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"Porque parir, é passar de um estágio a outro. É um 

rompimento espiritual e como todo rompimento, 

provoca dor. O parto não é uma enfermidade a ser 

curada. É uma passagem para outra dimensão." 

Laura Gutman 



 

RESUMO 

 

MEDEIROS, Renata Marien Knupp. Nascimento na sociedade Bororo: saberes e 

fazeres no tecer do corpo da mulher. 2015. 150f. Dissertação (Mestrado). Universidade 

Federal de Mato Grosso, Instituto de Educação, Programa de Pós-Graduação em 

Educação, Cuiabá, 2015. 

 

Nota-se, nos últimos anos, uma maior afluência de gestantes indígenas para dar à luz 

nos centros urbanos. Contudo, observa-se que, na lógica hegemônica de funcionamento 

do sistema hospitalar, pautado no modelo biomédico, a atenção oferecida ao parto e 

nascimento contrasta com as práticas tradicionais indígenas e com a forma como os 

corpos são percebidos nas suas diferentes culturas. Atualmente, vivem em Mato Grosso 

(MT) 42.525 indígenas pertencentes a 43 diferentes povos. Nesse contingente, o povo 

Bororo soma 2.348 indivíduos e têm seus territórios localizados em cinco diferentes 

municípios. O presente estudo teve como objetivo compreender os processos de 

educação tradicional inscrita no corpo Bororo no que se refere à concepção, gestação, 

parto e pós-parto. Trata-se de uma pesquisa qualitativa, do tipo etnográfica, que integra 

a linha de pesquisa Movimentos Sociais, Política e Educação Popular do Programa de 

Pós-Graduação em Educação da UFMT. Para a coleta de dados, utilizou-se da 

observação participante, diário de campo e entrevistas etnográficas. O sujeito foi a 

população Bororo da aldeia de Córrego Grande, localizada no município de Santo 

Antônio do Leverger-MT. Com base nos contatos realizados neste espaço, houve a 

indicação de mulheres que vivenciaram a gestação e o parto, bem como anciãos e anciãs 

que educam e cuidam destas mulheres. De posse do material coletado, os dados foram 

organizados em duas categorias principais. A primeira delas refere-se aos processos de 

educação tradicional, que se inscrevem no corpo Bororo antes, durante e após o 

período gestacional, e a segunda trata das práticas biomédicas introduzidas após a 

institucionalização do parto Bororo. Os resultados obtidos indicam que o processo de 

educação do corpo Bororo é contínuo e ocorre no coletivo da aldeia, sendo transmitido 

por meio da oralidade, corporeidade e observação, sendo facilitada pela relação 

intergeracional. Durante o período gravídico-puerperal, a educação Bororo dedica-se a 

tecer corpos saudáveis, o que está relacionado com o ensinamento de valores morais e 

éticos, e o faz mediante a prática de resguardos e um conjunto de prescrições e 

proibições que, se não cumpridas, podem afetar a saúde dos pais e da criança, além de 

impactar o desenvolvimento da pessoa. Após o contato com o modelo médico oficial, a 

população Bororo passou a acessar tanto os saberes tradicionais como os saberes 

biomédicos no que se refere à concepção, gestação, parto e pós-parto. Contudo, o 

crescente processo de medicalização têm gerado incompreensões, principalmente pelas 

contradições existentes entre a atenção hospitalar oferecida e as expectativas dessa 

sociedade. O fato de algumas práticas tradicionais não serem mais realizadas 

atualmente, em substituição a outras, típicas do modelo biomédico, leva à percepção, 

entre os Bororo, de que o corpo de hoje não é o mesmo de antigamente. Assim, a 

presente pesquisa pretende trazer contribuições para que se possa questionar a prática 

hegemônica do atual modelo de atenção ao parto, bem como oferecer subsídios para a 

reflexão crítica da importância e necessidade do estabelecimento de um diálogo 

intercultural na atenção à saúde indígena, em especial aquela destinada ao ciclo 

gravídico puerperal.  

 

Palavras-chave: Educação. Corpo. Bororo. Cultura. Nascimento. Medicalização. 

 



 

ABSTRACT 

 

MEDEIROS, Renata Marien Knupp. Birth in Bororo society: knowledge and practices 

in the notion of the female body. 2015. 150f. Dissertation (Master). Federal University 

of Mato Grosso, Institute of Education, Program of Post-Graduate Education, Cuiabá, 

2015. 

  

It´s been noticed, in recent years, a greater influx of indigenous pregnant women to give 

birth in urban centers. However, it is observed that, in the mainstream logic of 

procedures  of the hospital system, based on the biomedical model, the care provided 

during labor and birth contrasts with the traditional indigenous practices and how the 

bodies are perceived in their different cultures. Currently living in Mato Grosso (MT) 

there are about 42.525 indigenous individuals  belonging to 43 different people. Among 

them, the Bororo sum up to 2.348 individuals and have their territories located in five 

different cities. This study aimed to understand the traditional education processes that 

is perceived by Bororos with regards with body when  experiencing  conception, 

pregnancy, childbirth and postpartum. This is a qualitative, exploratory-descriptive, 

which is  part of  research on Social Movements, Politics and Popular Education of the 

Graduation Program in Education UFMT. To collect data, we used the methodological 

elements of ethnography as observation, field work reports and the ethnographic 

interviews. The subject was the Bororo population of the village of Córrego grande 

(Great stream), located in Santo Antonio do Leverger-MT. Based on contacts made in 

this space, there was an indication of women who experienced pregnancy and 

childbirth, as well as  male and female elderly  who educate and care for these women. 

By analyzing  the material collected, the data were organized into two main categories. 

The first refers to the traditional education processes, which regards the Bororo body 

before, during and after pregnancy, and the second deals with biomedical practices 

introduced after the institutionalization of the Bororo birthprocess. The results indicate 

that the Bororo body education process is continuous and takes place in the village 

collective, being transmitted through oral, corporeality and observation and it is 

facilitated by the intergenerational relationship. During the pregnancy and infant period, 

the Bororo education dedicated to build healthy bodies, which is related to the teaching 

of moral and ethical values, and by making the practice of guards and a set of 

prescriptions and prohibitions which, if not met, could affect the health of parents and 

child, and impact the development of the person. After contact with the official medical 

model, the Bororo population began to access both traditional knowledge as biomedical 

knowledge with regard to the design, pregnancy, childbirth and postpartum. However, 

the growing process of medicalization has generated misunderstandings, especially the 

contradictions between hospital care provided and the expectations of this society. The 

fact that some traditional practices are no longer currently held in place to the other, 

typical of the biomedical model, leads to the perception among the Bororo, that the 

body of today is not what it used to. Thus, this research aims to bring contributions so 

that we can question the hegemonic practice of current birth care model as well as 

provide support for critical reflection of the importance and necessity of the 

establishment of intercultural dialogue in indigenous health care, especially the one 

aimed to pregnancy and childbirth. 

  

Keywords: Education. Body. Bororo. Culture. Birth. Medicalization. 
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INTRODUÇÃO 

 

1 MOTIVAÇÃO E CONTEXTUALIZAÇÃO DO TEMA DE ESTUDO 

 

O presente estudo é fruto das inquietações que surgiram a partir da nossa 

vinculação como docente no curso de graduação em Enfermagem, da Universidade 

Federal de Mato Grosso (UFMT), campus Universitário de Rondonópolis, onde 

trabalhamos com aulas teóricas e práticas, na perspectiva da atenção à Saúde da Mulher.  

Considerando o atual modelo de atenção à saúde, centrado na visão biomédica e 

assistencial, é perceptível a dificuldade que os profissionais e os próprios acadêmicos 

possuem em valorizar o conhecimento popular, respeitar as diferenças e legitimar a 

alteridade1, principalmente quando se deparam com a diversidade étnica e cultural dos 

povos indígenas. 

Nota-se, nos últimos anos, uma maior afluência de gestantes indígenas para dar à 

luz nos centros urbanos, especialmente na instituição onde acompanhamos graduandos 

de enfermagem no estágio hospitalar. Nesse contexto, observa-se que, na lógica 

hegemônica de funcionamento do sistema médico hospitalar, a atenção oferecida ao 

parto e nascimento contrasta com as práticas tradicionais indígenas e com a forma como 

os corpos são percebidos e construídos nas diferentes culturas, gerando pontos de 

tensão. 

Ademais, as relações estabelecidas no campo da saúde, impregnadas de valores 

do modelo tecnocrático, que faz separação entre corpo e mente, contrastam com a visão 

holística de saúde presente na cultura indígena, 

[...] cujo princípio é a harmonia de indivíduos, famílias e comunidades 

com o universo que os rodeia. As práticas de cura respondem a uma 

lógica interna de cada comunidade indígena e são o produto de sua 

relação particular com o mundo espiritual e os seres do ambiente em 

que vivem. (FUNASA, 2002, p. 17). 

 

Compreende-se, portanto, o hospital enquanto espaço de “fronteira”, onde se 

estabelecem relações entre diferentes grupos sociais e culturais. Ao se apropriar do 

conceito cunhado inicialmente por Fredrik Barth, no final da década de 1960, Tassinari 

(2001, p. 50) define “fronteiras interétnicas” como “[...] espaços de trânsito, articulação 

                                                           
1 Segundo Fleuri (2003, p. 21), a alteridade compreende: o “desafio de se respeitar as diferenças sem, 

contudo, anulá-las, mas mantendo-as, em atividade no seu potencial criativo”.  
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e troca de conhecimentos, assim como espaços de incompreensões e de redefinições 

identitárias dos grupos envolvidos nesse processo, índios e não índios”.  

Em seu livro, que trata sobre as fronteiras interiores do Brasil, o sociólogo José de 

Souza Martins (1997, p. 13) afirma que: 

A fronteira de modo algum se reduz e se resume à fronteira 

geográfica. Ela é fronteira de muitas e diferentes coisas: fronteira da 

civilização (demarcada pela barbárie que nela se oculta), fronteira 

espacial, fronteira de culturas e visões de mundo, fronteira de etnias, 

fronteira da história e da historicidade do homem. E, sobretudo, 

fronteira do humano.  

 

 Assim, a fronteira a que fazemos referência trata-se de um espaço próprio do 

encontro de sociedades e culturas diferentes entre si, como, por exemplo, a sociedade 

indígena e a sociedade dita “civilizada”. A fronteira é o lugar da liminaridade, da 

indefinição e do conflito. Tem sido o lugar da busca de oportunidades, mas, também, 

um lugar de redução aos valores, concepções e modos de viver da sociedade dominante 

(MARTINS, 1997, p. 11). 

Para o autor, o que há de sociologicamente mais relevante para caracterizar e 

definir a fronteira no Brasil é, justamente, a situação de conflito social, frequentemente 

negligenciada por diversas publicações. Segundo Martins (1996, p. 27):  

A fronteira só deixa de existir quando o conflito desaparece, quando 

os tempos se fundem, quando a alteridade original e mortal dá lugar à 

alteridade política, quando o outro se torna a parte antagônica do nós. 

Quando a História passa a ser a nossa História, a História da nossa 

diversidade e pluralidade, e nós já não somos nós mesmos porque 

somos antropofagicamente nós e o outro que devoramos e nos 

devorou.  

 

Assim, a partir dos conceitos de fronteira utilizados por Barth e Martins, 

identificamos o hospital como um espaço de fronteira, onde a interação indígena e não 

indígena “ocorre numa conjuntura de conflito, na qual os conhecimentos indígenas são 

considerados menos valiosos que os da biomedicina e concebidos como obstáculo ao 

‘desenvolvimento’” (PEREIRA, 2012, p. 531). 

De acordo com Laraia (1997), tais conflitos sociais podem ser explicados pelo 

comportamento etnocêntrico, que consiste na tendência que o ser humano possui de 

enxergar o outro através da sua cultura. Conforme o autor, “a tendência mais comum é 

de considerar lógico apenas o próprio sistema e atribuir aos demais um alto grau de 

irracionalismo” (LARAIA, 1997, p. 90).  



17 

Assim, os estudos antropológicos das sociedades indígenas tornam-se 

fundamentais para se (re)conhecer as especificidades culturais do “outro” e 

compreender a alteridade indígena, que é construída numa ação educativa permanente e 

que acontece no dia-a-dia das relações sociais e passa pela criação de um corpo 

específico, que tem início antes mesmo do nascimento. 

Segundo Viveiros de Castro (1996, p. 128), o que está sendo chamado de 

“corpo”, neste estudo, não é sinônimo de uma morfologia fixa, mas sim  

[...] um conjunto de afecções ou modos de ser que constituem um 

habitus. Entre a subjetividade formal das almas e a materialidade 

substancial dos organismos, há um plano intermediário que é o corpo 

como feixe de afecções e capacidades, e que é a origem das 

perspectivas. 

 

Nesse contexto, Langdon (2004) adverte sobre a importância dos programas de 

saúde compreender as teorias de corporalidade ameríndias e as práticas de “produção de 

corpos”, por se tratarem de elementos centrais na organização dos sistemas de saúde 

tradicionais. Conforme Ferreira (2013, p. 1.152): 

Os estudos etnológicos acerca das teorias indígenas de corporalidade, 

dos processos socioculturais de produção de pessoas e das relações de 

gênero nas sociedades ameríndias trazem um importante aporte para a 

compreensão da saúde reprodutiva e da saúde da mulher indígena.  

 

Para as sociedades indígenas, a educação do corpo, no sentido de criação da 

pessoa, isto é, de transformar um corpo em um membro pertencente a um grupo étnico 

específico, dá-se pela educação tradicional2. Essa educação, que é informal, difere-se da 

educação escolar indígena e ocorre de forma consciente e por transmissão simples, no 

cotidiano da aldeia. Aos mais velhos, autoridades na cultura de seu grupo, cabe instruir 

as novas gerações sobre tudo o que fazem, sabem ou creem, a fim de transmitir suas 

tradições para que, a partir da transformação corporal, o indivíduo seja incorporado pela 

comunidade, assim como possa sentir-se parte do seu grupo específico de idade, clã, 

sexo etc. (GRANDO, 2004).  

Apesar dos termos “produção” e “fabricação” serem amplamente utilizados pela 

antropologia social – e pelos referenciais teóricos utilizados neste trabalho para se 

referir ao processo de criação do corpo – a origem de tais termos pressupõe a ideia do 

                                                           
2 Entendemos como tradicional aquilo “que é transmitido de mão em mão, que passa de geração em 

geração..., processo que supõe proximidade, quanto ao espaço e em termos de identidade, e quanto ao 

tempo, supõe um processo de transmissão que se desenrola no quadro de uma duração mais ou menos 

longa, uma regularidade. Um ato tradicional e eficaz, onde a eficácia é avaliada pelo seu efeito físico e 

mecânico e, também, pelo efeito simbólico” (HASSE, 2001 apud GRANDO, 2004, p. 45). 
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corpo como um produto fechado, que passou por um processo fabril. Considerando que 

tal compreensão de maquinismo corporal será contestada no decorrer da dissertação, 

entendemos que eles não são semanticamente adequados ao contexto em análise.  

Assim, nos propomos a utilizar expressões derivadas da palavra “tecelagem”, 

por remeter à ideia de artesania do corpo, um processo de criação que não possui 

começo nem fim, mas remete implicitamente aos processos tradicionais, passados de 

geração à geração e apreendidos pelos sentidos no fazer cotidiano das relações. 

 A tecelagem é uma produção artística que, por mais que se proponha a garantir 

formas tradicionais de fazer e seguir padrões considerados socialmente eficientes, o 

resultado da obra em construção, que reúne diversos fios que se entrelaçam pelas mãos 

atentas do tecelão, é sempre uma nova possibilidade, uma vez que está sendo recriado 

por cada pessoa de forma única, e sua feitura, mesmo inconclusa, já pode ser apreciada 

no processo.  

O corpo Bororo é, assim, um corpo que se tece nas redes das relações sociais 

marcadas pela cultura, para que seja identificado no mundo dos vivos e dos demais 

seres que habitam milenarmente os diversos mundos desse povo. Nele, os fios das 

relações e das possibilidades sociais e econômicas da sociedade ocidental também são 

inseridos e o constituem, sem, com isso, deixar de ser uma expressão de seu povo e, 

consequentemente, de sua cultura. Ele está em processo de (re)criação, que é contínuo e 

não cessa enquanto houver vida, pois, para o Bororo, até mesmo após a vida material, o 

corpo deverá ser manipulado e preparado para, no mundo dos espíritos, ser 

reconhecido3.  

Ao compreendermos que o homem está em permanente movimento de criação e 

autocriação, ele não é fruto somente de ação externa. Portanto, essa perspectiva não 

reduz a autonomia do sujeito no processo artesanal de criação do corpo, ao mesmo 

tempo em que se contrapõe ao determinismo biológico, por considerar a recíproca 

relação de transformação entre o indivíduo e o meio em que vive, que é sempre social e 

cultural.  

Considerando que o povo Bororo compreende a terceira maior população 

indígena do estado de Mato Grosso (MT) e o nosso envolvimento com a formação de 

enfermeiros(as) para o atendimento à Saúde da Mulher, sob uma perspectiva 

                                                           
3 Sobre esta transformação do corpo Bororo, ver Grando (2004), quando dialoga com a “fabricação do 

corpo” no Funeral Bororo. 
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intercultural, propomos as seguintes questões de estudo: Como se dá a educação do 

corpo Bororo que vivencia a concepção, gestação, parto e pós-parto4? Que sentidos e 

significados possuem os saberes e fazeres que coletivamente tecem o corpo da mulher 

Bororo? 

Os cuidados corporais adotados pelas mulheres e suas famílias, no período que 

vai desde a concepção até o nascimento da criança, se constituem como práticas 

recorrentes em diversas culturas. “As prescrições alimentares e sexuais, bem como os 

cuidados especiais que são destinados ao cordão umbilical e a placenta são constantes e 

imprescindíveis para a fabricação do corpo, tais práticas possuem significações variadas 

no seio de cada sociedade” (LIMULJA, 2007, p. 46). 

As práticas tradicionais de saúde adotadas por um grupo social específico 

foram chamadas, por Menéndez (2003), de “práticas de autoatenção” e dizem 

respeito aos saberes e fazeres adotados dentro de um grupo social, a fim de 

diagnosticar, explicar, controlar, suportar, curar, prevenir ou resolver processos 

relacionados à saúde (verdadeira ou nos termos imaginários), sem a intervenção dos 

serviços, curadores profissionais diretos e intencionais. 

Ao parafrasear Menendez (2003), Scopel (2014) afirma que é amplo e complexo 

o conjunto de condutas, técnicas e recursos utilizados nos cuidados com a gestação e o 

parto, compreendido como práticas de autoatenção. Segundo a autora, tais práticas 

contribuem não só para assegurar uma gestação e um parto tranquilos, no sentido 

estrito, mas também integram os processos socioculturais de “produção de corpos e 

pessoas”. 

Por acreditarmos que para conhecer o outro em sua totalidade é necessário 

compreendê-lo como um indivíduo inserido em um grupo social com características 

peculiares, construídas e aceitas coletivamente, e que influenciam a forma de perceber 

suas demandas de saúde e sua terapêutica, buscou-se, com este estudo, uma abordagem 

que permita essa apreensão. Assim, objetivamos compreender os processos de educação 

tradicional inscritos no corpo Bororo no que se refere à concepção, gestação, parto e 

pós-parto. 

Este estudo foi realizado com a população Bororo da aldeia indígena de Córrego 

Grande, localizada no município de Santo Antônio do Leverger-MT. Essa comunidade 

                                                           
4 Neste estudo, as categorias: concepção, gestação, parto e pós-parto não são tomados apenas como etapas 

de um processo biológico, pois isso encobriria a dimensão social, histórica e cultural constituidora 

daquilo que verdadeiramente representam para os Bororo. 
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mantém contato direto com diversas instâncias da sociedade não indígena e faz uso 

de alguns serviços oferecidos pelos órgãos públicos, dentre eles a atenção médico-

hospitalar, especialmente na cidade de Rondonópolis-MT.  

Considerando que o presente estudo se restringirá à investigação de apenas uma 

etnia indígena, é importante ressaltar que não se pretende generalizar um discurso. A 

partir do conhecimento da cultura Bororo, do reconhecimento das especificidades do 

“outro” e da valorização dos saberes tradicionais indígenas, espera-se fomentar uma 

reflexão sobre um modelo diferenciado de atenção à saúde, tendo como enfoque a 

alteridade e o direito à atenção de qualidade, com respeito à autonomia da mulher 

indígena.  

Este trabalho está organizado em quatro capítulos. No primeiro, que traz como 

título: “Corpo e Cultura”, são discutidos alguns conceitos de cultura embasados, 

principalmente, nos estudos sobre o corpo desenvolvidos por José Carlos Rodrigues 

(1999; 2006), ocasião em que se busca compreender que as nossas atitudes e 

sentimentos, aparentemente naturais, nem sempre existiram, portanto, possuem história 

e significado. Ainda, no capítulo primeiro, discutimos a concepção do tecer do corpo 

nas sociedades indígenas, uma vez que o corpo humano, como sistema natural e 

concreto, é afetado por diversas intervenções sociais e culturais.  

No segundo capítulo traremos alguns aspectos da organização social e cultural 

do povo Bororo, com ênfase no papel desempenhado pela mulher e a dinâmica das 

relações familiares nessa sociedade matriarcal.  

Os capítulos três e quatro apresentam, analisam e discutem os dados obtidos na 

investigação de campo. Assim, no capítulo terceiro, denominado “Saberes e práticas 

tradicionais Bororo: concepção, gestação, parto e pós-parto”, são analisados os 

processos de educação tradicional que se inscrevem no corpo Bororo, antes, durante 

e após o período gestacional. No quarto capítulo, “O corpo Bororo na fronteira: entre 

os ‘saberes e fazeres’ Bororo e o processo de medicalização do corpo”, buscamos 

refletir sobre os crescentes processos de medicalização do corpo Bororo, 

decorrentes da institucionalização do parto. 
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Acreditamos que a presente investigação poderá contribuir para um debate 

crítico sobre atenção diferenciada à saúde indígena, em especial aquela destinada à 

mulher que vivencia o ciclo gravídico puerperal5.  

Assim, tendo aclarado o problema de pesquisa, o objetivo e a organização do 

trabalho, nos deteremos na apresentação do percurso metodológico, no qual detalhamos 

o caminho percorrido para a realização da pesquisa, bem como o cenário do estudo. 

 

2  O CAMINHO DA PESQUISA 

 

A presente pesquisa insere-se na abordagem qualitativa (MINAYO, 2010) e se 

configura como exploratória, por permitir ao investigador aumentar a sua experiência 

em torno de determinado problema e aprofundar os estudos de uma realidade específica 

e pouco conhecida. Ao mesmo modo, o estudo também será descritivo, pois “[...] 

pretende descrever com exatidão os fatos e fenômenos de determinada realidade [...]” 

(TRIVIÑOS, 2008, p. 110).  

A fim de buscar uma maior aproximação com a cultura Bororo e, assim, 

compreender a sociedade investigada optamos pelo estudo etnográfico, por permitir 

estudar pessoas no sentido coletivo da palavra e não individualmente:  

Assim sendo, é uma maneira de estudar pessoas em grupos 

organizados, duradouros, que podem ser chamados de comunidades 

ou sociedades. O modo de vida peculiar que caracteriza um grupo é 

entendido como a sua cultura. Estudar a cultura envolve um exame 

dos comportamentos, costumes e crenças aprendidos e compartilhados 

do grupo. (ANGROSINO, 2009, p. 16). 

 

As pesquisas etnográficas são realizadas in loco, ou seja, conduzidas no local 

onde as pessoas vivem e interagem em cenários “naturalmente” coletivos 

(ANGROSINO, 2009), social e afetivamente constituídos; portanto, a inserção da 

pesquisadora no grupo estudado tornou-se fundamental. 

Tal abordagem metodológica foi considerada a mais oportuna, por realçar os 

aspectos subjetivos da sociedade estudada, dando evidência a alguns aspectos 

necessários à compreensão dos elementos culturais que configuram o processo 

educativo relativo à gestação, parto e pós-parto marcado no corpo, para, então, poder 

                                                           
5  O ciclo gravídico-puerperal compreende o período que vai do início da gestação até o pós-parto. 
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compreender um pouco mais sobre a relação da sociedade Bororo com o sistema de 

saúde oficial. 

Como cenário, optou-se pela aldeia indígena Córrego Grande, localizada na terra 

indígena Tereza Cristina, no posto indígena Gomes Carneiro, município de Santo 

Antônio de Leverger-MT (Figura 1). 

A aldeia está estabelecida na confluência do Córrego Grande com o rio São 

Lourenço, próximo à Serra dos Coroados (como também eram chamados os Bororo), no 

estado de Mato Grosso. A região está situada a 217 quilômetros de Cuiabá, capital do 

Estado, e a, aproximadamente, 100 quilômetros da cidade de Rondonópolis-MT. 

             Figura 1 - Mapa da Terra Indígena Tereza Cristina 

 

Atualmente, vivem em Mato Grosso 42.525 indígenas pertencentes a 43 

diferentes povos espalhados em vários municípios do Estado. Desse contingente, o Povo 

Bororo soma 2.348 indivíduos e tem seus territórios localizados em cinco diferentes 

municípios.  

Considerando a predominância da população indígena Bororo na região Sul de 

Mato Grosso e seu valor historicamente marcado e vinculado ao processo de 
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colonização do Estado, a escolha dessa aldeia Bororo como lócus da pesquisa está 

relacionada ao fato de ela se configurar, atualmente, como a segunda maior em número 

de habitantes6. Ademais, de acordo com relatos Bororo, trata-se da comunidade que 

menos sofreu intervenção da sociedade não indígena, visto que em Córrego Grande 

preservaram-se práticas culturais tradicionais, como o formato circular original da 

aldeia, a língua materna como idioma oficial e importantes rituais, como o funeral 

Bororo.  

Outro fator que contribuiu para a escolha de tal cenário está relacionado ao 

contato que a pesquisadora já mantinha com a população, inicialmente como enfermeira 

em uma maternidade pública de Rondonópolis, referência para o atendimento obstétrico 

da população Bororo, e, posteriormente, como docente do curso de enfermagem da 

UFMT, no acompanhamento de aulas práticas na mesma maternidade. Cabe destacar 

que, apesar da área territorial da aldeia Córrego Grande estar sob a jurisdição do 

município de Santo Antônio de Lerverger, todos os atendimentos de saúde que exigem 

um serviço de maior complexidade são encaminhados para a cidade de Rondonópolis-

MT, devido a proximidade. 

A realização da pesquisa foi precedida de uma consulta à comunidade e 

autorização formal das lideranças indígenas da aldeia Córrego Grande. O diálogo foi 

intermediado pelo professor e pesquisador Bororo Félix Adugoenau7, que já vinha 

estabelecendo interlocução com a comunidade, em virtude das atividades profissionais 

executadas como coordenador da Educação Escolar Indígena de Mato Grosso. 

Naquela ocasião, foi apresentado um projeto matricial, que abarcava a proposta 

do presente estudo, bem como da pesquisa que seria realizada por Félix, cuja intenção 

investigativa se pautava na educação tradicional e milenar do Povo Bororo no contexto 

da Educação Escolar Indígena. Após aceitação consensual da comunidade, formalizada 

com a assinatura do cacique, o projeto foi encaminhado para os trâmites institucionais, 

                                                           
6 De acordo com o Censo Demográfico do IBGE, realizado no ano de 2010, com as populações 

indígenas, o território que abriga a maior população Bororo é Meruri (município de General Carneiro), 

com 657 indígenas, seguido de Tereza Cristina, com 426 (BRASIL, 2012). 
7 Félix Rondon Adugoenau é Bororo da metade exogâmica Ecerae e/ou Cerae, clã Badojeba (clã dos 

Chefes), subclã Badojeba Cebegiwu (Chefes de Baixo). Possui graduação em Ciências Matemática e da 

Natureza, pela Universidade do Estado de Mato Grosso (2006), e atua como militante desde 1984, 

representando seu Povo em movimentos e articulações com a sociedade envolvente. Atualmente, ocupa a 

função de coordenador da Coordenadoria de Educação Escolar Indígena (CEI), da Secretaria de Estado de 

Educação de Mato Grosso (SEDUC-MT). Ademais, está inserido como mestrando no Programa de Pós-

Graduação em Educação, da UFMT. 
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conforme estabelece o Conselho Nacional de Saúde, através da Resolução nº 466 de 

2012 (BRASIL, 2012).  O projeto de pesquisa foi autorizado pela Fundação Nacional do 

Índio (FUNAI) e, posteriormente, aprovado pelo Comitê de Ética em Pesquisa com 

Seres Humanos (CEP) do Hospital Universitário Júlio Müller (HUJM), sob o parecer nº 

953.422.  

A coleta de dados foi realizada durante os meses de janeiro e fevereiro de 2014, 

e ocorreu durante três visitas da pesquisadora à comunidade indígena, com permanência 

média de sete dias cada. Durante toda a pesquisa de campo, estive hospedada com Sílvia 

Valentim, uma amazonense ligada ao Conselho Indigenista Missionário (CIMI), que 

mora há mais de uma década na aldeia e atua como secretária na Escola Indígena.  

Os contatos realizados dentro da comunidade possibilitaram a indicação de 

mulheres que vivenciaram/vivenciavam a gestação e o parto, bem como dos anciãos e 

anciãs que educam e cuidam dessas mulheres, por serem autoridades clânicas e 

responsáveis pela tradição e transmissão oral da história e cultura de seu povo.  

A aproximação com os sujeitos do estudo foi mediada pelo pesquisador Félix 

Adugoenau, que esteve presente na aldeia durante todo o período de coleta de dados. Por 

ser muito estimado pela comunidade, Félix contribuiu grandemente para que a 

pesquisadora conquistasse a confiança dos sujeitos e abreviasse o tempo necessário para a 

criação de vínculos. 

A pesquisa contou com a participação de 13 informantes principais, cuja 

caracterização é detalhada no quadro a seguir: 

 

Quadro 1 – Caracterização social dos principais informantes 

Nome Idade Clã Nº de Filhos Função na Comunidade 

Cleide Kuwogytoudo 40 
Baádo Jebádo - 

Baádo Jeba 
6 Professora, Mãe 

Dolor Meri 60 
Baádo Jebá - Baádo 

Jeba 
3 

Pao Pega (Pai de Todos) 

Ancião, Pai 

Dorinha Nabure 39 Aroroedo – Aroroe 7 Mãe 

Isaura Amema 24 
Baádo Jebádo – 

Baádo Jeba 
1 Mãe 

Ivone Aiepa 50 
Baádo Jebádo - 

Baádo Jeba 
6 Mãe 
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Josefa Kudobo 70 Aroroedo – Aroroe 3 

Aroe Etuje (Mãe de Alma3), 

Anciã, Atuou como parteira, 

Mãe 

José Jerego 57 Bakóro Ecerae 7 Já foi cacique, Ancião, Pai 

Maria Inês Iragiri 40 
Baádo Jebádo - 

Baádo Jeba 
0 Atuou como parteira 

Meire Tuage 53 
Baádo Jebádo - 

Baádo Jeba 
7 

Aroe Etuje (Mãe de Alma), 

Anciã , Mãe 

Moema Kido 24 
Bokodóri Ceraredo – 

Bokodóri Ecerae 
6 Mãe 

Orivaldo Aiepa 54 
Baádo Jeba – Baádo 

Jeba 
7 

Aroe Etuo (Pai de Alma8), 

Ancião, Pai 

Valdina Eibajiudo 38 Iwagudo 3 Mãe 

Valdomira Koge 54 
Bokodori Ceraredo – 

Bokodóri Ecerae 
6 

Auxiliar de serviços gerais PSI, 

Mãe 

Fonte: Dados construídos pela autora tendo por base os próprios informantes, com o auxílio de Bruno 

Tavie e Félix Adugoenau 

 

Dentre os informantes, dez são do sexo feminino e três do sexo masculino. A 

idade9 das mulheres variou entre 24 e 70 anos, e dos homens entre 54 e 60 anos. Todos os 

homens são anciãos e pais. Dentre as mulheres, uma delas encontrava-se no terceiro 

trimestre gestacional, uma no 10º dia pós-parto, sendo que duas delas atuaram como 

parteiras tradicionais na comunidade e duas são anciãs. Com exceção de uma única 

participante que não possui filhos, todas as demais são mães, e o número de filhos entre 

elas variou de um a sete.  

Considerando que os sujeitos deste estudo são compostos por anciãos, anciãs e 

demais autoridades nos assuntos relacionados à gestação, parto e nascimento Bororo, 

após a devida autorização de todos os entrevistados, optamos por manter a divulgação 

de seus nomes como forma de reconhecer a importância dos saberes que eles possuem 

em sua comunidade. Portanto, assim como os estudiosos do pensamento ocidental, os 

autores do pensamento Bororo também serão referenciados, sendo identificados, aqui, 

apenas pelo seu primeiro nome. 

