . 



68 ANGELINA CABRAL DE TEVES 

Claude d' Abeville, cronista francés da colonizac;áo 
francesa do Maranhao no século XVII, dizia que as 
crianc;as nao eram envolvidas em fabcas ou cobertores, 
e se expressava da seguinte forma: "creio por isso mes
mo que sao menos sujeitas que os nossos a se tornarem 
corcundas ou contra-feitas [ . .. ] " (Fernandes; 1948, 
p. 114) . 

O coto umbilica·l, quando seca va e caía, o pai par_- ' 
tia-o em pedacinhos e prendía-o as esteiras da habiia
c;áo para dar sorte. 

Entre os Boróro, logo que a crianc;a nasce, ela é 
pintada de vermelho com urucu. Os pais duran te um 
período de tres a cinco días e as vezes dez, conforme a 
sua saúde, abstem-se de comida (jejum), água fresca 
e de fumo. Acreditam que os filhos seráo por isso mais 
fortes. Bebem água quente e náo podem tocar nos pró
prios cabelos porque eles ficariam brancos. 

Os Tukuna também seguem algumas regras quan
do se dá o nascimento de urna crianc;a. Estas sáo hi
giénicas e também de ordem mágica. 

. " 

Logo que a crianc;a . nasce, limpam-lhe a boca. 
1 

Comprimem a cabec;a para endireitá-la (a pessoa q~e 
atendeu o parto é que faz esta tarefa). Em seguida a 
crianc;a é banhada em água tépida . • 

Como medida mágica, esfregam um pouco de san
gue umbilical sobre a face da crianc;a para torná-la co
rada, e tomam um pouco das fezes do recém-nascido 
(meconio) e esfregam estas nas sobrancelhas da crian
c;a para que se tornem pretas e se des·envolvam. 

9 recém-nascido é em seguida pintado co.m jeni
papo (Genipa Americana) da cabec;a aos pés. 
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Acreditam os Tukuna que a pintura dará a crian
c;a protec;ao, pois consideram-na vulnerável e pintan
do-a estará protegida dos males que poderao afligi-la 
nos primeiros tempos (Nintuendaju; 1952) . 

Quando nasce urna crianc;a entre os índios Umoti
na, cujo nascimento se dá na mata, a crianc;a é levada 
juntamente com a ·máe para casa. Aí é submetida aos 
cuidados higienicos e, quando há alguma deformac;áo 
física, submetem-na a um tratamento que consiste em 
endireitar-lhe o cranio. Se este é muito comprido (de
formac;ao por causa do nascimento), ele é comprimido 
de tal modo que o fazem voltar ao normal tomando a 
forma arredondada. A técnica consiste principalmente 
em espalmar as maos e apertar o cranio do recém-nas
cido de modo a achatá-lo, se for comprido ou apertá-lo 
no sentido lateral, se for o caso de ser largo. Em se
guida o corpo da crianc;a é pintado com urucu mistu
rado com azeite de coco. Perfurados os lóbulos das 
orelhas e colocados brincos de anéis de coco e tucum 
seccionados. Na ferida aplicam carvao "para sarar 
mais depressa". 

Quando a mulher Tenetehára dá a luz é ela mesma 
quem cuida do próprio filho. A crianc;a é colocada 
sobre seus joelhos e ela mesma lhe dá o primeiro banho. 

As Kamaiurá, logo após ter o filho, estes sáo la
vados pelas outras mulheres e colocados a seu lado na 
rede. No dia seguinte o recém-nascido é pintado com 
urucu, com manchas de resina de jatobá sobre o abdo
me e lhe sáo amarrados nos brac;os fios de algodao. 
Alguns dias após o pai e a mae procuram um nome 
para o filho. 

Quando a crianc;a que nasce é filho de mulher que 
náo tem marido (solteira, viúva ou separada) náo se 
notam tantos cuidados ou estes sao mais simples. 
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Parece que entre os Krahó e os Apinaié costumam 
também tatuar a crian<;a logo após o nascimento, ou 
no dia seguinte logo após o nascimento, ou no dia se
guinte a este. 

Os Apinaié também usam pintar as crian<;as logo 
após o parto e decorá-los com faixas e tornozeleiras. 

Enfeitadas com sementes e peda<;os de raízes, cascas de 
árvore como colares e nos pulsos. Acreditam que estes 
objetos e a pintura possuem atributos profiláticos con
tra as moléstias de crian<;as (Nimuendaju; 1939, p. 98). 

b) Alimentagáo do recém-nascido 

O primeiro alimento é o leite materno. É o alimen
to por excelencia do recém-nascido. 

Segundo o testemunho de Yves d'Evreux e Lery, 
citados por Florestan Fernandes e Esteváo Pinto, além 
do leite materno a crian<;a é também alimentada com 
farinha mastigada pela própria máe, assim como tam
bém de carnes mastigadas. 

Frei Vicente do Salvador dizia que "as máes davam 
de mamar aos filhos até os sete anos ou oito se tanto, 
sem tornar a parir, e todo esse tempo os trazem ao 
colo, ora ela ora o marido, principalmente quando vao a 
ro<;a" (Esteváo Pinto; Actos Ciba n.0 8, 1946,. p. 149). 

De um modo geral digo que em quase todas as tri
bos estudadas, as crianc;as sao amamentadas até nas
cer outra crian<;a, ou logo que a máe perceba que está 
grávida. 

No caso da mae náo poder amamentar seu filho, 
por moléstias, morte, defeito da própria crian<;a tal 
como lábio leporino, goela-de-lobo, esta é alimentada 
por outra lactante que lhe dá seu próprio leite. Nos 
casos de defeitos físicos como os já citados o leite é 

... 
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retirado da nutriz e dado a crian<;a como se fosse um 
alimento artificial. 

A alimenta<;ao artificial consiste em: mingaus de 
farinha de milho, mandioca, de batata-doce, água ado
~ada com mel. 

se urna mulher tem um filho e este nao dá conta 
de todo o leite, ela o extrai, espremendo o seio para 
facilitar a sua saida.. Também faz isto logo após o 
nascimento para nao haver complica<;oes (febre, endu
recimento), pois a crian<;a ainda nao consegue mamar. 

