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Cantoria Guajajara: Resistência em Tempos 
de Pandemia

Lirian Ribeiro Monteiro1

Taynara Caragiu Guajajara2

Resumo: O artigo trata da cosmovisão dos anciãos Guajajara, da aldeia Januária, 
Terra Indígena Rio Pindaré sobre a Covid 19 e seus impactos para a manutenção 
do bem viver no território através da cantoria e festas rituais, que por sua vez, 
possuem ligações profundas com o território e todos os seres que o habita, interco-
nectando-os à ancestralidade.
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Introdução

O presente artigo reúne informações a partir de uma pesquisa co-
laborativa entre indígena e não indígena no campo das ciências da saúde 
e da antropologia, trazendo para a reflexão a importância da perspectiva 
dos anciãos da Terra Indígena Rio Pindaré, do povo Tenetehara – também 
conhecido como Guajajara –, em relação aos processos de cura do sistema 
médico Guajajara, que se trata de um conjunto de conhecimentos relacio-
nados à ancestralidade e que, através de seus processos rituais, as cantorias 
ocupam um espaço central e dialogam com tudo o que compõe o território, 
o mantendo vivo no tempo e no espaço.

Os Tenetehara, conhecidos como Guajajara no Estado do Maranhão 
e como Tembé no Pará, são da família linguística Tupi-Guarani. Os Gua-
jajara ocupam as regiões norte, sul e centro oeste do Maranhão entre 11 
Terras Indígenas, denominadas: TI Araribóia, Bacurizinho, Cana Brava/
Guajajara, Caru, Governador, Lago Comprida, Morro Branco, Rodeador, 
Urucu/Juruá, Vila Real e Rio Pindaré (Dados Funai, 2020).

A Terra Indígena Rio Pindaré, cortada em 1964, em plena ditadura 
militar, pela BR 316 que liga Belém a São Luis, foi demarcada somente em 
25 de maio de 1982. Vale destacar que antes o acesso à região se dava prin-
cipalmente por meio de transporte fluvial. A TI Rio Pindaré situa-se entre 

1. Instituto Sociedade População e Natureza -ISPN, antropóloga, mestre em antropologia 
social pela UFBA.

2. Articulação das Mulheres Indígenas do Maranhão – AMIMA, coordenadora regional, 
graduanda em enfermagem pela UEMA – Campus Santa Inês/MA.
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os municípios de Santa Inês e Bom Jardim, distando respectivamente a 9 
km e 19 km, contudo pertence, administrativamente, ao município de Bom 
Jardim/MA. Segundo os dados da Sesai (informação pessoal), de 2020, a TI 
Rio Pindaré possui hoje população de1286 indivíduos. Atualmente, pos-
sui 8 aldeias, sendo elas a aldeia Januária, considerada a aldeia mãe, aldeia 
Piçarra Preta, aldeia Nova, Aldeia Novo Planeta, Aldeia Alto do Angelim, 
Aldeia Areião, Aldeia Areinha e aldeia Tabocal.

Cantoria é proteção

Essa doença que chegou em nossa aldeia paralisando todas as nos-
sas rotinas, estou com muitas saudades dos rituais, pois é onde me 
fortifico nas forças dos meus encantadas . Outro dia ouvi vários can-
tos ,fiquei muito emocionada então comecei a seguir os cantos que 
estavam vindo do centro da minha parceira de cantoria, então saí a 
procurar dessa cantoria que ao ouvir me alegrou o espírito. Mas ao 
chegar lá não havia nada aí entendi que eram meus encantadas me 
chamando pra cantar! Pois durante a pandemia nós não fizemos ne-
nhum ritual, estou sentindo muita falta. Espero que essa doença do 
branco passe logo para voltarmos a nos encontrar com os parentes e 
cantarmos e brincar juntos. (Luzia Guajajara, anciã da aldeia Januá-
ria/TI Rio Pindaré)

O depoimento de dona Luzia Guajajara – da aldeia Januária, locali-
zada na Terra Indígena Rio Pindaré, região norte do Maranhão – expressa 
o sentimento dos anciões em tempos de pandemia da Covid 19, em relação 
às cantorias, que possuem ligações profundas nas construções das territo-
rialidades Guajajara, interconectadas com a ancestralidade.

