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RESUMO  

  

O presente trabalho tem como finalidade abordar os processos usados pelos 

indígenas da etnia Ramkokamekra, Aldeia Escalvado, localizada na região do Centro-

Sul do Maranhão, na busca daquilo que nós chamamos saúde e que eles chamam de 

corpo forte. Mais especificamente abordar suas práticas e saberes tradicionais na 

busca desse corpo, isto é, evitar através do cumprimento de resguardos o 

enfraquecimento do corpo e consequentemente aumentando a possibilidade de não 

contrair doenças. 

Os Canela¹ concebe o que denominamos saúde, considerando seu contato com 

o mundo não indígena, e as concepções presentes no sistema indígena de atenção à 

saúde. Esse contato favoreceu o surgimento de problemas que afetam diretamente a 

construção do corpo forte (OLIVEIRA, 2008). Através de revisão bibliográfica, foi 

possível perceber, a importância dos resguardos no dia a dia desse grupo visto 

principalmente, em momentos especiais na vida dessa população: ritos de iniciação, 

menstruação, gravidez e pós-parto.  

Ocorrendo o descumprimento dos resguardos ou descuido, o corpo pode se 

tornar debilitado, o que poderá vir a acarretar a entrada de substâncias poluentes no 

corpo, tornando-o um corpo fraco. 

 

 

 

Palavras-chave: Ramkokamekra. Indígenas do Maranhão. Saúde Indígena. 

Corporeidade. Resguardos. 

 

  

 

 

 
 
 
1 São, também, designados como Ramkokamekra. Esse termo refere-se a uns dos povos que por 
pressões externas reuniu-se a outros, formando a sociedade que atualmente vive na aldeia Escalvado. 
Para não privilegiar nenhuma delas, utilizo o termo Canela, que é por eles reconhecido. 
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1. INTRODUÇÃO  

A cultura indígena quando olhada do ponto de vista da saúde possui algumas 

peculiaridades que aos olhos do homem ocidental não são levadas em consideração, 

aceitas e até mesmo desacreditadas. Apesar da descrença da maioria das pessoas, os 

povos indígenas possuem um conhecimento muito grande quando se pensa em uma 

relação da fauna/flora e conhecimento de práticas preventivas e curativas.  

Segundo Libório (2000), para compreender práticas e concepções de 

saúde/doença entre grupos étnicos, faz-se necessário abordar alguns aspectos sócio-

políticos e culturais destes grupos, por se tratar de fenômenos culturalmente 

construídos, de acordo com o contexto coletivo de cada grupo. De maneira diferente 

aos meios utilizados pelo homem branco, os indígenas têm as suas peculiaridades 

quando se trata da maneira de obter saúde. 

Jean Langdon (1991) descreveu que é necessário entender a doença como um 

processo que envolve contextos socioculturais e não apenas como um conjunto de 

sintomas físicos que se manifestam em qualquer contexto. Cada grupo indígena tem 

um sistema com suas particularidades culturais. A medicina indígena concebe saúde e 

cura de uma maneira radicalmente diferente da biomedicina. Além da cura do corpo a 

medicina indígena trata também da cura do espírito. 

Podemos afirmar que, para os indígenas, a experiência da doença, 

particularmente em casos prolongados ou sérios, remete a questões que vão além do 

tratamento dos sintomas físicos (IDEM). O significado da doença é construído através 

da lógica etiológica, e esta estende a procura das causas para além do corpo físico, 

deslocando o significado da doença do plano biológico para os contextos 

cosmológicos, sociais e morais. A compreensão da doença emerge através dos ritos 

terapêuticos que tentam descobrir as verdadeiras causas do sofrimento. Assim, a 

procura da cura, como a procura da compreensão da doença, vai além de nossa 

perspectiva limitada ao corpo, segundo Langdon (IBIDEM). 

Para as culturas indígenas, o corpo é construído social e espiritualmente 

através das dietas especiais, ritos de passagem e outras práticas que constroem a 
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pessoa social. Não é surpreendente, então, que sinais da doença e suas causas sejam 

frequentemente procurados fora do corpo. Por isso, a quebra de um tabu ou um 

conflito social pode provocar o encadeamento do processo da doença, e a cura precisa 

atender não só ao sofrimento físico, mas também ao sofrimento espiritual e moral, 

(IBIDEM). 

 

Os Ramkokamekra 

Os Ramkokamekra são o maior grupo remanescente dos Timbiras Orientais, 

com uma população estimada hoje em 2.250 indígenas (Secretaria Especial de Saúde 

Indígena 2013). A principal aldeia Ramkokamekra, Escalvado, é conhecida pelos 

sertanejos e moradores de Barra do Corda como Aldeia do Ponto e localiza-se em 

torno de 70 km a sul-sudeste dessa cidade, no estado do Maranhão. A  Terra Indígena 

Canela hoje está homologada e registrada. Até recentemente, essas terras de cerrado, 

florestas-galeria e pequenas chapadas ficavam no município de Barra do Corda, mas 

agora se localizam no novo município de Fernando Falcão. Os Ramkokamekra falam 

uma mesma língua da família Jê, no tronco Macro-Jê, com pequenas variações. Eles 

conseguem se expressar em português, mesmo que não o falem corretamente, sendo 

que os homens falam melhor o português do que as mulheres, por contarem com mais 

experiências urbanas e por praticarem o comércio¹.   

Até o ano de 1940, os Ramkokamekra não tinham o menor contato com a 

sociedade de uma maneira geral e hoje é parte integrante dela. Apesar de sofrer forte 

influência dos agentes de contato, têm procurado reaver a autonomia de suas 

atividades produtivas e manter sua vitalidade cultural através da sua complexa vida 

ritual, práticas xamânicas e organização social. O grupo Ramkokamekra atualmente se 

autodenomina com o nome português Canela.  

 

 

___________________________ 

¹disponível na internet no site Povos Indígenas no Brasil. http://pib.socioambiental.org/pt/povo/canela-

ramkokamekra. Acessado em 17/04/2014. 

http://pib.socioambiental.org/pt/povo/canela-ramkokamekra
http://pib.socioambiental.org/pt/povo/canela-ramkokamekra
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Ramkokamekra significa “índios do arvoredo de almecega²”. Usam o termo Me(n) hi(n) 

para se referir a sua remanescência. O nome Canela deve-se provavelmente ao fato 

dos mesmos serem visivelmente mais altos – com suas pernas longas -, quando 

comparados pela população regional a seus vizinhos Guajajaras³.                                                                                                                                                                                                     

 De acordo com os costumes desta etnia, os indígenas constroem as suas casas 

em solo plano e não pedregoso próximo a córregos. As casas são feitas com toras de 

madeira e cobertas com folhas de palmeira estão dispostas em formato circular, no 

centro há um pátio central, local de reuniões da aldeia, onde todas as casas estão 

interligadas ao pátio por um caminho, como raios de uma circunferência “Cáá ma pry” 

e também são interligadas entre si como se fechasse o círculo “Kricape”. Geralmente 

são construídas outras casas formando uma segunda fileira e às vezes até uma terceira 

fileira, sendo que as casas de trás geralmente são da mesma família. Costa e Malheiros 

(2012). 