Usam as máes indígenas, em todas estas tribos es
tudadas, dar aos filhos, quando ainda nao tem leite, chá 
de erva-doce. 

o horário para mamadas é cousa que náo existe 
entre mulheres indíge·nas. A crian<;a mama quando 
tem fome. Vive pendurada ao seio da máe. Já é tao 
comum isto, que as maes conversam com as outras 
pessoas e a crian<;a continua mamando e as vezes brin
cando com o próprio seio materno, como se este f osse 
chupeta. 

As mulheres Guarani, dizem, tomam mel de jataí 
para ter bastante leite, e fazem simpatias também 
para isso. Náo consegui saber qual é a simpatia que 
fazem, pois nao consegui obter dados. 

e) O desmame 

Para urna crianc;a indígena deixar de mamar, a 
mae precisa fazer isso de urna maneira gradativa. So
mente no caso de nova gravidez é que o desmame é 
rápido. 

Muitos sao os expedientes usados. Exemplo : esfre
gar no bico do seio pimenta, colocar algodáo com resina 
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para impedir que a crianc;a mame. As substancias 
amargas sao as mais usadas. 

Usam também distrair o filho com comidas, brin
quedos. 

Quando nao há pressa, vao dando outros alimen
tos que a crianc;a gosta, em intervalos curtos e interca
lam a mamada com o alimento. 

Se há necessidade de tirar logo, os alimentos entao 
sao dados amiúde. 

Os primeiros alimentos, com excec;ao do leite, sao 
quase sempre os mingaus de farinha de milho, de fari
nha de mandioca ou esta cozida e a medida que a 
crianc;a vai crescendo comec;a a comer pedacinhos de 
batata-doce, mandioca cozida, abóbora, milho cozído, 
cará. 

A mae mais tarde esforc;a-se entao para que ela 
procure alcanc;ar a comida que está em suas maos e 
com isto acaba também com o passar dos meses enga
tinhando. 

d) Os primeiros passos 

Sempre que a crianc;a comec;a a engatinhar, as 
maes costumam colocar longe os alimentos para que • • ela os alcance como já citei em linhas anteriores. 

A mae ensina seu filho a dar seus primeiros passos. 
Pode no entanto outra pessoá. também faze-lo . Exem
plo, o pai, os irmaozinhos. 

Tive oportunidade de verificar entre os Kamaiurá 
e os Iaulapiti do Alto Xingu a irmazinha ( é mais di
fícil ser o irmaozinho) levar a crianc;a pela mao, e esta 
tentar dar seus passinhos. 

A MULHER TRIBAL BRASILEIRA 73 

Quando a mae está próxima, o filho está sempre 
vigiado por ela. Se está sentada em urna esteira ou 
mesmo no chao, a crianc;a está sempre ali, perto, agar
rada a mae ou sentada nos joelhos dela ou próximo a 
ela. 

Geralmente é agarrando-se as pernas da mae ou 
dos irmaos que dá seus primeiros passos. 

Schultz diz que entre os Umatina usam um "apa
relho" para ensinar a crianc;a a andar. 

Consiste em urna vara horizontal atada nas extre
midades em forquilhas fincadas no chao. No meio há 
urna baste que serve de reforc;o e que se prende ao vi
gamento da casa. Quando a crianc;a engatinha apro
xima-se da vara, levanta-se e agarra-se a ela e de pé dá 
seus passinhos (Schultz; 1960, p. 188) . 

e) Controle dos esfincteres 

Todas as pessoas que já tiveram contacto com 
povos tribais sabem que nao há nada que se possa cha
mar de controle das necessidades fisiológicas no com
portamento das crianc;as indígenas. 

Nao há nenhuma preocupac;ao neste sentido por 
parte dos pais. 

Segundo tudo indica, nao existe urna preocupac;ao 
para ensinar a crianc;a pequena a fazer suas necessi
dades fisiológicas em lugares adequados, nem proibi<;oes 
n esse sentido. 

Entre os meninos Kamaiurá do Alto Xingu, Oberg 
referindo-se a eles diz: "se urna mulher tem um me
nino, nós tínhamos para ser sincero de estar em guar
da, a alguma distancia para evitar a corrente de urina". 
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Esse mesmo autor quando se refere aos Kamaiurá 
procura explicar que nao há realmente nenhum con
trole dos esfincteres entre as crianc;as daquela tribo e 
nem as máes fazem caso disso. É o comportamento 
normal das crianc;as pequenas. 

E diz ainda que nunca viu nenhuma mulher res
tringir os movimentos do filho nesse sentido. Se pres
tava atenc;áo aos genitais da crianc;a, náo era para evi
tar que urinasse mas para náo machucá-lo ao sentá-lo 
nos q uadris. 

Se urna crianc;a defecava, ela ~ fazia normalmente 
sem que a máe se importasse com isso e em qualquer 
lugar, se desejasse. 

A tarde, as meninas maiores, que normalmente 
ajudam as máes, costumam entre os Kamaiurá citados 
e os Iaulapiti levar os irmáozinhos e colocá-los de cóco
ras para que defequem ou no ~háo ·OU em vasilhas de 
barro (espécie de urinol feíto para esse fim). Mas o 
mais normal é fazerem suas necessidades em qualquer 
lugar e nao serem advertidas por isso. 

Até um ano, mais ou menos, pouca ou nenhuma · 
atenc;áo se dá para o comportamento de urna crianc;a 
indígena. 

A máe quando está deitada na rede e seu filho 
precisa f azer alguma necessidade fisiológica, ela sim
plesmente o coloca no chao para ísso. 

f) As primeiras palavras - a linguagem 

Procurando, através de leituras sobre vários povos 
tribais e observac;6es locais de alguns, saber se realmen
te a mulher tribal ensina de forma sistemática seu 
f ilho a falar, nada encontrei que me desse urna pista e 

... 
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levasse a afirmar ou a negar que esse ensino se dá de 
maneira intencional. 

As minhas próprias observac;oes levaram-me a im
pressáo que a crianc;a vai aos poucos balbuciando, imi
tando a voz dos adultos e a das outras crianc;as maio
res e assim treinando até aprender a falar. 

Tive oportunidade de apreciar indiozinhos que pro
nunciavam as palavras erradas e que faziam os pró
prios irmáos e máe rir por isso, mas nao corrigir (13) 

,(Aldeia Guaraní de Itariri, 1966). 