Conforme elucida Gomes da Silva “o território é entendido como 
um espaço do cosmos, mais abrangente e completo” (Gomes da Silva 2018: 
40).Gomes, em sua dissertação Os Tenetehara e seus Rituais: um estudo 
etnográfico na Terra Indígena Pindaré, destaca que a compreensão do ter-
ritório para os Guajajara envole os seres naturais e sobrenaturais e todos os 
significados cosmológicos.

Os Guajajara, de modo geral, sempre expressam que o território é 
vida e que nele há uma diversidade ampla de seres, todos conectados para 
a manutenção do território. Antonio Bispo (2015) traz um conceito muito 
preciso, que nos ajuda a pensar nesse sentimento de ser em conexão com o 
território. “É o conceito de “biointeração”, quando diz: “(...) como tudo que 
fazemos é produto da energia orgânica esse produto deve ser reintegrado 
a essa mesma energia” (BISPO, 2015, p. 85). Com isso, entendemos, que a 
biointeração é uma relação cíclica com o todo que nos envolve. É vitalida-
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de. Conectividade com os elementos da natureza. As cantorias para o povo 
Guajajara mantém viva as memórias ancestrais, que, por sua vez, mantém 
o território pulsando, com todos os seres em conexão. As cantorias produ-
zem e mantém o território vivo.

Foi Maíra que ensinou os cantos aos Guajajara. De acordo com o 
livro Cantos Indígenas (2010), material didático resultado da formação de 
professores indígenas do Maranhão. Os Tenetehara, no momento que can-
tam, se inspiram nos espíritos ancestrais, como os donos das florestas, das 
águas ou dos rios e também pode ser no “azang”, espíritos dos mortos e dos 
animais. Os cantos geralmente relatam os fatos ocorridos historicamente 
com os animais. Existem momentos específicos para cada canto, bem como 
os períodos do dia.

Durante entrevistas realizadas por Taynara Caragiu Guajajara, em sua 
aldeia Januária, os anciãos destacaram seus anseios pelas festas da criança e 
da menina moça, trazendo no olhar a tristeza por não poder realizar esses 
rituais tão importantes para o povo Guajajra, pois estes consistem na relação 
com o território ancestral, com a proteção do corpo, do espírito e do terri-
tório contra todos os tipos de males. É com esse pesar que dona Maria de 
Fátima Caragiu Guajajara compartilhou seu pensamento sobre a Covid 19, 
dizendo: “nunca poderia imaginar que o passado se tornaria o novo presen-
te”, relembrando um passado de muitas doenças contagiosas e catastróficas 
para seu povo. Dona Maria de Fátima relatou que chegou a ser infectada pela 
Covid 19, assim como sua filha. A seguir, destacamos a entrevista:

Taynara: O que a senhora pensa sobre essa doença?

Maria de Fátima: Nunca imaginava que o passada se tornaria o novo 
presente, eu adquiri a doença, mas até então não sabia. Senti-me 
muito triste, pois além de estar doente minha filha estava também 
e a gente não podia se ver. Aquilo foi muito dolorido pra mim, eu 
imaginava que ia morrer sem poder ver minha filha,chorei durante 
três dias. Pedi forças a Tupán pra ela cuidar dos meus filhos e netos, 
me senti sozinha, pois eu não podia visitar minhas amigas. Eu estava 
proibida de sair de casa, sem ninguém pra conversar. Essa doença 
veio pra nos afastar da nossa família. 

Taynara: Como você se sente não podendo participar ou fazer seus 
rituais?