                                                           
8 Na cultura Bororo, após a morte, o indivíduo passa a ter um pai e uma mãe rituais, que pode ou não 

coincidir como o casal de pais sociais. Esse casal será responsável por cuidar do falecido e de sua alma 

(VIERTLER, 1979). 
9 Muitos informaram uma idade aproximada, visto não se lembrar com exatidão.  
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É importante ressaltar que ser considerado anciã ou ancião não está relacionado 

apenas com a idade cronológica, mas sim, ao papel social ocupado na comunidade. Os 

anciãos e anciãs são muito respeitados pela sabedoria que acumulam e se preocupam em 

repassar os valores tradicionais e seus significados às futuras gerações, para que possam 

dar continuidade à cultura Bororo. 

A observação foi um importante instrumento metodológico utilizado na coleta dos 

dados. Segundo Víctora (2000, p. 62), a observação na pesquisa qualitativa significa 

“[...] examinar com todos os sentidos um evento, um grupo de pessoas, um indivíduo 

dentro de um contexto, com o objetivo de descrevê-lo”. Não se trata de uma observação 

qualquer, mas voltada à descrição de uma problemática previamente definida, o que 

exige treinamento específico.  

Richaedson (2012, p. 261) afirma que “[...] na observação participante, o 

observador não é apenas um espectador do fato que está sendo estudado, ele se coloca 

na posição e ao nível dos outros elementos humanos que compõem o fenômeno a ser 

observado”. A qualidade desse tipo de pesquisa depende da capacidade do pesquisador 

observar e interagir com as pessoas enquanto elas executam as suas rotinas no dia-a-dia 

(ANGROSINO, 2009).  

Para o registro das informações decorrentes da observação, utilizou-se o diário 

de campo, por permitir o arquivo das “[...] peculiaridades sutis que chamam a atenção 

enquanto são novidades e depois deixam de ser notadas” (VÍCTORA, 2000, p. 59). 

Apesar dos registros das observações, percepções e reflexões parecerem não impregnar 

tanto sentido no momento em que foram realizados, foram eles fundamentais para a 

etapa de análise dos dados, uma vez que facilitaram a compreensão dos processos 

socioculturais, evitando que a memória distorcesse fatos subjetivos, tornando a pesquisa 

de campo mais verdadeira e completa. 

Os registros foram feitos em um caderno e os períodos de espera, entre as 

visitas realizadas aos sujeitos, foram momentos propícios para anotações, contudo, 

os relatórios de observação eram melhor estruturados ao final do dia, quando se 

retornava para casa (local que hospedou a pesquisadora durante o trabalho de 

campo). Parte das percepções arquivadas será estampada no decorrer do texto, que 

apresentará as diversas nuances das relações estabelecidas com o ambiente e com a 

população residente no local (homens, mulheres e crianças), tornando evidente a 

participação dos sujeitos na pesquisa. 
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Considerando que a entrevista é uma extensão lógica da observação, ela foi 

utilizada como importante instrumento metodológico para a coleta de dados da 

pesquisa. Conforme Angrosino (2009), a entrevista etnográfica é de natureza aberta e 

deve ser conduzida como uma conversa, na qual um membro bem informado do grupo 

ajuda o pesquisador a ir formulando as questões, enquanto ela se desenrola. Não se trata 

de uma mera versão oral de um questionário, visto que seu objetivo é sondar 

significados e explorar nuances que possam capturar áreas obscuras. Para tanto, o 

entrevistador poderá lançar mão de questões investigativas destinadas a manter a 

entrevista fluindo em direções produtivas. 

Segundo Fonseca (1999, p. 59), “[...] o sucesso do contato educativo depende do 

diálogo estabelecido entre o agente e seu interlocutor, e é nessa área de comunicação 

que o método etnográfico atua”. Percebemos, portanto, que a comunicação, a que se 

refere à autora, é uma escuta sensível com a qual nos habituamos dadas as relações 

próximas com a realidade investigada, mas com o estranhamento necessário e 

fundamental para ouvir, respeitando as orientações metodológicas e procedimentos 

etnográficos propostos pela autora, desde a coleta à análise dos dados. 

As entrevistas, que tiveram a duração média de 60 minutos10, foram posteriormente 

transcritas. Apenas uma participante solicitou que não fosse utilizado o gravador, porém, 

permitiu que sua fala fosse anotada. Apesar da maioria dos Bororo desta comunidade ser 

bilíngue, alguns anciãos sentiram-se mais a vontade fazendo uso da língua materna durante 

os diálogos, que foram simultaneamente traduzidos por Félix.    

Inicialmente, optou-se por utilizar um roteiro com questões norteadoras para 

facilitar a condução dos discursos, assim como um bloco de notas, com o intuito de 

registrar informações que não seriam captadas pelo gravador de voz, como é o caso das 

expressões faciais, demonstração de emoções e interações entre familiares. Logo nas 

primeiras, notamos que a exposição do material caracterizou formalidade, deixando os 

sujeitos pouco à vontade. A partir de então, após o aceite para participar da entrevista 

gravada, evitou-se deixar papéis, canetas e o próprio gravador no campo de visão do 

entrevistado, contribuindo para a criação de um ambiente informal, com vistas a favorecer 

a fluidez dos diálogos. 

Todas as entrevistas ocorreram dentro da comunidade indígena, sendo a maioria 

                                                           
10 Para entrevista foi utilizado, com autorização dos sujeitos, um gravador de voz digital portátil da marca 

Sony, modelo ICD-PX312. 
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delas realizada na casa dos sujeitos participantes, a exceção de duas, que foram efetuadas, 

uma, no espaço do Posto de Saúde Indígena (PSI) e, outra, na casa onde a pesquisadora se 

encontrava hospedada, por opção dos próprios sujeitos. Nem todas foram realizadas com 

abordagem individual, uma vez que, em duas situações, havia mais de um sujeito presente 

no domicílio, o que proporcionou diálogos enriquecedores, envolvendo diferentes 

perspectivas geracionais.  

O trabalho de campo foi finalizado com a recorrência aos dados. Tal critério 

refere-se ao conhecimento formado pelo pesquisador de que conseguiu entender a 

lógica interna do grupo investigado, obtendo-se, assim, as informações desejadas 

(MINAYO, 2010). 

Em posse dos dados coletados em campo, recorremos a Fonseca (1999), para 

nos orientar quanto à passagem entre o trabalho de campo e as interpretações analíticas, 

baseadas no método etnográfico que se desdobra em cinco etapas: 

1) estranhamento (dos acontecimentos no campo); 

2) esquematização (dos dados empíricos); 

3) desconstrução (dos estereótipos preconcebidos); 

4) comparação11 (com exemplos retirados da literatura antropológica); 

5) sistematização (do material em modelos alternativos).  

O estranhamento iniciou logo com a entrada em campo, quando notamos que 

diversas práticas, consideradas banais para os Bororo, nos chamavam profunda atenção 

por não nos ser familiares. Magnani (2009) explica que o estranhamento ocorre porque 

a cultura de origem do pesquisador, bem como seus esquemas conceituais não são 

descartados, pelo simples fato de entrar em contato com outra cultura.  

De acordo com Fonseca (1999), na segunda etapa, a de esquematização, deve-se 

reunir todos os dados (etnográficos, estatísticos, históricos, sociológicos etc.) e iniciar 

um processo de estudo, onde são identificadas diferenças e semelhanças entre o material 

coligido em campo e o que já foi produzido sobre o assunto.  

Após estudo de todo o material coletado, veio à tona um conjunto de saberes e 

fazeres relativos à tecelagem do corpo Bororo, que passa pela concepção, gestação, 

parto e pós-parto. Eles se apresentaram divididos em dois agrupamentos principais. O 

primeiro refere-se às práticas tradicionais, pautadas nos conhecimentos autóctones da 

                                                           
11 Nessa etapa, optamos por realizar o cotejo, que pode ser entendido como o ato de colocar junto sem a 

intenção de comparar, ou buscar atingir uma unidade. Nesse processo, objetivamos estabelecer melhor as 

diferenças, reconhecendo assim a diversidade. 
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cultura Bororo, e o segundo diz respeito às práticas biomédicas introduzidas após o 

contato com o modelo médico oficial.  

No trabalho de desconstrução, buscamos romper com os estereótipos, retirar 

nossas lentes ocidentais e, principalmente, distanciar da nossa formação biomédica. 

Para tanto, foi necessário apurar o nosso olhar de pesquisadora e nos inserir no contexto 

antropológico, com a leitura de diversos outros estudos que possuíam enfoque 

intercultural. 

Como afirma Oliveira (2000), para o trabalho antropológico, opção 

metodológica da presente pesquisa, faz-se necessário, primeiro, aprender a ver, o que 

significa buscar outras referências, na literatura e em outras pesquisas, sobre os grupos 

sociais e culturas que não são os nossos, enfim, tirar o foco do olhar marcado pela nossa 

cultura para poder ver o outro a partir dele próprio. O segundo movimento do trabalho 

se circunscreveu a aprender ouvir, uma prática que se dá na relação próxima ao outro, 

com o silêncio interno, para dar voz ao outro que fala de si. Somente após esse processo 

o pesquisador, então, estará apto a escrever sobre. No envolvimento com os sujeitos no 

trabalho de campo, fomos lapidando nossos sentidos para esse Outro.    

Depois de realizado o estranhamento da realidade, a esquematização e a 

desconstrução, o conteúdo foi analisado sob novos referenciais. O cotejo com outros 

trabalhos publicados sobre a temática nos possibilitou contemplar a diversidade cultural 

dos povos indígenas. 

Na quinta e última etapa, fomos, então, confrontados ao “[...] desafio de juntar 

os pedaços – as diversas dinâmicas – para entender a lógica que subjaz e ordena as 

várias partes do sistema” (FONSECA, 1999, p. 25). 

Exposto o processo analítico, a seguir, será apresentada, detalhadamente, a 

localidade de Córrego Grande, cenário deste estudo, visto a necessidade de se 

compreender os significados de sua realidade social. 

 

 

2.1 Desvelando o cenário 

 

Era uma tarde de quarta-feira, quando parti de Rondonópolis para realizar a 

primeira visita à comunidade indígena Bororo de Córrego Grande. Seria a minha 

segunda experiência em uma aldeia indígena, pois, no ano anterior, havia acompanhado 
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um grupo de alunas e alunos do curso de Enfermagem12 para uma prática curricular de 

educação em saúde, com as crianças de Tadarimana13. Contudo, estava muito apreensiva 

e não conseguia conter a ansiedade para saber como seriam os próximos sete dias que 

tinha planejado permanecer no local. Outros sentimentos também estavam presentes, 

como a alegria de, finalmente, executar essa etapa tão esperada da pesquisa e a incerteza 

de como seria a minha recepção e aceitação pela comunidade. 

Estava na companhia do meu colega Félix Adugoenau, que, por conhecer muito 

bem a aldeia, generosamente se dispôs a me “iniciar” no trabalho de campo, o que me 

trouxe segurança e satisfação. Era um grande privilégio ter como “padrinho de 

iniciação” um dos membros do grupo a ser investigado. 

A aldeia fica afastada da cidade e o acesso é difícil. Grande parte da estrada não 

possui asfalto e, como estávamos em um período chuvoso, ela se encontrava muito 

danificada, permeada por ondulações, atoleiros, “areões” e muitos buracos. Alguns 

trechos tinham poças de lama tão extensas que se semelhavam a pequenos córregos 

vermelhos, portanto, o deslocamento na área só era possível por veículos altos e com 

tração 4x4, do tipo caminhonete. 

Pouco mais de uma hora de viagem, a mata verde e fechada da terra indígena 

cortada pela estrada indicou a proximidade do destino. Quando adentramos à 

comunidade, o ruído causado pelo motor do veículo anunciou a nossa chegada. Notei 

que éramos seguidos por diversos olhares curiosos. Adultos e crianças saiam às portas 

ou janelas de suas casas na tentativa de identificar quem os visitava e, mesmo distantes, 

permaneciam observando tudo, procurando entender do que se tratava. 

Mais tarde, durante algumas das dezenas de visitas realizadas às famílias, teria o 

prazer de entrar em determinadas casas e perceber que, além da tradicional estrutura de 

palha predominante, existia uma pequena quantia constituída de outros materiais, como 

pau-a-pique, madeira e alvenaria, com piso de cimento queimado. 

Cada domicílio abriga uma média de dois a três núcleos familiares, 

caracterizando uma família extensa, portanto, o número de indivíduos que convive junto 

                                                           
12 A disciplina de “Enfermagem em Saúde da Criança e do Adolescente”, ministrada no 7º semestre do 

curso de Enfermagem da UFMT, campus Rondonópolis, organiza visitas periódicas à aldeia indígena 

Tadarimana, com o objetivo de realizar educação em saúde com as crianças indígenas, tendo por base 

diversos temas. 
13 Aldeia indígena Bororo localizada no município de Rondonópolis, região Sul de Mato Grosso, faz 

fronteira com os municípios de Poxoréu, Guiratinga e Pedra Preta. Possui uma população estimada em 

390 indígenas (BRASIL, 2012). 
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é bastante variado. A maioria das casas possui uma área de, aproximadamente, 45 

metros quadrados e seu interior é composto por um único cômodo, sem divisões 

internas. Essa conformação permite às mulheres acompanhar, de forma simultânea, o 

alimento que está sendo preparado no fogo, o bebê que dorme na rede, a aproximação 

de alguma visita, ou ainda a entrada de galinhas e cachorros que circulam livremente no 

ambiente, porém, com frequência, são enxotados de dentro das casas.  

Em cada grupo de residência há um pequeno banheiro de alvenaria na área 

externa. Todas contam com energia elétrica e sistema de abastecimento de água por 

meio de poços artesianos. O lixo gerado pela comunidade não possui destino definido, 

portanto, tem-se como hábito acumulá-lo em local apropriado para, posteriormente, ser 

incinerado.  

Não existem muitas plantações no espaço da aldeia, podendo ser observadas 

algumas árvores frutíferas e um número reduzido de famílias que cultiva roça nas 

adjacências. A pesca, a caça e a coleta contribuem para a subsistência familiar, contudo, 

após a introdução do dinheiro na aldeia, há uma rotina mensal de compra de 

mantimentos na cidade, viabilizada pelo transporte da FUNAI. 

Além dos alimentos, muitos objetos e utensílios domésticos, que antes eram 

fabricados manualmente, agora são comprados. Com a instalação da energia elétrica, o 

consumo de televisores e eletrodomésticos também ganhou destaque.  

As principais fontes de renda são os empregos gerados pelas instituições 

presentes na aldeia (saúde e educação), as fazendas da redondeza, que empregam uma 

parcela da mão de obra masculina, além dos benefícios sociais e aposentadorias.  

Após adentrarmos na aldeia, o primeiro local para onde nos dirigimos foi a 

Escola Estadual Indígena Korogedo Paru14. Ao me aproximar, notei que era muito 

observada por todos, principalmente pelas crianças que interromperam as brincadeiras 

no pátio da escola ao notarem que uma brareda15 (mulher não indígena) desconhecida 

estava a caminho. Algumas evitaram me olhar nos olhos e poucas retribuíram o meu 

sorriso.  

                                                           
14 O córrego Korogedo Paru, que emprestou seu nome à escola, banha os fundos da aldeia e deságua no 

Rio São Lourenço. É um córrego muito importante para a comunidade, pois, além de limitar a Terra 

Indígena Tereza Cristina com as fazendas vizinhas, serve como fonte de alimento por meio da pesca 

tradicional. Suas águas são utilizadas para atividades da vida diária, como tomar banho, lavar roupas, 

cozinhar, dar de beber os animais etc. 
15 Destacamos, em itálico, os termos de uso corrente no cotidiano entre os Bororo. 
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Após algumas horas, minha presença já não causava tanto estranhamento e, com 

o passar dos dias, a proximidade com as crianças foi facilmente estabelecida. Elas 

parecem gostar do espaço escolar. Muitas são pequenas e, mesmo quando não estão em 

período de aulas, frequentam o local, que, até aquele momento, não possuía acesso 

restrito por cercas, o que veio a acontecer meses depois.  

Na escola, aprende-se tanto o português como o bororo, sendo bilingue a maioria 

da população. A língua materna é a mais usada no cotidiano da aldeia e isso não me 

permitiu entender alguns diálogos presenciados. Os mais velhos têm um papel 

fundamental na manutenção da língua tradicional e se sentem mais a vontade quando 

fazem uso dela, não somente por possuírem um maior domínio, mas é a língua que 

estrutura a forma de pensar e compreender o mundo Bororo.  

Observei que as crianças mais novinhas e que ainda são amamentadas mantêm-

se muito próximas de suas mães, sempre vigilantes, e, ao primeiro sinal emitido pelos 

pequenos, oferecem-lhes a mama. Por volta dos dois anos de idade, as crianças ficam 

mais livres para explorar os arredores de sua casa, o que não as impede, vez por outra, 

de suspender repentinamente a blusa de suas mães para sugar-lhes o seio, como foi 

repetidamente presenciado. Desacompanhadas dos pais, as crianças brincam 

harmoniosamente em grupos, geralmente formados pelos irmãos e primos que 

convivem juntos. Não é comum presenciar gritos, discussões ou violência entre eles.  

As crianças exploram os espaços da aldeia de forma independente, 

comportamento aceito tanto por suas famílias como por toda a comunidade, que é 

corresponsável pelos cuidados. O carinho e ausência de castigos físicos são 

característicos da relação com os adultos, que se referem aos pequenos com o tom de 

voz baixo, sem repreensões ou repressões.  

As crianças possuem autonomia para acompanhar os pais em suas tarefas diárias 

e participam de todas as atividades dos adultos que lhes pareçam atrativas. Não notamos 

haver restrições quanto ao tipo de tarefa executada pelos pequenos, que foram 

presenciados manipulando martelos e pregos na reforma das casas, enxadas no preparo 

da terra e carregando objetos pesados. 

Diferente da cultura lúdica não indígena, chamou-nos atenção a quase 

inexistência de brinquedos industrializados, como bonecas de plástico e carrinhos de 

metal. Com exceção da bola de futebol, cujo uso é frequente, as crianças utilizam os 
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recursos naturais encontrados no próprio ambiente (pedras, como munição dos 

estilingues, água do rio, sementes e galhos das árvores) para brincar.  

Após observar atentamente o comportamento dos pequenos, adentrei à secretaria 

escolar, onde fui apresentada ao diretor, coordenador pedagógico, alguns professores e à 

Dona Sílvia, uma senhora muito simpática que me acolheu durante a minha 

permanência no local. Continuamos ali por algum tempo; falei um pouco de mim, 

expliquei melhor sobre a pesquisa e algumas demandas escolares foram apresentadas 

por eles e discutidas. A partir dos diálogos e preocupações expostas, facilmente 

compreende-se que o principal objetivo da escola é educar as crianças para a vida e não 

necessariamente para o mundo do trabalho.  

Passado algum tempo, o sinal tocou para anunciar a hora do lanche da tarde. As 

merendeiras haviam preparado uma deliciosa canjica, que nos foi carinhosamente 

oferecida.  

Caminhamos para conhecer o espaço físico da escola, atualmente composto por 

uma parte mais antiga reformada e outra recentemente construída. Sua estrutura conta 

com banheiros, feminino e masculino, salas de aula equipadas com quadro negro, 

carteiras e ventiladores, cozinha ampla, sala de informática e secretaria. Atrás da escola 

existe uma quadra de esporte descoberta, com piso de cimento, onde sempre há 

movimento de crianças e adolescentes, tanto do sexo masculino quanto feminino. 

O campo de futebol oficial da aldeia fica mais afastado e, apesar de se tratar de 

uma prática corporal ocidental, as sociedades indígenas brasileiras apropriaram-se desse 

esporte que, além de proporcionar diversão, lazer e competição, reveste-se de 

significados educativos (GRANDO, 2004). 

A paixão pelo futebol é evidente na comunidade e as competições dos adultos e 

jovens acontecem regularmente aos finais de semana. É um momento muito esperado 

durante a semana e mobiliza a comunidade. Logo cedo, os jogadores se deslocam até o 

campo, levando consigo o uniforme, calçados e garrafas com água. Alguns, só farão a 

próxima refeição quando retornarem para as suas casas, ao por do sol. As crianças 

acompanham seus pais e alguns bebês são transportados, ainda dormindo, no colo ou 

em carrinhos.  Além das partidas masculinas, também acontecem os jogos das mulheres, 

que, para não terem impedimentos, já deixam o almoço pronto, pois, assim, podem 

permanecer mais tempo no campo para jogar ou torcer pelos familiares. 
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Somente no dia do jogo pude ter ideia da população que ali residia, uma vez que 

surgiram diversos rostos até então desconhecidos de mim, principalmente os femininos. 

As mulheres, em geral, permanecem, a maior parte do dia, reclusas em suas casas, 

enquanto os homens são frequentemente vistos no ambiente externo, caminhando, 

fumando cigarros de palha, tomando chá de erva-mate, saindo e entrando da aldeia. Já 

as mulheres, quando vistas, estão lavando roupas, a caminho da roça, coletando frutas, 

fazendo uma visita ou acompanhando algum familiar ao PSI. 

O PSI representa a porta de entrada para aos serviços de saúde na comunidade. 

Sua construção é antiga e a equipe, multidisciplinar, composta por um médico e um 

enfermeiro, ambos não indígenas (que executam um trabalho itinerante, percorrendo as 

aldeias num período de 20 dias e folgando nos outros dez), três técnicos de enfermagem, 

agentes indígenas de saúde (AIS) e um auxiliar de consultório dentário, todos residentes 

na aldeia e pertencentes ao povo Bororo, a exceção de uma única técnica de 

enfermagem não indígena. No período visitado, a equipe estava com desfalque de 

odontólogo.  

O xamanismo era muito frequente até o falecimento do último bari (pajé), que já 

estava em idade bem avançada. Esse acontecimento era muito temido pela comunidade, 

uma vez que o bari exerce as suas funções por tendências pessoais natas, e não por 

eleição ou indicação. Assim, sem a presença do sábio curador na comunidade, o uso de 

ervas tradicionais tem espaço privilegiado, principalmente entre os mais velhos. Outra 

ampla construção que me chamou a atenção foi a casa dos homens16 (baimana gejewu ou 

baíto), assim como o pátio reservado aos rituais (bororo), localizado ao seu lado. Ao 

Sul do baíto estão localizadas as residências das pessoas pertencentes ao clã Tugarege e, 

ao Norte, se localizam os Exerae. 

Ao entardecer, observei que o hábito de se sentar na frente das casas para 

conversar é comum em Córrego Grande. Acomodada em bancos de madeira ou cadeiras 

plásticas, participei de alguns desses momentos, seja em grupos compostos apenas por 

mulheres ou mistos. Os assuntos eram variados, falava-se sobre os acontecimentos do 

dia, episódios ocorridos em outras aldeias, fatos passados, mitos, rituais e costumes 

tradicionais. As constantes faltas de energia elétrica não impediam que as pequenas 

                                                           
16 Grande casa de palha em formato retangular que fica localizada na direção Leste-Oeste e se configura 

como um local destinado à reunião de homens para a construção de arcos, flechas e ornamentos. Nela 

dormem os homens solteiros e também se realizam festas, bailes e a maior parte das manifestações 

religiosas. Existem duas portas, uma voltada para Leste e outra para Oeste (COLBACCHINI; 

ALBISETTI, 1942). 
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reuniões acontecessem. Alguns, sempre possuíam uma lanterna ao alcance das mãos e 

as conversas se estendiam até a noite, sem preocupações com o horário. 

A dinâmica do diálogo era curiosa e impregnada de respeito. Pode parecer 

óbvio, mas, enquanto um falava o outro apenas escutava, em silêncio. Adotavam uma 

pronúncia rápida das palavras e mantinham um tom de voz constante, com algumas 

ênfases interrogativas. Diante dos longos discursos, curtos sons eram esporadicamente 

emitidos pelo ouvinte para confirmar ao interlocutor que ele detinha toda a atenção. Não 

havia interrupções! Quando os anciãos e as anciãs, os grandes motivadores da educação 

tradicional, decidiam se pronunciar, o silêncio que os antecedia anunciava que muitos 

anos de sabedoria iriam encantar a todos.  

Frequentemente, me surpreendia refletindo sobre a tranquilidade da vida na 

aldeia. O aroma da mata vizinha, das galinhas e da terra molhada com a chuva me 

traziam lembranças familiares, de uma fazenda frequentada na infância. Era muito difícil 

fugir das comparações com a rotina frenética da cidade. As escassas preocupações 

somadas ao sorriso sempre estampado no rosto das crianças fizeram-me acreditar que 

viver na comunidade era realmente muito agradável.  

Vez por outra, o silêncio do ambiente era preenchido por sons muito comuns aos 

moradores do local. O cacarejar do galo auxilia no despertar pela manhã e ao longo do 

dia ouve-se o canto das cigarras e dos pássaros, assim como o latido de cães. A 

movimentação das pessoas também é facilmente identificada pelos ruídos, como o das 

crianças, que brincam em diversos espaços; dos jovens, reunidos em grupos de três ou 

quatro que caminham, cochicham e dão risadas; dos homens, que trabalham a terra: 

carpem ou cortam a madeira para construção. Ouve-se ainda o ruído dos pneus de 

bicicletas passando sobre as folhas secas caídas das árvores e, com menor frequência, o 

motor de motos e carros que se aproximam. O sino da escola é repetido de segunda à 

sexta-feira, porém, aos finais de semana, músicas tocam em algumas casas ou nos 

celulares dos jovens. Nos períodos chuvosos, pode-se ouvir, ainda, a melodia entoada 

por sapos e rãs, no período noturno. 

Não demorou muito para perceber que o tempo na aldeia era diferente. Uma das 

dificuldades era recordar a idade exata dos filhos, ou a própria data de nascimento, o 

que me ajudou a entender que a temporalidade Bororo não é guiada por relógios ou 

calendários, mas sim pelo tempo da natureza. Tal compreensão foi fundamental para 

respeitá-los e aprender a esperar o tempo do “outro”, independente do planejamento que 
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eu havia realizado para a coleta dos dados. Diferente de pesquisas anteriores, me dei 

conta de que o tempo necessário para o estabelecimento de vínculo com os sujeitos seria 

consideravelmente maior. 
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I CAPÍTULO 

CORPO E CULTURA 

 

O “corpo” na cultura ocidental moderna tem sido tradicionalmente objeto de 

estudo das ciências médicas, especializadas no conhecimento e intervenção sobre aquilo 

que se considera “natural”, ou seja, sua anatomia e fisiologia, entendidas como 

fenômenos biológicos genéricos (PRADO FILHO; TRISOTTO, 2008).  

Para Madel Luz (2004), o natural trata-se de uma matéria analisável e redutível a 

elementos simples. Ele é pensado como mecanismo dotado de leis, que a razão pode 

desvendar caso se aplique sobre o objeto, o método experimental, quantitativista e a 

linguagem matemática. 

Sabe-se que a vertente fisiológica é válida para se compreender o corpo em sua 

dimensão físico-orgânica, porém, não é suficiente para caracterizá-lo em sua plenitude. 

Desse modo, as ciências sociais têm se preocupado em compreender as dimensões 

históricas, sociais e culturais do corpo e da corporalidade, apontando para uma 

perspectiva de análise distinta da biomédica. 

No presente trabalho estabelecemos a relação entre natureza e cultura para 

compreender a pessoa enquanto corpo, que, embora tenha sua dimensão biológica ou 

orgânica, é, desde antes da sua formação, resultado das relações sociais e culturais que 

possibilitaram sua concepção. Assim, a compreensão estritamente biológica de corpo é 

aqui questionada, uma vez que o corpo, em todos os momentos de sua história, traz em 

si a contradição dos limites de pensá-lo apenas como produto da “natureza”. 

Assim, a antropologia se insere como um campo disciplinar ao tomar o corpo 

como objeto de investigação, não negando o caráter universal de certos processos 

biológicos, contudo, estudando o significado que tais fenômenos assumem em uma 

determinada sociedade, considerando que os padrões de normalidade e anormalidade, 

bem como a maneira de se conceber e relacionar com o corpo, apresentam-se de formas 

variadas nos diferentes grupos sociais (VÍCTORA; KNAUTH; HASSEN, 2000). 

Como afirma Grando (2014, p. 145):  

A natureza genética, étnica, social/cultural a qual a pessoa se vincula 

corporalmente vai sendo moldada pela família que estará a 

produzindo, desde a concepção até o nascimento, quando lhe dão um 

nome, alimentam, vestem e cuidam. A pessoa é marcada no corpo 

pelo local que ocupa ou não na família, pelas expectativas e 

oportunidades que terá acesso, pelas condições ou não de vida do meu 
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lugar, do meu grupo; do acesso que terá aos bens culturais e 

econômicos, locais e universais, e das formas como estará, por 

influencia destes bens, se relacionando com a natureza, com os 

humanos e com as divindades de seu mundo.  

 

Desse modo, os estudos antropológicos se preocupam em “buscar a 

especificidade a partir do estudo da diferença e em relativizar os conceitos e valores da 

própria sociedade do pesquisador em confronto com os conceitos e valores da sociedade 

estudada”. Portanto, o conceito de cultura se insere como um instrumento fundamental 

para estudar o outro, posto que “expressa a forma como a diferença é pensada e como é 

concebido o outro” (GRANDO, 2014, p. 13). 

Conforme Laraia (1997), a base para a discussão sobre cultura foi introduzida 

pioneiramente por Edward Tylor (1871 apud LARAIA, 1997, p. 25), quando afirmou 

que “tomado em seu amplo sentido etnográfico é este todo o complexo que inclui 

conhecimentos, crenças, arte, moral, leis, costumes ou qualquer outra capacidade ou 

hábitos adquiridos pelo homem como membro de uma sociedade”. Outra definição 

também citada pelo autor compreende “cultura como uma lente através da qual o 

homem vê o mundo” (RUTH BENEDICT, 1972 apud LARAIA, 1997, p. 69).  

Prado Filho e Trisotto (2008) também reafirmam a influência cultural quando 

asseguram que o “corpo natural” não existe. De acordo com os autores, o corpo como 

um volume concreto, não tem nada de natural, espontâneo, livre e anterior a qualquer 

trabalho da cultura, uma vez que ele é sempre resultado de investimentos de poder. 

Assim, é preciso desmitificar e desconstruir o “corpo natural” e apontar que o ponto de 

vista biológico e anatomofisiológico, que se encontra instalado e “naturalizado” nos 

domínios de conhecimento biomédicos, são paradigmas que precisam ser quebrados. 

Segundo Le Breton (2011, p. 41), o corpo é uma construção simbólica e não de 

uma realidade em si, uma vez que sobre ele incide uma diversidade de saberes e 

representações, portanto, o corpo é considerado inapreensível e só adquire significado 

com o “olhar cultural do homem”.  

Rodrigues (2006, p. 50), afirma que o corpo é o lugar de “convergência de 

fenômenos singulares que põem em relação íntima a natureza orgânica e a natureza 

social do homem, onde a cultura e a natureza dialogam, onde o grupo e o indivíduo se 

interpenetram”.  

Sobre a intervenção cultural no corpo, Laraia (1997, p. 73) também reconhece 

que o comportamento humano não é biologicamente determinado e afirma que “todos 
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os homens são dotados do mesmo equipamento anatômico”. Portanto, sua herança 

genética não possui relação com suas ações e pensamentos, uma vez que todos os seus 

atos dependem inteiramente de um processo de aprendizado estabelecido pela cultura.  

De acordo com o mesmo autor, não é a herança genética a grande responsável 

por moldar a vida do indivíduo, mas sim a cultura, portanto, “o modo de ver o mundo, 

as apreciações de ordem moral e valorativa, os diferentes comportamentos sociais e 

mesmo as posturas corporais são produtos de uma herança cultural, ou seja, o resultado 

da operação de uma determinada cultura” (LARAIA, 1997, p. 70). 

Sobre o aprendizado cultural, Grando e Hasse (2002, p.103) afirmam que: 

[...] Dado que ela [a cultura] é aprendida desde o nascimento, admite-

se que, até mesmo antes, é transmitida pelos mais velhos aos mais 

novos. Estes recebem-na sem contestação, inscrevem-na 

profundamente nas suas estruturas psicofisiológicas a partir de sua 

sensibilidade. Constituem as primeiras marcas, aquelas que vão ficar 

mais profundamente inscritas, integradas, no indivíduo. Impossível 

abandoná-las sem sofrimento. 