Em tal ocasiáo, tive oportunidad.e de observar que 
essas crianc;as Guaraní em contato com os brancos fa
lavam urna linguagem onde apareciam palavras da lín
gua portuguesa e da Guaraní (bilingües) . Exemplo : 
em vez de tocar o cachorrinho a menina que ainda pou
co falava dizia "mamá.e cachorro-i" em vez de jaguá-i 
que é cachorinho. O cachorro saiu em portugues mas 
o diminutivo em Guaraní. 

As máes e as outras ·crianc;as sao bastante tagare
las e isto estimula a crianc;a a aprender a falar. 

Verifiquei que a máe fala quando a crianc;a deso
bedece, um tanto rispidamente quando quer ser aten
dida, mas nao chega a zangar-se de fato com o f ilho. 

Neste sentido, quando se referem aos Tenetehára: 
Charles Wagley e Eduardo Galvao dizem que entre 
aqueles índios nao existe linguagem própria para a 
crianc;a e que eles váo aprendendo a articular mal as 
pala vras por meio da imitac;ao. 

( 13) Pesquisa por rí1 Ím realizada em Itariri . julho de l 9ó6. 
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g) Cuidados em geral com a crianqa 

A crian<;a indígena é tratada com carinho. Está 
sempre junto a mae, a irmá ou irmáos, e as vezes o pai. 
Nos bra<;os deles se é pequena, na rede as vezes, no chao 
mas sem pre vigiada de perto pelos familiares. 

Quando a máe ou outras parentas nao estao por 
perto os irmáos tomam conta. 

Ao sinal de algum perigo, há sempre alguém que 
vem em se·u socorro. 

Quando a mulher sai para a roc;a ou para ir ao 
rio ou lagoa buscar água, ou enquanto toma seu banho 
de rio, se a crianc;a nao está junto com ela, deixa-a aos 
cuidados de parentas. Se nao tem quem tome conta 
. (o que é muito raro) seu filho vai com ela a todas· as 
partes. Se é para a ro<;a e nao tem com quem deixá-lo 
e precisa ir trabalhar, ela o carrega e ali arruma um 
lugar, que limpa, tirando o mato, e deixa-o brincando 
enquanto ela vai trabalhar, vigiando-o sempre~ 

As mulheres indígenas usam também fazer seus 
filhos dormir ao som de canc;oes de ninar (Herrmann; 
1946, p. 207). 

Em seu trabalho entre os Vapidiana, Herrmann 
cita urna canc;áo de ninar que foi colhida por D. Mauro 
Wirth. A traduc;áo da can<;áo é a seguinte: 

Cala a boca crianqa, 
Já vem tua máe, já vem! 
Cala a boca, darme, 
Eu balanr;o, náo chores. 

(Herrmann; 1946, p. 206) 

... 
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Entre os Bor:óro, Thekla Olga Hartmann colheu 
também urna can<;áo de ninar que é a seguinte: 

Brr, brr, brr 
Oh, oh, oh 
N ori, nori, nori 
Bopa, bopa, bopa 
Oh, oh, oh 
Br, br, br. 

(Hartmann; 1963) 

Esses sons sao emitidos de molde a acalentar a 
crianc;a que a máe na canc;áo chama de peixe quieti
nho. O canto é feíto em tom baixo enquanto a máe 
balan<;a o corpo com a crian<;a (embalo) . 

.h) Ritos ligados ao nome 

Esteváo Pinto, referindo-se a Gabriel de Souza, 
assim se expressa: "terminados os cuidados prelimina
res bebiam cauim e tinha lugar a escolha do nome da 
crianc;a" (Esteva.o Pinto; Actos Ciba n.º 8, 1946, p. 144). 

O mesmo autor, referindo-se a Hans Staden diz 
' 

ainda: "a mulher de um selvagem dos que me aju-
daram a capturar, tinha dado a luz. Alguns dias de
pois convidou o marido e seus vizinhos das cabanas pró
ximas e com eles conferenciou a respeito do nome que 
devia dar a crianc;a para que esta fosse valente e te
mível. Deram-lhe muitos nomes que nao agradaram 
a mulher. Deliberaram, entáo, dar-lhe o nome de um 
dos seus quatro antepassados". 

A escolha do nome dos antepassados parece ser 
urna forma de receber um nome que j á tem prestígio 
na tribo, e com isso acreditam que, com esse nome, o 
dono também ,adquire as qualidades deste. 
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Também o ca~o de ter mais do que um nome, dois 
ou tres, é porque, dizem eles: "as crianc;as que tem tres 
nomes vingam bem e ficam destinadas a fazer prisio
neiros". 

Os índios Bakairi recebiam o nome do avo ou do 
tio, mas nao o do pai. Entre eles é mais fácil descobrir 
o nome dos homens do que das mulheres (Steinen, 
1894). 

Dreyfus citando os Tapajó diz: "cada cria11c;a re
cebe vários nomes. Uns por meio de cerimónia (may
dikrí!lm), outros sem cerimónias (maydikakrit) (Drey
fus; 1963, p. 83). 

A crianc;a Umotina recebia o nome, e cada um dos 
avós lhe dava também um ou dois. O pai dava dois 
de seus numerosos nomes ao filho, enquanto que a mae 
os dava a filha. O mesmo acontecia com as avós ma
ternas e paternas. 

Os nomes podem trazer muito prestígio ao seu 
dono, assim como também má sorte. Eles podem ser 
nomes relacionados com aves, com pequenos animais 
etc. e mais tarde sao substituídos por outros em cerimó
nias especiais, chamadas de renomaq<io, durante as 
quais eles mudam o nome. 

Em J . César Melatti (1970, p. 163) ve-se que a ce
rimónia de renomac;ao está ligada a própria estrutura 
da sociedade, pois o pai nao é o único que dá nome ao 
filho. 

Os que dao nome ao filho podem ser de dois tipos : 
o pai biológico e o classificatório, pois Ego está ligado 
a duas famílias : a de procriac;ao, que constituiu e a de 
orientac;ao de onde saiu. _Biologicamente pertence as 
duas. 
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Os pais classificat~rios sao os homens que pode
riam ter gerado o Ego, assim como a mae também pode 
ser biológica e classificatória. A mae biológica é a que 
gerou o Ego e a que poderia ter gerado o Ego é a clas
sificatória. 