Na visão de saúde dos Ramkokamekra, um corpo saudável é chamado de 

“corpo forte” e o contrário de “corpo fraco”. Oliveira (2008) é bem clara quando 

afirma que a elaboração corpórea dos Ramkokamekra é dividida em duas categorias.  

A primeira fala no respeito, cuidado e precaução em manter o corpo fortificado e livre 

de substâncias poluentes, entendido como corpo forte. A segunda é quando este corpo 

já está enfermo e debilitado, pelo descumprimento de um resguardo, ou por descuido 

de comportamento, o que pode vir a acarretar a entrada de substâncias poluentes no 

corpo, é o que eles chamam um corpo fraco. O corpo fraco é caracterizado por curtos 

momentos, os de enfermidades, enquanto que a busca pelo corpo forte é um processo 

constante e intermitente. Dessa forma, existe uma busca frequente pelo corpo forte e 

sua manutenção e consequentemente se evita as substâncias e comportamentos que 

possam enfraquecê-lo. (IDEM). 

 

 

²almecegueira ou Breu (Protium heptaphyllum) é uma árvore da família das burseráceas que se encontra 

na região amazônica e no Cerrado, e produz uma resina oleosa conhecida também como breu-branco-

verdadeiro. 

³ Disponível no Blog a Cultura dos Índios Kanela 

http://educacaoindigenatribokanela.blogspot.com.br/2012/05/postagem-de-teste-veja-o-que-acha-e-

me.html. Acessado em Abril de 2014 

http://pt.wikipedia.org/wiki/Burseraceae
http://pt.wikipedia.org/wiki/Regi%C3%A3o_amaz%C3%B4nica
http://pt.wikipedia.org/wiki/Cerrado
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Neste trabalho abordarei alguns aspectos culturais e as concepções de corpo 

forte e corpo fraco dos Ramkokamekra Canela. Baseando a minha pesquisa na busca 

incessante dos Ramkokamekra para obter este corpo forte e nas maneiras utilizadas 

para que não sejam atingidos pelo corpo fraco. O interesse por esse tema veio a partir 

do momento em que por ocasião da disciplina de Antropologia e Saúde, fui levado a 

relembrar um fato ocorrido logo no início do meu trabalho na área indígena, onde 

presenciei a ineficiência curativa dos métodos utilizados pela biomedicina ante a 

eficiência dos métodos tradicionais indígenas, utilizando-se da sua cultura para 

conseguir a cura do paciente, levando - me a ver a necessidade da união de forças 

entre os métodos utilizados por nós profissionais biomédicos da saúde indígena, e os 

métodos utilizados pelos indígenas. Esse fato ficou evidenciado quando por ocasião de 

um atendimento para realização de uma extração dentária onde o procedimento 

utilizado após a avulsão de elemento dentário é a realização de uma sutura. No caso 

da cultura indígena Ramkokamekra a sutura é dispensável pelo fato de que eles 

acreditam que se não sair sangue não vai sarar. 
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2. OBJETIVOS 

 

Objetivo Geral: 

 

Compreender quais as concepções de corpo forte e corpo fraco para os 

indígenas Canela. 

 

Objetivos Específicos: 

 

1. Compreender quais os cuidados que levam esse corpo a ser forte ou fraco 

2. Mostrar o mal causado pela quebra dos resguardos. 
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3. METODOLOGIA 

 

O tipo de estudo que atende aos objetivos propostos configura-se como uma 

revisão bibliográfica exploratória. 

Entende-se que pesquisa bibliográfica é aquela que se realiza a partir do 

registro disponível, decorrente de pesquisas anteriores, em documentos impressos 

como livros, artigos, teses, etc. utilizando-se de dados ou de categorias teóricas já 

trabalhadas por outros pesquisadores e devidamente registrados. Severino (2007). Os 

textos tornam-se fontes dos temas a serem pesquisados e o pesquisador trabalha a 

partir das contribuições dos autores dos estudos analíticos constantes dos textos. 

(IDEM). 

Assim este estudo está constituído por publicações que tratam da concepção 

saúde/doença e da busca incessante do “corpo forte”. Foram incluídas publicações de 

periódicos, livros e documentos que abordam a saúde indígena. Foram buscados em 

Bibliotecas Públicas e Universitárias. 
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4. RESULTADOS 

 

Os Ramkokamekra possuem a sua maneira peculiar de reproduzir suas 

concepções de saúde/doença, estabelecendo, por eles mesmos, condições apropriadas 

para o desenvolvimento de práticas que levam a cura de suas enfermidades (Libório, 

2000). O que poderia ser equivalente a nossa concepção de saúde seria o que 

denominam corpo forte, um conjunto de regras e tabus que devem ser seguidas para 

que seja mantido este estado. Garnelo (2003) em seu estudo sobre os Baniwa do Alto 

Rio Negro, afirma que essas concepções estão relacionadas aos desvios de conduta 

moral e de práticas corporais, como dieta e higiene corporal, assim, ultrapassam o 

domínio médico ocidental. 

 A compreensão da doença emerge através dos ritos terapêuticos que tentam 

descobrir as verdadeiras causas do sofrimento. Assim, a procura da cura, como a 

procura da compreensão da doença, vai além de nossa perspectiva limitada ao corpo, 

segundo Langdon (1991). 

Segundo Mellatti (1978) existem diversos tabus, entre eles os tabus 

alimentares, onde se houver a ingestão de alimentos proibidos, em certas ocasiões, o 

indivíduo ou seus parentes próximos podem vir a ser acometidos de doenças que 

podem levar o enfermo até mesmo a morte. Além dos tabus alimentares, podemos 

citar também os tabus sexuais e os tabus que restringem a atividade de caçar. 

 A purificação do corpo e o consequente fortalecimento é consequência das 

restrições alimentares e sexuais, e isso leva ao corpo forte e evita o corpo fraco. 

Utilizando-se de práticas terapêuticas curativas como: “não comer o coração do boi, 

pois caso comesse poderia adquirir curê, um tipo de furúnculo nas costas”. (IDEM). De 

acordo com a mesma autora, também existe formas de controle nos casos de 

menstruação, gravidez e pós-parto, onde resguardos são exigidos para que ocorra a 

construção simbólica do corpo social. Em muitos casos é comum à quebra dos 

resguardos e isso tem ocasionado o que chamamos de enfermidades.  
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Com o propósito de ter de volta um corpo saudável, os Canela utilizam as 

práticas curativas, que podem ser tanto pelo uso de plantas medicinais como também 

na procura do pajé e/ou curadores. Segundo Oliveira (2008), para tal é preciso que se 

descubram as causas da enfermidade que podem estar associadas à quebra de 

resguardos ou feitiço. 