 

Este sentido corrobora com as ideias de Tylor (1871 apud LARAIA, 1997, p. 28) 

que “definiu cultura como sendo todo o comportamento aprendido, tudo aquilo que 

independe de uma transmissão genética”. Laraia (1997, p. 52) também afirma que “tudo 

que o homem faz, aprendeu com os seus semelhantes e não decorre de imposições 

originadas fora da cultura”, portanto, sem a difusão cultural não seria possível o grande 

desenvolvimento da humanidade. O autor chama a atenção para o fato de que os 

sistemas culturais estão em constante mudança, tornando-se necessário compreender 

essa dinâmica para atenuar o choque entre as gerações e evitar comportamentos 

preconceituosos. 

Assim, nas diferentes realidades encontradas pelo mundo, o corpo humano, 

como sistema biológico, é afetado por distintas intervenções sociais e culturais, como a 

religião, ocupação, grupo familiar, entre outros. A cultura “dita normas em relação ao 

corpo”, portanto, um indivíduo subordinado a determinados códigos de comportamento, 

tenderá a se conformar com os mesmos, até o momento em que os padrões de conduta 

impostos tornem-se aceitos, muitas vezes inconscientes (RODRIGUES, 2006, p. 49). 

Ao compreendermos o corpo como o primeiro instrumento técnico natural do 

homem, é nele que se inscreve uma variedade de atitudes e comportamentos que vão 

constituindo o indivíduo: “Nota-se que esta construção corporal não é fruto de um 
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esforço individual e consciente, mas, o produto de uma prática que é ao mesmo tempo 

individual e coletiva, consciente e inconsciente” (LIMULJA, 2007, p. 47). 

Nesse sentido, Rodrigues (2006, p. 89) compara o corpo a uma massa de 

modelar, sobre a qual a sociedade imprime formas segundo as suas próprias disposições 

e que irão projetar no corpo do indivíduo a fisionomia do espírito da sociedade. 

Portanto, “a respiração, os gestos, a voz, a fome etc. apresentam-se com características 

particulares em cada povo”. De acordo com a cultura, variam também as regas para a 

higiene e estética corporal, para tossir, cuspir, comer, velar, bem como para o 

comportamento nas diversas fases do ciclo vital, como a infância, adolescência, velhice 

etc. 

Tais práticas adotadas nas diferentes culturas foram chamadas, por Marcel 

Mauss (2003, p. 401), de “técnicas corporais”, compreendidas como as “maneiras pelos 

quais os homens, de sociedade a sociedade, de uma forma tradicional, sabem servir-se 

de seu corpo”. De acordo com o autor, o mais sutil dos gestos se encontra revestido de 

uma elaborada técnica que é aperfeiçoada ao longo das gerações e perpetuada através do 

tempo, por meio do processo educativo, sendo passadas de geração a geração.  

Sobre a perpetuação das técnicas corporais, Grando (2004), ao interpretar Mauss 

(1974, p. 215 apud GRANDO, 2004, p. 46), afirma que elas ocorrem como uma forma 

de educação que se inscreve no corpo. Tanto crianças como os adultos são inclinados a 

imitar atos que obtiveram êxito, geralmente observados em pessoas que são autoridades 

sobre eles: 

O elemento social presente no ato imitado é o prestígio que a pessoa 

que o executa tem para a pessoa que o imita. É nessa “noção de 

prestígio da pessoa que torna o ato ordenado, autorizado e provado, 

em relação ao indivíduo imitador... No ato imitador que segue, 

encontram-se todo o elemento psicológico e o elemento biológico”.  

 

Assim, para compreendermos de que forma o corpo é construído dentro de uma 

determinada sociedade, é necessário estar atento para o modo de transmissão das 

técnicas corporais, que, por constituírem uma educação, não produzem apenas um 

corpo, mas também influenciam a consciência, visão e sensibilidade que essas pessoas 

têm e terão de seus próprios corpos e do mundo que as rodeia (LIMULJA, 2007). 
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1.1Uma História do Corpo na Sociedade Ocidental 

 

Pensar o corpo na perspectiva histórica é entendê-lo não apenas como produto 

da natureza, mas enxergá-lo em processo contínuo de criação. Segundo Le Goff e 

Truong (2006), durante muito tempo o corpo não foi tido como objeto de estudo 

histórico, por ser considerado apenas pertencente à natureza e não à cultura. Ao ser 

tomado pelas ciências sociais, o corpo se tornou tema de estudo histórico. 

Assim, alguns autores contemporâneos, como Le Breton (2011), Rodrigues 

(1999) e Le Goff & Truong (2006), se dedicaram ao estudo do corpo na Idade Média, 

por considerarem esse período a matriz da sociedade moderna, visto a revolução nos 

conceitos e práticas corporais que iniciaram nesse cenário histórico.  

José Carlos Rodrigues (1999, p. 6) afirma que a Idade Média compreende o 

período em que se ressaltam os maiores contrastes e antagonismos nos sensos estéticos, 

marcos da história da sensibilidade na cultura ocidental. Portanto, a sensibilidade 

presente na sociedade moderna, seja ela auditiva, gustativa, olfativa ou visual, não é 

inata ao ser humano, uma vez que possui história e significado:  

Os nossos sensos estéticos, nossas reações à violência, nossos 

sentimentos de medo, nossos cuidados com saúde, nossas 

preocupações com higiene, com horários, com exatidão e cálculo, 

nossas preferências amorosas e sexuais, enfim, coisas que parecem tão 

familiares e naturais aos nossos olhos, não existiram sempre e têm por 

trás de si um passado rico em detalhes e variações. O passado não está 

apenas no passado: ele constituiu nossa sensibilidade e continua de 

certa forma [...] a ser presente. 

 

Não havia separações na sociedade medieval. O corpo não se distinguia do 

homem e este se encontrava em permanente contato com o cosmos. Não existiam 

limites, vivia-se na plenitude, sendo comuns as transgressões. Nas diversas festas 

populares, “os corpos se misturavam, indistintamente, participavam de um mesmo 

estado da comunidade levado à sua incandescência” (LE BRETON, 2011, p. 45). O 

carnaval tratava-se de uma efusão coletiva, quando até os princípios mais sagrados eram 

quebrados e a seriedade perdia espaço para o riso. 

 Naquela época, a sociedade europeia era composta por um misto de diferentes 

povos que possuíam línguas, religiões, costumes e organizações sociais próprias. 

Embora composta por uma extraordinária diversidade cultural, essa civilização poderia 

ser definida como uma “mistura confusa de tradições populares locais e de referências 

cristãs” (LE BRETON, 2011, p. 43). Isto é, neste “oceano de diferenças” predominavam 



42 

dois tipos de cultura: a cultura popular e a cultura considerada “oficial”, dos nobres, da 

corte e do alto clero da Igreja (RODRIGUES, 1999). 

Le Goff e Truong (2006) argumentam ainda que o significado do corpo para a 

sociedade medieval era um verdadeiro paradoxo, posto que glorificado e repudiado ao 

mesmo tempo. Isso ocorria porque o corpo estava situado no centro do imaginário e da 

própria realidade medieval. Ademais, para a Igreja, desprezar o mundo e todo prazer 

que ele proporcionava, significava o desprezo do próprio corpo considerado impuro e 

profano.  

Com características que contrapunham à cultura do clero, a cultura das camadas 

populares prevalecia no cenário. Tratava-se de uma cultura pagã, que cultivava suas 

próprias mitologias ancestrais, possuía seus ritos particulares e dialetos locais. Os 

costumes eram originários de antigas tribos do Império Romano, povos preexistentes à 

Igreja e ao Estado. Essa cultura de tradição oral, baseada na transmissão intergeracional, 

se materializava nos espaços onde a vida se dava e apresentava uma extrínseca ligação 

com a natureza (RODRIGUES, 1999). 

Já na sociedade aristocrática e intelectual dominava a leitura, a escrita e o latim, 

estudavam-se as mesmas obras, cultivavam-se os mesmos gostos, gestos e estilo de 

vida, cujas condutas eram reguladas por um padrão extremamente rígido e formal que 

implicava na moderação dos afetos. Alguns princípios, como o da ordem, prudência, 

razão e sobriedade, já se faziam presentes e eram alimentados por mitos cristãos 

relativamente recentes (RODRIGUES, 1999, p. 34).  

Apesar das diferenças, ambas as culturas não se opunham totalmente nos tempos 

medievais. Contudo,  

[...] no século XVI, nas camadas eruditas da sociedade, debuta-se o 

corpo racional, que prefigura nossas representações atuais, aquele que 

marca a fronteira de um indivíduo em relação a outro, a clausura do 

sujeito. É um corpo liso, moral, sem aspereza, limitado, reticente a 

toda transformação eventual. Um corpo isolado, separado dos outros, 

em posição de exterioridade com o mundo, fechado em si mesmo. Os 

órgãos e as funções carnavalescas serão pouco a pouco depreciados, 

tornados objetos de pudor, privatizados. As festas serão mais 

ordenadas, fundadas mais sobre a separação do que sobre a confusão. 

(LE BRETON, 2011, p. 48). 

  

Portanto, a partir de 1800, o convívio, antes harmonioso entre as diferentes 

culturas, já estava totalmente ameaçado. As visões de mundo se tornaram 

incompatíveis, o que levou o clero, a nobreza e os burgueses a abandonar as classes 
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subalternadas e a se preocupar mais com a postura ‘polida’, caracterizada pelo 

autocontrole e atitudes corporais cada vez mais estudadas e artificiais (RODRIGUES, 

1999).  

A cultura da elite retirou-se, nessa medida, do meio do “povo” e o termo, 

utilizado até então para designar “todos” ou “gente”, passou a significar “pobre”. O 

desprezo pela cultura das camadas populares, que ainda persistia na maior parte da 

sociedade, se intensificou gerando a segregação. A antiga cultura recebeu adjetivos 

depreciativos, como: folclórica, supersticiosa e ignorante, que, na visão da elite, só 

poderiam ser superados com educação, esclarecimento e progresso (RODRIGUES, 

1999, p. 37-38). 

Logo, o comportamento da burguesia se tornou exemplar para as sociedades 

vizinhas, que o copiaram com o intuito de fingir-se nobres. Assim, a cultura considerada 

digna e preservável não só prevaleceu, mas se ampliou e chegou até nós, influenciando 

significativamente a sensibilidade moderna. Tal movimento facilita a compreensão 

sobre o modo contemporâneo de pensar, agir e sentir. É da cultura da elite medieval que 

se herdou a demasiada preocupação com a etiqueta e higiene, bem como a ojeriza por 

temas como lixo, fezes, sangue e morte, tão avessos à sensibilidade burguesa. Por outro 

lado, também se remete a esse período o distanciamento das massas populares e de suas 

práticas, julgadas “baixas” e, por consequência, desprezadas ainda nos dias atuais 

(RODRIGUES, 1999). 

Os hábitos comuns à elite medieval passaram a ser cada vez mais condenados ao 

longo da história: 

Arrotar, escarrar, urinar e defecar em qualquer lugar e hora não foram 

sempre consideradas ações que expressam comportamentos não 

civilizados e próprios de pessoas “mal educadas”. A cultura material é 

pródiga em objetos requintados destinados a essas funções orgânicas, 

como escarradeiras e penicos de porcelana, prata e outros materiais 

nobres. Havia um certa naturalidade nessas ações, mais tarde 

combatidas e tornadas restritas ao âmbito não só do privado, mas do 

individual. (ELIAS apud LE GOFF; TRUONG, 2006, p. 21). 

 

Le Breton (2011) afirma que, desde a Modernidade, várias concepções sobre o 

corpo foram se constituindo no cenário ocidental, resultando em uma verdadeira 

polissemia corporal imperante nos dias atuais. Conforme o autor, tais concepções estão 

relacionadas a três esferas socioculturais: o individualismo exacerbado (vínculos 

frouxos entre as pessoas, e valoração da oposição entre vida privada e vida pública), o 
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nascimento de um saber racional positivo e laico sobre a natureza (estudo do corpo 

dissociado do homem) e o afastamento das tradições populares e locais, consagradores 

do espaço da medicina (estabelecida como o saber oficial sobre o corpo). 

Nesse contexto, a compreensão mais difícil para a mentalidade contemporânea é 

que nos tempos medievais não havia oposição entre natureza e sociedade, espírito e 

matéria, corpo e alma. Um exemplo disso foi a intolerância com relação à dissecção de 

corpos humanos para estudo, visto que “abrir o corpo era também bulir no espírito” 

(RODRIGUES, 1999, p. 58).  

O dualismo cartesiano, que separou corpo e alma, constituiu condições para o 

entendimento de que o corpo era descartável, sendo apenas “aquilo que sobra da vida de 

uma alma”. Com essa nova compreensão, as dissecções de cadáveres puderam ser 

suportadas e, a partir do século XVII, a corporalidade humana estaria cada vez mais 

restrita à lógica do mecanicismo. Essa inovadora forma de conhecimento conformou a 

racionalidade, bem como a postura e sensibilidade do homem ocidental moderno, 

caracterizando uma ruptura na forma de produzir e conceber o mundo (RODRIGUES, 

1999, p. 60). 

Não foi uma simples coincidência a associação simbólica dos corpos com 

máquinas e o momento crítico da formação do sistema capitalista. Os corpos inventados 

pelo capitalismo seriam propriedade privada da burguesia, definidos e avaliados pela 

força, disciplina e rentabilidade. Adiante, surgiriam ainda os corpos consumidores, 

típicos de uma sociedade industrial avançada que levou à estetização exacerbada do 

corpo (RODRIGUES, 1999). 

A cisão que dividiu o homem em corpo e alma também passou a presidir a 

prática médica. O físico Fritjof Capra (1982, p. 119) relata em seu livro “O ponto de 

mutação”, que a maior mudança na história da medicina ocidental ocorreu com a 

revolução cartesiana. Segundo o autor, “antes de Descartes, a maioria dos terapeutas 

atentava para a interação de corpo e alma, e tratava seus pacientes no contexto de seu 

meio ambiente social e espiritual”. Considerava-se o paciente como um todo. Contudo, 

a filosofia cartesiana alterou profundamente essa situação. “Sua rigorosa divisão entre 

corpo e mente levou os médicos a se concentrarem na máquina corporal e a 

negligenciarem os aspectos psicológicos, sociais e ambientais da doença” (CAPRA, 

1982, p. 105-106). 
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Conforme o mesmo autor, no modelo biomédico está firmemente aderido o 

pensamento cartesiano e a ideia do maquinismo corporal, entendida em termos da 

organização e do funcionamento de suas peças: 

Uma pessoa saudável seria como um relógio bem construído e em 

perfeitas condições mecânicas; uma pessoa doente, um relógio cujas 

peças não estão funcionando apropriadamente. As principais 

características do modelo biomédico, assim como muitos aspectos da 

prática médica atual, podem ter sua causa primeira nessa metáfora 

cartesiana. (CAPRA, 1982, p. 120). 

 

Ao separar o homem de seu corpo para tratá-lo, a medicina clássica se atentou à 

doença e não ao doente. Afastou de sua preocupação a história da pessoa e sua relação 

com o inconsciente, passando a considerar apenas os processos orgânicos. Tal 

fragmentação, que consagrou o método analítico, tem sido pauta dos diversos debates 

éticos contemporâneos relacionados ao surgimento da importância da medicina no 

campo social (LE BRETON, 2011). 

 

1.2 O Tecer do Corpo nas Sociedades Indígenas17 

 

Compreender a visão que as sociedades ameríndias possuem com relação à 

noção de pessoa e à tecelagem do corpo, torna-se necessário para o entendimento da 

organização social e cosmológica dessas sociedades.  

Assim como algumas culturas populares, as sociedades indígenas possuem uma 

compreensão do corpo pautada na perspectiva menos fragmentada do que a cultura 

ocidental atual (LE BRETON, 2011; RODRIGUES, 1999). 

Segundo Grando (2014, p. 142), 

Desde a década de 1980, Viveiros de Castro, Antony Seeger e Roberto 

da Matta, evidenciam em suas pesquisas a relevância da corporalidade 

para compreender as sociedades ameríndias, esses estudos 

antropológicos têm contribuído para compreendermos os processos de 

“fabricação da pessoa” em outros contextos sociais.  

 

Nesse sentido, observa-se que, na maioria das sociedades indígenas do Brasil, o 

corpo não é tipo apenas como um suporte de identidades e papéis sociais, mas sim como 

um instrumento que articula significações sociais e cosmológicas. Enquanto na 

                                                           
17 Os termos “produção” e “fabricação” serão recorrentes neste subcapítulo – citações literais - visto 

serem amplamente utilizadas pelos referenciais teóricos da antropologia; contudo, ressaltamos que não 

consideramos tais termos semanticamente adequados para um contexto que combate à ideia do corpo 

como um produto e/ou máquina, portanto, a expressão “tecelagem” foi cunhada pelas autoras para 

representar o processo de criação artesanal e coletiva do corpo apresentado neste trabalho. 



46 

concepção ocidental vigora uma noção de indivíduo exaltado em sua vertente interna, 

nas sociedades indígenas a ênfase incide sobre a noção social de indivíduo, como um 

tecer coletivo. Assim,  

[...] a produção física de indivíduos se insere em um contexto voltado 

para a produção social de pessoas, membros de uma sociedade 

específica. O corpo, tal como nós ocidentais o definimos, não é o 

único objeto (e instrumento) de incidência da sociedade sobre os 

indivíduos: os complexos de nominação, os grupos e identidades 

cerimoniais, as teorias sobre alma, associam-se na construção do ser 

humano tal como entendido pelos diferentes grupos tribais. Ele, o 

corpo, afirmado ou negado, pintado e perfurado, resguardado ou 

devorado, tende sempre a ocupar uma posição central na visão que as 

sociedades indígenas têm da natureza do ser humano. Perguntar-se, 

assim, sobre o lugar do corpo é iniciar uma indagação sobre as formas 

de construção da pessoa. (SEEGER; DA MATA, 1987, p. 4). 

 

Dentre as ideologias da corporalidade que têm sido amplamente estudadas nas 

sociedades indígenas, destacam-se as teorias de concepção e de doenças; o papel dos 

fluidos corporais e seu simbolismo; as proibições alimentares; e a ornamentação 

corporal. Assim, os mesmos princípios básicos parecem operar em várias sociedades 

indígenas. Trata-se de “uma ordenação da vida social a partir de uma linguagem do 

corpo” (SEEGER; DA MATA, 1979, p. 12), expressa por regras estruturais bastante 

consistentes e recorrentes, como a couvade, os resguardos, as reclusões e o luto.  

Apesar de apresentarem uma força ideológica de base comum, com ênfase na 

corporalidade, as diferentes significações dos fluidos corporais, bem como os variados 

processos de comunicação do corpo com o mundo subjazem as variações presentes 

entre as sociedades indígenas sul-americanas (SEEGER; DA MATA; VIVEIROS DE 

CASTRO, 1987). 

A partir do estudo da literatura etnográfica indígena, Grando (2006) aponta que 

os diversos rituais presentes nestas culturas iniciam-se antes mesmo do nascimento, 

acompanham o indivíduo ao longo de toda a sua vida e podem persistir até após a sua 

morte (como por exemplo, o funeral Bororo). Tais práticas visam a “fabricação de um 

corpo” específico que vai transformando a pessoa em cada fase do desenvolvimento no 

seu ciclo vital (GRANDO, 2006).   

Segundo Gennep (2011, p. 24): 

É o próprio fato de viver que exige as passagens sucessivas de uma 

sociedade especial a outra e de uma situação social a outra, de tal 

modo que a vida individual consiste em uma sucessão de etapas, tendo 

por término e começo conjuntos da mesma natureza, a saber, 

nascimento, puberdade social, casamento [...]. 
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A tecelagem do corpo acontece de forma gradual e constitui um processo que se 

estende ao longo da vida do indivíduo. Antes do nascimento, a responsabilidade pelo 

processo de tecer o corpo é coletiva, sendo realizada pelos pais e familiares, 

principalmente por meio de práticas sexuais e prescrições alimentares. Tais cuidados 

visam garantir que o novo membro adquira qualidades éticas necessárias, a fim de ser 

incorporado à sociedade de forma saudável e reconhecido no mundo dos vivos 

(GRANDO, 2006). 

Diferentemente da sociedade ocidental, que atribui o início da vida à junção de 

um espermatozoide com um óvulo, para o povo Suyá18 a criança é formada pela 

acumulação gradual de sêmen depositado no útero da mulher. Desse modo, o homem é 

o grande responsável pelo crescimento do feto, que deverá acrescentar sêmen por meio 

de repetidas relações ao longo da gestação. No caso, a mulher fornece apenas o lugar 

para o feto crescer e sua contribuição física para a criança ocorrerá por meio da 

alimentação adotada após o nascimento da mesma (SEEGER, 1980).  

Sobre a concepção de corpo do povo Yawalapíti19, da sociedade xinguana, 

Eduardo Viveiros de Castro (1979, p. 41) afirma que “o social não se deposita sobre o 

corpo Yawalapíti como um suporte inerte: ele cria este corpo”. Segundo o autor, o corpo 

– enquanto instância da natureza humana – é literalmente “fabricado” pela cultura, que 

o submete periodicamente a processos intencionais durante toda vida da pessoa. 

O corpo da criança Yawalapíti é “fabricado” de forma conjunta pelo homem e 

pela mulher e se dá por meio de várias relações sexuais, visto o papel formador do 

sêmen para essa sociedade. A fim de garantir à criança um desenvolvimento saudável, é 

necessário que os pais tomem algumas precauções. Durante a couvade, é necessário que 

o homem consuma eméticos vegetais e jejue, para garantir que todo o sangue da mãe 

que ficou na barriga do pai seja eliminado, caso contrário, o fluido ficará acumulado na 

barriga dos pais do recém-nascido e provocará efeitos deletérios para ambos 

(VIVEIROS DE CASTRO, 1979). 

                                                           
18 Os Suyá ou Kisêdje (como se autodenominam) são um povo de língua Jê que vive na região central do 

Parque Indígena Xingu (Médio Xingu). Além dos produtos de suas roças, os Suyá vivem da caça, da 

pesca e da coleta, porém, atualmente têm acesso facilitado a bens e produtos de consumo (SALVO et al., 

2009). 
19 Os Yawalapiti vivem na porção sul do Parque Indígena do Xingu, e sua língua pertence à família 

Aruak. Vivem basicamente da agricultura e da pesca, além de consumirem alguns produtos de caça. 

(Fonte: Instituto Socioambiental | Povos Indígenas no Brasil, <http://link-da-página-utilizada>, Acessado 

em: 03/2015). 

 

http://pib.socioambiental.org/backend/pt/povo/xingu
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Em sua pesquisa realizada com os Galibi-Marworno20, Codonho (2007) 

constatou que, para essa população indígena, a concepção ocorre a partir da mistura do 

sangue materno com o sangue paterno e este processo é desencadeado por meio de uma 

única relação sexual. Outra explicação recorrente na comunidade pesquisada baseia-se 

na ideia de que o corpo infantil é pouco a pouco construído por meio do sangue 

menstrual retido no corpo da mulher, que, no período da gravidez, deixa de ser 

eliminado. A formação corpórea do feto é complementada por meio da ingestão de 

alimentos pela mãe. 

De acordo com Seeger (1980), a ornamentação corporal utilizada pelo povo 

Suyá está estreitamente relacionada à “fabricação do corpo” e sua significação para esse 

grupo. A utilização de discos nos lábios e nas orelhas são requisitos que os diferencia e 

lhes confere a qualidade de humanos completos. Para eles, as faculdades humanas mais 

importantes são a audição e a fala, portanto, a ornamentação da orelha e do lábio torna-

se fundamental para o perfeito funcionamento desses órgãos.  

Em estudo realizado com os Kayapó-Xikrin21, do Pará, Clarice Cohn (2000) 

chama a atenção para as pinturas corporais e ornamentação, por expressarem aspectos 

importantes da cultura desse povo. Assim, quando uma criança nasce ela é 

imediatamente pintada para ser integrada à sociedade, uma vez que a pessoa social só se 

torna humana através da pintura. À medida que a criança vai crescendo, o corte de 

cabelo, os adornos e os motivos gráficos da pintura corporal se modificam e tomam 

significações diferentes, de modo que essas mudanças podem ser contempladas por 

todos. 

Grando (2004) afirma que, para o povo Bororo, são considerados humanos 

aqueles nascidos de pais que acataram as prescrições sexuais e dietéticas, receberam o 

corte do cabelo característico, nomes e adornos do seu clã, integraram-se ao código de 

respeito recíproco e evidenciaram bravura e generosidade. A autora explica que tais 

“práticas corporais numa perspectiva intercultural são promotoras de sentidos e 

                                                           
20 Os Galibi-Marworno habitam as vastas savanas e campos alagados do norte do Amapá, atualmente tem 

como língua materna uma variação do crioulo falado na Guiana Francesa e sua alimentação característica 

é composta de peixe, farinha e tucupi. (Fonte: Instituto Socioambiental | Povos Indígenas no Brasil, 

<http://link-da-página-utilizada>, Acessado em: 03/2015). 
21 Os Kayapó-Xikrin são falantes da língua Kayapó, da família linguística Jê, tronco linguístico Macro-Jê. 

É um povo seminômade cuja principal atividade econômica é a agricultura itinerante praticada por 

homens, mulheres e meninos. Várias vezes ao ano correm pelas florestas para a caça, coleta e 

estabelecimento de novas colheitas. (INSTITUTO SOCIOAMBIENTAL | Povos Indígenas no Brasil, 

<http://link-da-página-utilizada>, Acessado em: 03/2015). 

http://pt.wikipedia.org/w/index.php?title=Semin%C3%B4made&action=edit&redlink=1
http://pt.wikipedia.org/wiki/Agricultura_itinerante
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significados que qualificam as relações entre as gerações viabilizando a transmissão dos 

saberes tradicionais capazes de, ao fabricar o corpo, educar a pessoa” (GRANDO, 2004, 

p. 315). 

Com exceção dos rituais específicos que marcam as fases de formação 

importantes, como nascimento, puberdade, casamento e morte, o processo de educação 

materializada no corpo é contínuo e, como visto nos exemplos, se diferenciam em cada 

sociedade. Cada costume, rito ou técnica corporal é transmitido de geração a geração 

dentro de um determinado grupo e possuem significado e importância na educação deste 

corpo (GRANDO, 2006). 

Assim, num mesmo grupo étnico, o corpo, como matriz simbólica, será 

“fabricado” pelos mais velhos, autoridades na cultura de seu povo, com o intuito de 

educá-lo, formá-lo, e, a partir da transformação corporal, ser incorporado à sociedade, 

sentindo-se parte do seu grupo específico de idade, clã, sexo etc. Essa transmissão de 

saberes e fazeres dá-se por meio da educação tradicional, que ocorre de forma 

consciente e por transmissão simples (GRANDO, 2004).  

Como observado por Tassinari (2007, p. 17), a partir de estudos realizados com 

povos indígenas da América do Sul, “a preocupação com a educação parece ser muito 

mais direcionada a preparar os corpos para a aprendizagem e a mostrar como se fazem 

certas coisas do que falar a respeito delas”. Portanto, a educação do corpo ocorre não só 

com o recurso da palavra, mas principalmente a partir da observação atenta. 

 

1.3 Aspectos Culturais da Gestação e Parto 

 

Segundo Rodrigues (2006), a gestação é objeto de inúmeras atitudes rituais nas 

diferentes sociedades. Enquanto na cultura ocidental a maternidade é tida como um 

acontecimento sublime, na ilha de Bali, por exemplo, a gravidez é cerimonialmente 

desqualificante, portanto, mulheres nessa condição são proibidas de entrar em templos 

sagrados e se aproximar de sacerdotes. Em outras sociedades elas são impedidas de 

trabalhar e devem seguir uma dieta especial. Contudo, nota-se que todas as restrições 

são de ordem ritual, uma vez que existem sociedades que as desconhecem e outras que 

as invertem, prescrevendo aos homens alguns dos cuidados que, na sociedade ocidental, 

são esperados das mulheres. 
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O autor afirma que, embora as culturas de tradição ocidental exaltem a gravidez 

no plano ideológico, elas submetem a mulher a torturas de enjoos e desejos. A 

manifestação de tais desconfortos não está presente em todas as sociedades, o que leva a 

crer que eles fazem parte de um complexo sistema composto por fatores fisiológicos 

(mudanças hormonais e anatômicas) e fatores culturais típicos de sociedades 

particulares (RODRIGUES, 2006). 

Ao comparar os costumes contemporâneos encontrados em sociedades que 

vivem no chamado “mundo civilizado”, Laraia (1997, p. 16) exemplifica a diversidade 

de sentidos e significados, ao afirmar que “em algumas regiões do Norte do Brasil a 

gravidez é considerada como uma enfermidade, e o ato de parir é denominado 

“descansar”. Essa mesma palavra é utilizada, no Sul do país, para se referir à morte 

(fulano descansou, isto é, morreu)”.  

Outra diferente manifestação cultural apresentada pelo autor foi encontrada entre 

os índios Tupi, em cuja sociedade é o marido que ocupa a posição de protagonista do 

parto, uma vez que “é ele que se recolhe à rede, e não a mulher, e faz o resguardo 

considerado importante para a sua saúde e do recém-nascido” (LARAIA, 1997, p. 19). 

Ao investigar a produção biossocial do nascimento, Jordan (1993) apresentou de 

forma inédita, uma comparação entre a obstetrícia norte-americana e outros três 

sistemas de parto localizados em diferentes contextos culturais, a saber: Suécia, 

Holanda e Yucatán (México).  

A autora afirma que, apesar do processo fisiológico do parto ser, de certa forma, 

o mesmo nas diferentes culturas, nota-se que as práticas adotadas durante o parto e o 

nascimento são acentuadamente diferentes entre si, o que evidencia que o parto é um 

evento socialmente organizado e culturalmente produzido (JORDAN, 1993). 

Desse modo, parto e nascimento se apresentam cercados por simbolismos, 

crenças, mitos e rituais, com diferentes significados nas diversas sociedades, uma vez 

que cada grupo humano dispensa, para pais e filhos, cuidados e atenções que estão 

impregnados de significação simbólica característica de cada organização cultural. 

Gualda (2002, p. 41) afirma que “o parto constitui um ponto importante no 

processo de maternidade. Dar à luz uma criança nunca é simplesmente um ato 

fisiológico, mas um evento definido e desenvolvido num contexto cultural”. A autora 

assegura que, apesar da fisiologia do parto atravessar o tempo e a cultura, a 

universalidade dos fatos fisiológicos é modificada pelas diferentes sociedades, que 
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dispõem de regras para regular o local do nascimento, indicar o comportamento mais 

adequado da mulher e demais envolvidos no desenvolvimento do processo, bem como a 

forma de reagir ao nascimento da criança. 

Sobre as variações culturais das técnicas obstétricas, Rodrigues (2006, p. 80) 

expõe que: 

Em algumas sociedades as mulheres dão a luz em pé. Em outras, 

temperatura, limpeza e luminosidade são detalhes considerados sem 

importância. Há aquelas que adotam técnicas cirúrgicas para apressar 

ou facilitar o nascimento; outras as desconhecem. Para alguns grupos, 

o parto é um momento de dramática dor e de sofrimento físico; para 

outros, a dor física não se inclui no problema. Algumas técnicas 

culturais de parto incluem a presença de outras pessoas (médicos, 

parteiras, curandeiros, parentes etc.), enquanto se verificam também 

aquelas que são exercidas solitariamente pela parturiente, muitas 

vezes sob a interdição de o fazer diferente. 

 

Outros exemplos relativos à variedade de técnicas relacionadas ao nascimento e 

à obstetrícia foram apresentados por Mauss (2003, p. 412), que chamou atenção para a 

tendência de cada sociedade classificar seus atos como naturais: 

No nascimento do menino Buda, sua mãe, Mâya, agarrou-se a um 

galho de árvore. Ela deu à luz em pé. Uma boa parte das mulheres da 

Índia ainda fazem assim. Coisas que acreditamos normais, como o 

parto na posição deitada de costas, não são mais normais que as 

outras, por exemplo a posição de quatro. 

 

Segundo Jordan (1993), na maioria das sociedades, o nascimento e o pós-parto 

imediato são considerados momentos de vulnerabilidade para mãe e  filho, podendo, em 

alguns casos, representar perigo para toda a família ou comunidade. Portanto, a fim de 

lidar com os riscos associados ao nascimento, as pessoas tendem a produzir um 

conjunto de práticas e crenças que são projetadas para gerenciar o evento fisiológico e 

social que é o parto, de modo que, em muitos casos, só fazem sentido em um 

determinado contexto cultural.  

Qualquer que seja o costume de um sistema específico, os seus praticantes 

vão enxergá-lo sempre como o melhor caminho e a forma mais correta de trazer uma 

criança ao mundo. Por esse motivo, considera-se que, dentro de qualquer sistema, as 

práticas de parto apresentam-se de forma rotineira, padronizada e ritualizada (JORDAN, 

1993). 