A terminologia de parentes consangüíneos abrange 
os parentes implicados na procriaqiio e os implicados na 
transmissiio de nomes pessoais. Os que lhe podem trans
mitir o corpo, niio lhe padem transmitir o nome e vice
-versa. O Krahó se identifica com seu pai genitor pelo 
cQrpo, e com seu nominador nas relac;óes sociais. 

Cada nome Krahó corresponde a um personagem. 
Ex. : um indivíduo em certos dias do ano pode receber 
um pedac;o de carne como resultado da divisao da cac;a 
entre as metades etc. (Melatti; 1970, p. 163) . 

A designac;ao para os que podem dar nomes é keti 
para o sexo masculino e kei para o sexo f eminino. 

Os meninos Krahó nao podem transmitir seus no
mes pessoais antes de passar para o estágio de idade 
seguinte (Melatti; 1970, p. 192). 

i) Os cuidados com a crianga doente 

Quando crianc;a indígena fica doente; é sempre a 
mae quem cuida dela. Se é pequena, fica sempre nos 
brac;os maternos. Se é maior e o caso é grave, fica dei
tada na rede onde recebe remédios dados pelos pais e 
pelo pajé. 

Em aldeias onde já existe um Posto Indígena, onde 
estao em contato com brancos, em vez de tomar remé
dios indígenas, os pais recorrem ao Posto. Dali levam 
os remédios pa:ra o filho doente. 
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Em casos de doenc;a do filho, as maes permanecem 
junto deste agradando-o com demonstrac;óes de ca
rinho. Usam acariciar a crianc;a, dizer palavras car1-
nhosas e nao tem o hábito de beijos. 

Usam muito curar as crianc;as com "simpatías". 

Os Guaraní (Nandeva) usam-nas amiúde para tra
tar as doenc;as das crianc;as. Sao geralmente feitas pelo 
rezador da aldeia, o Nanderu. 

As mulheres mais velhas da tribo também conhecem 
as "simpatías" para curar certas doenc;as, principalmen
te de crianc;as. Ex: a cura do sapinho (Monilia albicans). 

Para se curar sapinho na crianc;a recém-nascida 
ou nao, o Guarani usa a seguinte "simpatia": coloca 
9 girinos dentro de um saquinho e o penduram no pes
coc;o da crianc;a. Quando os girinos ficarem secos, tam
bém os sapinhos o ficarao. Assim a doenc;a termina 
porque os sapinhos secaram. 

É uso também f azer urna cordinha com fibra de 
tucum (palmeira) e colocar no pescoc;o da crianc;a. O 
sa pinho seca. 

Atualmente os índios de aldeias .onde há Posto pre
ferem tomar remédios de brancas, dizem que o efeito é 
mais rápido e seguro. Se a doenc;a é grave e a distan
cia da cidade é grande, tomam remédios vegetais feítos 
por eles (pajés); se acreditam no poder deles, resolvem 
muitas doenc;as, mas em alguns casos, se houver opor
tunidade, como já tive ocasiao de ver no Xingu entre 
os Iaulapiti, recorrem ao médico se houver no Posto. 

Em geral sao os Encarregados que se fazem ás ve
zes de médico nesses Pos tos, pois é difícil ter médico ali 
e as doenc;as das crianc;as e dos adultos sao quase sem-

! 
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pre curadas ou por "simpatías" ou com remédios dos 
brancas dados pela "farmácia" do Posto. 

Os tratamentos mais comuns entre eles sao: ben
zeduras, fumigac;óes, "simpatías", chás, poc;óes etc. 

j) Brinquedos 

A crianc;a indígena aprende brincando, imitando. 
Segundo Herbert Baldus, "as crianc;as aprendem brin
cando". 

Este autor quando se refere aos Tapirapé diz : "O 
menino de tres anos já tem tim pequeno arco com fle
chas, cuj_o tamanho corresponde ao tamanho do dono. 
A menina de tres anos já possui urna pequena peneira, 
cujo tamanho também corresponde ao da dona". 

As crianc;as entre os Vapidiana brincam com seus 
'irmaos m~is velhos e com as crianc;as de seu tamanho, 
como em qualquer outra tribo. O lugar preferido é sen1-
pre o terreiro (pátio) da aldeia. 

Entre os povos tribais, é comum ver-se o pai brin
cando com seus filhos, caso esteja desocupado. 

· Entre os brinquedos usados entre as meninas pode
mos citar: brincar de maezinha, imitando a · mae; brin
car, fazendo de conta que está trabalhando como a 
mae, imitando esta. É o inicio da aprendizagem dos 
trabalhos femininos. Passam dos brinquedos as tarefas 

, . serias. 

Lucila Herrmann diz que as meninas Vapidiana 
brincam com bonecas. 

Parece que também entre os Bakairi as meninas 
atualm·ente já brincam com bonecas. 

· Karl von den Steinen admite ter visto bonecas com 
essas meninas. 
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As meninas Krahó brincam com bonecas de buriti. 
Sao bonecas de talos de buriti, onde talham a ca~a. 

Sao diferentes das bonecas dos Canela, que sao de buriti 
também, mas nao talham a cabe<;a, somente os seios 
(Melatti; 1970; p. 190). 

Também entre estes Canela as meninas usam bo
necas de sabugo de milho (Melatti; 1970, p. 150). 

A crian<;a indígena observa o trabalho dos mais ve
lhos, busca imitá-lo por vezes, e ao faze-lo é incentiva
da pela. pessoa que tem maior responsabilidade na sua 
educa<;áo (Maria H. F. Costa; 1968, p. 67). Ex.: Xure
réya urna das melhores ceramistas de Santa Isabel . (In
dios Karajá) aprendeu com sua mae Kaherém a fazer 
~onequinhas de barro cru, de tipo antigo, para brincar. 
Ma~ tarde, quando já mo<;a, Xureréya desejou vender 
"litxokó" e passou a faze-las modernas (Maria Heloísa 
F . Costa; 1968, p. 67). 

Ureári, fabricante de bonecas de madeira, ensinava 
a sua ·família (sobrinhos) e a urna menina vizinha de 
sete anos, de nome Korixó. Ureári desenhou a marca 
tribal "Komarure" no rosto da menina para mostrar ~o 
sobrinho como devia fazer. 

O sobrinho tra<;ou entáo para treinar a marca tri
bal no rosto da sua irmá Dirase; Korixó, como a marca 
nao ficou bem, quis corrigir o desenho. Isto mostra que 
todas as crian<;as presentes gostavam de desenhar e 
aprendiam treinando e brincando. 