Maria de Fátima, com os olhos cheios de lágrimas, respondeu: Eu me 
perguntava se a gente iria voltar ao normal, se eu voltaria a cantar pro 
meus netos, eu ainda quero brincar reencontrar meus amigos durante 
os rituais da nossa aldeia. Sinto muita falta das cantorias, hoje mes-
mo conversei com minha nora que vamos fazer o moqueado da mi-
nha netinha, estamos esperando tudo passar. Está sendo muito difícil 
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passar por tudo isso. No passado meus parentes morriam por muitas 
doenças, mas nunca pensei que veria meus parentes morrerem assim 
novamente, sem poder ao menos dizer adeus, sem poder ir ao velório. 
Isso dói muito, pois temos que nos despedir pra quem sabe um dia 
nos encontrar novamente, mas essa doença não permitiu que eu visse 
meus parentes de novo. Sinto-me muito triste por isso.

Taynara: Durante esse tempo em que você esteve doente chegou a 
fazer uso da medicina tradicional?

Maria de Fátima: Sempre, mesmo não estando doente sempre faço 
uso. Mas durante o tempo de isolamento utilizei bastante os medica-
mentos tradicionais e eles foram bastante eficazes.

Sobre a festa do moqueado, mencionada pela anciã Maria de Fáti-
ma Guajajara, também conhecida por Festa da Menina Moça, é o ritual 
de passagem mais importante da vida Guajajara e anuncia o caminho do 
bem viver de acordo com sua cosmologia. Ocorre quando a menina tor-
na-se moça através da menarca e o menino, rapaz através da mudança de 
voz. Esse ritual ocorre dentro dos princípios culturais Tenetehara Guaja-
jara e marca a transição ontológica de uma fase emblemática e substan-
cial na vida de meninos e meninas desse povo. Trata-se de um momento 
efetivamente identitário e simbólico, cujo reflexo são as cantorias, danças 
e manifestações de agências que podem ser vistas ou não, numa forma de 
representação material e imaterial que exprime a essência originária de um 
ritual que é repassado de uma geração para outra. A carne de caça moque-
ada e a pintura corporal com o jenipapo são elementos fundamentais para 
a realização da festa, que se inicia na sexta à noite e tem seu término no 
domingo pela manhã. Durante todo esse período de festa ritual a cantoria 
Guajajara, puxada pelos mestres cantores sob a marcação dos maracás se 
faz onipresente na aldeia. 

Sobre o processo de moquear Gomes da Silva define:
Moqueado é a forma de preparo das carnes de caça ou peixes pelos 
Tenetehara. Antigamente, era utilizado com mais frequência para 
conservar as carnes de caças abatidas. Hoje, a prática é mais vol-
tada para as Festas, em que o moqueado é o alimento servido para 
os convidados. Para preparar o moqueado primeiro se faz o jirau: 
cortam-se galhos de madeira verde, fincam-se quatro talos no chão 
formando um quadrado ou retângulo, e vão colocando os galhos 
verdes formando uma pequena mesa. Em seguida, é feito um fogo 
com lenhas, coloca-se a carne ou peixe3 já preparado sobre o jirau, 

3. Segundo os Guajajara da TI Rio Pindare não se faz moqueado de peixe para a festa da 
menina moça por ser um alimento considerado remoso para o ritual. Para a festa do 
moqueado somente é permitido algumas caças não remosas.
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depois é só observar para que o alimento que esteja moqueando não 
queime. (GOMES DA SILVA, 2018, p. 57)

Importante manifestar uma preocupação dos Guajajara, em nível ge-
ral, sobre a importância da caça para o ritual da Menina Moça. Em muitos 
momentos de conversa foi possível presenciar as preocupações dos anciões 
sobre uma possível falta de caça para a realização desse importante ritual. 
Durante o processo ritual da Menina Moça as famílias geralmente se deslo-
cam por um mês ou mais para a mata com a finalidade de realizar as caças 
para a festa. Contudo, as mudanças climáticas relacionadas à depredação 
ambiental tem mostrado, com significativa frequência, uma oferta cada vez 
menor de carne de caça, o que tem oferecido riscos crescentes à manuten-
ção do bem viver territorial e por consequência à saúde física e metafísica 
dos Guajajara.