Jordan (1993) afirma ainda que o modelo adotado para o nascimento é 

influenciado pela história local, ecologia, estrutura social, desenvolvimento tecnológico, 
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entre outros. Assim, é possível encontrar um baixo nível de variação dentro de um 

determinado sistema, enquanto que o intervalo de variação das práticas específicas de 

diferentes sistemas é extremamente grande. 

Ao considerar os diferentes procedimentos obstétricos adotados nas diversas 

culturas, Rodrigues (2006, p. 82) afirma que “muitos povos atingem graus de saúde 

comparáveis ou superiores aos nossos por meio de convenções completamente 

diferentes”. Para exemplificar tal afirmativa, citamos o sistema de parto da população 

indígena Enawenê-nawê, residente no estado de Mato Grosso, cujas mulheres possuem 

100% dos partos assistidos por parteiras. Quando o bebê nasce, o cordão umbilical é 

amarrado com um fio da barra da saia da parteira e seccionado com uma taquara. 

Imediatamente após, a criança é colocada no chão da casa, para tomar posse da sua terra 

e garantir proteção contra os espíritos maus. Durante o trabalho de parto e nascimento 

não se ouvem gritos de dor, nem o choro do bebê e a taxa de óbito e infecção neonatal é 

zero22.  

Considerando a capacidade feminina de gestar e parir, Rodrigues (2006, p. 81) 

assegura que a mulher é a “mediadora na transição da criança do reino da natureza para 

o domínio da cultura”, porém, em nenhuma sociedade a criança é reconhecida como um 

membro completo apenas em virtude de seu nascimento. Assim, procedimentos 

simbólicos são necessários para promover essa transição e incluir a criança no sistema 

social, como, por exemplo, a escolha de um nome e a atribuição de papéis que são 

essenciais para que a criança nasça socialmente. 

Nos países ocidentais, o parto tem sido cercado de aparatos tecnológicos 

médicos e essa medicalização caracteriza-o como um processo fisiológico disfuncional. 

Já nos países orientais, a exemplo do Japão, valoriza-se o parto vaginal 

desmedicalizado, que, assim como a gestação, não é considerado doença (DAVIS-

FLOYD, 1987). 

Levando-se em conta diferentes práticas de atenção ao parto e nascimento até 

aqui descritas, torna-se relevante ressaltar os estudos da antropóloga Robbie Davis-

Floyd (2001, 2009), realizados a partir da análise da atuação de parteiras mexicanas e da 

assistência norte-americana ao parto, que concebeu uma classificação dos atuais 

                                                           
22 Informações concedidas em entrevista com a Enfermeira Ana Beatriz de Oliveira Vasconcelos e 

Almeida, do Distrito Sanitário Especial Indígena (DSEI) Cuiabá - MT, em julho de 2013. 
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sistemas de atenção ao parto, denominados “modelo tecnocrático-hospitalar”, “modelo 

humanizado” e “modelo holístico”. 

Para Davis-Floyd (2001), o “modelo tecnocrático-hospitalar” trata-se de um 

sistema médico orientado pela separação entre corpo e mente, portanto, os profissionais 

sentem-se isentos de responsabilidade perante o paciente, enquanto sujeito mental e 

espiritual. O funcionamento do corpo é associado a uma máquina, defeituosa e 

imprevisível, necessitando da manipulação profissional para ser “posto em ordem”. 

Sob esse paradigma, predominante na medicina ocidental moderna, valoriza-se a 

ciência e a tecnologia. O diagnóstico e tratamento são realizados de fora para dentro e 

os atendimentos organizados de forma hierárquica e padronizada. A visão do corpo 

como objeto reforça o distanciamento entre médico e paciente, além do amplo uso de 

intervenções que objetivam corrigir disfunções. Neste sistema de atenção, buscam-se 

resultados rápidos, e a morte é entendida como um fracasso, uma vez que a tecnologia é 

usada para reverter o curso da natureza humana e postergar o seu fim. Tal modelo é 

intolerante para com outras modalidades de medicina, tidas como alternativas ou mais 

suaves (DAVIS-FLOYD, 2001).  

No modelo tecnocrático, o parto é visto como um momento crítico de uma 

máquina não confiável e que precisa ser controlada através de intervenções profissionais 

competentes. Davis-Floyd (2001; 2009) propõe utilizar a metáfora de produção fabril 

para entender o processo de trabalho em que médico e mulher estão envolvidos. O 

hospital equivale a uma fábrica, e o corpo da mulher uma máquina, sendo o recém-

nascido comparado ao produto final do processo industrial.  

Ao interpretar Davis-Floyd (2009), Carneiro (2011, p. 40) afirma que o 

atendimento ao parto hospitalar trata-se de um ritual simbólico: 

[...] que opera mediante o envio de mensagens e de símbolos e que sua 

apreensão é muito mais corporal e emocional do que racional, 

considera-se a cadeira de rodas oferecida à parturiente quando chega 

ao hospital como o símbolo de que ela se encontra incapacitada; a 

cama em que lhe pedem para deitar como a mensagem de que está 

doente e a ocitocina intravenosa como um cordão umbilical que 

conecta a mulher ao hospital, sinalizando sua dependência das 

instituições. Em função disso, cogita-se a possibilidade da mensagem 

maior ser a de que não é a mulher quem dá a luz, mas o poder 

patriarcal estatal. 

 

Para Davis-Floyd (2009), tal modelo pode ser compreendido como consequência 

e semelhança da sociedade ocidental globalizada, orientada pela ciência, tecnologia, 
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lucro econômico e instituições controladoras do corpo feminino. Assim, os 

procedimentos médicos permanecem em vigor não só por opção do profissional, mas 

principalmente em razão de aspectos culturais que transcendem à própria prática 

médica. 

Com princípios que divergem do modelo tecnocrático, o modelo humanístico surge 

em reação aos excessos da tecnocracia, com o objetivo de torná-la mais relacional, 

recíproca, individualizada, receptiva e empática. A visão humanizada reconhece a 

interconexão entre mente e corpo como entidades interligadas, portanto, a cura ocorre 

de fora para dentro e de dentro para fora. Nesse paradigma, a ciência e a tecnologia são 

contrabalançadas pela humanização e o paciente é visto como sujeito. Assim, a tomada 

de decisão e responsabilidade é compartilhada entre o profissional e o paciente. A morte 

é entendida como uma possibilidade aceitável (DAVIS-FLOYD, 2001).  

O modelo holístico pode ser entendido como aquele que mais se assemelha à 

cosmovisão característica das populações indígenas. Segundo a autora, esse paradigma 

combina a mais rica variedade de abordagens e indica uma unicidade entre corpo, mente 

e espírito. O corpo é tido como um sistema de energia conectado com outros sistemas, 

sendo a doença manifestação do desequilíbrio da totalidade corpo-mente-espírito. Há 

uma coexistência de múltiplas modalidades de cura, que é buscada principalmente de 

dentro para fora, tornando-se essencial valorizar a influência das emoções, do espírito e 

do ambiente, sendo a morte apenas uma etapa do processo (DAVIS-FLOYD, 2001). 

Assim, diante dos diferentes modelos de atenção ao parto expostos, entendemos, 

com Davis-Floyd (2001), que o atual modelo hegemônico de assistência ao parto e 

nascimento, na contemporaneidade, está ligado a uma lógica tecnicista e padronizante, 

que desconsidera as diferenças socioculturais e coloca a mulher em uma situação de 

passividade, ao ser destituído seu poder de escolha.  

Ao se referir à medicina moderna, e mais especificamente ao trabalho da 

obstetrícia, Pimentel (2013, p. 2) afirma que “esse modelo de assistência se inseriu na 

realidade brasileira por meio de dispositivos de colonialidade do saber, na medida em 

que desautorizou toda e qualquer outra prática existente localmente.” Assim, ao 

obedecer a uma racionalidade moderna e ocidental, esse modelo se propaga como um 

conhecimento universal e produtor da verdade. 

Segundo Zanotelli (2014, p. 491), “nossos saberes, nossas práticas, nossos 

poderes são fruto e expressão da colonização”. Embora a possibilidade da 
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descolonialidade dos saberes, práticas e poderes seja frágil e limitada, ela é viável, 

necessária e urgente. Assim, o autor afirma que “a superação da colonialidade se faz 

pela re-invenção da comunidade e de sua ética de respeito à outridade do outro”. 
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II CAPÍTULO 

A SOCIEDADE BORORO: CONTRIBUIÇÕES PARA A COMPREENSÃO DA 

TECELAGEM DO CORPO BOE 

 

Dentre os povos indígenas sul-americanos, a sociedade Bororo foi uma das mais 

estudadas pela etnologia, o que se explica pela “complexa organização social, rica 

cultura material e elaborada vida cerimonial deste povo” (SOUZA; PAGLIARO; 

SANTOS, 2009, p. 1). A cultura Bororo foi amplamente divulgada para o mundo por 

Claude Lévi-Strauss, por meio de sua antropologia estruturalista, e permanece sendo 

estudada por muitos pesquisadores até hoje (GRANDO, 2004). 

Habitantes do planalto central no estado de Mato Grosso, região Centro-Oeste 

do Brasil, o povo Bororo encontra-se atualmente distribuído em 11 aldeias, situadas em 

cinco Terras Indígenas já demarcadas: Jarudore, Meruri, Tadarimana, Tereza Cristina e 

Perigara (BRASIL, 2012). A língua falada é o bororo, do tronco linguístico Macro-Jê, e 

sua autodenominação é “Boe”, que tem por significado: gente, pessoa humana. 

Historicamente, a população Bororo foi considerada a maior nação indígena, 

ocupando, aproximadamente, 400 mil km2. Além do amplo território, foram igualmente 

amplas e conflituosas as relações e negociações, com os bandeirantes e colonizadores, 

que esse povo estabeleceu por toda a região que compreende a atual Baixada Cuiabana e 

Cáceres, na fronteira do Brasil com a Bolívia, o que reduziu drasticamente suas terras e 

população, ao longo de três séculos (BORDIGNON, 1986). 

A história das relações Bororo com os brancos é uma história de 

conflitos constantes. Durante pelo menos um século, os Bororo são 

lembrados como obstáculo ao “progresso” da região e perseguidos por 

forças militares e paramilitares. Sua história é uma história de 

resistência tenaz contra o avanço das frentes de expansão capitalista 

(pastoris, extrativistas e agrícolas) em seu território. (OPAN, 1987, p. 

58). 

  

Totalizando hoje uma população de pouco mais de 2.348 indivíduos (BRASIL, 

2012) acredita-se que, antes do contato com o não indígena, o povo Bororo chegou a 

somar 10 mil pessoas, que viviam, sobretudo, da pesca, caça, coleta de frutas e dos 

produtos de pequenas roças de milho, mandioca e fumo (BORDIGNON, 1986).   

Originalmente caçadores e coletores, o contato com a sociedade envolvente 

acarretou outras formas de relações sociais e econômicas, tais como a possibilidade de 

trabalho assalariado, a comercialização de artesanatos, a agricultura (nem sempre bem 
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sucedida), aposentadoria e benefícios governamentais. “Assim, a autonomia dos Bororo 

em relação à vida regional é mais acentuada no plano social e político do que no 

econômico” (SOUZA; PAGLIARO; SANTOS, 2009, p. 2). 

Tradicionalmente, as aldeias Bororo são construídas nas proximidades de rios e 

florestas e os baidogue (casas) se dispõem ao redor de um círculo que possui um 

diâmetro aproximado de 100 metros, tendo, ao centro, a casa dos homens (baimana 

gejewu) e o pátio das cerimônias e danças (bororo). A morfologia da aldeia tem um 

significado fundamental para a organização social Bororo, o que a diferencia de outros 

grupos indígenas. A formação circular traduz uma estrutura de igualdade entre os 

diversos grupos que a compõem (clãs, grupos domésticos, linhagens) e mantem entre si 

uma relação de complementaridade diante das diferenças, em detrimento de uma relação 

de dominação/subordinação (NOVAES, 1983; BORDIGNON, 1986). 

Apesar da disposição circular das casas ainda ser considerada o modelo ideal, a 

única aldeia que conserva semelhante estrutura original é a Córrego Grande (NOVAES, 

1983), conforme mostra a figura a seguir, datada de 1971. 

 

Fotografia 1 – Formato circular da Aldeia Bororo de Córrego Grande, 1971 

 
                       Foto: Sylvia Caiuby Novaes. Fonte: Google. 

 

 

A organização do povo é dualista, ou seja, dividida em duas metades distintas 

denominadas Exerae e Tugaregue (Figura 2). Cada uma delas é composta por quatro 

clãs e cada clã vários subclãs. Todas as insígnias clânicas Bororo possuem por um 
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conjunto de símbolos, cantos, nomes e adornos característicos (SOARES, 2008; 

BORDIGNON, 1986). 

 

Figura 2 – Disposição da Aldeia Bororo e suas principais divisões clânicas 

 
          Fonte: COLBACCHINI e ALBISETTI (1942, p. 34). 

 

A divisão não é excludente, ao contrário, apesar de opostas, estabelecem uma 

aliança entre si, onde todos são incluídos, cada qual com o seu lugar expresso dentro da 

sociedade. Tal configuração favorece a coesão interna do grupo, uma vez que a 

principal característica desse sistema está pautada na lógica de dividir para somar 

(SOARES, 2008).  

As metades clânicas não são autônomas, uma vez que seus membros não podem 

existir socialmente sem um par, sem a outra metade, que permite as trocas entre si, de 

maneira que as atividades culturais são celebradas em forma de complementaridade 

entre as duas partes. Os moradores de uma metade só podem se casar com os da outra e 

o funeral de um finado é feito pelos membros da outra metade clânica. Semelhante 

divisão simbólica não causa divergências nas relações entre os clãs, ao contrário, cada 

metade ao mesmo tempo em que é devedora, é credora da outra (SOARES, 2008; 

BORDIGNON, 1986).  
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Cada grupo familiar e seu clã estarão sempre representados dentro do grupo 

maior. Os lugares, status e normas sociais que devem ser respeitados são reafirmados 

pelas tradições, expressas por narrativas míticas, que os lembram de um passado que 

deve ser continuamente reproduzido (SOARES, 2008). 

As casas tradicionais Bororo são de palha, possuem cobertura do tipo duas 

águas, chão de terra batida e suas paredes são feitas com uma espécie de esteira, 

trançada pelas próprias mulheres. Apesar da arquitetura simples, elas são extremamente 

versáteis. Esse tipo de construção é a mais adequada ao clima local, uma vez que nos 

períodos mais quentes do dia seu interior é fresco e, mesmo nas noites frias, o clima 

continua agradável, em decorrência do calor retido durante as horas de sol (NOVAES, 

1983). 

Dentre as cerimônias tradicionais Bororo destacam-se a imposição do nome às 

crianças, a furação de orelha e lábio inferior, a festa do milho novo, a preparação para a 

caçada ou pescaria, a festa do couro da onça, o ritual do funeral, entre outros 

(GRANDO, 2004). 

Novaes (2006, p. 284) afirma que “de todos os eventos que marcam o ciclo da 

vida entre os Bororo, a morte é, certamente, a mais celebrada. Não há vida sem morte 

nessa sociedade”, portanto, o funeral Bororo é considerado complexo e importante. 

Durante as cerimônias, que podem se estender até três meses, quando ocorre o enterro 

definitivo dos ossos, são evocadas as almas de antepassados e de heróis culturais. O 

funeral permite aos mais jovens o aprendizado sobre o universo simbólico do seu povo, 

os lembra das regras de reciprocidade e é nessa ocasião que eles são formalmente 

iniciados na vida adulta. Mesmo já tendo se passado mais de três séculos de contato, 

esse ritual se mantem presente nas comunidades com as mesmas características 

(NOVAES, 1983; GRANDO, 2004). 

Segundo Viertler (1991, p. 57), “o funeral constitui um modo de restabelecer a 

ordem doméstica e comunitária, a harmonia social e a integridade física dos enlutados. 

É, portanto, nesse ritual que os Bóe encontram o sentido de suas vivências”. O funeral é 

considerado momento propício para a produção e difusão do conhecimento que se dá de 

diversas formas, por exemplo, pelos cantos entoados, danças, caças e pesca (NOVAES, 

2006). 

Pautado nos estudos da Enciclopédia Bororo, Bordignon (1986, p. 45) descreve, 

de forma sucinta, as etapas que compreendem o funeral: 
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Os ritos fúnebres iniciam-se com a morte, às vezes com a agonia de 

indivíduo e terminam com a sepultura definitiva de seus ossos, 

devidamente ornamentados, numa lagoa. Pode durar um mês, às vezes 

até três, pois é necessário esperar a decomposição do corpo para que 

se possa proceder à ornamentação dos ossos. O defunto, no primeiro 

enterro, é inumado numa cova rasa no “bororo”. Diariamente a cova é 

regada para acelerar o processo de decomposição. Durante esse 

período inúmeros rituais são realizados como danças, caçadas, 

refeições, representações de espíritos, abluções, escarificações, 

incineração dos pertences do finado e outros. Esses rituais são sempre 

acompanhados de cantos solenes e longos [...]. O funeral mobiliza 

toda a sociedade borora: indivíduos da aldeia e outros vindos de outras 

aldeias para participarem do funeral. Toda a tribo participa do funeral: 

vivos e mortos evocados pelos seus parentes, homens, e heróis do 

passado, espíritos e elementos da natureza.  

 

Os costumes dos antepassados são leis e normas da sociedade, cujos chefes 

Bororo e anciãos zelam pela sua conservação. Não há julgamentos ou penas para o não 

cumprimento das tradições, a única sanção é a reprovação pública. Os Bororo gozam de 

liberdade completa e submetem-se voluntariamente aos costumes do seu povo, sem 

qualquer anarquia. Para tanto, se dedicam à educação das crianças, que aprendem, desde 

muito cedo, o respeito às tradições do seu povo (COLBACCHINI; ALBISETTI, 1942). 

Não existem relações de dominação/subordinação ou divisão de classes. Após a 

morte, os Bororo deixam um legado moral, não há herança patrimonial que favoreça 

classes sociais, uma vez que todos os pertences do finado são incinerados. Apesar do 

grande respeito atribuído aos chefes, todos são considerados iguais e vivem como uma 

grande família, e possuem os mesmos direitos e deveres (COLBACCHINI; 

ALBISETTI, 1942, p. 168). 

O bári é muito estimado por todos. Reconhecido como o intermediário entre os 

espíritos e os Bororo, esse xamã conhece os segredos da natureza, das curas das 

doenças, faz benzimentos para afastar maus espíritos e adivinha o futuro. Sua função é 

exercida devido às tendências pessoais inatas, e não por eleição (COLBACCHINI; 

ALBISETTI, 1942, p. 101). 

A falta de respeito das crianças para com seus pais ou pessoas mais velhas é 

extremamente censurada e incomum. A criança é ensinada sobre os conhecimentos que 

um Bororo deve ter, nas atividades que precisa saber desempenhar e em tudo o que 

precisa ser evitado. Para tanto, os pais se utilizam dos mitos ou admoestações quando 

ocorrem transgressões de costumes tradicionais, contudo, as repreensões são raras e, 
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quando acontecem, são feitas sem o uso de castigos corporais (COLBACCHINI; 

ALBISETTI, 1942, p. 182-183). 

Outras importantes formas de educar se dão através dos discursos dos chefes e 

anciãos, proferidos no período noturno, assim como durante as festas e cerimônias 

rituais tradicionais. Às meninas cabe acompanhar sua mãe nos afazeres domésticos, 

enquanto aos meninos aprendem as atividades de domínio masculino, como 

manipulação do arco e flecha, caça e pesca (COLBACCHINI; ALBISETTI, 1942, p. 

170). 

Colbacchini e Albisetti (1942) afirmam que os Bororo, em geral, são 

observadores minuciosos e nada escapa a sua sutil perspicácia. Além dessa qualidade, 

possuem também uma visão muito apurada, que os permite avistar nitidamente objetos a 

longas distâncias, favorecendo a visualização da presa. 

Outra categoria particular da sociedade está relacionada à noção de tempo, 

fundamental para a localização no mundo. Em oposição a nossa visão de tempo linear e 

sequencial, para os Bororo o tempo é cíclico e possui uma relação intrínseca com a 

natureza. Assim como a lua, o tempo está estruturado em fases, cada uma com 

qualidades e características próprias, tornando algumas atividades mais adequadas para 

serem desenvolvidas em determinados períodos, e outras menos apropriadas, como a 

colheita do milho, a pesca etc. (FRANCISCO; SILVA, 2008).   

É muito comum ouvir a palavra marigudu quando se referem a um tempo 

passado. Essa expressão significa “antigamente”, assim, dificilmente se tem uma 

precisão exata de quando os eventos aconteceram. Para eles, deve se dar importância 

àquilo que foi definido num tempo mítico e é narrado pelos mitos. Assim, quando o 

indivíduo participa de um ritual, ele revive aquilo que é narrado no mito (FRANCISCO; 

SILVA, 2008).   

Apesar de ter sua história permeada por valores da cultura ocidental, 

hegemonicamente branca e capitalista, que embasam as relações autoritárias e 

etnocêntricas, a população Bororo demonstra resistência e busca se afirmar como um 

povo diferenciado, mantendo viva a sua cultura e a complexa organização social 

(GRANDO, 2004). 

Ao descrever o cenário da população Bororo, Bordignon (1986) afirma que 

muitos, no passado, acreditavam que a população Bororo se extinguiria, contudo, 

observa-se atualmente um discreto aumento populacional. O autor observa que, 
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fisicamente, os Bororo não são tão fortes e altos como no passado, e a essa nova 

condição física atribui mudanças na alimentação, principalmente com a introdução do 

sal e açúcar, antes desconhecidos. O hábito do consumo de açúcar, agregado à dieta 

alimentar a partir do cultivo da cana de açúcar e fabricação da rapadura, também 

acarretou consequências trágicas para a saúde bucal, que pode ser frequentemente 

verificada no grande número de pessoas que apresenta problemas dentários. 

Baldus (1979, p. 62) também observou esta problemática entre os Bororo ao 

relatar que: 

Parece que a maneira de se alimentar importada pela nossa civilização 

não tem efeito favorável. Enquanto, antes, mesmo os velhos possuíam 

ainda todos os dentes, hoje muitos moços e moças já perderam grande 

parte da dentadura. Os Bororo indicam como causa o fato de, 

antigamente, ingerirem as bebidas e comidas mornas enquanto que 

atualmente ingerem-nas quase sempre muito quentes, mas às vezes, a 

água é muito fria. 

 

Outro agravante das condições de saúde é o sedentarismo, que surge com a 

impossibilidade do nomadismo, característico do povo que dependia da migração para a 

renovação dos recursos naturais. Assim, atualmente possuem uma tendência maior ao 

ganho de peso e estão mais suscetíveis ao surgimento de doenças, como diabetes e 

hipertensão, pelo acentuado consumo de comidas e bebidas açucaradas (BORDIGNON, 

1986). 

Hoje, um dos problemas mais sérios enfrentados é o alcoolismo, que afeta 

parcela das comunidades, causando desestruturação social e autodestruição coletiva. 

Apesar do consumo de bebidas levemente alcoólicas se constituir em hábito antigo, a 

partir do contato com a sociedade envolvente a aguardente tornou-se conhecida, e 

muitas vezes oferecida gratuitamente, o que originou um aguda dependência nos 

indígenas. Apesar das leis proibirem sua comercialização, nota-se um descaso das 

autoridades em fazê-las cumprir, assim como uma facilidade na transgressão por parte 

dos comerciantes (BORDIGNON, 1986, p. 45). 

 

2.1 A Posição Social da Mulher e a Iniciação do Jovem Bororo 

 

Nas sociedades indígenas, o papel feminino e sua influência revelam 

especificidades importantes que indicam diferenças significativas em relação à 

sociedade nacional envolvente, especialmente com relação às questões de gênero em 
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suas interfaces com o trabalho, poder e participação política (GRUBITS; DARRAULT-

HARRIS, 2005).  

Na sociedade Bororo, a mulher ocupa uma posição eminentemente privilegiada. 

O matriarcado lhe dá o direito de precedência, portanto, toda descendência pertence à 

linha materna. Assim, após o nascimento, a criança recebe um nome do clã da mãe, ao 

qual passa a pertencer: “Tem direito à cidadania Bororo todo o nascido de mulher 

Bororo”. A ausência da descendência feminina pode levar a extinção de um clã, o que 

comprova que a mulher é a verdadeira coluna familiar e não o homem 

(COLBACCHINI; ALBISETTI, 1942, p. 181). 

Segundo Baldus (1979), em geral, os Bororo são monogâmicos e os poucos 

casos de poligamia existentes, são reprovados pela maioria na comunidade. Apesar 

disso, o autor observa que “ambos os sexos não guardam severamente a fidelidade 

conjugal” (BALDUS, 1979, p. 83).  

Depois do casamento, cujo pedido sempre parte da mulher, ela continua 

morando na casa de seu clã, onde recebe seu esposo para habitar com ela. O matrimônio 

é um acontecimento privado, que interessa somente aos dois envolvidos, não sendo 

necessária a realização de manifestações sociais formais (COLBACCHINI; 

ALBISETTI, 1942, p. 40). Em caso de separação, o marido deve sair de casa, enquanto 

a mulher permanece na moradia em companhia dos filhos e filhas (NOVAES, 1983).  

As altas taxas de separação entre os Bororo faz com que um homem possa morar 

em várias casas ao longo de sua vida. As mulheres casam-se mais jovens do que os 

homens e é possível identificar um número significativo de adultos, tanto homens 

quanto mulheres, fora de uniões conjugais (SOUZA; PAGLIARO; SANTOS, 2009).  

Conforme a tradição original, o matrimônio deve ser sempre realizado entre um 

homem e uma mulher de metades exogâmicas opostas, portanto, a escolha do marido ou 

da esposa não é inteiramente livre, uma vez que homens e mulheres tugaregue devem 

consolidar relações matrimoniais com mulheres e homens exerae (BORDIGNON, 

1986). 

Apesar de essa tradição ainda hoje ser considerada ideal no imaginário dessa 

sociedade, ela não têm sido obedecida em todos os casos. Em sua pesquisa com o povo 

Bororo de Meruri, Grando (2004) afirma que a própria sociedade, bem como os padres 

salesianos, atribui o grande aumento dos casos de separação a esse desvio de 

comportamento, que torna os casamentos mais instáveis: 
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Entre estes índios, os direitos do matriarcado dão à mulher uma 

notável independência social e um absoluto domínio doméstico: ela 

pode escolher o esposo; pode a seu gosto livrar-se dele pelo divórcio 

expulsando-o de casa; durante o matrimônio não depende dele, que 

não é o “esposo”, no sentido que lhe damos nós, mas o simples 

excitador de prazer e da prole: é a dona da cabana. É também tida em 

alta consideração moral e intelectual. Nas lendas os conselhos mais 

prudentes e astutos muitas vezes são dados por mulheres mais velhas. 

(COLBACCHINI; ALBISETTI, 1942, p. 179). 

 

A mãe é o centro da família e os filhos permanecem sob sua vigilância até a 

puberdade, quando, então, se emancipam: os rapazes entram para a sociedade dos 

homens, e as mulheres se casam (COLBACCHINI; ALBISETTI, 1942, p. 40). Assim, 

geralmente residem em uma casa um casal mais velho, suas filhas casadas, com seus 

respectivos filhos, e os filhos homens ainda solteiros. A casa Bororo pode ainda ser 

abrigo para parentes vindos de outras aldeias, pertencentes ao mesmo clã que o das 

mulheres da casa. Apesar da grande mobilidade de pessoas que se agregam e deixam a 

casa Bororo, tal comportamento é relativamente menor por parte das mulheres 

(NOVAES, 1983). 

Se na maioria das sociedades a casa é reconhecida como o reino das mulheres, 

entre os Bororo esse aspecto é ainda mais evidente. O espaço doméstico se caracteriza 

por ser um campo social nitidamente feminino, onde os homens o frequentam somente 

para dormir e comer, enquanto as mulheres nele permanecem a maior parte do tempo. 

Em casa, elas se ocupam com as tarefas consideradas tipicamente femininas, como a 

preparação dos alimentos e dos artefatos de palha (NOVAES, 1983). Todas as 

atividades referentes ao ambiente doméstico é de domínio da mulher, ainda que se trate 

de um trabalho pesado e que exija esforço físico (COLBACCHINI; ALBISETTI, 1942). 

Além das visitas realizadas a outras mulheres, com quem frequentemente trocam 

favores, outros motivos que justificam suas saídas de casa estão relacionados à coleta de 

frutas na mata, a ida ao rio para fazer uso da água, e o trabalho na roça, uma vez que 

tendo se introduzido a agricultura, o semear e colher passou a pertencer às mulheres 

(NOVAES, 1983; COLBACCHINI; ALBISETTI, 1942).  

É evidente que o matriarcado garantiu à mulher gozar de muita liberdade, pois 

são independentes dos homens nos campos doméstico, matrimonial e econômico-

vegetal23 (COLBACCHINI; ALBISETTI, 1942). Segundo Grando (2004, p. 167), “ao 

                                                           
23 Tendo-se introduzido a agricultura, todos os trabalhos relacionados ao plantio e colheita tornaram-se de 

domínio feminino nas comunidades Bororo (COLBACCHINI; ALBISETTI, 1942). 
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carregar consigo a casa nas costas, a mulher assegura sua posse perpétua, enquanto ao 

homem cabe garantir outras necessidades”.  

Sobre a elevada posição social e independência da mulher Bororo, Colbacchini e 

Albisetti (1942, p. 170) afirmam: 

A mulher é sempre a dona da casa, que lhe pertence exclusivamente; o 

marido como tal, ali entrou porque ela quis. Este ato de sua vontade 

ou de sua superioridade aparece sempre em tudo que diz respeito à 

família [...] A mulher, portanto, entre os bororo será sempre a “célula 

mater”, o elemento básico essencial da sociedade familiar.  

 

Outro costume relatado pelos autores e que evidencia a importância social da 

mulher pode ser observado quando o marido retorna da caça coletiva, ocasião em que 

ele não entra na casa carregando o animal abatido, mas é a mulher quem vai ao seu 

encontro para recebê-lo. De acordo com o autor, esse hábito não caracteriza uma atitude 

de cortesia por parte da esposa, mas sim a posição superior ocupada por ela. Após 

preparar o alimento da forma como ela achar melhor, é também a mulher (esposa, filha 

ou mãe) que compartilha a caça, levando parte dela à casa de parentes. Apesar do 

predomínio social da mulher na comunidade Bororo, existe também uma sociedade 

masculina com direitos e poderes, dos quais as mulheres são excluídas. Para que os 

jovens possam se integrar a esta sociedade, é necessário passar por um ritual de 

iniciação, que ocorre quando os meninos atingem a puberdade (entre 12 e 14 anos 

aproximadamente) (COLBACCHINI; ALBISETTI, p. 170-171). 

Após um rito solene e público, que marca o início da vida entre homens, o jovem 

deixa a casa de sua mãe e a convivência com as mulheres (irmãs, primas, avó) para 

habitar oficialmente a casa central (bái mána gejéwu), onde passa a morar até atingir a 

maturidade. Essa casa corresponde à esfera jurídica, política e ritual da sociedade e, 

embora possa ser ocasionalmente frequentada pelas mulheres em situações rituais 

especiais, como nos funerais, caracteriza-se por ser um território tipicamente masculino. 

No período em que os jovens permanecem na casa dos homens, eles recebem conselhos 

morais e conhecimentos tradicionais dos adultos e anciãos (MENDONÇA, 2006; 

GRUBITS, DARRAULT-HARRIS, PEDROSO, 2005). 
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III CAPÍTULO 
 

SABERES E PRÁTICAS TRADICIONAIS BORORO: CONCEPÇÃO, 

GESTAÇÃO, PARTO E PÓS-PARTO 

 

No presente capítulo serão apresentados os processos de educação 

tradicional que se inscrevem no corpo Bororo que vivencia a concepção, a gestação, 

o parto e o pós-parto. Os saberes e fazeres relativos às fases do ciclo vital são 

compartilhados entre gerações, no interior de uma família extensa e se apresentam 

impregnados de sentido no contexto da experiência vivida24. 

Sobre os saberes tradicionais, Orivaldo afirma: 

Na nossa tradição tem muitas coisas com relação às gestantes, dá um 

livro de coisas... Mas hoje está muito mudado do que era 

antigamente... As coisas mudaram muito daquela época em que os 

partos era normal e em casa... (ORIVALDO. Entrevista. Córrego 

Grande, 02/02/2014). 