"Os rapazes aprendem na Casa do Bicho a confec
cionar as máscaras de dangas". (Maria Heloísa F. Cos
ta; 1968, p. 68) . 

As meninas, ao aproximar-se a idade casadoura, 
devem aprender a confeccionar as esteiras de palha de 

•. 
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buriti e a tecer os ornamentos de algodao que usam nos 
punhos e abaixo dos joelhos e tornozelos. 

As meninas de mais idade por vezes f azem bonecas 
para brincar. 

Af3 litxokó (bonecas karajá) servem nos brinque
dos das meninas para dramatiza<;ao dos acontecimen
tos recorrentes e normais na vida da aldeia. Ela ajuda 
como instrumento de socializa<;áo da menina, auxilan
do-a a compreender as relagoes de parentesco dentro da 
família Karajá (Maria Heloísa F. Costa; p. 70). 

As crian<;as indígenas, quando ainda muito peque
nas, brincam juntas. Quando atingem mais idade co
·me<;am a separar-se e os brinquedos passam a ser pre
feridos de acordo com o sexo. 

É a partir dos seis ou sete anos que se dá o inicio 
da aprendizagem, tanto para meninos como para meni-
nas. 

Como no futuro os ra pazes está.o destinados a abas
tecer a aldeia de ca<;a e de pesca, sao geralmente dei
xados mais a vontade em seus brinquedos e correrías, 
enquanto que as meninas desde cedo já aprendem os 
af azeres domésticos. 

o menino ou rapaz tem plena liberdade de tomar 
banhos no rio, de subir em árvores, perseguir pássaros 
etc. Com isso ele se vai familiarizando com a mata, a 
ca<;a e os perigos que terá sempre que enfrentar. Apa
rentemente está vagabundeando, mas na realidade está 
aprendendo, praticando para quando for adulto. 

As crian<;as Vapidiana, segundo Lucila Herrmann, 
sao alegres, brincalhonas e gostam de pregar sustos e 
fazer pilhérias. Também usam bonecas em seus brin
quedos. Brincam, cantam, imitam animais etc. Costu-
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mam também fazer pescarias junto com os adultos, o 
que é motivo de festa. 

Isto também ocorre em outras tribos. Por ex. : no 
. Xingu entre os Iaulapiti as crianc;as gostam muito de 
tomar parte nas pescarias do Timbó. Para elas, como 
observei no Xingu, eram verdadeiras festas essas pes
carias onde nadavam, mergulhavam para ir apanhar os 
peixes paralisados e jogá-los dentro do barco. 

Os meninos Umotina brincam sempre próximo a 
habitac;ao. Os pais preferem vigiá-los de perto .. 

Entre estes últimos, quando urna crianc;a desobe
dece nao é castigada (pude observar, em quase todas 
as tribos brasileiras que estudei, que sao raros os casti
gos) , ela é posta a margem e se alguém perguntar pelo 
filho a resposta da mae será: "nao, meu filho nao está 
aqui, ele morreu". 

Schultz encontrou entre . os Umotina um balanc;o 
que consistia em urna corda comprida com as extremi
dades presas ao vigamento da habitac;ao. Segundo esse 
autor também essas crianc;as brincam com petecas. 

Os jogos infantis encontrados entre os Vapidiana 
sao os seguintes: pauzinhos (subai) ; queix~de-gente 

(pindiá-ana-i); espelho· (nanamari); rede-de-aranha 
( sua-surawa) etc. 

Além destes jogos, há jogos em grupo. Sao eles: 
jogo da onc;a (bai ardabore); do tatu (capache) ;do ja
buti (urada) etc. 

Estes jogos sao os das crianc;as maiores, pois exi
gem mais for9a. 

Hoje já introduziram jogos dos brancas das redon
dezas. 
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As crianc;as Boróro possuem também varios tipos 
de brincadeiras. Urnas dessas brincadeiras é original. 
Ela consiste na troca de palavras e express6es de outras 
línguas na deles. Isto é motivo de divertimento . 

k) Técnica para atemorizar criangas 

O comportamento de urna crianc;a indígena difere 
bastante quanto a liberdade de ac;ao do das crianc;as 
brancas. Também dif ere a atitude dos pais quanto ao 
controle sobre os filhos. 

Os pais indígenas nao exercem sobre seus filhos 
urna vigilancia como entre os pais civilizados. Deixam
-lhes bastante liberdade e nao interferem mesmo no 
sentido de obrigá-los ·a fazer aquilo que eles nao gostam. 

Os pais nao esperam mesmo que urna crianc;a tra
balhe quando ela nao quer. 

A punic;ao nao é usada. É a opiniao de todos os 
autores que focalizaram coro seus trabalhos este as-
pecto. 

Quase sempre as crianc;as obedecem mais pelo 
temor aos espíritos da floresta, recurso que os pais 
usam para atemorizá-los. Este temor aliás nao é só das 
crian9as mas também dos adultos. 

A técnica Umotina de obrigar a crianc;a a colabo
rar é deixá-la a margem. É fingir que ela nao existe. 
Com isso os pais conseguem que obedec;a. É a maneira 
mais eficaz. 

Os Tenetehára costumam dizer as crianc;as "que 
lhe aparecerao manchas negras nas unhas se roubar e. 
as maos ficarao tortas" (Charles Wagley e E. Galvao; 
p. 86) . 
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Os Iaulapiti do Xingu usam atemorizar seus filhos, 
q uando es tes se af astam para longe da aldeia, com a 
amea~a de "índios bravos" que podem ser os Suiá, Txu
karramae etc. Isto atemoriza mesmo as crian~as. Pa
rece que usam também amea~á-los com o sarjador 
(Myazaki; 1964) . 

1) A crianqa em relagáo aos par entes 

A família, para o indígena, é seu ponto de apoio. 
Ele nao se sente seguro longe dela. E é por isso que 
urna mulher que nao tem marido faz tudo para livrar
-se . do filho, pois ele mais tarde nao terá apoio de nin
guém, nem prote~ao. 

Urna crian~a sem família, sem pais, um órfao numa 
aldeia indígena, está sempre a margem. Sente-se infe
rior as outras crian~as e geralmente é desprezado por 
elas. 