Especialistas de Cura Guajajara

Atualmente, na TI Rio Pindare, os Guajajara consideram que os que 
hoje se denominam por pajés, ou aqueles que detêm conhecimentos mais 
aprofundados em processos de cura estão se acabando, no entanto, ainda 
há especialistas Guajajara de cura. As mulheres também possuem conhe-
cimentos do sistema médico Guajajara. Entre os Guajajara os homens não 
são os únicos reconhecidos nesse saber. Homens, benzedores ou pajé, tive-
ram também como mestres suas mães/avós. As mulheres contam que tam-
bém aprenderam com seus pais/avôs sobre os conhecimentos das plantas 
do mato e dos benzimentos. Costumam falar que seus filhos/netos/sobri-
nhos podem aprender sobre a medicina tradicional se assim houver inte-
resse, pois só vão aprender acompanhando e observando, pois é na prática 
que o aprendizado se concretiza. Há também os que dizem já terem nascido 
com esse conhecimento e que este foi sendo desenvolvido ao longo da vida, 
no entanto, a pessoa que nasce com esse conhecimento precisa aceitar para 
aprender na prática e, assim, desenvolver o conhecimento.

As queixas em relação aos jovens são bastante recorrentes entre os 
mais velhos, que os observam como pouco interessados nos saberem an-
cestrais e, cada vez mais, interessados nas “coisas dos Karaiw” (não indíge-
nas). Contam perceber que os mais jovens estão dando mais valor ao re-
médio da farmácia do que os medicamentos naturais do mato. Entendem, 
sobretudo, que a vida de hoje é muito diferente da vida de antigamente, e 
que na atualidade as pessoas querem tudo rápido, dando exemplo dos re-
médios da farmácia, que fazem passar a dor rapidamente, mesmo que estes 
ataquem o fígado. Com o remédio do mato é diferente, pois a pessoa deve 
ter paciência no tratamento – que não é rápido, mas também não oferece 
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efeitos colaterais. O remédio do mato também é potencializado se a pessoa 
observa todas as recomendações do especialista de cura Guajajara, como 
resguardo, respeito aos seres da floresta. Importante destacar que o canto 
para os Guajajara têm um amplo poder de cura.

A saúde para os Guajajara, das TIs Rio Pindaré e Caru, compreende 
a pessoa e suas inter-relações com todos os seres em seu território. Logo, se 
há conflitos territoriais, se há problemas alimentares (falta de caça/peixe), 
se não há o cumprimento de seus rituais – respeitando as especificidades de 
cada fase, que se inicia desde a gestação e vai até a festa da menina moça – 
consideram seu corpo fragilizado, o que propicia o risco de adquirir doenças.

A planta ensina – Plantas medicinais em tempos de Covid 19

Sobre o conhecimento das plantas medicinais, os Guajajara costu-
mam dizer que o aprendizado veio do mato, enquanto andavam e caça-
vam. O que ainda acontece. Costuma-se dizer: “a planta ensina”. Na TI Rio 
Pindaré informam que muitos dos remédios do mato se acabaram devido 
ao fogo, que dizimou muitas plantas. Reconhecem a Terra Indígena Caru, 
também localizada na região norte do Maranhão, como um local ainda 
bem protegido, apesar do fogo que também acabou com parte da mata. 
Hoje é possível encontrar na TI Caru muitas plantas escassas ou que já não 
existem mais na TI Rio Pindaré. 