Apesar de todos terem certo conhecimento sobre as práticas terapêuticas 

curativas, geralmente é o pajé quem “descobre a causa e indica o remédio”. (OLIVEIRA, 

2008). 

 

4.1 Resguardos dos Iniciados: Iniciação e Construção do Corpo Forte para os Jovens 

Homens 

Segundo Oliveira (IDEM) nas estratégias utilizadas para a construção do corpo 

forte existe três rituais distintos de iniciação masculina, o Kêêtúwayê, o Peepyê e o 

Pepkahàk, que simbolizam a passagem da fase infantil para a idade adulta. Crocker 

(1982) caracteriza esses como “rituais de internação”, por durante este período existir 

períodos de exclusão e/ou isolamento tanto da comunidade, como da família ou 

mesmo do cônjuge, sendo estes isolamentos realizados em locais diferentes 

dependendo do ritual. Quando o iniciando é mantido em um quarto na aldeia ele está 

no Kêêtúwayê, quando é confinado no interior da casa da família está no Peepyê e 

quando é confinado fora da aldeia está no Pepkahàk. 

 Oliveira (2008) destaca que estes momentos são cruciais na formação e 

construção do corpo do jovem indígena, pois é o no isolamento exigido nesse período 

de resguardos sexuais e alimentares e do aprendizado dos costumes tradicionais que é 

realizado a construção e fortalecimento do corpo. Nesse momento também ocorre à 

definição dos papéis sociais na comunidade, como ser corredor de tora, caçador e 

pajé. 

 Com o propósito de obter proteção e como consequência a fortificação do 

corpo dos jovens, especialmente contra os mekaron, (plural: almas, espíritos; singular: 

karon), os iniciados tem que cumprir obrigações que além de ser diárias são muito 

rígidas. Existe entre os Ramkokamekra a temeridade e a preocupação de não haver 
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desrespeito ao mekaron e também se protegerem deles, já que foram os mesmos que 

apresentaram as obrigações a serem cumpridas, e o fato de haver contato de uma 

pessoa viva de qualquer maneira com o mekaron essa pessoa poderá ter o corpo 

poluído, vindo a ser acometido de enfermidades. (Oliveira 2008). 

Com o propósito de serem protegidos dos seus antepassados, pois seu corpo 

ainda está em processo de fortalecimento, os neófitos usam um adorno na cabeça 

feito com penas de arara com uma base de fibra de buriti, que é trançado pela mãe ou 

pela tia. A pena de arara é utilizada em razão de outras por esta ave ser forte e 

resistente e suas penas simbolizam essas características. Sendo assim acreditam eles 

que os iniciados passariam a possuir as mesmas qualidades, tornando o seu corpo 

forte para um possível contato com os espíritos (IDEM). 

 Foi observado por Melatti (1978) apud Oliveira (2008), que entre os Krahô, 

(índios pertencentes ao mesmo grupo do Ramkokamekra), os iniciados passam por 

diversas provações com o objetivo de fazê-los fortes. Entre essas provações podemos 

citar: Pimenta na boca, pimenta nos olhos, excremento de cachorro no nariz, arrancar 

os cabelos da nuca, arranhar as costas com as defesas de piolhos de cobra, arranhar os 

flancos e as costas com dentes de peixe-cachorro, levantar menino do chão e deixá-lo 

cair. As obrigações e sofrimentos vivenciados pelos neófitos nos rituais são 

características próprias da mudança de status social. Com isso ocorre o modelamento 

e a reconstrução dos corpos já que eles são percebidos como seres que precisam e 

devem ser modelados e cuidados (Turner (1974) apud Oliveira (2008)). 

 O mesmo autor também destaca que após a iniciação esses jovens irão passar 

pelos resguardos que irão tornar esse corpo mais puro, um corpo forte, para as 

obrigações sociais que ele vai assumir, caso venha a ser escolhido por um mekaron 

para ser um kay (pajé), caçador ou corredor (IDEM). Durante esse período, entre os 

Ramkokamekra, não são permitidas e muito menos toleradas quaisquer tipo de 

transgressões. 

O pátio é o local onde é realizado o rito do banho diário, tendo como intuito a 

proteção contra os mekaron. A cantoria das canções tradicionais, que são aprendidas 

dos mais velhos e que só podem ser cantadas pelos iniciados e unicamente no período 

desse ritual, devido a sua sacralidade e por pertencerem ao domínio dos mekaron. Isso 
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se deve ao fato de não causar incômodo ao mekaron e ser interpretado como uma 

falta de respeito e como consequência eles poderiam “enviar” doenças para toda 

comunidade, “promover” invasões de bichos peçonhentos como aranhas, escorpiões, 

cobras, entre outros, ou “jogar” feitiços contra aqueles que as cantaram (Oliveira 

2008). 

Outra forma de proteção utilizada para evitar a possibilidade de contato com a 

aldeia dos mortos, através dos espíritos, são os açoitamentos dos jovens iniciados. 

Sobre esse momento, Nimuendajú (2001) apud Oliveira (2008) disse ser de libertação 

dos corpos dos jovens dos mekaron. Sendo assim nesse ritual que possui o sentido de 

proteção a saúde é construída a noção de corpo forte além da responsabilidade pelos 

cumprimentos das normas sociais. 

 Oliveira (2008) salienta que os reclusos são castigados com o propósito que se 

tornem resistentes e corajosos, e que aprendam a respeitar as leis de sua comunidade. 

A sociedade dita sua lei aos seus membros, inscreve o texto da lei sobre a superfície 

dos corpos. Supõe-se, que ninguém se esquece da lei que serve de fundamento à vida 

social da tribo. 

 O mesmo autor destaca que após a iniciação esses jovens irão passar pelos 

resguardos que irão tornar esse corpo mais puro, um corpo forte, para as obrigações 

sociais que ele vai assumir, caso venha a ser escolhido por um mekaron para ser um 

kay (pajé), caçador ou corredor (IDEM).  

 Turner (1973) apud Oliveira (2008) ressalta que os mekaponkatê, aqueles que 

vigiam todas as atitudes e comportamentos dos iniciados, têm o papel/função social 

de representar “a comunidade” como um todo, ensinando através da punição o 

respeito e o cumprimento pela tradição do povo Ramkokamekra. Os mekaponkatê são 

a “autoridade genérica da tradição” isto é, a própria tradição sendo cumprida. 