De acordo com leituras feitas em outros autores, 
verifiquei que entre muitos povos tribais nota-se o aban
dono de crian~as órfas, ou filhos de mulheres sem ma
rido; vimos mulheres aba~donadas pelos maridos, mu-
lheres solteiras. · 

. Se as famílias destes pais que abandonam os filhos, 
ou dos que perdem os pais ( órfaos) , os recolhem tudo 
se soluciona; mas se nao, o que as vezes acontece, cons
titui muitas vezes problemas para os Pastos Indígenas 
que os devem criar. 

Wagley cita mesmo quando se refere aos Tenete
hára (índios que estao em fase de transi~ao para a 
cultura branca) que as crian~as que ficaram órfas nas 
epidemias de 1943-45 foram "dadas" ao administrador 
do Pasto. 

Concluí-se que eram os que nao tinham família. 

; 

2. OS RITOS DE INICIACAO PUBERTARIA 

É costume entre índios do Brasil, quando os jovens 
chegam a puberdade, passar por cerimónias conheci
das em Antropologia e Sociologia como "ritos de ini
cia~áo". 

Consistem estas em festejos nos quais os meninos 
passam por pravas onde demonstram que já esta.o ma
duros para serem incluídos na classe dos mais velhos, 
isto é, que já podem ser considerados adultos. 

Sao também chamados "ritos de passagem" pois os 
jovens passam a fazer parte da vida adulta, passando 
para a classe dos adultos. 

Estevao Pinto referindo-se aos antigos Ge diz: 
"Quando os Tapuias atingem a idade de sete ou oito 
anos, os pais os fazem homens, como eles dizem, o que 
se passa assim: reúnem-se os amigos com a acostuma
da gritaria e o mais velho deles levanta o menino e o 
mantém suspenso, de modo que os outros lhe abram 
um furo no lóbulo, ou parte inferior da orelha, bem 
como lábio inferior, acima do queixo, onde introduzem 
um pendulo verde". Este pendulo é o tembetá, que foi 
usado em muitas tribos brasileiras. É o sinal pelo qual 
o menino já é considerado adulto. 

Os índios Xavante costumam depilar-se na época 
da puberdade e por ocasiáo da lua minguante. O furo 
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no lóbulo da orelha é f eito quando o menino a tinge 
seis ou sete anos. 

Quando um menino Boróro atinge a idade de doze 
anos, é considerado pelo chefe do cla dos baadagueba
gue a tomar parte na sociedade dos homens. O j ovem 
passará dessa data em diante a ser considerado adulto 
e · ficará dali em diante separado das mulheres. Pas
sará a morar na Casa dos Homens. 

Esta passagem dos meninos para a vida adulta é 
precedida de urna cerimónia ou rito solene e público 
que vai marcar o início da vida do adulto. 

Os pais preparam o filho nos dias anteriores a ce
rimónia. Esta é assistida por todos e nesta ocasiao 
muitos outros meninos passarao também por ela. 

Antes de se submeter a este rito, os meninos ini
ciados aprendem as tradi<;óes da tribo e a responsabi
lidade que terao dali em dian te peran te ela. 

Os ritos de iniciagao e passagem sao urna aprendi
zagem e provas a que os jovens tribais se submetem 
para serem admitidos ao status de adulto. 

É urna espécie de "escola" de preparo para enfren
tar a vida na sociedade tribal. 

Quando um jovem, menino ou menina, já passou 
por estas cerimónias, está apto dali por diante para 
arranjar esposa ou esposo e ser considerado um adulto. 

N estas cerimónias costumam também dar outro 
nome ao jovem, como se fosse urna outra pessoa que 
nasceu, e o menino deixou de existir para dar lugar ao 
jovem homem ou mulher. 

o jovem Boróro quando chega a puberdade recebe 
o estojo peniano ou "bá", que, feíto pelas mulheres, é 

... 
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entregue pelos homens ao rapaz. Isto significa a im
portancia da mulher na sociedade matriarcal que é 
tratada em igualdade de condigóes com o homem. 

O rapaz, após ter colocado o bá, nao o retira mais 
pois nao poderá mais aparecer em público sem ele, pois 
já é um homem adulto. Este estojo é sinal de pudor. 

Na hora da cerimónia, onde o jovem é levado pelo 
iorubadare ( espécie de padrinho) pela mao, quando 
vao colocar o bá ele é levado a casa de sua mae onde 

. ' 
esta o recebe chorando como quem vai perde-lo. Isto 
quer dizer que dali por diante ele irá morar na Cas~ 
dos Homens e já está emancipado. 

Para a iniciagao dos meninos entre os Guaraní, os 
Nandeva atualmente nao conhecem essas práticas. Os 
Mbüa nao a tomaram como centro de elaboragao ceri
monial (Schaden; 1954, p. 103). Enquanto que entre 
os Kaiová eles mantero rigoroso segredo. O ponto cul
minante dessa cerirriónia é a perfuragao labial (Scha
den; 1954, p. 103) . 

A iniciagao dos meninos tem signif ica~ao religiosa 
e'ntre os Guarani, enquanto que entre as meninas tem 
significagao profilática. Esse resguardo da jovem tem 
a finalidade de evitar que a jovem menstruada se ex
ponha a perigos sobrenaturais decorrentes desse me
lindroso estado (Schaden; p. 103). 

A cerimónia de iniciagao dos meninos é coletiva 
enquanto que a das meninas é individual. Nao há apa
rato nesta. 

A este estado da jovem que fica menstruada pela 
primeira vez eles dao o neme de ñemondyá. 

Quando aparecem as primeiras regras, é uso cor
tar-se o cabelo da jovem e ela deve cobrir a cabe~a para 
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evitar ataques de maus espíritos e especialmente o 
odjepotá. 

Ela deve lavar a cabega várias vezes ao dia com 
água de cedro para nao ter dor de cabega. Entre os 
Kaiová dao a jovem um chá de yvyrá rapoguasú. 

·A jovem fica isolada em casa do pai e deitada na 
rede, e nao pode nem tocar no chao. 

Entre os Mbüa a menina fica em um girau bem 
alto e afastada do chao, para nao ser atingida pelo 
espírito da terra (yoydja). Somente sai para as ne
cessidades fisiológicas e segue dieta alimentar rigorosa. 

Os Nandeva admitem ataque d~ epilepsia (ataque 
é-ó-á) para a jovem e fil.hos dela que nao se abstenha 
de ca<;a (Schaden; 1954, p. 105). Nao explicam por 
que. 