No início da Pandemia, devido aos crescentes casos de Covid 19 na 
TI Rio Pindaré, os Guajajara da TI Caru se mobilizaram para o forneci-
mento de plantas medicinais aos seus parentes da TI Rio Pindaré. Os Gua-
jajara da aldeia Maçaranduba, TI Caru, entre homens, mulheres e crianças 
partiram para o interior da floresta para coletar plantas medicinais. Essas 
plantas teriam como destino a TI Rio Pindaré cujo objetivo era auxiliar nos 
processos de cura dos parentes Guajajara da TI Rio Pindaré. Uma das plan-
tas mais utilizadas chama-se Ywyraro, conhecida entre os Guajajara como 
pau amargoso (o sabor é extremamente amargo) ou quina. Essa planta é 
fundamental nos rituais dos Guajajara, como é o caso do ritual da meni-
na moça. É também utilizado pelo casal durante o puerpério. A Ywyraro, 
também associada a outras plantas utilizadas, foi muito importante para os 
Guajajara durante o tratamento dos sintomas da Covid 19. A forma de reti-
rar as plantas da floresta também vai indicar se o tratamento terá êxito. De 
acordo com os Guajajara sempre que se entra na mata para retirar algose 
deve solicitar ao dono. Tudo na floresta tem dono e nunca se deve retirar 
algo da floresta sem pedir licença. Isso também influencia, não só nos pro-
cessos de cura, mas também na própria conexão da pessoa com o universo 
da floresta, com a ancestralidade do povo Tenetehara Guajajara.
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Os cuidados na medicina Guajajara vão desde cuidados mais simples 
de benzimento (Aputarimuhanhewéhemámãri pé), como chás de plantas 
medicinais, emplastros de plantas do mato, banhos com ervas, fumaças de 
tabaco, até os processos mais complexos de cura, considerado mais raro na 
atualidade. Somente os pajés, que são poucos, detêm o conhecimento dos 
cantos com finalidade de cura.

Tanto os mais velhos como alguns jovens, mais interessados na medi-
cina tradicional Guajajara, informaram que os jovens não querem aprender 
porque há muitas regras no processo de aprendizado xamânico. Os pajés 
também têm medo de ensinar por conta dos modos de vidas atuais, justifi-
cando que os jovens podem não “aguentar” e acabar querendo usar os co-
nhecimentos xamânicos de forma inadequada ou, simplesmente, por não 
conseguirem interagir com as forças da natureza. Os anciãos costumam 
dizer também que os pajés antigamente detinham tanto o poder de cura 
como o poder de morte, e que isso causava muitas acusações de feitiçarias. 
Com o passar do tempo os pajés foram se acabando. Os considerados pa-
jés de hoje também informam já terem perdido muito de sua potência de 
cura pelo consumo de alimentos industrializados, pois, para os processos 
de cura xamânicos se faz fundamental uma observação rigorosa na dieta, 
tanto daquele que cura como daquele que é curado. É possível, com esses 
dados, sugerir que os conhecimentos xamânicos estão diretamente relacio-
nados a um saber que não se encerra em si mesmo, mas depende da relação 
com o território e com os seres que existem e formam esse território, que, 
por sua vez, está em constante processo de transformação (MONTEIRO, 
2016, p. 4-7).

Em tempos de pandemia as plantas medicinais vem sendo bastante 
utilizadas entre os Guajajara. Conforme dona Maria de Fátima informou 
em sua entrevista, acima descrita, as plantas tiveram eficácia em seu tra-
tamento para os sintomas da Covid. Na TI Rio Pindaré, que compreende 
8 aldeias totalizando uma população de aproximadamente 1283 pessoas, 
283 tiveram confirmação de Covid 19, segundo boletim epidemiológico do 
pólo base de Saúde Indígena de Santa Inês/DSEI MA.