 Além dos castigos e provações físicas os que estão reclusos passam ao mesmo 

tempo por restrições alimentares e sexuais. Os mesmos não podem se alimentar de 

carnes, se alimentam apenas de arroz e feijão, pois é considerada alimentação tanto 

“pesada” como “remosa” por possuir substâncias poluentes. 

De acordo com o que descreve Crocker (1978) apud Oliveira (2008): “todas as carnes 

possuem um líquido poluente que como efeito enfraquece os músculos, prejudica os 
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corredores e retira dos curandeiros a capacidade de verem os elementos 

sobrenaturais”. 

 Temos ainda a questão da proibição sexual, que é observado principalmente no 

segundo período do ritual, Pepyê, pois os iniciados são mais velhos e na maioria dos 

casos casados. (Crocker (2004) apud Oliveira (2008)). Às vezes ocorrem fugas dos 

reclusos para se encontrar com a esposa e mesmo sendo casados são punidos por isso. 

Isso ocorre porque acredita-se que durante o ato sexual substâncias poluidoras como o 

sêmen, o sangue e os fluidos corporais tornarão o corpo do iniciado impuro (IDEM). 

 O final da reclusão ocorre com um dia inteiro de cantoria, onde além de serem 

colocados vários objetos no pátio para serem doados aos melhores cantadores 

durante o ritual, os reclusos vão lentamente saindo da reclusão e voltando para a vida 

normal da aldeia. Ainda como parte final da reclusão, ocorre o “dia de tora grande” 

(Krówa-ti: buriti-grande), quando troncos dos maiores buritis são cortados e colocados 

dentro do rio para ficarem mais pesados e os homens saem pela manhã para um dia 

inteiro de corridas onde os noviços do Kêêtúwaye por serem iniciantes não podem 

participar. (Nimuendajú (2001) apud Oliveira (2008)). 

Conforme observou Nimuendajú (2001), os eventos de corridas e cantoria 

duram mais alguns dias até a grande corrida de tora final, que é chamada de Para-

Kacaré, que simboliza alma dos mortos, mekaron.  É uma tora especial e sagrada, 

considerada uma corrida de conotação simbólica, que acontece no primeiro dia do 

Khêêtúwayê e no final do Pepyê. (IDEM). Oliveira (2008) destaca que essa iniciação é a 

maneira pela qual os jovens tornam o corpo forte e isto é conseguido pelos 

resguardos, pelas práticas obrigatórias que trazem sofrimento e também pelo corpo 

dos velhos. 

 Todos estes rituais tem por objetivo a formação do ser Ramkokamekra pela 

construção do corpo sendo o mesmo forte, valente e saudável, tendo com projeto de 

formação o sofrimento e as provações. (IDEM). Sendo assim ficou claro que os tabus e 

as restrições são parte da sociedade Ramkokamekra e são reforçados pelo 

cumprimento ou não das regras. Ficou evidenciado a importância dos resguardos e das 

restrições sexuais e alimentares na construção processo saúde-enfermidade-cuidado e 

a noção de um corpo e como os ritos de iniciação masculino têm influência na sua 

construção. (IBIDEM). 
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4.2 “Corpo Fraco” e “Corpo Forte”: As Práticas Terapêuticas e Tradicionais 

 As práticas terapêuticas tem papel importante entre o povo 

Ramkokamekra/Canela na busca do “corpo forte” e tais práticas se dividem em 

preventivas e curativas. As preventivas ou de evitação são as responsáveis pela 

prevenção das enfermidades e consequentemente o enfraquecimento do corpo. 

Rodrigues (2006) apud Oliveira (2008) ressalta que as práticas de evitação são aquelas 

relacionadas às práticas tabus, ou seja: é a maneira pela qual são controladas as coisas 

anômalas, estranhas, representando uma reação contra algo ameaçador. Sendo que 

quanto maior a reação, maior a evidência da valorização social das coisas contraditas.  

 Em sua pesquisa Oliveira (2008) observou que as práticas que tinham a ver com 

o resguardo possuíam um tempo específico de duração. Observa ainda que as práticas 

curativas estão relacionadas ao restabelecimento da saúde quando o corpo já está 

enfermo, sendo elas: a ação do pajé (kay) sobre o enfermo e o uso de plantas 

terapêuticas. 

 O mesmo autor cita ainda a constante referência dos indígenas com relação aos 

cuidados com corpo, tanto através da alimentação como através do comportamento 

social, mencionando sempre o que fazer para deixar o corpo forte ou o que evitar para 

o corpo não ficar fraco. 

 A busca incessante do corpo forte e restabelecimento desse corpo e a evitação 

do corpo fraco é à base da noção da corporeidade entre os Ramkokamekra. Segundo 

Antônio Gonçalves (1988) apud Oliveira (2008) essa noção possui conotação simbólica, 

pois o corpo não é apenas individual, mas principalmente sociocultural. 

 Oliveira (2008) ressalta que as manifestações culturais são eventos existentes 

no seio de uma comunidade que servem para a organização, classificação e criação de 

espaços da vida daqueles que transitam na mesma. Sendo assim, para os 

Ramkokamekra, o autor vê o corpo como participante de um espaço simbólico que 

serve de mediador de outros espaços. É um espaço de mediação entre as práticas 

terapêuticas tradicionais e as práticas biomédicas sendo ambas acionadas tanto pelos 

indígenas como pelos profissionais de saúde que se encontram na aldeia. 
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 Os autores Paulo César Alves e Iara Souza (1999) apud Oliveira (2008) abordam 

um conjunto de ações configuradas por um itinerário terapêutico em que a busca pela 

saúde entre os Ramkokamekra é realizada através do fortalecimento do corpo e da 

evitação do enfraquecimento do mesmo.  O itinerário terapêutico é o resultado de 

um curso de ações que são estabelecidas por atos distintos que se sucedem e se 

sobrepõe, ou seja é nome dado a um conjunto de planos, estratégias e projetos com o 

direcionados a um determinado objeto: o tratamento daquilo que está afligindo o 

indivíduo ou a comunidade. (IDEM) 

 É tradição entre os Ramkokamekra ter seus itinerários constituídos por 

restrições e ações curativas. A alteração desse itinerário realizada pela inserção dos 

serviços biomédicos, que passou a ser procurado pelos indígenas, levou a existência de 

uma zona de intermedicalidade, composta por práticas distintas: os saberes 

terapêuticos nativos e a biomedicina ocidental. Com isso é possível demonstrar através 

desse itinerário terapêutico como é concebido a noção de saúde, corpo e relação 

parental dessa sociedade Oliveira (2008). 

  

4.3 O “Corpo Forte” e as Práticas Terapêuticas Preventivas: Relação de Substância e 

Alimentação  

 Os Ramkokamekra, como foi citado nos parágrafos anteriores, possuem um 

grande número de terapêuticas tabus com o propósito de controlar a sua saúde. 