 

Com as transformações sociais vivenciadas, parte dos saberes e fazeres relativos 

ao sistema de parto tradicional foram ressignificados. Contudo, mesmo diante das 

profundas mudanças acarretadas, principalmente, a partir do contato com o não indígena e 

consequente alteração do cenário do parto, nota-se que as práticas biomédicas (modelo 

médico oficial), presentes no cotidiano da aldeia, estão articuladas ao uso de práticas 

tradicionais de atenção à saúde, apesar das significativas diferenças entre elas. 

Helman (2006) explica que os sistemas populares de saúde frequentemente 

compreendem uma série de normas e crenças específicas para cada grupo cultural, que 

visa orientar um comportamento preventivo de agravos e doenças para si próprio e para 

a comunidade, incluindo cuidados específicos com a alimentação, forma de se vestir, de 

trabalhar, de rezar e de conduzir a vida de uma forma geral. Em algumas sociedades, a 

conservação da saúde inclui ainda o uso de feitiços, amuletos e medalhões religiosos 

para afastar a má sorte e as doenças. 

Com Menéndez (2009, p. 48) entendemos que tais práticas, que serão descritas 

neste capítulo, se configuram como práticas de “autoatenção”, por se tratarem de: 

[...] representações e práticas que a população utiliza tanto individual 

quanto socialmente para diagnosticar, explicar, atender, controlar, 

aliviar, suportar, curar, solucionar ou prevenir os processos que afetam 

sua saúde em termos reais ou imaginários, sem a intervenção central, 

                                                           
24 Os depoimentos dos sujeitos da pesquisa serão, sempre, colocados em relevo no recuo, independente do 

número de linhas, e sempre grafados em itálico. 
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direta e intencional de curadores profissionais, embora eles possam ser 

os referenciais dessa atividade. 

 

Mesmo que a gestação, parto e pós-parto não sejam tratados pelos Bororo como 

doença, uma série de práticas dedicadas a esses processos articulam saberes voltados à 

prevenção de agravos e adoecimentos, além da manutenção do bem-estar da mãe, do pai 

e da criança durante esse período. Assim, as práticas de “autoatenção” referem-se às 

atividades manejadas intencionalmente nos processos de saúde, doença e atenção, de 

forma relativamente autônoma aos especialistas (MENÉNDEZ, 2009). 

Além de contribuir para a manutenção da saúde, as práticas tradicionais estão, 

entre os Bororo, envolvidas no tecer de corpos e de pessoas. Portanto, manter tais 

práticas milenares, bem como sua complexa organização social continua sendo o 

princípio fundamental da vida em Córrego Grande.  

A transmissão dos saberes e fazeres Bororo ocorre por meio da educação 

tradicional, que começa a ser inscrita no corpo antes mesmo da concepção e é 

fundamental para os processos de identificação e reconhecimento da pessoa na 

sociedade. Com relação às mulheres, compreendemos que a educação inscrita desde 

muito cedo no corpo da menina é imprescindível para que esta possa assumir seu papel 

social de mulher e mãe, atendendo as suas próprias expectativas e as de seus familiares. 

A educação a que nos referimos neste estudo não se restringe ao ensino 

oferecido no ambiente da instituição escolar, mas está, principalmente, relacionada com 

os saberes transmitidos comunitariamente, na vida cotidiana da aldeia e dentro dos 

núcleos familiares, que possuem normas, tempos e espaços próprios. Esse processo se 

pauta em um cuidado na forma de ensinar e de aprender que cada pessoa precisa para 

exercer o seu direito de escolha individual e coletiva. 

O método de ensino-aprendizagem não se restringe ao recurso da palavra, mas se 

baseia principalmente na observação atenta, uma vez que determinados saberes são 

aprendidos no fazer. Além de se preocupar na transmissão das habilidades necessárias 

para os trabalhos diários, a educação Bororo dedica-se principalmente a tecer corpos 

saudáveis, o que está relacionado com o ensinamento de valores morais e éticos, 

mediante a ingestão de alimentos adequados, resguardos e prática de determinadas 

técnicas corporais durante todo o ciclo de vida.  

O capítulo está organizado em quatro áreas temáticas, a saber: “Resguardos da 

menstruação, fertilidade e contracepção”; “O modo de conceber, gestar e parir Bororo”; 
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“Dietas e resguardos: da gravidez ao pós-parto”; e “Aleitamento materno”.  

A partir desses temas estabeleceremos um diálogo com o referencial teórico, 

buscando alcançar, nesse movimento, a compreensão do processo de educação do corpo 

Bororo que vivencia a concepção, gestação, parto e pós-parto. Tal apreensão se faz 

importante no sentido de valorar e respeitar a diversidade étnica e cultural que se 

apresenta nos diversos espaços de fronteira. 

 

3.1 Resguardos da Menstruação, Fertilidade e Contracepção  

Diferentemente dos meninos, não há iniciação para o sexo feminino na 

cultura Bororo. Como afirmam os dados registrados na literatura mais antiga sobre 

os rituais desse povo: “[...] nenhuma cerimônia solene e pública marca a passagem 

da menina para a puberdade” (COLBACCHINI; ALBISETTI, 1942, p. 175), contudo, 

quando é chegada à primeira menstruação, alguns cuidados especiais se fazem 

necessários. 

Segundo relato dos Bororo, atualmente, a idade da menarca varia entre 10 e 

13 anos, e, quando ela acontece, a menina deve permanecer dentro de casa em 

repouso, não sendo recomendado sair para coletar frutas ou mesmo se levantar para 

caminhar, visto os riscos decorrentes de tais comportamentos: 

 Uma menina morreu aqui, eu vi... Ela era muito novinha, a 

vó dela falava pra ela não fazer as coisas e ela era muito 

arteira, aí a menstruação subiu para cabeça e ela 

morreu... (IVONE. Entrevista. Córrego Grande, 01/02/2014). 

 

Entre as sociedades ameríndias, o sangue é considerado uma substância 

poderosa, que pode acarretar saúde/vida ou doença/morte. O sangue decorrente da 

menstruação, parto e pós-parto é fonte de impureza e perigo para o povo Bororo, 

portanto, entrar em contato com este fluído, de grande importância simbólica, durante 

estes períodos, desencadeia um processo de transformação que deve ser controlado e 

dirigido através de dietas e tratamentos específicos.  

Scopel (2014, p. 96) afirma que isso acontece “porque o sangue poderia ser um 

veículo diluidor das fronteiras entre os domínios humanos e não humanos”. Assim, o 

resguardo25 da menstruação e do pós-parto torna-se necessário, uma vez que a mulher se 

                                                           
25 O período de resguardo refere-se às ações de guardar, cuidar com proteção (LUZ; BERNI; SELLI, 

2007). 
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encontra em um estado físico específico, caracterizado por uma condição de maior 

vulnerabilidade. 

A partir do relato das anciãs Bororo, o resguardo da mulher menstruada, deve ser 

um período de reclusão, restrições alimentares e interdições de algumas condutas. Ao se 

privar de algumas atividades cotidianas, a menina diminui o risco de reverter o 

sangramento vaginal para a cabeça, portanto, o conjunto de cuidados é orientado por 

uma noção de prevenção, sendo que seu descumprimento pode gerar doenças e até 

mesmo morte. 

Diferentemente dos Bororo, entre os Yaminawa, do Peru, as meninas não devem 

permanecer reclusas na ocasião da menarca, porém, devem evitar determinados tipos de 

alimentos, além de ser recomendado banhos com plantas específicas, com o intuito de, 

no futuro, não sofrer com cólicas menstruais doloridas, nem com hemorragias intensas. 

A partir desses procedimentos, seus corpos irão adicionando determinadas 

características importantes para a mesma sociedade (INSTITUTO OLHAR 

ETNOGRÁFICO, 2007). 

Entre diversos grupos indígenas, muitos rituais de dieta, adotados a partir da 

menarca das meninas, têm como objetivo preparar, de forma adequada, os corpos das 

jovens para a sua vida reprodutiva. Em alguns povos, esta preparação lhes permitirá 

corpos fortes, partos rápidos e pouco doloridos (INSTITUTO OLHAR 

ETNOGRÁFICO, 2007, p. 91). 

A dieta da mulher Bororo sofre profundas alterações durante o período de 

sangramento. Algumas anciãs afirmam que a menina deve privar-se de todo tipo de 

alimento, sendo permitida apenas a ingestão de um pouco de água, pois, 

[...] se a menina comer as coisas, ela fica sem força e começa a 

ficar velha cedo. (DORINHA. Entrevista. Córrego Grande, 

30/01/2014).  

 

 No entanto, Dorinha assegura que os caldos de arroz ou de feijão podem 

substituir os alimentos usualmente consumidos.  

Conforme visto no capítulo teórico, que apresenta o papel social da mulher 

Bororo, é extremamente importante que as meninas adquiram corpo forte, uma vez que 

logo ela assumirá todos os afazeres da casa, inclusive aqueles mais pesados, como o 

trabalho na roça. Portanto, uma menina fraca ou com sinais de envelhecimento precoce 

não atenderia as qualidades e virtudes compartilhadas e estimadas pela sociedade. 
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Os achados relacionados à educação do corpo durante a menarca corroboram 

com a pesquisa de Scopel (2014), realizada com o povo Munduruku, no estado do 

Amazonas. A autora afirma que o resguardo da menstruação constitui um momento 

privilegiado, mas não exclusivo, para o aprendizado de saberes, habilidades e 

qualidades socialmente valorizadas e necessárias ao longo de toda a vida. Portanto, o 

resguardo é tido como um “esforço intencional na manutenção da saúde e da condição 

de pessoa” (SCOPEL, 2014, p. 96).  

Outras consequências da quebra da dieta nesse período estiveram associadas 

ao tipo de alimento ingerido: 

 A minha menina comeu muito amora aí a menstruação 

dela veio muito e ela nem cruzou com homem... (IVONE. 

Entrevista. Córrego Grande, 01/02/2014). 

 

Ivone explica que o consumo de frutas do homem “branco”, como a amora, 

pode acarretar danos, no caso, uma transformação corporal que resultou em um 

fluxo sanguíneo excessivo e se prolongou por sete dias. Além de evitar tais 

alimentos, as relações sexuais também devem ser proscritas durante o período 

menstrual, por representarem uma prática de saúde para elas. 

Essa ideia não é estranha a outros povos. Os Yaminawa, do Peru, e os 

Manchineri, do Acre, atribuem o enfraquecimento geral do seu povo à tendência de 

adoecer e de perder o poder xamânico, quando consumidos alimentos do não indígena. 

Essa é uma questão que preocupa vários grupos indígenas das Terras Baixas de América 

do Sul, uma vez que os alimentos consumidos são os grandes responsáveis pela 

formação do corpo da pessoa e estão intimamente ligados à construção da identidade. 

Por isso, “o consumo continuado e intensivo de alimentos dos ‘brancos’, por exemplo, 

desencadeia uma transformação corporal que implica uma mudança de identidade, um 

tornar-se ‘branco’” (INSTITUTO OLHAR ETNOGRÁFICO, 2007, p. 93). 

Na região de Cuiabá, no universo dos saberes populares, a amora é utilizada 

no período da menopausa, para reposição hormonal natural, o que pode estabelecer 

sentido para experiências acumuladas entre as tradições não indígenas e indígenas 

que convivem nessa região há mais de três séculos. Assim como este, outros saberes 

relacionados aos cuidados recomendados durante o período menstrual presentes nas 

falas das mulheres Bororo, também são partilhados pela população local. 

Com relação às atitudes comportamentais, a menina, deve abster-se de 

[...] passar nas teias de aranha para não estragar as vistas. 
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(VALDOMIRA. Entrevista. Córrego Grande, 04/02/2014). 

  

e de tomar banho, uma vez que, se a cabeça for molhada durante o período em que 

o fluxo de sangramento é intenso, os cabelos podem ficar brancos precocemente, ou 

resultar em forte cefaleia. A pele e o rosto também não podem ser lavados ou 

tocados, sob o risco de sofrer envelhecimento precoce: 

 Tem que coçar a cabeça ou o corpo com um pedaço de 

pau, por que se não fica velha... (DORINHA. Entrevista. 

Córrego Grande, 30/01/2014). 

 

Baseadas em Scopel (2014), podemos afirmar que o resguardo da primeira 

menstruação, entre os Bororo, constitui uma memória social compartilhada pelas 

gerações e evoca a importância de seu cumprimento como uma questão de saúde que 

ultrapassa os momentos específicos do período menstrual, mas são elementos 

garantidores da qualidade de vida futura da mulher. 

Apesar da importância dos cuidados aqui citados para tecer corpos femininos 

saudáveis e da condição de vulnerabilidade que se encontram as meninas em 

período de resguardo menstrual, as anciãs afirmam, em tom de tristeza e 

preocupação, que, atualmente, algumas moças não respeitam essa “preparação”, se 

negando a seguir as abstenções orientadas por suas mães e avós. 

Outra forma de ler a relação entre mães-avós e suas filhas-netas, é 

apresentada por Jerego (ENTREVISTA. Córrego Grande, 04/02/2014), ao afirmar 

que hoje, ao menstruarem, as meninas não avisam suas mães, por já estarem 

preparadas para se cuidar sozinhas.  

A diversidade interna em todas as sociedades evidencia conflitos 

intergeracionais, no entanto, tais processos não são percebidos da mesma forma. 

Segundo Ferrigno (2009, p. 5), apesar de existir importantes esquemas de cooperação 

intergeracional no seio familiar, não há dúvida de que é nesse contexto que ocorrem 

mais frequentemente encontros e desencontros, uma vez que “distanciamento, 

estranhamento, preconceitos recíprocos ou até mesmo conflitos, são frequentes entre 

pais e filhos, avós e netos e, de modo geral, entre jovens e velhos em várias situações do 

cotidiano”. 

A partir da menarca, entende-se que a menina já está pronta para constituir 

sua própria família:  
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Depois da primeira menstruação ela já pode casar [...] Bororo a 

partir de onze, doze anos já casa e já tem filho. (MARIA INÊS. 

Entrevista. Córrego Grande, 17/02/2014).  

 

Apesar de grande parte das mulheres experimentar o casamento e a 

maternidade no início da segunda década de vida, essa constatação não implica em 

obrigatoriedade, mas significa que ela, se quiser, pode assumir novos papeis sociais, 

o de esposa e mãe. O relato de Cleide, mãe de uma moça de 29 anos, evidencia tal 

liberdade de opção que a mulher Bororo tem na atualidade, indo ao encontro à 

independência feminina anunciada na fala do Sr. Jerego e reforçada por Cleide: 

 Algumas meninas engravidam mais cedo, mas outras 

tarde... A minha filha mesmo tá veia e até agora nada... 

Ela não se sente preparada para ser mãe... Eu tive com 29 

anos, não foi tão cedo... Eu já to indo para 40 anos... Aí 

ela tá acompanhando eu... Vai ser professora como eu... 

(CLEIDE. Entrevista. Córrego Grande, 18/02/2014). 

 

Apesar de ser a maternidade muito apreciada pela família e comunidade Bororo, 

a mulher não é obrigada a gerar filhos, se não for seu desejo. Observa-se que as 

mulheres que não são mães, geralmente estão envolvidas com os cuidados dos 

sobrinhos ou demais crianças da família, além de desempenhar outras atividades dentro 

da própria comunidade, como a docência.  

Ao entendermos o corpo não só em seu aspecto biológico, mas também como 

uma construção social, assumir papéis sociais não está relacionado apenas com a 

maturidade do corpo biológico, uma vez que os dois processos, envolvidos na criação 

da pessoa, podem não caminhar conjuntamente. Assim, nota-se, nessa sociedade, um 

reconhecimento e respeito às diferenças individuais, uma vez que o tecer do corpo, além 

de ser um processo coletivo, se dá também no âmbito individual.  

Quando comparado com as gerações anteriores, é consenso, entre os 

moradores de Córrego Grande, que nos dias atuais a maioria das mulheres está se 

casando e engravidando mais cedo:  

 Antigamente não podia engravidar muito nova, eu 

engravidei com 19 anos... (VALDOMIRA. Entrevista. 

Córrego Grande, 04/02/2014). 

 

Com o início da atividade sexual, variando entre 12 e 15 anos, não é raro 

encontrar gestantes nessa faixa etária, conforme anunciado por Jerego. Contudo, 

esse fato não foi apresentado como uma preocupação, pela maioria dos informantes, 

que, em tom de alegria, anunciava a chegada de novo membro a família:  
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 Agora já tá vindo outro (neto). Minha filha tá com 12 anos 

grávida do primeiro filho... (MOEMA. Entrevista. Córrego 

Grande, 04/02/2014). 

 

A chegada de uma nova criança, em um contexto brasileiro onde populações 

indígenas foram dizimadas e as que permaneceram possuem baixas expectativas de 

vida, representa a continuidade do povo. No caso dos Bororo, as filhas darão 

seguimento ao clã materno e garantirão a existência da sociedade.  

Opostamente à imagem de adolescente rebelde e irresponsável, atribuída à 

jovem que engravida “precocemente” na sociedade ocidental, essa situação não se 

configura como problema para a sociedade Bororo, o que evidencia os diferentes 

sentidos e significados que a maternidade possui para cada cultura.  

Ter filhos é um desejo manifesto pela maioria das mulheres e, a presença de 

crianças em casa, motivo de grande alegria para toda a parentela. A satisfação de tê-

los por perto foi revelada em diversos momentos do diálogo com os pais, avós e 

tios:  

 Se vier mais uma criança pra mim eu agradeço muito... Eu 

tenho três netos da minha filha mais velha, agora tá vindo 

mais um... Com bagunça de criança a gente fica bem mais 

esperto... (MOEMA. Entrevista. Córrego Grande, 

04/02/2014). 

 

Assim como observado entre os Bororo, ao discutir o valor social da criança 

Galibi-Marworno, do Norte do Amapá, Codonho (2007) também registrou ser bastante 

notável a importância da criança para uma família. A autora afirma que naquela 

sociedade atribui-se à criança a função de fazer barulho e deixar a casa mais alegre, 

portanto, todos os membros da família extensa, desde os mais novos até os mais velhos, 

tanto homens quanto mulheres, participam intensamente dos cuidados voltados as suas 

crianças. 

A fase reprodutiva das mulheres Bororo se estende até, aproximadamente, 45 

anos26. De acordo com os depoimentos e registros dos serviços de saúde, observou-

se que a mulher mais jovem, que deu a luz na comunidade, possuía 12 anos, e a 

mais idosa 44 anos, contudo, há relatos de um caso recente de gestação aos nove 

anos de idade. 

                                                           
26 Dados obtidos na Casa de Apoio à Saúde Indígena (CASAI) localizada na cidade de Rondonópolis-

MT, no ano de 2014. Todos os demais dados demográficos que apresentamos neste capítulo referem-se a 

essa fonte. 
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Tal padrão reprodutivo, quando analisado por lentes culturais ocidentais, 

frequentemente, é motivo de surpresa e reprovação em diversos serviços de saúde, 

onde é comum presenciar indígenas sendo acusadas de terem filhos cedo demais ou 

possuí-los em número excessivo. A constante necessidade de controle faz com que 

profissionais de saúde não indígenas, tomados de boa intenção, acreditam que, ao 

estimular a adoção de um método contraceptivo definitivo, como a esterilização, 

estão ajudando a intervir naquela realidade considerada desviante. 

Sobre o intervalo intergenésico (entre os partos), Jerego afirma que também 

esse evento sofreu mudanças ao longo do tempo, posto que, atualmente, ele se 

apresenta cada vez menor:  

 Hoje em diante faz igual branco, 25 dias (de nascido) e já 

começa a fazer outro (filho)... (JEREGO. Entrevista. 

Córrego Grande, 04/02/2014).  

 

Apesar da influência do contato com o não indígena ter sido anunciada na fala 

de Jerego, ambas as situações - engravidar mais jovem e manter um curto intervalo de 

tempo entre as gestações - foram relacionadas principalmente a não utilização dos 

“remédios do mato” (jorubbo). Os anciãos afirmam que esses medicamentos são muito 

eficazes para a prevenção da gravidez, visto que alguns possuem efeito anticoncepcional 

temporário e, outros, definitivo.  

 Hoje as meninas estão evitando com injeção... Antes era 

com remédio do mato [...] Elas não engravidavam com 

remédio do mato... Agora não usa mais não... Só as 

medicações como injeção... Por outro lado, eu acho que 

seria bom o remédio do mato [...] Acho bom usar esses 

remédios para dar tempo de crescer uma criança até ter a 

outra... (VALDOMIRA. Entrevista. Córrego Grande, 

04/02/2014). 

 

Não foi possível conhecer as medicações utilizadas para o controle natural da 

natalidade entre os Bororo, uma vez que esse saber não pode ser revelado a estranhos. 

Trata-se de um segredo cultural, de conhecimento do xamã e de algumas famílias, que 

o repassam ao longo das gerações. Outro possível motivo da ocultação é a preocupação 

com a biopirataria, visto que existe um discurso recorrente, entre diversos povos 

indígenas, de que os “brancos” se apropriam da cultura indígena para obter benefícios 

(INSTITUTO OLHAR ETNOGRÁFICO, 2007). Por isso, observa-se muita cautela 

com a autorização de pesquisas na aldeia e com as informações que podem ou não ser 

reveladas pelos nativos.  



75 

A fala de Valdomira expressa certa preocupação com o abandono dos 

medicamentos tradicionais de uso anticoncepcional, em detrimento da medicina 

alopática, contudo, quando se trata de enfermidades que surgem no cotidiano da aldeia, 

observa-se uma combinação das duas possibilidades terapêuticas, conforme a sua 

própria lógica. Existem ocasiões em que os medicamentos ocidentais são considerados 

muito eficientes para certo tipo de doenças e, para outros, completamente ineficientes, 

que só podem ser tratados com os remédios do mato: 

 Tem doenças que tem remédio do mato para tratar, outras 

não, só de farmácia mesmo... (VALDINA. Entrevista. 

Córrego Grande, 04/02/2014). 

 

Assim, como expresso na fala de Valdina, Ivone também acredita que os 

remédios alopáticos são bons, mas quando “os médicos não dão conta” ela opta por 

remédios naturais, feitos a partir de animais, como pássaros, macacos e peixes. Desse 

modo, nota-se que os Bororo não veem a medicina ocidental e a sua própria medicina 

como sistemas excludentes, mas sim como opções que possuem diferentes funções e 

podem ser articuladas entre si: 

Mesmo eles passando mal lá (na cidade), a gente ajuda com remédio 

do mato... A gente manda, leva... Para ajudar o remédio da 

farmácia... Um remédio ajuda o outro. (MEIRE. Entrevista. Córrego 

Grande, 02/02/2014). 

 

De vez em quando eu passo remédio nas minhas crianças pequenas... 

Mesma coisa que o médico faz... Ele tem os seus remédios para 

passar na criança, assim somos nós... Nós temos os nossos remédios 

que nós passamos, e temos os que o médico passa... (MOEMA. 

Entrevista. Córrego Grande, 04/02/2014). 

 

Sobre o acesso simultâneo da medicina popular e da alopática, em um contexto 

de pluralidade de formas de atenção à saúde, entendemos que: 

O jogo com as diferentes possibilidades terapêuticas e religiosas 

constitui-se num sistema de defesa coletivo frente aos processos de 

imposição da racionalidade e legitimidade da ciência médica, que não 

contempla a dimensão metafísica, como acontece na medicina 

popular. (LOYOLA, 1984 apud KREUTZ; MERIGHI; GUALDA, 

2003, p. 51). 

 

Em estudo realizado com os povos indígenas do Acre e Sul do Amazonas 

também foi observado que “o remédio da farmácia” está integrado dentro de um 

conjunto de opções terapêuticas, como uma alternativa a mais, utilizada em combinação 
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com outras “tradicionais”, em função dos diferentes resultados que cada uma tenha, bem 

como face aos recursos disponíveis (INSTITUTO OLHAR ETNOGRÁFICO, 2007). 

Uma compreensão diferente é observada no contexto ocidental, onde as práticas 

tradicionais indígenas são consideradas menos valiosas que a biomedicina e concebidas 

como obstáculo ao “desenvolvimento” (PEREIRA, 2012). Assim, os saberes e fazeres 

tradicionais se contrapõem ao discurso da sociedade não indígena, que cresce cada vez 

mais ao seu redor e o confina. 

Com a hegemonia do saber biomédico e a forte indústria farmacêutica, que para 

assegurar seus interesses de mercado exclui todas as outras possibilidades terapêuticas, 

os jovens indígenas aprendem desde cedo a acreditar na ciência do não indígena, 

colocando em dúvida o conhecimento dos sábios anciãos:  

Os mais velhos sabem como usam remédio, mas esses novos não 

confiam no remédio que os mais velhos usam... Eles confiam mais no 

remédio do branco, (do) médico... Aí foi mudando de lá pra cá... 

(JEREGO. Entrevista. Córrego Grande, 04/02/2014).  

 

Baseadas em diversos estudos socioantropológicos, Kreutz, Merighi e Gualda 

(2003, p. 51) observaram que em comunidades populares a “tendência na procura dos 

recursos da medicina oficial mostra-se mais acentuada nos jovens, ato que, muitas 

vezes, é criticado pelos mais idosos”. Os anciãos parecem encarar essa atitude como 

uma forma de negar a eficiência das práticas populares e risco de perda da autonomia e 

identidade do grupo.  

Além da maior confiança depositada na medicação alopática, o rápido resultado 

proporcionado por ela também foi citado pelos jovens, como motivo de sua preferência 

em detrimento do “remédio do mato”. Tal descrédito e desinteresse têm resultado na 

escassez dos conhecedores da medicina tradicional em Córrego Grande. Diante da 

inexistência de bari (médico-feiticeiro) na comunidade, Dolor afirma que, além dele, 

apenas quatro anciãos detém os conhecimentos sobre os remédios tradicionais na 

atualidade. Essa assertiva também foi observada na fala de Maria Inês:  

Essas pessoas mais velhas que conhece remédio... Esses novatos de 

agora não sabem nenhum remédio não... (MARIA INÊS. Entrevista. 

Córrego Grande, 17/02/2014). 

 

Angustiado com este quantitativo reduzido e se esforçando para viver por muito 

tempo, como pediu sua mãe, que reconhece a importância dos seus conhecimentos, 

Dolor afirma que tem ensinado a medicina tradicional a seus dois filhos e explica que 
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esse processo educacional não ocorre dentro de casa, mas sim durante as caminhadas 

realizadas pela mata. 

O contato direto com a natureza e o conhecimento da mesma permite que o 

ancião compartilhe, através da transmissão oral, saberes relacionados às plantas e ervas, 

suas cascas, folhas e raízes. Além do nome, explica-se sobre o poder terapêutico, 

preparo e indicação de cada medicamento. Antes da coleta dos remédios, o ancião 

ressalta que é preciso alguns cuidados, como estar em abstinência sexual e não prepará-

los quando a cônjuge estiver apresentando sangramento, seja menstrual ou pós-parto. Se 

tais recomendações não forem atendidas, o remédio tem seu efeito anulado. 

Dolor afirma que todo o saber acumulado sobre os medicamentos foi aprendido 

com os xamãs, que possuíam uma relação muito próxima com os espíritos, como 

também sinalizou Jerego: 

O pajé que ensinava... O espírito falava: Não usa! É esse que faz mal 

para sua criança... Nós não esquece...  (JEREGO. Entrevista. 

Córrego Grande, 04/02/2014).  

 

Dentre os xamãs que viveram na comunidade, estão o padrasto e o irmão de 

Dolor, ambos falecidos. Apesar da morte dos xamãs, o processo de ensino e 

aprendizagem não foi interrompido e se mantém através do mundo sobrenatural que 

compõe a complexa cosmologia do povo. Ao “descerem”, os espíritos dos sábios 

costumam ensinar uma variedade de coisas.  

Além dos remédios, os ensinamentos espirituais também estão relacionados aos 

saberes necessários para afastar alguns fenômenos da natureza, como, por exemplo, 

“chuva brava com vento e raio”, enviadas pelo bope (espírito ruim). Dolor garante que 

todos os ensinamentos são muito eficazes.  

Na opinião de Paixão (1986, apud KREUTZ; MERIGHI; GUALDA, 2003), 

apesar de existir uma tendência das medicinas populares tornarem-se marginais, elas 

não podem desaparecer, uma vez que a população está apegada a elas, principalmente 

por se basearem no funcionamento das relações sociais pelas quais são sustentadas. 

“Com efeito, ao mesmo tempo em que a população adere cada vez mais aos valores da 

sociedade global, que valoriza a medicina científica moderna, guarda suas raízes e tenta 

manter o seu domínio sobre o corpo, a saúde e a doença, recorrendo às suas terapêuticas 

próprias” (PAIXÃO, 1986, apud KREUTZ; MERIGHI; GUALDA, 2003, p. 43). 
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Nesse contexto, a Organização Mundial de Saúde (OMS) tem se interessado na 

valorização das tradições da medicina indígena enquanto um conjunto de 

conhecimentos ancestrais que ainda cumprem funções importantes na sociedade 

contemporânea, como a atuação das parteiras, a eficácia das plantas medicinais e os 

conhecimentos dos pajés (LUCIANO, 2006). 

Com relação ao número de filhos por casal, o quantitativo é variável. A média de 

filhos vivos das participantes deste estudo foi de 4,5, contudo, o número de gestações de 

algumas mulheres excede, por causa das mortes neonatais e históricos de abortos. É 

comum encontrar mulheres mais idosas com muitos filhos, entretanto, as mais jovens 

não compartilham desse desejo e planejam ter menos filhos que seus pais: 

 Eu falo pra elas que eu acho bom ter uma família grande, porque 

minha mãe vai morrer... Aí se eu tivesse só um, só dois, só três, aí eu 

ia ter que andar na casa das vizinhas... Agora eu tive eles muitos... 

muitos netos... (IVONE. Entrevista. Córrego Grande, 01/02/2014). 

 

A família extensa que reside em uma só habitação, suficientemente grande 

para abrigar dezenas de pessoas, permite a vida coletiva, tão importante para a 

sociedade Bororo. Contudo, muitos informantes enfatizaram o decréscimo no número 

de nascimentos nos últimos anos:  

Agora, as mulheres não querem ter mais crianças... Muitas já fizeram 

laqueadura... Teve uma época que teve muita criança, agora diminuiu 

bastante... (MEIRE. Entrevista. Córrego Grande, 02/02/2014).  

 

As opiniões com relação ao tamanho da prole divergem. Enquanto algumas 

moças (na faixa etária de 20 anos) optam por ter apenas dois ou três filhos, os anciãos 

expressam grande preocupação com esse fato. Segundo Orivaldo (ENTREVISTA. 

Córrego Grande, 02/02/2014), é importante ter muitos filhos e netos para que a pessoa 

seja sempre lembrada em sua comunidade, caso contrário, após a morte a pessoa acaba, 

pois não se lembrarão mais dela. 

O momento destinado à lembrança do morto pelos parentes vivos é restrito aos 

funerais Bororo. Após a morte, todos os pertences do finado são queimados, restando 

apenas o aroe powári (cabacinha), um instrumento de sopro que representa o morto e é 

guardado com muito cuidado para soar durante os rituais fúnebres e, assim, relembrar 

todos os que morreram na aldeia (BREITENBACH; GOMES, 2005). 

Orivaldo observa que a redução no número de matrículas na escola indígena 

reflete com clareza o decréscimo da natalidade na comunidade. Em tom de tristeza, 
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ressalta que dificilmente depara com mulheres grávidas na aldeia, e que, no mês de 

janeiro de 2014, ousou apresentar uma previsão pessimista, ao afirmar que nasceriam no 

máximo cinco crianças ao longo deste ano27.  

A preocupação com a diminuição da população indígena Bororo foi 

frequentemente anunciada em diversas falas:  

O duro é índio fazer laqueadura, né? Porque não pode acabar índio... 

(IVONE. Entrevista. Córrego Grande, 01/02/2014).  

 

Segundo Dolor, no caso das mulheres com muitos filhos, justifica-se “evitar” 

uma nova gravidez, visto que logo elas se ocuparão com a criação dos netos. Contudo, 

quando as mais velhas param de ter filhos, as “novatas” devem prosseguir,  

[...] essa continuidade é importante para não acabar Bororo. 

(DOLOR. Entrevista. Córrego Grande, 03/02/2014) 

 

Enquanto Moema afirma desejar ter muitos filhos e “muita família”, ela fica 

desapontada com a decisão contrária de muitas moças:  

Menina nova tem só três e já tá bom, já faz papel da laqueadura... 

(MOEMA. Entrevista. Córrego Grande, 04/02/2014). 

 

Em Córrego Grande, os métodos contraceptivos são disponibilizados pelo 

programa de Planejamento Familiar do Ministério da Saúde (MS), através do PSI, 

dentre os quais se destacam as injeções hormonais trimestrais, as pílulas 

anticoncepcionais, preservativos masculinos e a laqueadura, pela frequência do uso 

destes na comunidade. Não há procura dos homens pela vasectomia, que nunca foi 

acessada pela população.  