Durante conversa com Mariazinha Guajajara, antiga parteira da al-
deia, e Taynara, a anciã relembrou que no passado, além de se tratarem 
mais com as plantas os Tenetehara se alimentavam melhor, com comidas 
plantadas por eles mesmos, cozinhavam na lenha e comiam bastante caça 
da mata. Relatou que antes não existiam esses tipos de doenças, como pres-
são alta e diabetes, e que hoje acostumaram comprar alimentos feitos pelo 
Karaiw (não indígena). Considera que seja por isso que os Tenetehara estão 
adoecendo com mais frequência. Destacou que antes não possuíam médico 
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ou enfermeiro na aldeia, eram curados com remédio do mato e pelo pajé. 
“Hoje os jovens querem só ir pro hospital e enfermaria, mas antigamente 
nós não tínhamos isso não, muita coisa mudou. Acho que por isso que tem 
hoje essa doença coronavirus, que está matando muita gente e nós estamos 
com medo”, finalizou.

De acordo com Heber “Maíra ensinou como viver, como trabalhar 
na roça, como plantar e o que plantar. Foi ele quem deu para os Teneteha-
ra os produtos alimentícios. É a ele que os Tenetehara agradece pelas co-
lheitas. Tudo está relacionado ao seu mundo espiritual” (NEGRÃO apud 
ZANONI, 2008, p. 30). Os padrões culturais alimentar Guajajara, tradicio-
nalmente, possuem conexão cosmológica, que fundamentam seus modos 
de vida no território expressos nos pontos de vistas dos antigos quando 
relaciona as mudanças desses padrões alimentares às doenças que chegam. 
Vale ressaltar que uma alimentação cotidiana adequada vai corresponder 
melhor a um tratamento com plantas medicinais. A alimentação cotidiana, 
dentro da cultura Guajajara, é intrínseca ao tratamento medicinal, pois esta 
faz parte do processo de cura.

A partir de um debate sobre alimentação e saúde, realizado um ano 
antes da pandemia, na TI Rio Pindaré, pôde-se perceber que os anciões 
são os mais interessados na temática por observar uma drástica mudança 
nos hábitos alimentares dos Guajajara. Durante o encontro uma anciã re-
cordou sobre os hábitos alimentares de sua família no passado, ressaltan-
do a importância de uma alimentação forte para a manutenção do corpo. 
Informou que cresceu à base de mingau de banana. Seu pai colhia banana 
verde e a deixava amadurecer no cofo. Sua mãe amassava a banana com a 
cuia e fazia o mingau. Da mesma forma também eram acostumados com 
mingau de bacaba, macaxeira e inhame. Eram saudáveis e somente sentiam 
fome na hora do que hoje entendemos como almoço, informou. Avaliou 
que atualmente as crianças sentem fome a todo o momento porque comem 
alimentos fracos, como o pão com margarina. Segundo os mais velhos os 
alimentos fracos fazem com que a pessoa sinta mais fome e ao mesmo tem-
po enfraqueça a imunidade.

Os anciões costumam criticar os atuais hábitos alimentares dos mais 
jovens. Mas não só, os agentes indígenas de saúde também fazem essa re-
flexão ao perceber situações nos processos saúde-doença que estão rela-
cionadas à alimentação. Uma agente indígena de uma das aldeias da Terra 
Indígena Rio Pindaré, informou em 2019, a existência de 12 pessoas com 
hipertensão arterial e uma pessoa diabética. Há ainda muitos casos de gas-
trite e bactérias no estomago. Disse ainda que o consumo de refrigerante e 
salgadinho é muito alto entre jovens e crianças. 
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O cacique da mesma aldeia complementou dizendo que o óleo de 
soja também é muito consumido, em altas quantidades. Dona Luzia, anciã, 
relembrou que antigamente os Guajajara não tinham o costume de comer 
frituras, geralmente se comia alimentos assados. Quando se tratava de pei-
xe o único tempero era um pouco de sal e limão. Comia-se com a farinha 
molhada. Comiam poucos alimentos cozidos e, antes, não costumavam co-
mer arroz como hoje. Dona Luzia afirmou que atualmente as crianças só 
querem pão com margarina e café com leite e açúcar. 