Abaixo serão apresentados os principais resguardos utilizados no controle das práticas 

sociais, alimentares e sexuais nos momentos importantes da construção do indivíduo 

par que assim seu corpo se torne forte. 

Entre os Ramkokamekra, como também nos povos indígenas que compõe o 

grupo Jê, o corpo é coletivo e se baseia numa relação parental com fundamento na 

consubstancialidade, Souza (2004) apud Oliveira (2008). Esta tem como característica a 

co-procriação. Com isso os indivíduos de uma mesma família tem influência uns nos 

corpos dos outros por considerarem que possuem a mesma substância, o mesmo 

sangue, caracterizando assim uma relação chamada de “parentes de sangue”. (Crocker 

(2004); Souza (2004) apud Oliveira (2008)). 
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Oliveira (2008) destaca o grande valor que possui o sangue nessa sociedade, 

considerando ainda que o mesmo pode ter um teor positivo (não-poluente), quando 

sangue masculino e responsável pela construção do sangue/corpo dos filhos, ou 

possuir um teor negativo (poluente em potencial) quando sangue feminino, 

relacionado ao sangue menstrual (caprô). A mesma autora ainda cita que segundo 

alguns interlocutores, o caprô tem relação tanto com sangue menstrual como o estado 

de estar menstruada, uma situação de perigo por ser uma situação de estado 

poluente. Sendo assim durante este período tanto homens quanto crianças devem 

evitar o contato com essas mulheres, pois esse estado pode causar doenças a si 

mesmos ou aos filhos. 

Segundo Crocker (2004) e Melatti (1978) a existência de pais sociais, que são os 

maridos oficiais das esposas, e os pais “ajudantes”, homens com os quais essas 

mulheres tiveram relações sexuais leva a crença de que todos esses homens através do 

seu fluido corporal, o sêmen, participaram da construção dessa criança sendo assim 

também seu pai (inxú), e levando assim a acreditar-se na co-procriação. 

Ao descobrir que está grávida a mulher tem como primeira atitude avisar aos 

homens com os quais manteve relação sexual para que os mesmo evitem o 

enfraquecimento/poluição do seu corpo através de alimentos poluentes. O resguardo 

é realizado com o intuito de não prejudicar o bebê. Os homens casados não contam as 

suas esposas que estão de resguardos pela gravidez de outra mulher, dizem apenas 

que estão doentes. Oliveira (2008).  Crocker (2004) apud Oliveira (2008) ressalta que 

antigamente não havia segredo sobre quem eram os pais ajudantes, mas o contato 

com os não-indígenas e com a televisão trouxe até a comunidade outros valores 

morais, sobretudo relativos à monogamia e a fidelidade que influencia até hoje nos 

códigos sócias vigentes. O mesmo autor ainda destaca que aliado a isso há a presença 

de missionários protestantes na aldeia que consideram a prática de “pais ajudantes” 

como algo negativo ligado à infidelidade e ao pecado. 

 Oliveira (2008) relata que o principal fluido corporal que relaciona a 

consubstancialidade é o sangue e a mesma é influenciada principalmente pela 

ingestão de certos alimentos. Alguns são considerados alimentos que fortificam o 

corpo enquanto outros são tidos como poluentes. Estes últimos quando ingeridos 

interferem no sangue, causando consequentemente o enfraquecimento do corpo. 
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 Maria Eunice Maciel (2001) apud Oliveira (2008) cita o seguinte: “Há uma 

escolha, uma seleção do que é considerado “comida” e, dentro desta grande 

classificação, quais as permitidas e as proibidas e em que situação isto se aplica”. As 

práticas restritivas na alimentação são o fator principal na consubstancialidade para 

manter o corpo saudável, ou seja não poluído.  Entre os Ramkokamekra os 

resguardos são denominados de Ajkri. Crocker (1993) apud Oliveira (2008) em suas 

análises das restrições de proteção à saúde vê as mesmas como tendo um fator 

positivo na sociedade, pois os indígenas acreditam que ao cumpri-las estariam 

prevenidos das poluições e como consequência prevenidos das doenças que poderiam 

contrair. 

 Essas práticas terapêuticas preventivas são entendidas por Oliveira (2008) 

como formas coletivas da busca do corpo forte, a qual todo indivíduo Ramkokamekra 

deve cumpri-la, sob o risco de não obter o seu objetivo. Entre essas prevenções 

utilizadas como forma de proteção da sua saúde e dos seus filhos podemos citar: a não 

ingestão de coração de boi para não adquirir curê (furúnculo); evitar matar cobra 

durante o resguardo puerperal, pois tinha um filho pequeno, se matasse a cobra seu 

filho iria chorar muito e só o pajé poderia cura-lo (choro do recém nascido). 

 A mesma autora em pesquisa chegou à conclusão de que tantos resguardos, 

pois além dos citados anteriormente também existe os relacionados em casos de 

menstruação, gravidez e pós parto, eram consequência do respeito à cultura: “É a lei 

do mehin (indígenas)”.  

 

4.4 Construção da Corporeidade e da Saúde Ramkokamekra: Resguardo Menstrual e 

Puerperal Feminino e Masculino 

 Entre os Ramkokamekra os principais períodos dos tabus de proteção onde 

sempre acontecem os resguardos e restrições e os indígenas são remetidos aos 

cuidados exigidos são os relacionados durante a menstruação, antes do parto e no pós 

parto. Tais períodos são tidos como de suma importância por serem perigosos e 

suscetíveis às substâncias poluentes, podendo assim afetar o corpo da criança. Todos 

envolvidos, homens, mulheres, pais sociais e pais ajudantes, devem cumprir esses 

resguardos, pois todos estão interligados na concepção da criança. Oliveira (2008). 
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 Segundo Souza (2004) apud Oliveira (2004), através do sêmen com que entra 

em contato no sexo, o “sangue” da mulher mistura-se com o de seus parceiros e torna-

se similar ao deles. Segundo Oliveira (2008), a mulher ao ficar menstruada depois de 

casada, ainda mantém a ideia de que apenas aquelas que já tiveram relações sexuais 

menstruem. Mesmo assim é comum que algumas meninas se casem antes da 

menarca. Nos dias atuais esse tipo de raciocínio vem mudando, ainda que lentamente, 

pela influência das técnicas de enfermagem e da televisão.  

 O resguardo menstrual é cumprido conjuntamente entre marido e mulher e 

ambos são proibidos de ingerir alimentos considerados fontes potenciais de poluição. 

Entre esses alimentos se destacam principalmente as caças (veado, caititu, peba, entre 

tantas outras). Durante tal período a alimentação se restringe apenas a fava, 

mandioca, feijão, farinha e principalmente arroz. Segundo a crença, estes alimentos 

são considerados “bons”, por ser não poluentes, e por esse motivo tornam a mulher 

mais bonita. Oliveira (2008). 