O maior perigo para a mocinha menstruada é o 
odjepotá e este é dado pela arco-da-velha ou karuguá. 

Entre os Boróro nao existe iniciagao para as me
ninas. As vezes, no dia da iniciagao dos rapazes, os 
pais ou o cacique (chef e, ca pitao) perfuram também 
o lóbulo das mocinhas, mas a preferencia é perfurá-lo 
no dia da perfuragao labial dos meninos. 

Quando urna menina Bororo atinge a idade de 
onze ou doze anos e lhe aparece a primeira menstrua
<;ao, a mae e as paren tas próximas a enf eitam graciosa
mente com urucu e penas multicolores. Assim enfei- . 
tada recebe o kogu, que é um cinturao largo tirado da 
en trecasca de urna árvore chamada kogu-i e preparada 
pelas mulheres para suas vestimentas. Ao kogu se une 
o kodobie que é urna faixa que passa pelo meio das 
pernas e serve como urna espécie de calga ou protegao. 
É f eito também de urna fibra de árvore. 
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Os Vapidiana nao tem cerimónias de inicia<;áo, 
nem para os homens nem para as mulheres. As crian
~as vao aprendendo pela participagao na vida cotidiana. 

Os Kamaiurá costumam dar a jovem menstruada 
um chá de yvyrá, como entre os Guarani. Seguem die
ta alimentar semelhante a dos homens durante a cou
vade. O início da reclusao é celebrado com urna festa, 
o poinwato, onde se come, bebe-se, dangam e ela é logo 
fechada. Depois da reclusao a mocinha passa a usar 
o uluri, que é urna pega triangular feita de casca de 
urna palmeira (buriti) e que as mulheres usam sobre 
o púbis. 

Entre os Kamaiurá também há reclusa.o dos me
ninos antes das cerimónias de iniciagao. Após as ceri
mónias eles recebem novos nomes. 

A reclusao pubertária entre estes indígenas chama
-se akipawat e ela é um período de treinamen to. Pa
rece que hoje nao é mais bem definida a idade para 
a reclusao. 

O objetivo é a aprendizagem ( educagao) e purifica
<_;ao para evitar a influencia dos espíritos (mama-é). 

Os Tenetehára de hoje nao seguem mais a rigor a 
reclusa.o pubertária. Antigamente os rapazes ficavam 
isolados em cabanas (tocaias) longe da aldeia. Nao há 
concordancia nas informa<;6es sobre essas cerimónias 
(Charles Wagley e E. Galvao; 1949, p. 89). 

Para os Ofaié-Xavante, a iniciagao era urna festa 
onde reuniam os menino~ em idade de assumir o status 
de adulto. Dividiam-nos em dois grupos que disputa
vam entre si provas com arco, flecha, tacape, borduna. 
Isso em vários dias. 
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A prova principal era saltar uma palic;ada armada 
no meio do pátio, ~o mesmo tempo girando as bordunas 
acima da cabec;a. 

nepois desta prova estavam aptos a ingressar no 
grupo dos adultos. 

As festas Tenetehára, onde celebram os ritos de 
puberdade, hoje sao confundidas com. as festas de ca
samento, porque após é comum as moc1nhas se casarem. 

É nestas que os rapazes e moc;as tém oportunidade 
de danc;ar lado a lado com os homens e mulheres 
adultos. 

É durante estas festas que os jovens do sexo mas
culino tém que tomar a iniciativa de dirigir o coro _e 
introduzir um verso novo (cantar sozinho) e a partir 
daí já é adulto. É a festa chamada "Zingareté" (Char
les Wagley e E. Galvao; 1949, p. 88). 

Também sao conhecidas como "festa-do-boi", "fes
ta-do-milho''. 

Entre os Vapidiana, os ritos de iniciac;ao para me
ninos nao mais se encontram. Os antigos desaparece
ram e hoje o que resta desses ritos é encontrado nas 
sobrevivéncias chamadas puqangas, de cac;a e pesca 
(Herrmann; 1946, p. 211). 

) 

3. A CRIANCA E AS CERIMóNIAS FONEBRES 

Parece que há acordo, entre os vários autores lidos, 
no sentido de que as crianc;as estao sempre presentes 
em qualquer cerimónia. 

As crianc;as nao tomam parte direta nas cerimó
nias fúnebres, segundo informac;oos diretas por nós 
obtidas em conversas com as mulheres indígenas (Xin
gu, Itariri) ; nem obtive informac;oes que me confirmas
sem se elas participam dessas cerimónias. Estao pre
sentes mas nao tomam parte porque nao entenderiam 
os ritos, que dependem de aprendizagem. 

Estas cerimónias fúnebres sao bastante complexas 
e sérias e as crianc;as, além de nao poderem tomar par
te, também se sentem amedrontadas e sao mesmo afas
tadas do ritual. 

Entre os Boróro, há cerimónias muito complexas, 
das quais quase só os homens tomam parte. Ex.: 
quando morre um índio, seu corpo é ungido com urucu 
e imediatamente coberto para que as mulheres e as 
crianqas nao vejam. As mulheres nao podem ver o 
morto, mas iniciam um choro em altos lamentos: Sao 
as carpideiras que choram pelo ·morto. Os parentes re
talham seu próprio corpo em sinal de luto. 
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Iniciam-se os canticos fúnebres, ao som do bapo 
(instrumento feito com caba9a oca, com semente den
tro) , espécie de af u che. 

Em seguida o morto é envolvido em urna esteira 
com os objetos que lhe pertenciam, arcos e flechas que
bradas, e é em seguida levado para a Casa dos Homens, 
onde se iniciam os funerais que duram toda a noite. 

Depois, o corpo é sepultado temporariamente. Mais 
tarde, após a putrefa9ao, é desenterrado, lavados os 
ossos e enfeitados; e por fim vao colocar esses ossos 
enf eitados em sepultura definitiva que é no rio ou na 
Iagoa. 

Organizam um banquete fúnebre do qual também 
as mulheres nao participam, nem as crian9as (Colbac
chini; 1942). 

Entre os povos tribais do Alto Xingu as crian9as 
observam atos fisiológicos que vao. desde o nascimento 
até o sepultamento (Myazaki; 1964, p. 212). 

O nascimento como ato público é confirmado por 
K. Oberg entre estes povos. 