A laqueadura trata-se de um método cirúrgico de difícil reversão. De acordo com 

os informantes da pesquisa e dos próprios profissionais de saúde que atendem a 

comunidade, esse procedimento biomédico vem ganhando espaço entre as práticas 

contraceptivas das mulheres Bororo: 

[...] Elas querem mais laqueadura, não querem remédio do mato... 

Acho que é porque é mais rápido... (MARIA INÊS. Entrevista. 

Córrego Grande, 17/02/2014). 

   

A Lei Federal 9.263, de janeiro de 1996, estabeleceu como planejamento 

familiar o conjunto de ações que deve regular a fecundidade e garantir direitos iguais de 

constituição, limitação ou aumento da prole pela mulher, pelo homem ou pelo casal. E 

                                                           
27 Conforme os dados fornecidos pela Casa de Saúde Indígena (CASAI) de Rondonópolis, foram 

contabilizados dez nascimentos entre as mulheres de Córrego Grande, no ano de 2014. 
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ainda institui como direito de todo cidadão decidir, de forma livre e responsável, se quer 

ou não ter filhos, quantos deseja tê-los e em que momento de sua vida. Contudo, 

ressalta que a esterilização só pode ser realizada em mulheres com mais de 25 anos de 

idade, ou com, pelo menos, dois filhos vivos (BRASIL, 1996). 

Para realizar a esterilização, o casal é encaminhado para a zona urbana, onde são 

atendidos por uma equipe multiprofissional da Secretaria Municipal de Saúde, 

responsável por avaliar o cumprimento dos critérios necessários para a realização do 

procedimento, realizando uma avaliação psicossocial e oferecendo palestras 

informativas antes que o casal se decida por um dos métodos contraceptivos oferecidos.  

É notório que as políticas públicas de saúde que contemplam a mulher indígena 

são as mesmas que foram pensadas para atender a população brasileira não indígena. Os 

programas não estão baseados nas concepções nativas, portanto, deixam de contemplar 

as especificidades e interesses de povos, que possuem demandas particulares devido 

seus aspectos culturais. A ausência de um programa federal específico para a saúde da 

mulher indígena evidencia a invisibilidade de parcela populacional que permanece com 

seus direitos negligenciados. 

Deste modo, Uchôa e Vidal (1994, p. 501) consideram que: 

[...] o conhecimento dos modelos explicativos que predominam em 

um grupo, facilita a comunicação com os indivíduos desse grupo e 

permite a realização de intervenções que sejam compreensíveis e 

aceitáveis para eles, duas condições essenciais para o sucesso de 

qualquer programa de saúde.  
 

A decisão por ter poucos filhos e a frequente opção pela laqueadura, conforme 

relatado, podem estar relacionadas a uma diversidade de fatores. Destes, alguns foram 

anunciados, outros surgiram implícitos nas falas, permanecendo alguns ainda velados. 

Em meio aos termos técnicos científicos e explicações carregadas de valores 

provenientes da sociedade ocidental, as sutis “orientações” recebidas nos serviços de 

saúde ganham status de verdade única, o que leva muitas indígenas a questionar seus 

comportamentos reprodutivos, entendendo-os como equivocados/ultrapassados, o que 

contribui para que se instale um velado controle de natalidade. 

Se na sociedade ocidental há uma preocupação em se ter poucos filhos, para os 

Bororo, ter muitos filhos é fundamental. Ao controlar o número de filhos que uma 

pessoa venha a ter, o sistema médico oficial nega a alteridade e o direito de ser Bororo. 

Tal intervenção, para esse povo, repercute em toda a sociedade, uma vez que não se 
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trata apenas de ter ou não filhos, mas impõe-se uma nova concepção de família e, 

portanto, de viver:  

Dois partos meu foi difícil [...] o médico falou que não era pra eu ter 

criança mais, porque era um risco... Agora eu fiquei mais 

arrependida de ter laqueado, eu queria um guri... Mas eu vi que era 

um risco e me conformei... (CLEIDE. Entrevista. Córrego Grande, 

18/02/2014).  

 

O doutor pediu para fazer laqueadura, mas não fiz... (IVONE. 

Entrevista. Córrego Grande, 01/02/2014). 

 

Outro motivo que contribui para a diminuição das gestações está relacionado 

com os altos índices de cesariana encontrados na população. De acordo com os relatos, 

a cirurgia tem acarretado inúmeros prejuízos à saúde das mulheres, visto sofrer com 

dores e desconfortos por longos períodos após o nascimento do bebê. Esses sintomas as 

impede de realizar suas atividades diárias em casa, na roça, além de dificultar os 

cuidados com as crianças.  

Além dos agravos que a cirurgia provoca no corpo da mulher Bororo28, os 

protocolos médicos limitam o número de filhos para aquelas com exposição repetida à 

cesariana. Apoiada nos riscos associados às condições fisiológicas dessas mulheres, a 

literatura médica recomenda que elas sejam submetidas a, no máximo, três 

procedimentos. Conhecedora de tais recomendações, Ivone fala com pesar sobre a 

condição de sua filha:  

Ela não vai ter muito filho, só três porque ela fez cirurgia... Ela já tem 

dois e só vai poder ter mais um... (IVONE. Entrevista. Córrego 

Grande, 01/02/2014). 

 

Essa determinação, que é consequência da frequente invasão no corpo, 

transforma e limita a condição da mulher como provedora de vida. O lamento 

consciente de Ivone demonstra como tais práticas têm alterado a possibilidade das mães 

decidirem sobre suas próprias vidas. 

Em contraposição ao que foi dito, uma das informantes relata que a limitação na 

quantidade de gestações imposta pela cesariana é considerada positiva para algumas 

mulheres que não desejam ter tantos filhos:  

Tem muita gente que tem medo de fazer cesária... Algumas querem 

cesária porque aí só ficam com três filhos...  (MARIA INÊS. 

Entrevista. Córrego Grande, 17/02/2014).   

                                                           
28 No próximo capítulo, iremos aprofundar as discussões sobre a cesariana e abordar sobre as 

consequências da cirurgia para o corpo da mulher Bororo. 
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Como já explicitado nas falas anteriores, a contracepção é um saber que pode ser 

livremente acessado pela mulher. A afirmação de Maria Inês evidencia que ela pode 

escolher não ter mais filhos, e neste caso, a invasão dos saberes biomédicos é aceita 

como uma solução acessível na garantia desse desejo. 

Tal compreensão confirma a autonomia da mulher na sociedade matrilinear, 

evidenciada, inclusive, nas contradições aparentes entre os saberes Bororo e os 

biomédicos. A mulher Bororo tem direito a acessar tanto os saberes e fazeres de seu 

povo como aqueles médico-hospitalares e, mesmo que os anciãos não demonstrem 

aprovação por suas escolhas quanto ao número de filhos, observa-se que há respeito a 

sua liberdade de decisão. 

Outro motivo que justifica a opção por poucos filhos está relacionado com a 

diminuição de pessoas para ajudar nos cuidados com as crianças. Essa problemática 

pode ser ilustrada quando alguns adultos ganham dinheiro, com os serviços prestados 

fora da aldeia, alterando a organização familiar original, que vai se tornando cada vez 

mais uma unidade fundamental de produção e consumo. Além disso, a ausência dos 

homens interfere nas atividades culturais e no processo educativo do espaço da aldeia.  

Tal conjuntura foi relatada por Ivone, que prefere aconselhar sua filha mais nova 

a evitar gestações sequenciais, pois, além de cuidar dos seus pais já idosos, essa anciã 

também é responsável pelo acompanhamento dos familiares à cidade para tratamentos 

médicos. Desse modo, suas constantes ausências, somadas às do genro, que trabalha em 

uma fazenda vizinha, é motivo de grande angustia e preocupação com a vigilância das 

crianças. 

Por fim, Jerego atribui a diminuição no número de crianças ao medo que as 

mulheres possuem de perde-los:  

Tá nascendo menos criança [...] tomam remédio para não ter 

criança... Remédio do mato, eles tomam pra não ter muito... Não criar 

muito... muito que tem é um, dois (filhos)... Com medo de ter criança e 

perder... De morrer... (JEREGO. Entrevista. Córrego Grande, 

04/02/2014). 

 

Os altos índices de mortalidade infantil entre os povos indígenas justificam a 

fala desse ancião e evidenciam a precariedade das condições de vida das populações. 

Um estudo realizado com a população Bororo nas comunidades de Meruri, Garças e 

Morada dos Bororo demonstrou que a Taxa de Mortalidade Infantil (TMI), no período 
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de 1993 a 1996, foi de 58,8 por mil, quase o dobro dos valores encontrados no Brasil 

em 1997 (31,9 por mil) (SOUZA; PAGLIARO; SANTOS, 2009). 

Dentre os resultados demográficos obtidos, o estudo citado também chama a 

atenção para o fato de que a taxa de fecundidade total (TFT) encontrada entre os Bororo 

é relativamente baixa (4,3 filhos por mulher), quando comparada com outros grupos 

indígenas brasileiros, que possuem TFT na ordem de 7 a 8 filhos. O baixo índice reflete 

na taxa de crescimento populacional média, que é de apenas 2,4% ao ano, e pode ter 

como causa a instabilidade conjugal observada entre os Bororo (SOUZA; PAGLIARO; 

SANTOS, p. 7). 

 

3.2 O Modo de Conceber, Gestar e Parir Bororo  

Além dos “remédios do mato” utilizados como anticoncepcionais, existem 

aqueles que facilitam a concepção, contudo, eles são mais utilizados em situações 

especiais, como, por exemplo, quando a moça quer engravidar de “homem branco”, 

condição em que a concepção se torna mais difícil. Uma das anciãs afirma que, nesse caso, 

lança-se mão de chás feitos a partir de plantas nativas do cerrado. 

Apesar da autonomia das mulheres, cabe ressaltar que a miscigenação não é uma 

decisão recomendada pelos anciãos, pois, para ser Bororo faz-se necessário tecer um 

corpo específico, que não é somente biológico, portanto, é o pai e a mãe Bororo que 

saberão como garantir que a concepção, a gestação e o nascimento sejam conduzidos, 

de forma que a nova pessoa possa ser reconhecida em qualquer aldeia como parente. 

Orivaldo afirma que a miscigenação com a sociedade envolvente é uma situação que o 

preocupa, uma vez que na geração que está surgindo, fruto de casamentos com não 

indígenas, além dos problemas de saúde que trazem, possivelmente levará a extinção do 

povo Bororo. 

Segundo Viertler (1979), entre os Bororo a vida humana é gerada por uma força 

vital associada a algumas expressões materiais, tais como o sangue menstrual e o sêmen, 

dotado de cheiro forte. A formação e crescimento do feto estão associados a uma entidade 

sobrenatural denominada bope, também responsável pelo declínio dessa força vital dentro 

dos indivíduos, com o passar dos anos, tornando-os velhos, doentes e levando-os à morte. 

Para o crescimento do feto, a progenitora e seu marido também devem seguir um 

conjunto de regras ligadas à alimentação e ao intercurso sexual. 
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A formação da criança Bororo assume características diferentes das concebidas 

pela sociedade não indígena ocidental, uma vez que não se limita apenas à relação 

sexual e à união entre o sêmen e o sangue menstrual. É preciso que o pai e a mãe se 

empenhem em tecer esse corpo que vai sendo gradativamente formado através do 

cumprimento das prescrições socialmente elaboradas sobre os resguardos, que incluem 

dieta alimentar e restrições de certas atividades cotidianas. 

O anúncio de que a gravidez se aproxima, em alguns casos, ocorre quando a 

mulher avista uma pequena cobra de duas cabeças e a gestação é identificada por meio 

dos sinais e sintomas apresentados pelo corpo, decorrentes do estado gestacional: 

A gente descobre que está grávida por causa de desejo, tontura, 

vômito e no seio da gente... As pessoas olham e notam... O bico do 

seio fica bem pretinho e a menstruação não vem... (VALDOMIRA. 

Entrevista. Córrego Grande, 04/02/214). 

 

Diante das falas, nota-se que as mulheres demonstram conhecimento dos seus 

corpos e facilidade para confirmar a gravidez através das gradativas alterações 

fisiológicas:  

(A menstruação) tinha falhado uns três meses [...] Aí eu comecei a 

sentir, colocava a mão (em baixo ventre) e sentia uma bola, aí falei 

para o meu marido que eu achava que tava grávida porque senti uma 

bola embaixo da minha barriga... Minhas tias já tinham falado que se 

ficar com dúvida, é só palpar de madrugada ou então cedinho antes 

de comer alguma coisa... E comecei a ter enjoo, aí que eu falei que 

tava grávida mesmo... A minha mãe também percebeu loguinho que 

eu tava grávida... (ISAURA. Entrevista. Córrego Grande, 

17/02/2014). 

 

No sistema nativo de atenção à gestação e parto, após a descoberta da gravidez 

as mulheres eram acompanhadas por parteiras. Durante as entrevistas foram feitas muitas 

referências positivas às parteiras que atuaram na comunidade em um passado recente, 

demonstrando grande confiança e reconhecimento no trabalho de coragem, calma e 

paciência, por elas realizado. 

Era muito comum a presença de parteiras29 dentro das famílias, isso porque os 

assuntos relacionados ao parto sempre foram muito corriqueiros entre as mulheres, o 

que fazia com que as mais experientes, seja pelo fato de já serem mães ou por terem 

assistido vários nascimentos, se apresentassem como parteiras.  

Na maioria dos relatos, os partos eram acompanhados pela mãe, tia, sogra ou 

                                                           
29 No capítulo IV aprofundaremos a discutição sobre o declínio da atuação das parteiras nesta comunidade 

indígena. 
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cunhada. Algumas não se autodenominavam parteiras, contudo, possuíam os 

conhecimentos necessários para prestar cuidados às parturientes30 e aos recém-nascidos, 

bem como tratar possíveis intercorrências que pudessem surgir. Tais saberes eram 

passados de geração em geração, por meio da oralidade e observação. Com isso, 

aprendizes eram “formadas” parteiras no espaço da aldeia. 

Um importante cuidado realizado pelas parteiras consistia em identificar o 

posicionamento do bebê por meio da palpação abdominal. Em algumas ocasiões fazia-

se necessário massagear a barriga da mulher com o intuito de posicionar a criança da 

forma mais adequada para seu nascimento, ou seja, encaixada com cabeça para baixo 

entre os ossos da bacia da mãe:  

A parteira sabe como cuida da barriga... Às vezes tá atravessado ou 

de lado, aí começa a endireitar, aí fica no rumo certinho... (JEREGO. 

Entrevista. Córrego Grande, 04/02/2014).  

 

Tal saber dominado pelas parteiras e designado pelo saber biomédico de versão 

cefálica externa, é um procedimento realizado quando o feto está em posição pélvica 

(sentado) ou transverso, com o objetivo de transformar em uma apresentação cefálica e 

possibilitar um parto vaginal com menores riscos fetais. Apesar de se tratar de uma 

manobra de baixo custo, efetiva e segura, quando realizada a termo (a partir de 37 

semanas gestacionais), o procedimento não é popular no cenário médico-hospitalar 

brasileiro, que soluciona a variedade de posição principalmente por meio da cirurgia 

cesariana (HADDAD; CECATTI, 2011). 

Aí fez USG e viu que o menino tava atravessado, ai ele falou que tinha 

que ir para cesariana, eu falei que não queria... Aí ele falou que o 

menino ia morrer e eu também ia morrer... (MOEMA. Entrevista. 

Córrego Grande, 04/02/2014). 

 

O primeiro (bebê) estava sentado, não teve como nascer (por via 

vaginal)... (VALDOMIRA. Entrevista. Córrego Grande, 04/02/2014). 

 

Além das manobras externas realizadas pelas parteiras no abdome da gestante, 

em alguns casos lançava-se mão de chás específicos para ajudar no reposicionamento do 

bebê:  

As parteiras sabem se a cabeça está pra cá ou pra lá... Elas mesmo 

viram (a criança)... Tem parteira que usa remédio para virar... 

(DORINHA. Entrevista. Córrego Grande, 30/01/2014). 

 

                                                           
30 Mulher que se encontra em trabalho de parto. 
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As parteiras eram consideradas grandes conhecedoras da medicina tradicional e 

faziam uso de remédios naturais durante a gestação, parto e puerpério: 

Antigamente as pessoas não iam para a cidade para ter o parto... Elas 

cuidavam, tinham remédio para passar antes de nascer, durante a 

gestação... Remédios que elas conhecem, passam na barriga pra não 

demorar muito para a criança nascer... (DOLOR. Entrevista. Córrego 

Grande, 03/02/2014).  

 

Muitos remédios tradicionais continuam sendo utilizados durante a gravidez e 

têm como principal objetivo favorecer o nascimento de uma criança saudável e um 

parto tranquilo. Alguns deles são administrados por via oral, outros aplicados por via 

tópica, sobre a barriga da gestante, garantindo, assim, um parto normal rápido:  

Com a minha filha eu passava o óleo de raia na barriga dela para a 

hora que viesse a dor nascesse mais rápido... Quando eu vejo que ela 

sente dor eu esquento a mão no fogo e passo o óleo na barriga dela... 

Eu aprendi com a minha avó, ela fazendo comigo... (CLEIDE. 

Entrevista. Córrego Grande, 18/02/2014). 

 

Dona Ivone também afirma recomendar o remédio, feito com a gordura da 

raia31, às suas filhas, quando gestantes. Além de aplicar o medicamento sobre a barriga, 

ele pode ser ingerido juntamente com chá ou café. Apesar do forte odor exalado, a 

medicação é frequentemente utilizada por sua eficiência na garantia de “um bom 

parto”32. Segundo Ivone, para o mesmo propósito existem remédios manipulados com 

uma espécie de peixe que vive na lagoa e com o capim branco, ambos utilizados apenas 

no último trimestre gestacional. 

Nesse contexto, Dolor afirma que, por possuir um vasto conhecimento da 

medicina tradicional, muitas pessoas, principalmente os maridos, o procuram para pedir 

remédios que assegurem às suas mulheres “um bom parto”. Esse ancião explica que, 

quando a data do nascimento se aproxima, ele já deixa a medicação pronta. Logo após o 

parto, a mulher também deve receber um chá morno, para lhe proporcionar força e 

possibilitar, mais rapidamente, o retorno às atividades cotidianas. O ancião garante que 

sem esse remédio, as puérperas33 precisariam de um tempo maior para voltar a 

trabalhar. 

Os remédios também são utilizados com o intuito de “moldar” o corpo da 

criança, garantindo as características necessárias para um nascimento tranquilo: 

                                                           
31 Raia ou arraia é um animal cartilaginoso que vive em ambiente aquático. 
32 Parto vaginal sem intercorrências ou complicações. 
33 Mulher que pariu recentemente. 
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Antes de sentir dor, passa outra vez remédio para a cabeça da 

criança ficar pequena, pra não prejudicar muito a mãe, não judiar da 

mãe... Aí quando sente dor, vai rápido, nasce rápido... Quem sabe e 

usa é esses mais velhos, que usam esses remédios, aí de lá pra cá não 

tem mais parteira... Mas assim mesmo a gente usa aqueles remédios... 

(JEREGO. Entrevista. Córrego Grande, 04/02/2014). 

 

Além disso, os remédios também são utilizados para diminuição da dor durante 

o trabalho de parto, contudo, é necessário que a parturiente se mantenha em silêncio e 

pouco agitada, a fim de prevenir complicações:  

Se tá sentindo dor tem que ficar quietinho para o bebê não 

atravessar... Se não, não nasce... Por isso passa remédio para sentir 

pouca dor... Alguns ainda usam esses remédios, tem confiança... 

(JEREGO. Entrevista. Córrego Grande, 04/02/2014). 

 

Uma das informantes, que atuou como parteira na comunidade, relata com 

detalhes alguns procedimentos e cuidados realizados durante o período parturitivo, em 

um dos seus atendimentos: 

Nós usávamos remédio do mato... Queimava no fogo e o carvãozinho 

que passa na barriga... Remédio para ter um parto bom... [...] Ela 

ganhou em casa mesmo... Tava eu e a mãe dela... A vó ficava perto de 

nós fazendo um cafezinho, chazinho... Como ela ganhou a noite, foi o 

dia inteiro passando remédio na barriga, chazinho para ela tomar... 

Para a dor ficar mais perto... Foi o dia inteiro tomando chá e 

passando folha de remédio... Quando foi a noite ela ganhou o bebe 

normal, sem enfermeira, médico... Eu cortei o cordão (umbilical)... A 

vó dela que falou para medir um palmo... Aí elas deram banho na 

criança e eu cuidei da mãe... Deram banho nela, prepararam 

chazinho pra ela tomar, para descer todo o restante de sangue e a 

placenta... Para ela ficar boa rápido... Aí veio uma dona que entendia 

disso e falou que era para fazer chá de folha de algodão... Ai ela 

tomou e ficou boazinha, não teve problema nenhum... (MARIA INÊS. 

Entrevista. Córrego Grande, 17/02/2014). 

 

O ambiente do parto era silencioso e exclusivamente feminino. Além da parteira, 

a mãe da gestante e algumas mulheres da família poderiam ficar no local, contudo, não 

se admitia a presença de pessoas desnecessárias durante o parto. As crianças e o pai 

do bebê só eram autorizados a adentrar o local após o nascimento: 

Quem acompanha é sempre mulher... O pai fica fora, porque qualquer 

coisa que acontecer ele tá perto... Os outros homens ficam tudo 

longe... (MARIA INÊS. Entrevista. Córrego Grande, 17/02/2014). 

 

 O homem não participa, no meu foi só a parteira junto com a minha 

mãe, depois que o bebê nasceu, tudinho, aí é que o pai viu... 

(CLEIDE. Entrevista. Córrego Grande, 18/02/2014).  
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Além da ausência da figura masculina no cenário do nascimento, muitas 

mulheres afirmaram que os detalhes do parto não poderiam ser revelados aos homens, o 

que caracteriza o saber como exclusivamente feminino:  

O parto de mulher é segredo, a gente não conta pra homem... Não 

pode saber... (MARIA INÊS. Entrevista. Córrego Grande, 

17/02/2014). 

 

De acordo com as informantes, os partos aconteciam em casa, contudo, para 

garantir o sigilo, algumas mulheres se retiravam para o mato para dar a luz distante das 

pessoas que não poderiam presenciar aquele momento:  

As coisas para nós era muito segredo, o marido não podia estar 

perto... Homem nem criança não podiam participar do parto... A 

gente ia lá para o mato mais longe para poder ter a criança... Afasta 

um pouco para não aparecer homem, depois que ganha vai pra casa... 

(VALDOMIRA. Entrevista. Córrego Grande, 04/02/2014).  

 

Conforme o relato de algumas mulheres, a posição escolhida para dar a luz era 

preferencialmente a sentada, mais conhecida como cócoras, e característica de várias 

populações indígenas.  

Eu ganhava meus bebês sentada, porque deitada dói muito... 

(CLEIDE. Entrevista. Córrego Grande, 18/02/2014). 

 

A partir dos relatos, observamos que a adoção dessa posição esteve restrita aos 

partos realizados na aldeia, uma vez que nos dias atuais, a rotina obstétrica hospitalar 

restringe a parturiente à posição ginecológica, em que a mulher permanece deitada, com 

os joelhos dobrados, pernas afastadas e partes íntimas expostas. 

Jordan (1993) afirma que o design da mesa de parto hospitalar tem como 

principal função, facilitar o trabalho (como bem como a conveniência) da equipe 

médica, por delimitar, de forma efetiva, a parte inferior do corpo feminino, favorecendo 

o domínio do especialista sobre o corpo da mulher, que se torna passiva e isolada da 

atividade do parto e da interação com a equipe que a atende.   

Já as posições verticais permitem a mobilidade física, frequentes mudanças de 

posição e a adoção de posturas que facilitam o mecanismo do parto, bem como a 

descida do bebê no canal de parto. Por conseguinte, as mulheres que são livres para 

adotar um papel ativo possuem um trabalho de parto menos doloroso (JORDAN, 1993). 

Além do aumento da dor provocada pela posição ginecológica, conforme o 

relato de Cleide, o parto convencional é mais difícil e pode causar mais danos à 

musculatura perineal, como identificou o médico e pesquisador brasileiro Moysés 
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Paciornik (1979), ao observar que mulheres Kaingang, mesmo tendo muitos filhos, 

possuiam um períneo mais preservado e fortalecido, quando comparado com o de 

mulheres não indígenas. 

Após cotejar diversos exames ginecológicos, Paciornik (1979) concluiu que a 

forma de parir, associada ao estilo de vida ativo, eram os grandes responsáveis pelo 

estado saudável do períneo das indígenas, uma vez que a comodidade da vida moderna, 

inexistente nas comunidades indígenas, também contribuiu para o enfraquecimento da 

musculatura pélvica da mulher.  

Segundo o autor, enquanto a posição deitada contraria a fisiologia do parto, são 

muitos os benefícios proporcionados pela posição agachada, que permite uma maior 

amplitude do canal vaginal e força gravitacional positiva. Portanto, a partir desse 

estudo, Paciornik tornou-se um grande defensor do parto de cócoras, principalmente 

entre as mulheres não indígenas, que não possuíam tal hábito.  

Após o nascimento da criança, “as atenções dispensadas ao cordão umbilical e à 

placenta se constituem como práticas recorrentes em diferentes sociedades e podem 

sinalizar a importância simbólica que possuem ao serem alvos de vários cuidados para 

garantir a saúde e o comportamento da criança” (LIMULJA, 2007, p. 23). Nesse 

sentido, observa-se, entre diversos povos indígenas, cuidados especiais destinados à 

placenta, imprescindíveis para garantir proteção à criança. 

Entre a população Bororo, a placenta é conhecida como o “companheiro da 

criança”. Nas comunidades Tukano ela é curiosamente chamada de “banco do bebê”, e 

entre os Galibi-Marworno é denominada “a última criança”.  

Na tradição Bororo, após o parto, a placenta não se torna um dejeto, uma vez 

que o companheiro da criança deve ser enterrado, pelo pai do recém-nascido, na soleira 

da porta, que, por ser um lugar de passagem, remete ao conceito de fronteira, onde 

dimensões positivas e negativas transitam. Tal atitude garante proteção ao bebê: 

A placenta era enterrada no meio da porta... Não pode jogar fora e o 

cachorro não pode comer... Pra criança dormir bem... Sonhar coisa 

boa... Sonhar com peixe, comida, arroz... (DORINHA. Entrevista. 

Córrego Grande, 30/01/2014). 

 

A gente coloca (a placenta) na casa, para a criança não passar mal, 

porque é o companheiro da criança... (MEIRE. Entrevista. Córrego 

Grande, 2/02/2014). 

 

A placenta tem que enterrar... É o pai que enterra... A gente limpa a 

mãe e separa ela, aí o pai enterra bem no meio da porta... Quando 
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nasce no hospital fica pra lá mesmo... Mas aqui não pode jogar, tem 

que enterrar... (MARIA INÊS. Entrevista. Córrego Grande, 

17/02/2014). 

 

Os cuidados com a placenta foram recorrentes nas falas de diferentes 

informantes, caracterizando a importância do ritual para a criança Bororo. 

Em um estudo realizado com a população Kaingang, observou-se que enterrar a 

placenta, o cordão e o coto umbilical juntamente com remédios, é um cuidado realizado 

pela mãe da criança com a finalidade de garantir filhos fortes, saudáveis e trabalhadores. 

Esse ritual é importante em decorrência da relação que esse povo estabelece com a terra, 

portanto, o umbigo deve permanecer na terra onde o sujeito nasceu e, na ocasião de sua 

morte, o corpo deverá ser enterrado na mesma terra, para garantir o encerramento do seu 

ciclo de vida, liberando, assim, seu espírito. Pela relevância do rito, o ato de guardar o 

umbigo para enterrá-lo é considerado um cuidado importante da mãe para com o bebê 

no período pós-parto (MOLITERNO et al., 2013). 

De modo semelhante, Orivaldo explica que, entre os Bororo, a ligação entre a 

criança e sua placenta deve ser preservada até após a sua morte, quando a pessoa deverá 

ser enterrada na mesma terra/aldeia onde sua placenta o fora. Assim, observa-se que não 

existem dejetos no processo de nascimento.  

A relação existente entre a prática de enterrar a placenta e a liberação do espírito, 

observada entre a população Kaigang, não foi pontuada pelos anciões Bororo, sendo 

necessário aprofundar essa questão, para que seja melhor compreendida. 

Em estudo comparativo entre vários povos amazônicos, Belaúnde (2005 apud 

INSTITUTO OLHAR ETNOGRÁFICO, 2007) verificou que, se a placenta não for 

enterrada ritualmente, ela pode se vingar do recém-nascido e provocar a sua morte. 

Nessa medida, a placenta é concebida como um “irmão” da criança que morre após o 

parto, o que justifica a rivalidade e periculosidade da placenta. 

Outro exemplo do caráter perigoso dela diz respeito ao povo Kaxinawa, 

residente na região Amazônica, que credita, no caso da placenta ser devorada por algum 

animal, a morte instantânea da criança, uma vez que, mesmo após o nascimento, 

persiste um elo muito forte entre o recém-nascido e a placenta, principalmente devido 

ao compartilhamento das mesmas substâncias corporais (BELAÚNDE, 2005 apud 

INSTITUTO OLHAR ETNOGRÁFICO, 2007, p. 70). 
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Tal compreensão está relacionada com o que a literatura etnográfica define como 

“relações de substância”, termo que deriva das teorias nativas sobre a concepção da 

pessoa, entendendo que o caráter e a corporalidade da criança é formada pelos fluidos 

corpóreos dos seus pais (sêmen, sangue e leite materno). Ao compartilhar as mesmas 

substâncias corporais, os sujeitos estarão fortemente ligados por um elo que faz com 

que sejam atingidos do mesmo modo, seja pela ingestão de determinados alimentos ou 

por outros fatores (SEEGER, DA MATTA e VIVEIROS DE CASTRO, 1987; 

SEEGER, 1979). 

De acordo com a fala de Valdomira, transcorrido o nascimento da criança, 

algumas cuidados especiais eram adotados pelas parteiras Bororo, para facilitar a 

dequitação placentária: 

O companheiro demora um pouquinho (para sair)... Cada um tem o 

seu... No meu parto demorou uns dois minutos para poder descer... 

Minha sogra faz salmoura para passar na barriga... Também pega 

uma garrafa e pede para soprar três vezes, depois corta e enterra na 

porta... Não pode jogar fora, aí a criança nasce saudável e fica com 

saúde... Hoje não tem mais isso, mas eu vejo que eles cresceram com 

saúde...  (VALDOMIRA. Entrevista. Córrego Grande, 04/02/2014). 

 

Considerando que, para a sociedade ocidental, a placenta possui uma significação 

distinta e sua função é desempenhada apenas durante a gestação, ao realizar as trocas 

(gasosas, nutrientes e excretas) após o parto, o anexo embrionário perde totalmente o 

seu valor, quando, então, é descartado como lixo hospitalar.  

Assim, com os nascimentos indígenas ocorrendo no hospital, há algum tempo, 

os importantes rituais com a placenta não são mais realizados em Córrego Grande. Ao 

questionar as mulheres mais jovens sobre o costume, algumas demonstraram 

desconhecimento ou dificuldade em descrevê-lo, para, em seguida, indicar a mãe ou avó 

para esclarecer.  

A não realização dos rituais placentários pode ser entendida com um dos 

motivos que justificam a fragilidade da saúde das crianças que nascem no hospital, 

como exposto: 

Quando nasce lá na cidade a gente tem o máximo cuidado, porque o 

menino não nasceu aqui, nasceu lá... Lá é outro clima... Dentro de 

casa é outro clima... Então tem que cuidar bem cuidado... (JEREGO. 

Entrevista. Córrego Grande, 04/02/2014). 

 

Assim, segundo as informações dos mais velhos, os nascimentos hospitalares 

introduziram profundas alterações nos cuidados reservados às mulheres, crianças e suas 
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placentas, se comparados com aqueles do passado, quando os partos aconteciam na 

aldeia. Esse fato se torna significativo, principalmente pela percepção de que os corpos 

que existem hoje já não são os mesmos de antigamente. Com a mudança de perspectiva, 

onde não existem mais os cuidados e técnicas corporais do passado, não existe também 

aquele corpo. Porém, outras formas de perceber e conceber o corpo são, ao mesmo 

tempo, outros modos de recriá-lo. 