 A mesma autora ressalta em seus comentários que além das restrições 

alimentares no período menstrual existe também as restrições comportamentais que 

são ainda mais rigorosas. Homens e crianças não devem em hipótese alguma entrar 

em contato ou se aproximar de mulheres, pois se assim o fizerem estarão trazendo 

perigo para ambos. Até os maridos não devem ter contato para que não corram o risco 

de enfraquecer seu corpo o que os impediria de realizar suas tarefas diárias 

principalmente se os mesmos forem pajés ou corredores de tora. A quebra desse 

resguardo irá gerar sonolência, fadiga, mal-estar.  

Nos tempos mais remotos os homens casados dormiam no pátio quando suas 

mulheres se encontravam menstruadas, o que não ocorre nos dias de hoje. Apesar de 

dormirem na mesma casa eles dorme em locais separados. O cuidado com sua saúde, 

dos seus filhos e/ou possíveis filhos, caso seja o caso de ser um pai ajudante e não 

saiba, levam os homens a evitar qualquer contato com sangue menstrual. As mulheres 

e seus filhos não devem se aproximar de outras mulheres menstruadas, para que não 

ocorra a poluição e enfraquecimento do corpo da criança pequena. A mulher pode 

poluir um homem tanto pelo contato sexual como por qualquer tipo de contato, por 

menor que seja o mesmo. (IDEM). 
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Uma forma de proteção utilizada pelos homens contra o sangue menstrual é a 

utilização de uma planta denominada Hõr Curàhti ka. Para essa proteção queima-se a 

casca até transformá-la em carvão e passa-se em todo o corpo com o propósito de 

bloquear a entrada de líquidos poluentes. Além dos pais, também os recém-nascidos 

não podem ser tocados por outras mulheres, em seus primeiros meses, como uma 

maneira de prevenção e, por conseguinte a proteção de sua saúde. A criança não é 

afetada pelo sangue de sua própria mãe, pois o fluído corporal da sua mãe é tido como 

formador do seu corpo assim como o de seu pai e de seus parentes próximos, 

diferente dos fluídos de outras mulheres que não são considerados formadores do seu 

corpo. Por esse motivo quando uma mulher está menstruada não deve pegar em 

outras crianças ou, até mesmo, brigar com elas, pois isso provocará o adoecimento 

destas crianças. (IBIDEM). 

Ao descobrir que está grávida isso ocorre em torno dos dois, três meses, por 

atraso da menstruação, a mulher inicia imediatamente o resguardo alimentar para a 

proteção do seu corpo e do bebê. Nesse resguardo além de não poder ingerir os 

órgãos internos de nenhum animal e também carne de caça por possuírem partes mais 

poluentes como a traseira e o rabo, do que outras, como a dianteira, a gestante deve 

ter sua alimentação baseada unicamente de farinha branca, mandioca e cereais como 

milho, fava, feijão e arroz. A galinha e seus derivados são especialmente proibidos, 

sendo um tabu usá-los com alimentos, por ser um animal que cisca no chão. Se por 

acaso ocorrer o descumprimento dessas regras certamente o bebê será acometido de 

enfermidade e terá prejudicado a formação do seu corpo Oliveira (2008). 

Existem algumas práticas preventivas que são realizadas após o parto que são 

realizadas com o intuito de manter a saúde da criança. Passar fumo por todo o corpo 

para proteger contra os espíritos dos mortos, amarrar um fio de palha de pau de leite 

nas pernas e punhos até cair o umbigo e pintar com urucum está entre essas práticas 

de proteção contra enfermidades. Outra prática utilizada pelo pai social é comer o 

miolo da palmeira Hot Rê hô para fortalecimento do seu corpo e do seu filho. (IDEM). 

O início do resguardo dos pais é ao mesmo tempo do período do pós-parto. Os 

masculinos são mais severos e mais longos e os homens passam por um período de 

sofrimento. Neste período não é permitido à ingestão de qualquer tipo de carne, 

sendo a alimentação composto apenas de mingau de arroz, beiju e farinha branca. As 
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relações sexuais são totalmente proibidas. Enquanto o umbigo da criança não cair 

marido e mulher não podem tomar banho, participar da vida da aldeia e ter contato 

com pessoas que não sejam parentes próximos. Esse período de cuidado extremo dura 

até a queda do umbigo, pois a criança é considerada muito frágil. Quando ocorre a 

queda do umbigo o pai enrola em um pano branco e enterra ao pé de uma sucupira. 

Acredita-se que a criança receberá as características da árvore, fortaleza e 

longevidade. Depois da queda do umbigo os pais voltam de maneira gradativa a 

circular pela aldeia e a participar de atividades do dia a dia, como reuniões no pátio, 

mas são proibidos de participar de atividades que exijam esforço físico, como correr de 

tora e manter relações sexuais. Pode voltar a tomar banho, inicialmente dentro de 

casa e depois no brejo, tudo isso realizado com o intuito de não colocar em risco a 

saúde da criança. O período do resguardo varia de pessoa para pessoa dependendo se 

o seu corpo está forte ou fraco. (IBIDEM). 

Crocker (2004) apud Oliveira (2008) ressalta que quando os pais cumpriram 

corretamente suas restrições quando eram adolescentes ficando assim com o corpo 

forte tem a duração de seus resguardos puerperais realizados em um período menor, 

geralmente de seis a oito meses, e quando os pais são fracos tem que passar um 

período maior de resguardo podendo durar mais de um ano.   

Oliveira (2008) cita que nos caso dos pais ajudantes o resguardo é de apenas 

quarenta dias, muito diferente dos pais sociais que o período de resguardo dura o 

tempo citado acima. No caso das mulheres a duração do resguardo tem uma duração 

menor do que a do homem, em média dois meses. A alimentação durante esse 

período é basicamente a mesma dos outros resguardos, sendo que após a queda do 

umbigo os pais não devem se alimentar um antes do outro e sim os dois ao mesmo 

tempo para que o que comeu primeiro não adoeça e a criança não comece a chorar, 

explicando assim a consubstancialidade, pois ambos possuem o mesmo sangue, 

representado pelo filho.  

Mesmo após a queda do umbigo os resguardos alimentares e contatos 

corporais e sexuais permanecem, tendo o homem cuidado, pois a quebra de qualquer 

destas regras afeta a saúde da criança fazendo-a sofrer. Este fato é observado quando 

o pai, sendo ele o único desencadeador desse problema, tem relações sexuais com 

outras mulheres e com isso causa o que entre os Ramkokamekra é chamado de choro 
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do recém-nascido e que pode levar até a morte. O autor acima citado relata que para 

os casos do choro do recém-nascido é necessário chamar o pajé devido a sua ligação 

com o sobrenatural e com isso ele consegue desvendar a causa do choro, quebra do 

resguardo sexual. Ocorrem alguns casos em que o pai não admite e o pajé descobre 

quantas e quais mulheres participaram da quebra do resguardo sendo necessário que 

todos que participaram da quebra também participem do ritual de cura. Fica evidente 

que o pai é um canal de entrada de substâncias poluentes para o corpo do recém-

nascido e por isso existem tantas restrições. E essas também estão relacionadas a 

muitos tipos de animais além das mulheres. Melatti (1978) apud Oliveira (2008) afirma 

que: “a consubstancialidade através do sangue é constituinte das relações entre pais e 

filhos”. 