Lindalva, agente indígena de saúde, reforçou que em sua infância o 
costume era peixe assado com xibéu4 (MONTEIRO; VICENTE, 2019, p. 
25). Esses relatos suscitam uma considerável mudança nos padrões alimen-
tares, que, por sua vez, comprometem a saúde. Se antes os Guajajara pos-
suíam uma alimentação mais saudável, baseada em alimentos da floresta e 
de uma agricultura sem agrotóxico aliados a um modo de preparo menos 
prejudicial, na atualidade boa parte da alimentação Guajajara é proveniente 
de alimentos industrializados regados a muitos condimentos e óleo de soja.

Soma-se a essa reflexão a noção de bem viver no território compreen-
dendo que os Guajajara sempre remetem a ideia de saúde relacionando o cor-
po integrado ao território. Essa noção aproxima-se do que foi sinalizado logo 
no início desse artigo sobre o conceito de biointeração, que,grosso modo, 
significa uma vida interconectada às manifestações da natureza, principal-
mente porque fazemos parte dela. Para os Guajajara garantir a sobrevivência 
da mãe terra é garantir a saúde dos povos originários e a pandemia lhes trou-
xe a reflexão sobre a importância do fortalecimento da medicina Tenetehara 
Guajajara também para a manutenção do ser/estar no território. A maioria 
dos Guajajara da TI Rio Pindaré, que contraiu covid, costuma relatar que se 
curou através dos tratamentos da medicina Tenetehara Guajajara, e que se 
antes buscavam mais os medicamentos dos Karaiw (não indígena), com a 
pandemia colocaram em prática, através dos chás, dos banhos, dos cantos, 
seus conhecimentos aprendidos com seus antepassados. 

Referências

BISPO DOS SANTOS, Antônio. Colonização, Quilombos: Modos e Sig-
nificados. Brasília, 2015.

Componente Guajajara. Plano Básico Ambiental Componente Indígena 
– PBACI, Subprograma Saúde. Instituto Sociedade População e Natureza – 
ISPN, Santa Ines/MA, maio de 2019.

4.  Mistura de água com farinha



260  Vukápanavo: Revista Terena, nº 04, Out/Nov, 2020.

FUNAI. Índios no Brasil. In: http://www.funai.gov.br. Acesso em: 16 de ou-
tubro de 2020.

GOMES DA SILVA, Elson. Os Tenetehara e Seus Rituais: um estudo etno-
gráfico na Terra Indígena Pindaré. Dissertação de Mestrado. Universidade 
Estadual do Maranhão, 2018. 

MARANHÃO. Secretaria de Estado de Educação. Cantos Indígenas. São 
Luis: Gráfica Mota, 2010.

MONTEIRO, Lirian; COSTA PEREIRA, Sandro Magno. Relatório Me-
todológico: Oficina de Sensibilização para Prevenção das DST/AIDS nas 
TerrasIndígenas Rio Pindaré e Caru Componente Guajajara. Plano Básico 
Ambiental Componente Indígena – PBACI, Subprograma Saúde. Insti-
tuto Sociedade População e Natureza – ISPN, Santa Ines/MA, outubro de 
2016.

MONTEIRO, Lirian; VICENTE, Furtado. Relatório Metodológico: Cam-
panha para a Prevenção e Controle das Doenças Endêmicas nas Terras In-
dígenas Rio Pindaré e Carú.

NEGRÃO, Héber Fernandes. Música na mitologia Tenetehara. Disserta-
ção de Mestrado. Escola de Música, Universidade Federal de Minas Gerais, 
2008. 

Abstract: Thispaper is about the cosmovision of the Guajajara elders, from the 
Januária village, Rio Pindaré Indigenous Land on the Covid 19 and its impacts for 
the maintenance of good living in the territory through singing and ritual parties, 
which in turn, have deep connections with the territory and all beings that inhabit 
it, interconnecting them to ancestry.
Keywords: Indigenous Health; Territory; Covid-19.