 

3.3 Dietas e Resguardos: da Gravidez ao Pós-parto 

 

Durante o ciclo gravídico-puerperal, concomitante aos cuidados biomédicos 

recentemente instaurados, persistem importantes recomendações familiares com relação 

à alimentação. Tais orientações são realizadas principalmente pelas mulheres mais 

velhas da família, por possuírem conhecimentos e experiências importantes para o tecer 

do corpo Bororo: 

Quando tinha dúvida eu perguntava mais para a minha mãe e minha 

avó... Aquela filha que já engravidou eu explico tudo o que ela vai 

passar... (CLEIDE. Entrevista. Córrego Grande, 18/02/2014). 

 

Além das mães e avós, as sogras e cunhadas também foram citadas como 

referência para assuntos relacionados à maternidade. A preparação para garantir a vida e 

a alma da criança tem início na gravidez, quando a mulher deve se abster de alguns 

tipos de alimentos. 

Em um estudo antropológico sobre a mulher indígena, Teves (1978 apud 

INSTITUTO OLHAR ETNOGRÁFICO, 2007) cita que os cuidados durante a gravidez, 

entre diferentes povos indígenas brasileiros, estão principalmente relacionados com 

prescrições alimentares, antes e depois do parto, restrições a certas atividades consideradas 

arriscadas e obediência a alguns tabus de ordem mágica. A autora relata que tais cuidados 

e proibições durante a gestação são constitutivos dos usos e valores de sua cultura. Assim, 

se não forem respeitados, alguma coisa acontecerá de mal para a família (mãe, pai ou a 

própria criança), que fica exposta a doenças, morte ou loucura. 

As prescrições alimentares possuem participação importante no tecer do corpo 

Bororo, dado que, a partir dos alimentos que a mãe, o pai e a própria criança consomem, 

seu corpo vai sendo formado. Assim, os alimentos deixam de ter apenas uma função 

nutricional, assumindo dimensão simbólica. Nos discursos dos informantes foi 
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identificado uma infinidade de alimentos que devem ser ingeridos em algumas situações 

e outros que são proibidos em determinadas fases do ciclo gravídico puerperal:  

 Tinha coisa que a gente não come para poder ganhar normal... 

rápido... Porque criança cresce, engorda, ai não nasce normal... 

(MEIRE. Entrevista. Córrego Grande, 02/02/2014). 

 

 Tem que ter dieta, se não vai para a faca... (JEREGO. Entrevista. 

Córrego Grande, 04/02/2014). 

 

A preocupação com o tamanho da criança, que não pode ser muito grande, faz 

com que algumas comidas sejam evitadas pela gestante, aumentando, assim, a 

possibilidade de um parto vaginal. Os alimentos que mais comumente aparecem como 

proibitivos estão relacionados à sua riqueza em açúcar, sal e gorduras: 

A gente não comia comida gorda, peixe gordo, caça gorda, doce, 

comida salgada... Comia comida normal para não engordar neném... 

Tirava banha de bicho, assava ou cozinhava... Na minha gestação 

tomei esses cuidados para não engordar o neném... Se ele ficar muito 

gordo é um risco... (VALDOMIRA. Entrevista. Córrego Grande, 

04/02/2014). 

  

Por se tratar de uma etapa de formação corporal, a não observação às restrições 

alimentares no período gestacional pode acarretar anormalidades físicas na criança: 

Durante a gravidez tem algumas coisas que não pode comer, que 

minha mãe falava que faz mal para a criança... Aquele jabuti, não 

pode comer porque se não o nariz da criança fica entupido... Aí a 

minha vó dava susto em mim para eu não comer quando tava 

gestante... (CLEIDE. Entrevista. Córrego Grande, 18/02/2014). 

 

Nota-se que, independente do estágio gestacional, a criança não traz seus traços 

físicos definidos de antemão, sendo preciso que a mãe, o pai e outros familiares 

contribuam para que ela tenha o corpo desejado. Esse tecer do corpo passa pela 

gestação, contudo, permanece de maneira contínua ao longo de toda a vida (LIMULJA, 

2007). 

Na fala de Cleide, observamos que há uma preocupação com a susceptibilidade 

existente nessa fase da vida humana perante o mundo natural, portanto, além dos 

cuidados alimentares durante os primeiros anos de vida da criança, são utilizados 

remédios naturais, banhos e pinturas corporais com o objetivo de assegurar proteção 

contra doenças:  

Esse último filho que tive, eu não tinha feito os banhos (no bebê)... Os 

cuidados... Aí ele pegou doença... Pneumonia forte e morreu. 

(VALDOMIRA. Entrevista. Córrego Grande, 04/02/2014). 
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Não basta garantir uma boa saúde, pois tais cuidados também têm como objetivo 

desenvolver nas crianças comportamentos apreciados pelo grupo, como a esperteza e a 

agilidade, do mesmo modo que visa afastar a preguiça. 

Ainda sobre a alimentação da gestante, um ingrediente frequentemente citado 

por causar complicações, como inchaço e mal-estar neste período, além de aumentar a 

dor de parto, foi a pimenta: 

O único parto que eu gritei e chorei foi o que eu comi pimenta, eu 

falo pra elas [filhas], não come pimenta... Se comer pimenta a dor 

fica muita e o bebê não nasce... O bebê prega dentro da gente... Eu 

comi pimenta malagueta, bem forte... (IVONE. Entrevista. Córrego 

Grande, 01/02/2014).  

 

Ao estudar a população Galibi-Marworno, no Amapá, Codonho (2007) observou 

que algumas dessas evitações estão diretamente relacionadas a uma atitude ativa da 

criança ainda intraútero e também durante o nascimento. A autora chama atenção para o 

fato da criança ser compreendida na sociedade como um ser dotado de agência, desde a 

gestação, portanto, este ser ativo é corresponsável pela condução de uma boa gestação e 

parto. 

Os desejos alimentares durante a gestação também são comuns e precisam ser 

prontamente atendidos, mesmo que estes impliquem na quebra da dieta:  

O que sentir vontade de comer na gravidez tem que comer, depois 

volta (a seguir a dieta)... Eu senti desejo de comer fruta, cará do 

mato... Isso eu mantinha durante a gravidez... (IVONE. Entrevista. 

Córrego Grande, 01/02/2014). 

 

 

Alguns alimentos desejados não são tão facilmente acessados, contudo, os 

anciãos afirmam que se a vontade da gestante não for atendida, pode acarretar prejuízos 

para o bebê:  

Quando a mulher tá com desejo e o marido não consegue, a criança 

nasce com a boquinha aberta, por isso não pode ficar com desejo... 

Se a mulher comer, a criança nasce normal... De olhar para as 

crianças, as pessoas logo sabem que a mãe passou desejo... 

(JEREGO. Entrevista. Córrego Grande, 04/02/2014).  

 

Assim, podemos observar que o esforço apresentado para conseguir saciar o 

desejo da gestante está diretamente relacionado à preocupação com a incidência de 

consequências indesejáveis sobre o corpo da criança. 
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De igual modo, Scopel (2014) afirma que um desejo não saciado da gestante 

Munduruku pode afetar a integridade física e social da criança, pois, além de 

permanecer com a boca aberta, há um comprometimento no desenvolvimento de 

determinadas habilidades desejadas à condução plena da sociabilidade e necessárias à 

produção da vida naquela sociedade.  

Para esse povo, a imagem de uma criança de boca aberta está associada à falta 

de concentração, de disposição e predisposição à letargia. Em síntese, remete ao estado 

contrário de uma criança alerta e cuidadosa. Portanto, “não é um processo de 

desenvolvimento marcado exclusivamente por eventos morfogênicos, explicáveis pela 

biomedicina, que está em foco, mas uma compreensão do corpo peculiar aos 

Munduruku que não separa, a priori, o social do biológico” (SCOPEL, 2014, p. 103).  

Apesar da frequente transmissão de conhecimentos referentes aos cuidados 

gestacionais tradicionais, nota-se que muitas falas relacionadas às prescrições 

alimentares foram apresentadas no passado, evidenciando a preocupação de Jerego 

quando afirma que:  

Alguns ainda tem esses cuidados (com a alimentação), outros não, é 

normal... Acham que não tem perigo não... (JEREGO. Entrevista. 

Córrego Grande, 04/02/2014). 

 

A mudança nos hábitos alimentares da população Bororo, acentuada nos últimos 

anos, torna as prescrições alimentares mais difíceis de serem rigidamente seguidas pelas 

gestantes mais jovens, as quais não demonstram a mesma preocupação dos anciãos em 

relação ao cumprimento das dietas.  

A preferência por comidas ricas em sal, gordura, açúcar e o consumo de 

produtos industrializados tornou-se cada vez mais comum na aldeia, como é o caso dos 

salgadinhos de milho, bolachas e refrigerantes. É importante ressaltar que muitos desses 

alimentos não podem ser cultivados ou extraídos da natureza, o que gera dependência de 

recursos financeiros para a subsistência familiar. 

Hoje as mesmas coisas que encontra na cidade, encontra na 

aldeia: comida com gordura, açúcar... (VALDOMIRA. Entrevista. 

Córrego Grande, 04/02/2014). 
 

 Agora não tem mais dieta, aí criança cresce na barriga tomando 

muito leite, suco, Toddy®, comendo trem gorduroso, aí não dá para 

nascer... Aí tem que passar a faca para nascer... Tempo atrás tinha 

medo de ficar com criança grande, gorda na barriga, por isso fazia 

dieta... Depois que nasce aí que a criança vai engordar... Mas hoje 

em dia as pessoas falam: Não é todo dia que eu vou ver um trem doce 
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assim, então eu vou aproveitar, vou comer... Aí no outro dia a mesma 

coisa... No nosso tempo não... Deixava passar... Por que não tinha um 

socorro rápido, então tinha a dieta para não ter esse problema... 

(JEREGO. Entrevista. Córrego Grande, 04/02/2014). 

 

 

Assim sendo, parece razoável refletir sobre o modo como as dinâmicas da vida e 

suas ideologias são (re)criadas, mantidas e transformadas com o passar do tempo, mas 

também a partir da interação interétnica. Com isso, compreende-se com Laraia (1997) 

que:  

[...] qualquer sistema cultural está num contínuo processo de 

modificação. Assim sendo, a mudança que é inculcada pelo contato 

não representa um saldo de um estado estático para um dinâmico mas, 

antes, a passagem de uma espécie de mudança para outra. O contato, 

muitas vezes, estimula a mudança mais brusca, geral e rápida do que 

as forças internas. (LARAIA, 1997, p.100). 

 

Outro tipo de restrição não ligada à alimentação, mas também importante 

durante a gravidez, diz respeito ao sedentarismo. Entre a população geral, é comum a 

redução de atividades físicas no decorrer da gestação. No entanto, entre as mulheres 

Bororo foi observado o oposto. A mulher grávida deve permanecer ativa durante toda a 

gestação e manter seus afazeres habituais, visto a importância dessa prática na 

construção social do corpo e da pessoa Bororo.  

O comportamento materno durante a gestação pode afetar diretamente o 

desenvolvimento das características físicas e morais de seus futuros filhos, o que aponta 

para a compreensão de que corpo e pessoa não são dados de uma natureza biológica, 

fixa e preexistente: 

 A avó de Moema também ensinava ela quando ela teve a primeira 

filha... Ela dizia que quando estava grávida era para ela levantar... 

Andar... Para a neném ser mais esperta, crescer forte... Não podia 

ficar sentada nem dormindo o dia inteiro se não a neném ia ficar com 

preguiça... (MARIA INÊS. Entrevista. Córrego Grande, 17/02/2014). 

 

Uma criança letárgica e preguiçosa não está de acordo com os valores éticos e 

estéticos do povo Bororo. Dolor detalha a utilização de remédios específicos para que as 

crianças cresçam espertas, ágeis e ativas. 

A recomendação de manter-se em movimento se altera após o nascimento, 

principalmente durante os primeiros dias pós-parto, quando a puérpera deve permanecer 

acamada, abstendo-se das atividades que exijam esforço físico: 

Depois do parto tem que ficar uns cinco, seis dias só deitada, sem 

andar para sair todo o sangue coalhado... Tomar água quente, aí 
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depois pode andar... Na minha caçula eu fiz deste jeito... Minha mãe 

cuida até eu levantar. (IVONE. Entrevista. Córrego Grande, 

01/02/2014). 

 

Quem é teimosa faz as coisas, quem não é teimosa não faz... Tem que 

ter gente perto para ensinar... Até hoje a gente ensina o que não pode 

fazer para o bebê e a mãe não passar mal... (MEIRE. Entrevista. 

Córrego Grande, 02/02/2014). 

 

De maneira oposta, entre os Jaminawa, do Acre, depois de dar à luz a mulher 

não pode ficar parada, mas deve retornar rapidamente ao trabalho, para que não se torne 

preguiçosa. “Esse costume se baseia na ideia de que o parto é parte de um processo de 

transformação corporal, e se os comportamentos não são controlados nesse período, 

podem tornar-se permanentes” (INSTITUTO OLHAR ETNOGRÁFICO, 2007, p. 95). 

Assim como na menarca, o período pós-parto se reveste de perigo, pois o sangue 

do parto tem as mesmas características do sangue menstrual, devendo-se evitar, 

sobretudo, molhar a cabeça, para que “o sangue não suba”, provocando cefaleia ou 

ainda o surgimento precoce de cabelos grisalhos: 

A minha menina teve muita dor de cabeça, porque com seis dias (após 

o parto) ela molhou a cabeça, porque ela via as brareda (mulheres 

não indígenas) molhando a cabeça lá no hospital... Não pode molhar 

enquanto o sangramento vem muito... Até hoje ela tá com dor de 

cabeça... (IVONE. Entrevista. Córrego Grande, 01/02/2014). 

 

Gestante quando ganha neném não pode lavar a cabeça se não o 

cabelo fica branco antes de ficar velha... (DORINHA. Entrevista. 

Córrego Grande, 30/01/2014). 

 

Outra abstenção importante está relacionada à visualização do sangue 

proveniente do parto, independente do local onde ele ocorra: 

Não pode ver o sangue esparramado no parto, porque se não fica 

velha logo... No hospital também não pode... Mas o branco vê... 

(IVONE. Entrevista. Córrego Grande, 01/02/2014). 

 

Com essas falas, observamos que as práticas que se constituem no parto 

hospitalar, além de marcar os corpos das mulheres, pela forma de retirar a criança de 

seu ventre, as expõem a riscos outros que podem marcar seus corpos por toda a vida. 

Contudo, essa mesma exposição pode nada causar às mulheres não indígenas, o que 

justifica os cuidados diferenciados para a população Bororo. 

O processo de hospitalização do parto contribuiu para o desuso de alguns tabus 

relativos ao pós-parto da mulher Bororo. Apesar da importância dos cuidados para 

garantir corpos saudáveis, não é raro identificar, dentro do ambiente hospitalar, 
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pretensões normativas nos discursos biomédicos com relação à higiene e deambulação 

pós-parto, que contrariam a prática de resguardo Bororo e comprometem a saúde da 

mulher Boe. 

Após o parto, a alimentação materna continua a ser foco das atenções, contudo, 

nesse período as alterações na dieta têm como principal objetivo prevenir doenças 

diarreicas e cólicas abdominais no recém-nascido, sintomas característicos da ingestão 

de determinados tipos de alimentos pela mãe: 

Depois que o bebê nasce tem que cortar metade da comida que comia 

antes... Não pode comer gordura, fruta de cidade que é pior que fruta 

nossa, porque causa disenteria no bebê... Não pode ter muito óleo, 

porque passa pelo leite e pode dar disenteria forte... (IVONE. 

Entrevista. Córrego Grande, 01/02/2014). 

 
Depois que ganha neném tem que comer as coisas que não faz mal 

para a criança, coisas mais leves, caldinho de peixe, de passarinho... 

Tem muita coisa que não pode comer até a criança ter um, dois 

meses, aí pode comer normal... Por que dá muita diarreia... Esse suco 

que a gente faz com fruta do mato não pode tomar não, porque dá 

diarreia na criança... Têm alguns peixes, alguns bichos que não pode 

comer que faz mal... (MARIA INÊS. Entrevista. Córrego Grande, 

17/02/2014). 

 

Quando nasce não pode comer qualquer coisa, comer ovo, peixe de 

couro, tem que beber caldinho de galinha... Não pode comer arroz 

engordurado, tem que ser sem sal... Não pode comer cágado, 

tartaruga... Mas eu nunca comi essas coisas... (MOEMA. Entrevista. 

Córrego Grande, 04/02/2014). 

 

A intolerância do recém-nascido por alguns alimentos consumidos por sua mãe é 

descrita de forma particular e evidencia a presença dos laços de substância. Já a 

“preferência” da criança, ainda intra-útero, por determinados tipos de alimento, 

demonstra uma agência infantil plena de autonomia em seu sistema social: 

Comida tem que ser sem óleo, cebola, alho, porque tem criança que 

não gosta... (IVONE. Entrevista. Córrego Grande, 01/02/2014). 

 

Contudo, nota-se que, com a ocorrência dos partos no hospital, não há uma 

preocupação da instituição em oferecer à puérpera uma dieta diferenciada, que esteja em 

conformidade com sua tradição cultural. Tal preocupação foi observada na CASAI de 

Rondonópolis, onde a nutricionista buscou considerar os costumes dos diferentes povos 

indígenas na elaboração dos cardápios. 

Uma experiência exitosa no sentido de garantir um atendimento hospitalar 

diferenciado às gestantes e puérperas indígenas foi introduzida de forma pioneira no 
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estado de São Paulo por meio da Resolução nº 72, de 2008, quando a Secretaria de 

Estado da Saúde determinou que dez hospitais, tanto da capital, como do interior e 

litoral, respeitassem as tradições das parturientes Guarani, ao considerar na rotina das 

instituições, os costumes e práticas tradicionais do mesmo povo (SÃO PAULO, 

Resolução nº 72, 2008).  

Dentre as ações adotadas pelos hospitais que compõem o “Projeto de Resgate da 

Medicina Tradicional da População Indígena”, desenvolvido pelo governo paulista, está 

a oferta de uma dieta pós-parto específica34, que acompanha a orientação tradicional 

Guarani. Outros cuidados diferenciados incluem a entrega da placenta para a família, o 

que possibilita a realização dos rituais e a consulta ao pajé no ambiente hospitalar, 

quando necessário (SÃO PAULO, Resolução nº 72, 2008, p. 2). 

Outra prática importante nesse período é a couvade, que se trata do resguardo 

paterno. Esse hábito, encontrado entre alguns povos indígenas brasileiros, pode ser 

explicado pelas “relações de substância” decorrente do compartilhamento de fluidos 

corporais entre pais e filhos. Nessa relação, o corpo da criança passa a ser extensão do 

corpo de seus pais, e os males que vierem sobre eles podem, necessariamente, afetar a 

saúde da criança (SEEGER, DA MATTA e VIVEIROS DE CASTRO, 1987; SEEGER, 

1979).  

Conforme Peter Riviere (1974), a couvade está relacionada com a dualidade 

humana: corpo e alma, uma vez que, ao nascer, a alma da criança é muito volátil e pode 

ser facilmente capturada por espíritos; por isso, a importância em se obedecer tais 

restrições. Desse modo, a saúde e segurança do recém-nascido são asseguradas por meio 

de medidas de precaução adotadas pelos pais, uma vez que eles representam seu filho, 

pelos laços de substância. 

Em estudo realizado com a população Bororo, Baldus (1979) afirma que pai e 

mãe jejuavam alguns dias após o nascimento da criança, não sendo raro esse 

comportamento se estender por dois meses. O principal objetivo da abstenção 

alimentar, consistia em proporcionar o crescimento de uma criança forte, que pudesse 

resistir à fome e sede sem sofrimento. 

No caso da população estudada, a couvade implicou na restrição a atividades 

como caça de animais, ingestão de alguns tipos de alimentos e bebidas alcoólicas, e 

                                                           
34 A dieta da puérpera Guarani é baseada em frango novo, arroz, mingau, milho e derivados, conforme 

preconiza a tradição indígena. Nesse período, evita-se carne bovina, suína, feijão, peixe, ovo, leite, sal, 

açúcar e frutas. 
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relações sexuais, práticas interditadas aos pais durante os meses subsequentes ao 

nascimento do filho: 

Depois que nasce nós temos a dieta também... Não pode usar a bebida 

tradicional chicha... É igual um vinho forte... Mas a mulher e o 

homem não podem usar... Se não a criança fica cega, pode vomitar e 

dar disenteria... Aí quando começou a engatinhar, andar aí pode 

beber... [...] Enquanto não interar seis meses, a criança 

engatinhando, a mulher não pode fazer nada... Só depois que pode 

namorar... Porque se não a mulher e o homem enfraquece, aí não tem 

mais a potência que era... A criança também fica fraca... Por isso faz 

a dieta... (JEREGO. Entrevista. Córrego Grande, 04/02/2014). 

 

Meu marido não pode matar bicho... Pai e mãe não podem mexer com 

esses bichos... Não pode matar, não pode comer também, tem que 

comer outra coisa... [...] Por exemplo, aquele cateto [porco-do-mato] 

aqui não pode comer... (ISAURA. Entrevista. Córrego Grande, 

17/02/2014). 
 

Observa-se nos depoimentos que o conjunto de práticas profiláticas se revela 

indispensável ao bem-estar da criança e de seus pais. Este estado limiar coloca o corpo em 

uma situação de vulnerabilidade frente à complexa cosmologia Bororo.  

Além da dieta pós-parto, os cuidados com o sono também são importantes. Logo 

após o nascimento da criança, os pais não podem dormir, uma vez que todos os fatos 

vistos ou vivenciados nos sonhos realizam-se no plano material. Os sonhos 

premonitórios podem anunciar acontecimentos bons ou ruins, e alguns deles se 

estendem a toda comunidade: 

Quando a mulher ganha o bebê não pode dormir muito porque pode 

sonhar mal... Se sonha com muita comida, aí vai ter muita comida... O 

sonho da mulher que ganhou bebê vira realidade... (DORINHA. 

Entrevista. Córrego Grande, 30/01/2014). 

 

Se você vê roupa branca, camisa branca, coisa branca dá cabelo 

branco... Se você sonhou mal também, não escapa não, demora, mas 

vem... E leva mesmo... Nós sonhava com fruta, caju, laranja, manga... 

É gripe! Aí vem muita gripe... Tem que estar atento para poder se 

livrar... Cada coisa tem seu significado... Sonhar muito com peixe, aí 

peixe vem... Aí é bom, fica tudo alegre... Vem muito peixe, todo 

tamanho... (JEREGO. Entrevista. Córrego Grande, 04/02/2014). 

 

(A mãe) têm que dormir tarde, o pai também... Para não sonhar mal, 

porque o sonho mais perigoso que a gente sonha é quando a gente 

ganha neném... Se a mulher ganha neném aqui em casa eu não posso 

deixar ela dormir... (MARIA INÊS. Entrevista. Córrego Grande, 

17/02/2014). 

 

Quando começa a sentir dor para o parto não pode dormir, porque se 

sonhar alguma coisa pode acontecer pra criança... Se for ruim tem 
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que contar, passar remédio na criança... Quando eu ganhei Gustavo 

eu não dormi não...  (ISAURA. Entrevista. Córrego Grande, 

17/02/2014). 

 

O ritual de vigília durante o período pós-parto persiste muito fortemente entre os 

Bororo e foi observado na fala da maioria dos informantes, inclusive entre os mais 

jovens, que, apesar da dificuldade encontrada, demonstram grande preocupação em 

suportar o sono no período pós-parto a fim de garantir proteção ao seu bebê, família e 

comunidade.  

No hospital, a equipe de saúde desconhece a importante prática Bororo, pois, em 

meio aos cuidados biomédicos, o desafio de manter-se alerta é potencialmente maior 

para as mulheres submetidas à cesariana, devido às altas doses de medicações 

anestésicas e analgésicas ministradas, somadas à necessidade de permanecerem deitadas 

por um longo período durante o pós-operatório.  

Sobre este tema, consta nos registros antigos sobre o povo Bororo que: 

Se a mulher próxima a ser mãe vê em sonho qualquer desgraça que 

pode aflingir a tribu, como sejam: mortes epidemias, ciladas dos 

inimigos, picadas de cobras, incêndios, inundações, raios, fenômenos 

perniciosos, etc.; o sonho será prognóstico nefasto, e a criança 

esperada é considerada como portadora da desgraça entrevista no 

sonho e portanto destinada a ser sacrificada logo ao nascer. [...] Esta 

superstição é tão arraigada que, quando os pais querem que seus filhos 

vivam, no tempo próximo ao parto, se conservam acordados à noite 

para evitar sonhos nefastos que os obriguem, contra a sua vontade, a 

dar morte aos filhos. (COLBACCHINI; ALBISETTI, 1942, p. 169; 

46). 

 

Para os autores, os Bororo acreditam na existência de uma conexão entre a 

criança, ainda não nascida, e os sonhos ruins de seus pais durante a gestação e pós-parto 

imediato. Tais sonhos significariam prenúncios de problemas para a aldeia, e a criança 

seria o agente causador. Diante disso, o grupo decide pelo seu sacrifício logo após seu 

nascimento. Viertler (1979, p. 24) afirma que “as práticas abortivas e de infanticídio 

associadas aos pesadelos de mulheres grávidas, geradoras de monstros que ameaçam a 

integridade da comunidade”, estão associadas ao bope (espírito ruim). 

Sobre o infanticídio, há poucas pesquisas objetivas e não existem registros 

recentes dessa prática entre Bororo de Mato Grosso. Com relação a outros males que 

atingiram a comunidade, decorrentes dos “sonhos maus” de puérperas, contam histórias 
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de períodos em que surgiram repentinamente muitas cobras e, em outro momento, 

muitos corós35.  

Portanto, mesmo com a transferência dos partos Bororo para os hospitais, a 

vigília deve ser rigorosamente observada pelos pais: 

No hospital é a mesma coisa... Tem que sempre caçar um jeito de não 

dormir... Mas eu não aguentei, me distrai e acabei dormindo e sonhei 

com seda de tucum... Aí a anciã, falou: Não vai longe não... Logo, 

logo seu cabelo vai ficar branco... Eu não acreditei, mas não foi muito 

tempo o cabelo ficou branco... Fiquei triste... (JEREGO. Entrevista. 

Córrego Grande, 04/02/2014). 

 

 

Cabe ressaltar que, segundo Colbacchini e Albisetti (1942, p. 144), os cabelos 

Bororo “ficam brancos somente em idade muito avançada; os cabelos de um ancião 

com mais de70 anos, principiavam apenas a pintar”. Assim, a única possibilidade de 

anular ou controlar os efeitos danosos dos sonhos premonitórios se dá por meio do 

tratamento realizado com “remédios do mato” específicos: 

Se a mulher sonha depois que ganha neném, tem que passar remédio 

nela, no neném e nas outras pessoas... Porque pode acontecer algo 

ruim... (VALDINA. Entrevista. Córrego Grande, 04/02/2014). 

 

Apesar de afirmar que os sonhos das puérperas são os mais perigosos, Maria 

Inês explica que as gestantes também são vulneráveis, portanto, recomenda-se o uso de 

remédios profiláticos:  

Quando a gente fica gestante não pode sonhar coisa que não presta, 

aí a gente usa muito remédio do mato, porque se sonhar acontece 

mesmo, do jeito que a gente sonhou... Essa menina de 13 anos que 

está gestante tá passando remédio na barriga para os sonhos não 

acontecerem, porque se uma mulher sonhar que uma pessoa morreu, 

acontece mesmo... Por isso usa remédio do mato, para não sonhar 

mal... (MARIA INÊS. Entrevista. Córrego Grande, 17/02/2014). 

 

Assim, nessa fase da vida de suscetibilidade perante o mundo natural, 

observamos que o surgimento de algum agravo pode estar relacionado ao não 

cumprimento do que foi estabelecido pelo grupo para a manutenção da saúde, ou, então, 

determinado pelo sobrenatural. Nessa medida, os resguardos, a vigília, a dieta e demais 

evitações emergem como esforços intencionais de manter a saúde e a vida Bororo, 

assim como o uso de remédios que anulam os riscos do perigo iminente e trazem 

                                                           
35 Larvas de solo que apresentam o corpo em forma de “C”. São de cor esbranquiçada sendo a cabeça e os 

três pares de pernas mais escuros. 
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proteção contra os seres e demais forças que habitam o cosmo, juntamente com os 

Bororo.  

3.4 Aleitamento Materno 

Logo após o nascimento no hospital, as crianças permanecem em alojamento 

conjunto36 com suas mães, o que favorece o início da amamentação imediatamente após 

o parto. O leite materno permanece como o principal alimento da criança durante seus 

primeiros meses de vida. Os benefícios são claramente reconhecidos entre as mulheres 

Bororo: 

Depois que nasce tem que amamentar o bebê para ficar forte... 

(VALDOMIRA. Entrevista. Córrego Grande, 04/02/2014). 

 

Em diferentes culturas, o leite materno é carregado de forte simbolismo e a 

amamentação ultrapassa a conjuntura biológica e nutricional: “O leite, entre outras 

substâncias corporais, tem um importante papel nas representações do corpo, dando 

origem a relações de parentesco e a interdições sexuais em diferentes sociedades” 

(SANDRE-PEREIRA, 2003, p. 467). 

A partir do relato de uma anciã Bororo, entende-se que a composição do leite 

materno difere de acordo com o sexo da criança, o que leva a crer que substâncias 

distintas e com características específicas são produzidas para a formação do corpo 

masculino e feminino: 

Todos os meus filhos mamaram até três anos... Mas teve um menino 

que mamou só até um ano e aí veio essa menina, ai o gurizinho não 

parava de diarreia e vômito... Tomou remédio de farmácia e de mato, 

mas não adiantava, não passava... Levei para o hospital, tomou 

soro... Até descobrir que era por causa do peito... Porque ele é guri e 

essa é menina, aí o leite fez mal... Quase que perdemos ele... Aí tive 

que tirar ele do peito... Eu sofri noite e dia... Tirei do peito e depois de 

uns cinco dias ele melhorou... (IVONE. Entrevista. Córrego Grande, 

01/02/2014). 

 

No caso em que as mulheres apresentaram pouco leite no pós-parto imediato, o 

desejo por amamentar faz com que elas busquem diferentes recursos alimentares e/ou a 

prática de alguns ensinamentos populares com o objetivo de aumentar a produção láctea:  

Para ter bastante leite usa aquela mangaba... Faz chá de mangaba... 

Aí compra pente preto, e passa assim [mostra o movimento de pentear 

os longos cabelos em cima das mamas]... E do outro lado também, até 

que sai leite... (IVONE. Entrevista. Córrego Grande, 01/02/2014). 

 

                                                           
36 O alojamento conjunto consiste em um sistema de internação hospitalar em que mãe e recém-nascido 

sadios permanecem juntos por 24 horas. Dentre suas vantagens está a estimulação ao aleitamento materno 
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Tomava chá para ter leite... E como eu tava com pouco leite, falaram 

para eu pegar folha... Broto de planta para colocar... Tomava chá de 

erva mate e não dava... Até que uma dona falou para eu comer doce 

de goiaba, que era muito bom... Aí eu comi e quando foi à noite o 

peito ficou inchado e veio o leite... Aí eu comia um pedacinho todo dia 

para não faltar pra ele... Nem canjica não deu... (ISAURA. 

Entrevista. Córrego Grande, 17/02/2014).  

 

A minha primeira gestação eu não tinha leite e minha sogra falou 

para eu puxar o peito para ter leite... (VALDOMIRA. Entrevista. 

Córrego Grande, 04/02/2014). 

 

A dieta materna torna-se motivo de grande atenção, uma vez que existem tanto 

alimentos que estimulam a produção de leite, como aqueles que a inibem. Assim, 

algumas restrições alimentares devem ser adotadas: 

Não pode comer mandioca e batata que não deixa ter leite... Tem que 

comer mais caldo para ter leite... (ISAURA. Entrevista. Córrego 

Grande, 17/02/2014). 

 

Após a “chegada do leite”, em geral, não ocorrem dificuldades na amamentação, 

que é realizada em livre demanda, sem determinação de horários, lugar ou posição. A 

criança Bororo mama sempre que tem fome, pois, é corriqueiro encontrá-la 

“pendurada” no seio de sua mãe, ora sugando, ora brincando como se esse fosse uma 

chupeta. Com relação à postura do bebê no seio materno, ela difere da “posição correta” 

ilustrada em diversos livros médicos especializados na temática, contudo, não há relatos de 

complicações, como fissuras ou mastites.  

Passados os primeiros meses em que há predomínio do leite materno, os alimentos 

consumidos pela família passam a fazer parte da dieta da criança:  

A partir de cinco, seis meses já começa a comer peixe, mas continua 

mamando... (MARIA INÊS. Entrevista. Córrego Grande, 17/02/2014). 