Oliveira (2008) destaca que o final do resguardo puerperal tanto de homens 

quanto de mulheres é realizado publicamente através da realização do berubu, comida 

típica dos povos Timbiras feita de carne bovina ou de caça com mandioca coberta com 

folhas de bananeira e cozida pelo vapor do carvão. Sendo assim o berubu representa o 

fim de um período de privação e sofrimento e consequente volta a normalidade da 

vida social. Para eles um momento extraordinário. Fica evidenciado assim que os 

momentos de fecundação, concepção e nascimento são momentos de construção do 

corpo Ramkokamekra. A construção corporal e social da criança está diretamente 

relacionada ao comportamento de seus pais. 

 

4.5 Os “Velhos” e o Cumprimento dos Resguardos 

Segundo Oliveira (2008) diferente do corpo da criança, em formação, o do 

velho é um corpo forte, pelo motivo que já cumpriram todos os resguardos durante a 

sua juventude, e por isso são dispensados socialmente de todas as práticas cotidianas 

tais como: tomar banho de madrugada, acordar cedo, ir pra roça, correr de tora e 

também os tabus alimentares. Isso se deve ao fato de que seu corpo já está protegido 

de substâncias poluentes, já não possuem mais filhos pequenos para proteger e com 

isso podem usufruir de benefícios conseguidos pelo fortalecimento de seu corpo 

quando era jovem.  
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“É o próprio status de ancião que o libera dos tabus e das obrigações, não são 

mais crianças que ainda não adentraram totalmente nas responsabilidades da vida 

social e ao mesmo tempo já não são mais tão importantes nas obrigações coletivas da 

comunidade, podendo romper regras e quebrar certos tabus, a idade, nesse caso, 

permite tal liberalização”, Oliveira (2008). 

 Melatti (1978) apud Oliveira (2008) afirma que essa liberação dos mais velhos 

também está presente entre os Krahô: os indivíduos dessa faixa de idade já não têm 

mais vida sexual e estão livres de certos tabus que pesavam sobre eles durante a 

juventude e por isso podem comer carne de gato, podem comer alimento oferecido às 

almas dos mortos. Os jovens não comem fígado de certos animais, porque lhes cairiam 

os dentes se o fizessem; mas os velhos podem, porque já não têm dentes. Também 

não comem tripa, nem bicho, mas os velhos comem. Só os velhos comiam outrora os 

animais novos, pois os jovens não o faziam, para não ficarem cegos quando 

envelhecessem. 

 Essa liberação dada aos anciãos para ingestão de qualquer tipo de alimentos e 

interrompida se um homem velho vier a casar com uma mulher jovem e a mesma 

queira ter filhos e com isso o homem é obrigado a voltar a cumprir os resguardos em 

preparação do seu corpo para a construção do corpo do seu filho. (Crocker (2004) 

apud Oliveira (2008)). 

 Fica assim evidenciado que os velhos não precisam cumprir os resguardos de 

proteção, pois seu corpo já está fortalecido para si mesmo, mas como visto não está 

fortalecido para outros. Contudo as enfermidades podem acometer o indivíduo velho, 

um estado de corpo fraco, tanto em função de descumprimento de resguardos como 

por causas sobrenaturais. Oliveira (2008). 

  

4.6 Feitiços e Quebras de Resguardos 

 Os Ramkokamekra tem uma visão onde muitas doenças são causadas por 

feitiços. Estar sob efeito de feitiço é ser acometido por qualquer doença que traga 

muito sofrimento e onde nenhuma prática terapêutica dê resultado e somente o pajé 

tem o poder de identificar e retirar tal feitiço. São muitas as especialidades dos pajés. 

Poderíamos destacar: curar dores em geral, curar enfermidades por quebra de 
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resguardo e as enfermidades causadas por espíritos que assolam as aldeias. O fato de 

o pajé viver numa posição entre o mundo dos vivos e dos mortos levam os mesmos a 

serem vistos com temor e respeito pela comunidade. Ele tem o poder de saber coisas 

que não são comuns a todos, de interferir no bem-estar de um indivíduo e na 

normalidade da vida cotidiana. Tudo isso leva o pajé a possuir por parte da 

comunidade um respeito e um cuidado, pois caso seja irritado ou ofendido pode lançar 

mão do seu poder e enfeitiçar alguém. Oliveira (2008). 

Quando ocorre alguma doença em que a causa não é imediatamente 

identificada o pajé define que ocorreu um feitiço que pode ter sido colocado por uma 

pessoa ou por um mekaron. Existem diversos motivos de feitiço, desentendimentos, 

desrespeitos, inveja e ciúmes. Na maioria dos casos os feitiços lançados entre os 

homens são por questões de ciúmes ou por que lhes foi negado algum favor, já entre 

as mulheres a causa mais comum é por causa da recusa sexual. Podem ocorrer casos 

em que o pajé se arrepende de ter colocado um feitiço em determinada pessoa e 

assim ocorrendo retirar esse feitiço. Não ocorrendo à retirada do feitiço pelo pajé que 

o colocou apenas outro pajé pode fazer isso. (IDEM). 

  Os feitiços podem ser atribuídos aos espíritos de pessoas já falecidas que se 

transformaram em animais ou elementos da natureza. (Cunha (1987); Melatti (1978); 

Nimuendajú (2001) e Crocker (2004) apud Oliveira (2008)). 

Esses espíritos se disfarçam para ter contato com os vivos. Esse contato leva o 

enfraquecimento do corpo, pois os mekaron são grande fonte de poluição. Por isso 

qualquer contato é estritamente proibido Oliveira (2008). 