Nao conseguí, infelizmente, mais nada sobre a pre
sen~a das crian9as em cerimónias fúnebres. As poucas 
informa9óes que obtive fazem-me crer que elas estao 
presentes nessas ocasioes, mas nao tomam parte ativa 
no ritual, nem mesmo quando é urna crian9a que· morre. 

O fato dos Boróro cobrirem o morto leva-me a crer 
que temem amedrontar as crian9as ou por urna questao 
ritual. 

;. 

\ 
\ 

CONCLUSÁO 

Sintetizando o corpo central deste trabalho, pode
-se dizer que este se resume (§11 examinar, com base em 
trabalhos publicados e em experiencias de campo, o 
seguinte: 

a) aspectos do mundo feminino tribal ligados as 
fun96es de procriar e de orientar a prole de
sempenhadas pela mulher; 

b) a consciencia que a mulher tem destas fun
<;óes e a importancia que ela lhe atribui na 
escala de valores de seu grupo. 

Nao é fácil chegar-se a plena compreensao destes 
aspectos, por vários motivos. Em primeiro lugar, por
que a bibliografia como já foi dito, é pobre; os autores 
que se consagraram com mais interesse ao estudo de 
nossos grupos tribais dispensaram pouca ou nenhuma 
aten<;ao a este assunto. Em segundo lugar, o meu pró
prio trabalho de campo foi insatisfatório. Nestes anos 
que me dediquei a investiga<;ao, enfrentei inúmeros 
contratempos, desde falta de condi<;óes de trabalho 
(falta de tempo e de verba) até descontinuidade de 
orienta<;ao academica. Além disto, o trabalho que pre
tendí fazer, especialmente o de sondar a imagem que a 
mulher indígena tem de si, quer como companheira 

• 
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sexual, quer como procriadora, quer como orientadora 
de seus filhos, é muito difícil de ser realizado com pleno 
exito. No meu caso, esta dificuldade pode ser atribuí
da a doi's 'fatores: 

1) Os graus de aculturac;ao dos grupos tribais de
veriam ter sido levados em considerac;ao, de forma mais 
sistemática, pois a presenc;a do branca fragmenta o uni
verso de referencia cultural no qual as mulheres - e 
todos os demai~ indivíduos - se apóiam para dar as 
suas vers5es a respeito de suas próprias vidas. 

2) O desconhecimento da língua de grupos que 
investiguei impedía que eu superasse a insuficiencia do 
portugues de minhas informantes. Assim, muitas in
formac;óes importantes se perderam. Procurando supe
rar isto, tentei . obter dados de informantes masculinos 
que~ devido a maior contato com os brancas, se expres
saram com mais desenvoltura em portugues. Infeliz-. 
mente, as informac;óes dadas pelos homens nem sempre 
traduzem, ou traduzem mal, o que as mulheres preten
diam me dizer. Havia o perigo deles deturparem o sen
tido das inform~c;óes femininas, dando-lhe a sua versao, 
a versao mascuftina sobre o mesmo assunto. 

Acho que, na medida em que pretendí analisar os 
pontos menos sutis desta problemática toda ligada a 
concepc;ao e ao parto, conseguí melhores resultados, 
nao só pela própria natureza mais tangível do aspecto 
examinado como pela minha formac;ao profissional. 

Em resumo, acho que com altos e baixos conseguí 
em parte, pelo menos, alcanc;ar os objetivos que tinha 
ao iniciar este trabalho. 

Quero encerrar 
d uas considerac;óes 
cheguei. 

esta parte de conclusao, fazendo 
com base nos resultados a que 

• 

} 

. 
·~ .. 
~ 
i 

A MULHER TRIBAL BRASILEI~ 97 
1 

Para a mulher tribal aquí estudada, ~ status mais 
importante, aquele que lhe dá maior prestígio, é o de 
esposa preferida (a parceira sexual prefer\da, a com-

.. 

panheira dileta e a mae de seus filhos) . A medida que 
\ 

envelhece, no entanto, pode perder esse status ideal 
mas continuar a chefiar a sua casa e a ser considerada 
como a mulher mais importante do grupo familia!. 
Ocupará sempre um lugar de destaque ao lado de espo
sas mais jovens, até mesmo pode continuar a ser a pri
meira na hierarquía doméstica. Hoje, nas aldeias que 
visitei, casos de homens com várias esposas sao raros. 
Nestas unióes monogamicas, seja por imposic;ao de que 
fator for, a mulher velha nao tem a concorrencia das 
mais novas, mas também nao tem quem a ajude. Ela 
arca com as vantagens e as desvantagens de ser a es-

, . 
posa un1ca. 

Quanto ao parto e a sua técnica pouca coisa se 
pode acrescentar ao que já foi dito. Gostaria de rea
firmar que náo encontrei urna "técnica" de parto, tal 
como a entendemos, entre os grupos estudados. Isto 
é, nao posso garantir a existencia de um "ritualismo" 
de parto a que todas as situac;óes se ajustem. O que 
existe fundamentalmente é urna apara do recém-nasci
do e o seccionamento e ligadura do cordao umbilical. 
Fora disto, cada caso é tratado de acordo com a apre
sentac;ao fetal. O procedimento adotado parece ser 
ditado exclusivamente pelo jogo das circunstancias, 
tendo em vista duas coisas imediatas: evitar a morte da 
crianc;a e apressar a "délivrance". Quando o parto é 
difícil - poi· exemplo, o parto pélvico - é necessário 
muita ins·pirac;a9 ·go parteiro para salvar o feto. Nas 
posic;óes perigosas como esta, o curandeiro ( em geral 

• 
substituí a mulher mais velha em partos difíceis) tenta 
salvar a crianc;a e a mae. Sua "técnica" consiste em 
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\ 
a pelos mágicos e tentativas \ 'diretas 
crian<;a, conformc....-'t'~1'i. relatado. 

de endireitar a 

Espero que este trabalho, se outros méritos nao 
~ apresente, sirva pelo menos para chamar a aten<;ao de 

a~s estudiosos para aspectos importantes da vida de 
noss~~s tribais, que sao ~gueles derivados do 
mundo cultllrar--onde-v-ive-añíulher indígena. Um 
mundo que se revelará mais claramente as interroga-
96es da mulher investigadora, já que o hornero, por mo
tivos óbvios, nao penetra, tal como aquela, com igual 
f acilidade em tal terreno. 
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