O olhar do pajé possui uma visão passa por outros mundos e lugares, sendo por 

isso um olhar diferenciado. Ultrapassa tempo e espaço, com isso podem enxergar se 

uma doença está vindo acometer a comunidade. O bom pajé é aquele que durante o 

cumprimento de seu resguardo nos ritos de iniciação conseguiu desenvolver esse 

olhar. A cura pelo pajé acontece quando ele retira da pessoa enfeitiçada os objetos 

que foram colocados – por quem o enfeitiçou. Esses objetos que geram muito 

desconforto podem ser cabelos, maribondos, espinhos, abelhas, pedras, espinhas de 

peixe, unha, fígado, couro e coração de animais e até as unhas do mekaron. O que sai 

do corpo do enfeitiçado o pajé chama de hà (doença) ou mehûxy (feitiço) e podem 

está nos mais variados lugares do corpo como: estômago, cabeça, olhos, pernas. Além 
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disso, ninguém pode ver tais objetos a não ser o pajé, pois se uma pessoa comum 

chegar a ver ficará cego. (IDEM). Por ser o enfraquecimento do corpo culpa dos 

espíritos e não dos indivíduos as enfermidades causadas por feitiços são chamadas de 

independentes e como fogem do controle dos indivíduos são de domínio do pajé. 

(IBIDEM). 

Segundo Crocker (2004) apud Oliveira (2008) o descumprimento dos 

resguardos são as causas mais comuns do enfraquecimento do corpo e ocorre com 

maior frequência na puberdade quando os jovens por serem mais propensos a  ter 

relações sexuais terminam por ter o corpo mais poluído. Ao reconhecer os sinais de 

enfraquecimento os mais velhos buscam no mato as folhas da planta Tingui (Hõhô) e 

fazem um chá que é ingerido pelo jovem e por seus pais. Oliveira (2008).  

Da mesma forma dos jovens os corredores e caçadores possuem restrições 

temporárias quanto ao ato sexual. Os corredores precisam estar com o corpo 

constantemente protegido para terem força e resistência e por isso devem cumprir as 

restrições sexuais para que a comunidade o veja como bons corredores. Quando 

ocorre de alguém não demonstrar um bom desempenho fica visto pela comunidade 

como alguém que não cumpriu com suas restrições devidamente. (IDEM). 

A mesma autora destaca ainda que para recuperação do corpo enfraquecido e 

torná-lo novamente forte são utilizados os chás e banhos de folhas, cascas e raízes de 

plantas que produzem cores de cor escura e sabores amargos como a casca da planta 

Tocxà Ka, da raiz do Athure Jarê ainda a utilização das folhas colocadas nos joelhos e 

pernas antes de correr. Utilizar folhas no corpo como uma forma de transmitir força 

quando se encontra enfraquecido é muito comum principalmente entre os corredores. 

Ainda há a utilização da mandioca de veado ou na língua indígena Coti Re Hõ, com a 

qual devem esfregar as pernas após tomar banho no rio, de manhã cedo e em jejum. 

Para que ele seja reconhecido como um bom corredor, deve ficar forte e para isso 

precisa além de cumprir os resguardos, ingerir alimentos e substâncias que o façam 

ficar mais forte ainda. (IBIDEM).  

Da Matta (1976) apud Oliveira (2008) fala que as práticas curativas utilizadas 

pelos indígenas, através das plantas, estão interligadas às práticas curativas dos 

resguardos numa busca constante pela saúde: “A observância de altas restrições no 

período do post-puberdade e o uso de remédios purificadores (na maioria infusões e 
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pastas vegetais frias e quentes) constituíam-se em fontes principais da força dos 

adultos, tanto em termos físicos como em termos de capacidade supernatural, 

devendo a obediência a estas práticas, embora menos rigorosamente, ser mantida por 

quase toda a vida de um realmente bom caçador ou curandeiro”. 

 Oliveira (2008) defende a ideia de que entre os Ramkokamekra as práticas 

preventivas e curativas revelam que a concepção de corporeidade é baseada na 

consubstancialidade, ou seja, existe uma substância comum formadora dos corpos e 

da saúde dos pais e filhos. Sendo assim, as ações desencadeadas pelos indivíduos 

como uma maneira de se prevenir do enfraquecimento do corpo e a construção do 

tornar-se forte realizam um processo terapêutico onde as práticas tradicionais 

mostram que existe a necessidade de controle do corpo, e manutenção da saúde 

através de um complexo de tabus. 

 O mesmo autor ainda ressalta que fica bem claro a existência de sistema 

terapêutico tradicional, que possui várias maneiras de evitar e tratar uma mesma 

enfermidade, podendo isso ser feito pelo cumprimento das restrições, por intermédio 

do pajé ou pelo uso das plantas terapêuticas.  

 

 

 
5. PONDERAÇÕES FINAIS 

 

Através deste trabalho pude ampliar a visão que possuía referente aos 

costumes, tabus, resguardos e rituais da comunidade Ramkokamekra na sua busca 

incessante do corpo forte pelos a maneira pela qual os mesmos buscam esse corpo e 

também a maneira pela qual eles procuram se proteger das enfermidades que 

porventura venham a ser acometidos, ou seja, a fuga do corpo fraco. Pude verificar 

que os resguardos são cruciais na formação deste corpo como também pude entender 

qual a noção de corporeidade e saúde da sociedade Ramkokamekra, como também 

verificar como os seus métodos terapêuticos estão presentes na continuidade da 

formação desse corpo. 

Foi também através deste trabalho que ao mesmo tempo em que tive meus 

conhecimentos bibliográficos aprimorados pude verificar através do dia a dia na aldeia 
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a veracidade de tudo o que li e sendo assim presenciar “in loco” vários fatos 

relacionados aos relatos acima e que comprovaram tudo o que acima foi relatado. 

É interessante como tudo o que está relacionado à busca do corpo forte é 

buscado de uma maneira natural pelos Canelas e como muitas vezes quando não 

temos conhecimento dos seus anseios chegamos muitas vezes a condenar suas 

práticas e rituais simplesmente porque não acreditamos no que eles nos relatam até o 

dia em que presenciamos os fatos e aí fica impossível não acreditar.  

Com esse trabalho pude também ter uma visão ampla das tradições indígenas e 

como podemos aliar a medicina utilizada por nós profissionais da saúde indígena e a 

medicina tradicional indígena, utilizando essas duas medicinas na cura de nossos 

pacientes. Ficou claro que se podemos trabalhar em de parceria com quem sairá 

ganhando será a comunidade indígena, pois além da medicina ocidental utilizada pelos 

profissionais da Equipe Multidisciplinar de Saúde Indígena poderá utilizar seus 

métodos terapêuticos e seus resguardos para atingir o corpo forte.  

Foi maravilhoso ver como a tradição, a cultura e, sobretudo a fé são capazes de 

realizar coisas que aos olhos humanos comuns, que não possuem uma visão da 

antropologia, são impossíveis de acontecer e quando você convive com a realidade vê 

que são coisas comuns do dia a dia da comunidade indígena com a qual eu convivo. 

Tenho a certeza de que se houvesse uma capacitação para os profissionais não-

indígenas para que os mesmos fossem inteirados das maneiras como funcionam as 

práticas indígenas os tratamentos seriam mais eficientes e como consequência haveria 

uma melhoria tanto no trabalho dos profissionais como também os resultados gerais 

seriam melhores.   
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