 

Mesmo após a introdução dos alimentos sólidos, a amamentação permanece de 

forma complementar por um período prolongado, que, segundo os relatos, pode variar 

entre dois e seis anos: 

Eles mamaram... A minha primeira passou cinco anos mamando... O 

outro parou com três anos... (MOEMA. Entrevista. Córrego Grande, 

04/02/2014). 

 

Eu amamento até dois, três anos... (CLEIDE. Entrevista. Córrego 

Grande, 18/02/2014). 

 

Os bebês mamam até quando quiser, eles que decidem parar 

sozinhos... Tem criança que fica grande, cinco, seis anos mamando... 

(MARIA INÊS. Entrevista. Córrego Grande, 17/02/2014). 
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É comum na aldeia presenciar crianças com idades mais avançadas levantando a 

blusa de suas mães para abocanhar-lhes a mama. A presença de pessoas estranhas 

não causa constrangimento aos pequenos, que, mesmo em pé, permanecem por 

alguns minutos sungando o seio materno até se sentirem saciados, quando, então, 

voltam a brincar com os irmãos e primos.  

O uso de fórmulas lácteas e bicos artificiais (chupetas e mamadeiras) pelas 

crianças não é frequente na comunidade:  

Nunca dei mamadeira, chupeta... Eu acho que ta tirando as crianças 

de mim... Acho que não podia, aí não fazia isso... Eu tinha leite para 

amamentar... Eu pensava que não queria dar leite de outro bicho... 

(VALDOMIRA. Entrevista. Córrego Grande, 04/02/2014). 

 

Com relação ao desmame, foi unânime a afirmação de que ele ocorre 

naturalmente, por iniciativa própria da criança que se autodesmama. Em muitos casos, o 

abandono do aleitamento materno (AM) está relacionado com a chegada de um 

irmãozinho mais novo, que passa a ocupar por mais tempo o seio da mãe. Portanto, as 

crianças com idades mais avançadas e que permanecem mamando, geralmente são as 

caçulas, entre os irmãos, condição que as isenta de dividir o seio, que, no caso, é 

abandonado mais tardiamente. Comportamento semelhante com relação ao desmame foi 

observado por Codonho (2007), entre o povo Galibi-Marworno.  

Sobre este tipo de autodesmame: 

Eu amamento até dois anos... Eles mesmo que para... Eles mamam 

durante a gravidez, eles mesmo desiste quando vê outro no colo... Eu 

dou mama normal, não desmamo... Tem uns que param antes, por si 

mesmo... Meu primeiro filho mamou dois anos... Ele parou sozinho... 

Antes de ter outro filho ele não quis mais... O segundo parou sozinho 

com dois anos.... O terceiro parou quando viu o outro mamando... 

(VALDOMIRA. Entrevista. Córrego Grande, 04/02/2014). 

 

Amamentar por longos períodos é um desejo compartilhado pela maioria das 

mulheres. A fala a seguir retrata o sentimento de tristeza e culpa de uma mãe que não 

pôde oportunizar um tempo maior de AM para seu filho: 

Eu tenho pena dele, porque quando ele parou de mamar não foi 

porque ele quis... Eu não tava aqui na casa direto, eu não atendia 

direto, só o pai dele que cuidava... Porque minha mãe ficou ruim aí eu 

fiquei lá na CASAI com ela... O pai dava água doce... (MOEMA. 

Entrevista. Córrego Grande, 04/02/2014). 

 

Rodrigues (2006) afirma que a amamentação não é um ato instintivo e 

automático, uma vez que sofre influência de diversas questões socioculturais. De acordo 
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com o autor, o tempo de desmame varia enormemente nas diferentes culturas e em 

algumas sociedades ele é utilizado como instrumento de controle da reprodução.  

Apesar da OMS e do Ministério da Saúde recomendarem que o AM ocorra até o 

sexto mês de vida da criança, de forma exclusiva, e continue de forma complementar 

por dois anos ou mais (BRASIL, 2009), observa-se que os índices de AM para a 

população brasileira em geral são incompatíveis com tais recomendações, uma vez que 

ainda é alta a prevalência do desmame precoce (antes dos seis meses) e baixo o índice 

de amamentação após o primeiro ano de vida (VENANCIO, 2010). 

Nas sociedades ocidentais, como o Brasil, a amamentação prolongada37 é 

considerada, por alguns especialistas, um distúrbio inter-relacional entre a mãe e o bebê 

(GIUGLIANI, 2010), geradora de apego materno exagerado e obstáculo para a 

aquisição da autonomia infantil. Outro fator que justifica olhares e reações 

preconceituosas às mulheres que praticam a amamentação prolongada está relacionado à 

erotização dos seios, que são percebidos, antes de tudo, como órgãos sexuais de grande 

apelo erótico na cultura ocidental (SANDRE-PEREIRA, 2003).  

A impossibilidade do seio maternal/sagrado e erótico conviver no mesmo corpo, 

segundo o imaginário feminino, gera situações conflituosas para o casal e repercutem na 

sexualidade e, frequentemente, na duração do AM. Diante de tais conflitos, que podem 

se dar de forma inconsciente, muitas mulheres atribuem a responsabilidade do fim da 

amamentação ao bebê, que “não quis mais”, evitando assim que outras pessoas 

questionem ou julguem o comportamento de si mesma ou do casal (SANDRE-

PEREIRA, 2003). 

Neste sentido, ao compreendermos que os aspectos socioculturais exercem forte 

influência na prática do aleitamento materno, observando-se práticas díspares entre a 

sociedade Bororo e a sociedade envolvente, principalmente no que tange ao período de 

aleitamento materno e sua representação social. Enquanto o desmame precoce continua 

sendo um grave problema de saúde pública no Brasil, a prática da amamentação 

prolongada entre os Bororo permanece evidente e reflete que o saber instintivo, inerente 

a sua cultura, se traduz como uma forma de cuidado importante para com a criança. 

 

 

 

                                                           
37 Não existe um conceito definido, uma vez que este termo varia de acordo com a “convenção” da época 

e do local (GIUGLIANI, 2010). 
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IV CAPÍTULO 

 

O CORPO BORORO NA FRONTEIRA: ENTRE OS “SABERES E FAZERES” 

BORORO E O PROCESSO DE MEDICALIZAÇÃO DO CORPO 
 

Recentemente, o hospital passou a fazer parte da vida do povo Bororo e a 

inserção nesse novo espaço está diretamente relacionada à modificação no sistema de 

parto que vigorou no passado. Sua forma atual em hospitais, pautada no modelo 

biomédico, tem promovido uma ressignificação cultural do parto, visto a relação com 

diferentes saberes e fazeres ali postos.  

O hospital passa a ter uma ligação singular com o corpo Bororo, em seus 

aspectos físico, social e cultural. O corpo da mulher é manipulado e a atenção à saúde 

padronizada fragmenta o corpo como um objeto passivo de intervenção e consumo. 

Nesse cenário, novas práticas ganharam espaço, como é o caso do parto 

horizontal, cesarianas e a presença da figura masculina no ambiente do parto. Se 

antigamente não existia o hospital, hoje inexistem algumas práticas, como o parto de 

cócoras e o ritual placentário. Essas e outras transformações levam a percepção, por 

parte do grupo em questão, de que o corpo de hoje não é o mesmo de antigamente. 

Entretanto, os corpos continuam sendo tecidos, e o hospital tem um papel fundamental 

no processo. 

De acordo com Uchôa e Vidal (1994, p. 150), 

A percepção do que é relevante e problemático, do que causa ou evita 

um problema, do tipo de ação que esse problema requer é, para os 

profissionais de saúde, determinada pelo corpo de conhecimentos 

biomédicos, mas, para os indivíduos de uma comunidade, é 

determinada pelas redes de símbolos que articulam conceitos 

biomédicos e culturais e determinam formas características de pensar 

e de agir frente a um problema de saúde específico.  

 

Assim, o crescente processo de medicalização da gestação, parto e pós-parto 

decorrente da expansão do modelo biomédico, tem gerado diversas situações de conflito 

entre a atenção medicalizada e as expectativas da sociedade Bororo. Propõe-se, neste 

capítulo, refletir sobre o crescente processo de medicalização do corpo Bororo que 

vivencia o parto hospitalar, sem deixar de considerar o direito de acesso aos 

serviços de saúde biomédicos que os povos indígenas possuem enquanto cidadãos. 
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Na sequência, serão abordados dois temas que surgiram em decorrência da 

análise dos dados: “A institucionalização do parto Bororo: contrastes de saberes” e 

“Aspectos culturais da dor de parto”. 

 

4.1 A Institucionalização do Parto Bororo: Contrastes de Saberes 

 

Após a descoberta da gravidez atualmente, o acompanhamento pré-natal em 

Córrego Grande é inteiramente executado pelo médico e/ou enfermeiro do PSI, por 

meio de consultas periódicas que permitem avaliações, solicitação de exames, 

prescrição de medicações e cuidados. A maioria das amostras para exames laboratoriais 

é coletada na aldeia e encaminhada para análise na cidade, onde são realizadas, também, 

as ultrassonografias, sendo uma no segundo e outra no terceiro trimestre gestacional. 

Segundo Jordan (1993), a obstetrícia moderna lança mão de diferentes tipos de 

tecnologias, de modo que as mulheres que passam pelo atendimento médico pré-natal já 

se familiarizam com o modelo de assistência durante a gravidez. Nas consultas, 

realizam-se diversos exames de rastreio, ultrassonografias, monitoramento fetal 

eletrônico, entre outros. Contudo, apesar da assistência pré-natal ser reconhecida como 

um princípio garantidor de uma gravidez saudável, ainda não estão claros quais aspectos 

de cuidados biomédicos realmente importantes e necessários nesse período.  

Ao tecer uma crítica contundente à medicina moderna, envolvendo seus aspectos 

culturais, econômicos, sociais e políticos, Ivan Illich (1975) afirma que a influência do 

médico sobre a vida humana já se inicia na visita pré-natal, quando se resolve se o feto 

deverá nascer e de que maneira. Assim, esse profissional passa a ser visto como um 

burocrata responsável por dar a cada um o seu destino.  

Segundo o autor, para facilitar o controle sobre o organismo humano, é realizada 

uma “etiquetagem iatrogênica” das diferentes fases da vida, fazendo com que o 

indivíduo aceite o fato de que são necessários cuidados médicos de rotina simplesmente 

por estar em gestação, ser recém-nascido, criança, estar no climatério, ou por ser idoso. 

Quando se chega nesse estágio, a vida deixa de ser uma sucessão de diferentes formas 

de saúde, e passa a se apresentar como uma sequência de períodos que exigem, cada 

qual, uma forma particular de consumo terapêutico (ILLICH, 1975). 

Ivan Illich (1975) explica ainda que os cuidados preventivos emitidos ao longo 

das consultas pré-natais mensais manifestam o controle profissional dispensado a 
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pessoas em perfeita saúde, decorrente da medicalização da vida. Desse modo, não é 

preciso estar doente para se transformar em paciente. Apesar de estabelecida, a 

medicalização da prevenção acentua a realização de procedimentos desnecessários e 

muitas vezes até danosos aos usuários, uma vez que: 

[...] a soma de atos preventivos, diagnósticos e terapias que visam a 

doenças específicas de uma população, de um grupo de idade ou de 

indivíduos, reduz necessariamente o nível global de saúde da 

sociedade inteira ao reduzir o que constitui justamente a saúde de cada 

indivíduo: a sua autonomia pessoal. (ILLICH, 1975, p. 163). 

 

Assim, a medicalização da gravidez Bororo acarretou inúmeras consequências, 

dentre elas a transformação da mulher grávida em “paciente”, com perda de sua 

autonomia e competência para tomar decisões sobre a sua própria saúde.  

Apesar das profundas mudanças, ainda estão vivas em Córrego Grande as 

lembranças de quando os cuidados pré-natais eram realizados exclusivamente pela 

família e parteiras, nos moldes tradicionais:  

Naquele tempo não tinha pré-natal... Acompanhamento com exames... 

A gente se virava sozinha... (MARIA INÊS. Entrevista. Córrego 

Grande, 17/02/2014). 

 

Os três que nasceram aqui nunca tinham feito ultrassonografia, mas 

os três últimos fez... Quando não fazia ultrassonografia só sabia se 

era menino ou menina na hora que nasce... (MOEMA. Entrevista. 

Córrego Grande, 04/02/2014). 

 

Conforme Tesser (2006), a medicalização social é um processo sociocultural 

complexo, que vai transformando em necessidades médicas as vivências que eram 

administradas no próprio ambiente familiar e comunitário, e que envolviam interpretações 

e técnicas de cuidado autóctones. 

Quando as mulheres Bororo apresentam algum risco associado à gestação, o 

acompanhamento gestacional segue de forma complementar às consultas realizadas pelo 

pré-natal de alto risco, na rede municipal de saúde. O número médio de atendimento 

para a população Bororo do estado de Mato Grosso, no último ano (2014) foi de seis 

consultas38, o que atende à recomendação mínima do Ministério da Saúde (BRASIL, 

2012).  

Apesar da equipe de saúde relatar uma boa demanda espontânea das gestantes, o 

baixo índice de consultas é atribuído à recorrente adesão tardia ao pré-natal, uma vez 

                                                           
38 Todos os dados apresentados neste capítulo foram fornecidos pela CASAI Rondonópolis e 

correspondem aos meses de janeiro a dezembro de 2014. 



110 

que a maioria das mulheres inicia o acompanhamento no terceiro mês de gestação. Tal 

comportamento é visto como um problema, pelo serviço de saúde, que lamenta a 

impossibilidade de seguir todo o protocolo de condutas profiláticas recomendadas pelo 

Programa de Atenção ao Pré-natal (BRASIL, 2012).  

De acordo com os mesmos profissionais, os principais motivos atribuídos à 

demora na adesão pré-natal estão relacionados com a descoberta tardia da gravidez, por 

causa do fluxo menstrual irregular (associado ao uso de ervas), e a ocultação da 

gestação que ocorre principalmente entre as jovens solteiras. 

Tal comportamento de insatisfação, por parte dos profissionais que não conseguem 

realizar todos os procedimentos preconizados, pode ser entendido com Rodrigues (2006), 

quando explica que todo ser humano, por causa da natureza de seu espírito, necessita ter 

controle de suas condutas e da situação, seja por meio técnico ou simbólico. Para tanto, 

utiliza-se de leis, normas, regras e receitas, na expectativa de organizar, pois a 

possibilidade de perda do controle de quem exerce, ou parece exercer, sobre o mundo, 

repercute como verdadeiro pânico em sua consciência.  

Deste modo, entende-se que o excesso de solicitação de exames encontrado em 

alguns serviços, assim como o de cirurgia cesariana, que permite definir dia, hora, e local 

do nascimento, são práticas culturais utilizadas na tentativa de controlar processos naturais 

incontroláveis, a saber, a gestação e o parto. 

Quando a data provável do parto se aproxima, as mulheres são conduzidas à 

CASAI, localizada na zona urbana do município de Rondonópolis, e ali permanecem 

hospedadas até entrar em trabalho de parto, quando, então, passam a ser acompanhadas 

à maternidade por profissionais de saúde. Tal rotina evidencia a ruptura com a tradição 

do sistema de parto natural, que, em um passado recente, predominava na aldeia. 

Com relação aos partos, as informantes acima dos 24 anos relatam vivências 

mistas, uma vez que seus primeiros filhos nasceram com parteiras, na própria 

comunidade, e, os mais novos, no hospital. A maioria das mulheres acima de 50 anos 

não teve experiência com o sistema médico oficial durante a gravidez. De forma 

contrária, as mais jovens não possuem experiência de parto assistido por parteira. 

Apesar de a mulher Bororo ter sido culturalmente preparada para dar a luz aos 

seus filhos em casa, em ambiente privado, acompanhada de uma parteira e/ou 

familiares, essa realidade começou a mudar em Córrego Grande a partir do contato com 

a sociedade não indígena e com a instalação do PSI na aldeia, quando o 
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acompanhamento das gestantes pelo sistema médico oficial foi gradativamente 

ganhando espaço na comunidade. As mudanças trouxeram outros saberes e práticas, até 

então desconhecidos pelo povo. 

Com o incentivo do serviço de saúde e a facilidade do transporte para a cidade, 

atualmente, 100% dos partos acontecem em hospital público, referência para o 

atendimento obstétrico de algumas populações indígenas, que, em sua maioria, 

pertencem à etnia Bororo. A equipe de saúde indígena informa que, quando muito 

raramente ocorre algum parto na aldeia, não é resultado de uma escolha da mulher ou de 

sua família, mas, sim, da dificuldade de acesso rápido ao atendimento hospitalar. 

Dorinha, filha de parteira tradicional, conta que teve seus dois primeiros filhos na 

aldeia, aparados por sua mãe, contudo, afirma que: 

Desde que criou esse caminho para cidade, pra mulher ganhar bebê lá, 

não confiam mais ficar aqui (na aldeia), acham que lá é melhor do que 

aqui... (DORINHA. Entrevista. Córrego Grande, 30/01/2014). 

 

O cenário do nascimento não sofreu alteração apenas para algumas populações 

indígenas, uma vez que o parto domiciliar sem intervenções foi uma prática que 

predominou por um longo período na sociedade ocidental. Contudo, a partir do século 

XX, com o advento da medicina, o parto passou a não ser mais visto como um evento 

fisiológico e natural, mas sim patológico e dependente de intervenções medicamentosas 

e/ou cirúrgicas. Nesse contexto, o domicílio não se enquadrava mais como local 

adequado para a maioria dos nascimentos, que passou a acontecer nos hospitais, por 

serem considerados ambientes mais seguros39 (CRIZÓSTOMO; NERY; LUZ, 2007).  

Brigitte Jordan (1993) afirma que a obstetrícia se consolidou de forma 

imperiosa, desautorizando outras formas de conhecimento. Assim, as práticas 

relacionadas com os saberes populares foram gradativamente sendo destituídas de 

legitimidade e, consequentemente, as figuras prestadoras de cuidado, relativas a tais 

atividades, foram proibidas do exercício da profissão – como no caso das parteiras. 

Após a institucionalização do parto, países de Terceiro Mundo passaram a adotar 

a importação de tecnologia obstétrica como estratégia de desenvolvimento. Muitos dos 

sistemas de parto caracterizam-se por atendimentos hospitalares farmacologicamente 

                                                           
39 No sistema obstétrico contemporâneo, apesar da hegemonia do parto hospitalar medicalizado, existe 

um crescente movimento de humanização que propõe uma atenção diferenciada ao parto e nascimento. 

Esse modelo de assistência conta com a participação de parteiras profissionais e pode acontecer em 

ambientes extra-hospitalares, como o domicílio ou casas de parto.  
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geridos, utilização de ultrassonografias e monitoramento fetal eletrônico, indução do 

trabalho de parto com hormônios sintéticos, instrumental e parto cirúrgico, além do 

cuidado aos recém-nascidos prematuros em unidades de terapia intensiva. É evidente 

que esse tipo de instalação contribuiu para a diminuição da morbimortalidade materna e 

neonatal, contudo, não se questionou os efeitos negativos decorrentes da importação 

desta tecnologia (JORDAN, 1993). 

Segundo Jordan (1993), o indiscutível espaço de superioridade ocupado pela 

biomedicina leva a uma desvalorização generalizada dos conhecimentos referentes ao 

sistema de parto indígena. O valor simbólico da sofisticada tecnologia representa 

modernização e progresso, enquanto as formas tradicionais simbolizam a “ignorância” e 

o atraso que os programas de desenvolvimento tanto se empenham em erradicar, e por 

isso descartam a baixa tecnologia tradicional, independentemente da eficácia que a 

mesma possa apresentar.  

Assim, é comum em países de Terceiro Mundo a existência de dois diferentes 

sistemas de parto: o tradicional e o biomédico. A integração do sistema moderno com os 

métodos tradicionais de cuidados em saúde tem sido repetidamente defendida, contudo, 

observa-se que os sistemas tradicionais têm absorvido muito mais os elementos da 

medicina ocidental biomédica, do que o contrário. Segundo Jordan, os sistemas de parto 

tradicionais estão passando por profundas mudanças com a influência da medicina 

ocidental e é o alto prestígio do modelo médico que fornece o padrão para a mudança 

(JORDAN, 1993). 

Em Córrego Grande, as modificações no modelo de atendimento ao parto 

surgiram a partir do contato da população Bororo com a sociedade não indígena 

envolvente, principalmente com o sistema médico oficial, quando surgiram dúvidas 

com relação à segurança do parto na aldeia: 

O pessoal da saúde falou que é um perigo ganhar criança (na aldeia)... 

Que hoje tem médico, enfermeira, carro para levar para a cidade... 

Antigamente mulher morria com barriga, agora tem que ir pra lá, 

esperar sentir dor lá... Agora é tudo na cidade... (MOEMA. Entrevista. 

Córrego Grande, 04/02/2014). 

 

Conforme Jordan (1993), os países em desenvolvimento e com cultura ocidental 

tendem a adotar o modelo patológico de nascimento com enfoque no “alto risco”, 

fazendo com que a população se torne cada vez mais dependente da alta tecnologia 

oferecida pelas instituições hospitalares.  
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Desse modo, entendemos, tal como o médico obstetra Ricardo Jones40, que a 

partir do surgimento da assistência médico-hospitalar, a instauração do medo do parto 

tornou-se necessário para o sucesso deste modelo, uma vez que, quanto maior o medo 

apresentado pelas mulheres em relação ao processo fisiológico e natural, mais 

facilmente elas se sujeitariam à assistência hospitalar medicalizada, aceitando 

passivamente os processos de intervenção em seus corpos. Assim, assistimos nas 

últimas décadas uma diminuição gradual e constante da autoconfiança das mulheres na 

sua capacidade de gestar e parir. A ideia de que o mecanismo de parto é defeituoso, mal 

elaborado e de que a intervenção de um componente masculino é necessária, foi sendo 

progressivamente introduzida e acolhida pela sociedade ocidental, tornando as mulheres 

cada vez mais inseguras para lidar com o evento. Não se pretende negar a importância 

das intervenções médicas no processo de gestar e parir, entretanto, elas deveriam se 

resumir a poucos casos, realmente necessários, o que contrapõe os altos índices de 

procedimentos invasivos que acompanham o parto. 

O modelo hegemônico, ultimamente contestado em alguns locais da Europa 

Ocidental e Estados Unidos da América, tem feito surgir, nesses países, alternativas que 

incentivem partos domiciliares, acompanhados por parteiras profissionais, na tentativa 

de minimizar o uso desenfreado da alta tecnologia invasiva no nascimento.  De modo 

contrário, os países de Terceiro Mundo ainda estão ansiosos por apresentar um modelo 

de nascimento medicalizado e cada vez mais tecnológico (JORDAN, 1993).  

No mesmo sentido, Capra (1982, p. 114) afirma que: 

 
[...] apesar desses grandes avanços da ciência médica, estamos 

assistindo hoje a uma profunda crise da assistência médica na Europa 

e na América do Norte. Muitas razões são apontadas para o 

descontentamento generalizado com as instituições médicas — 

inacessibilidade de serviços, ausência de simpatia e solicitude, 

imperícia ou negligência —, mas o tema central de todas as críticas é a 

impressionante desproporção entre o custo e a eficácia da medicina 

moderna. Apesar do considerável aumento nos gastos com saúde nas 

últimas três décadas, e em meio aos pronunciamentos dos médicos 

acerca do valor da ciência e da tecnologia, a saúde da população não 

parece ter apresentado uma melhora significativa.  

 

O autor acredita que a prática médica sempre se baseará em alguma forma de 

intervenção, contudo, não é necessário que ela seja tão excessiva e fragmentária, como 

                                                           
40 Reflexão realizada pelo médico obstetra Ricardo Jones durante sua palestra: “O Papel da Mulher e do 

Homem, os Medos no Parto e a Sexualidade Feminina” no Congresso online de nascimento natural e 

humanizado “Nascer Melhor” em 20/03/2015. 
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tem acontecido, na assistência contemporânea à saúde. As terapias praticadas por 

curandeiros, por exemplo, baseiam-se num profundo respeito pela autocura, na noção de 

que o indivíduo é responsável e pode iniciar, por si próprio, um processo que o leve a 

ficar bem. Tal atitude contrasta com o enfoque biomédico, que delega toda a autoridade 

e responsabilidade ao médico (CAPRA, 1982, p. 138). 

Apesar de reconhecerem os benefícios do parto realizado na aldeia, 

principalmente pela garantia do nascimento pela via vaginal, ambiente privado, 

acolhimento familiar e melhor recuperação pós-parto, atualmente, ter um parto 

hospitalar é desejo unânime entre as mulheres de Córrego Grande. A principal razão de 

tal escolha é o medo da ocorrência de complicações durante o parto, que venham a 

colocar em risco a vida da parturiente e/ou da criança. Corroboram com o medo as 

histórias relacionadas à morte materna associada ao parto que ocorreram na aldeia, ou 

em outras comunidades Bororo: 

Eu acho que é bom eu ter na cidade mesmo... Porque aqui na aldeia 

minha mãe não sabe se eu estou com a pressão alta, se estou com a 

pressão baixa... Muitos índios quase faleceram com isso... Em 

Perigara [aldeia indígena Bororo] teve uma menina que morreu com a 

criança que demorou para nascer, aí morreu com o bebê na barriga... 

Às vezes o bebê nasce bem, mas o sangue coalha e não desce, aí a 

mulher morre... (IVONE. Entrevista. Córrego Grande, 01/02/2014). 

 

Não se pretende negar os riscos de morbimortalidade materna e fetal durante o 

parto, independente do local onde ele aconteça, contudo, é preciso considerar que no 

passado ele não era visto como impedimento para que os partos fossem conduzidos na 

aldeia. Assim, a possibilidade de desfechos trágicos relacionados a esse cenário surge 

em um passado recente, juntamente com o sentimento de medo e ênfase na segurança 

do parto hospitalar: 

Depois que não tinha mais parteira na aldeia aí eu fui para cidade... 

Hoje acho que é um risco ganhar na aldeia, né? Porque se acontecer 

alguma coisa... Longe da cidade... Eu fico pensando que as mães faziam 

parto na aldeia e era um risco né? Mas eu nunca vi acontecer nada... 

(CLEIDE. Entrevista. Córrego Grande, 18/02/2014). 

 

Conforme Illich (1975), o dispendioso ritual da medicina alimenta o mito de sua 

eficácia e ensina as vítimas a desejar suas terapias. O consumidor de cuidados médicos 

torna-se cada vez mais impotente para curar-se ou curar seus semelhantes, uma vez que 

ele é ensinado a esquecer, menosprezar e desqualificar os saberes autóctones para 

buscar no tratamento biomédico a solução para os males. 
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Com os partos passando a acontecer no ambiente hospitalar, a visão de mundo 

acerca do parir foi sendo ressignificada entre os Bororo. Não se percebe mais, nas falas 

das mulheres, a associação do parto com um evento natural da vida feminina. O risco, 

que não era uma questão considerada, ganhou lugar de destaque nos diálogos sobre o 

tema, assim como o medo da morte41, que surge, tanto nas falas das mulheres novas, 

como no discurso das anciãs, que possuem histórico de partos assistidos por parteiras na 

aldeia: 

Hoje eu tenho medo das minhas filhas ter parto aqui... (MEIRE. 

Entrevista. Córrego Grande, 02/02/2014). 

 

 Aqui só teve uma vez [caso de morte na aldeia], aí isso fica girando 

na cabeça toda vez... Aí quando é para ganhar as parteiras ficam tudo 

pensando naquilo lá, com medo de não dar certo... (DORINHA. 

Entrevista. Córrego Grande, 30/01/2014). 

 

Segundo Castiel (1999, p. 240), na atualidade, além do verbete “risco” fazer 

menção à probabilidade de ocorrência de um evento mórbido ou fatal, quando utilizado 

como um termo não técnico, ele inclui diversas medidas de probabilidade quanto a 

desfechos desfavoráveis.  Assim, observa-se que: 

 
Parece existir coletivamente uma percepção de pairar uma aura de 

ameaça sobre todos nós, podendo se efetivar, de modo particularizado, 

a qualquer instante. Especialmente, se não nos precavermos como 

mandam os preceitos da prevenção em saúde, das normas de 

segurança no trabalho, das precauções nas atividades cotidianas não só 

urbanas como também rurais [...] (CASTIEL, 1999, p. 37). 

 

Com a ampliação da cobertura e do acesso aos serviços de saúde biomédicos, o 

parto hospitalar se tornou uma opção para as mulheres de Córrego Grande, contudo, a 

necessidade desse modelo de assistência foi sendo construído nas relações estabelecidas 

entre os profissionais de saúde e o povo Bororo.  Assim, a diminuição da procura pelo 

parto tradicional, nas últimas décadas, somada ao medo dos riscos envolvidos com este 

evento, culminou no desaparecimento da parteria na comunidade.   

Atualmente, todos os partos são hospitalares, e as poucas parteiras encontradas 

em Córrego Grande não mais exercem o ofício, e entendem que a responsabilidade pela 

                                                           
41 Os registros de morte materna da população Bororo fornecidos pelo DSEI/Cuiabá são recentes e estão 

relacionados com a assistência hospitalar. Apesar dos boletins constarem que as causas dos óbitos são 

desconhecidas, profissionais envolvidos com a investigação dos mesmos afirmam que eles estão 

associados, principalmente, às complicações cirúrgicas e hemorrágicas.  
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assistência à gestação e parto foi assumida pelos profissionais do setor de saúde formal. 

Contudo, quando procuradas para dar conselhos e orientações em relação aos cuidados 

inerentes a gestação, parto e pós-parto, elas estão sempre disponíveis.  

A partir dos depoimentos, observa-se que um trabalho tão essencial e 

reconhecido no passado passou a perder prestígio após o contato com outra sociedade, 

que impôs seus costumes e valores. Paulo Freire (1978) conceitua tal prática como 

invasão cultural42. Segundo o autor, ela acontece quando um indivíduo invade o 

contexto cultural de outro, impondo a ele sua visão de mundo, enquanto lhe freia a 

criatividade e inibe sua expansão. A invasão cultural é considerada uma violência por 

ser invadido, visto que pode perder a sua originalidade.  

Nesse tipo de relação, os invasores modelam os invadidos de acordo com a sua 

opção, contudo, a forma de dominação nem sempre é visível, pois, uma condição 

importante para que a invasão cultural adquira êxito é o convencimento, por parte dos 

indivíduos invadidos, de que os mesmos são inferiores. Dessa forma, à medida que os 

invadidos vão se reconhecendo como seres inferiores, a superioridade dos invasores é 

garantida (FREIRE, 1987).  

O fenômeno acima descrito também foi observado após a execução do projeto: 

“Valorização e Adequação dos Sistemas de Parto Tradicionais das Etnias Indígenas do 

Acre e do Sul do Amazonas”, que aconteceu entre os anos de 2006 e 2007, financiado 

pela FUNASA, e que teve como proposta oferecer cursos de aperfeiçoamento para as 

parteiras tradicionais indígenas que atendiam a região, além de oferecer kits com 

material para uso no parto. O resultado dos cursos de capacitação, que visavam 

valorizar o sistema de parto tradicional, foi contraditório, uma vez que, ao se colocar o 

conhecimento biomédico como superior, visto a necessidade das parteiras serem 

capacitadas, desvalorizou a prática dessas mulheres frente à comunidade (INSTITUTO 

OLHAR ETNOGRÁFICO, 2007). 

Assim, após a realização dos cursos, observou-se que muitas mulheres, que antes 

tinham os seus partos assistidos nas aldeias por parteiras tradicionais, agora estão 

preferindo ir para os hospitais, pois acreditam receber uma assistência mais profissional 

(INSTITUTO OLHAR ETNOGRÁFICO, 2007, p.155). Portanto, se de um lado os 

cursos oferecidos pelos órgãos gestores da saúde indígena visam estimular o trabalho 

                                                           
42 A “invasão cultural” é uma das quatro características da teoria da ação antidialógica, que também é 

composta por conquista, divisão para manter a opressão e a manipulação.  
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das parteiras e fornecer legitimidade ao ofício diante das instituições governamentais, de 

outro desvalorizaram as práticas tradicionais e também as parteiras, como detentoras 

desses saberes e fazeres. 

Segundo Jordan (1993), tais treinamentos geralmente consistem em “atualizar” 

no sentido da biomedicina e não da “educação continuada”. Considerando que o padrão 

habitual de educação em sociedades indígenas tem por base uma aprendizagem que se 

dá a partir dos atendimentos a casos reais, através da estimulação tátil e por meio da 

observação, os métodos formais, pelos quais os cursos de formação tentam conferir 

novas habilidades às parteiras, contrastam com os métodos vivenciais, fundamentais 

para aquisição de habilidade com as quais elas estão habituadas. Ademais, essa 

formação é frequentemente unidirecional e não inclui um ensino recíproco, em que as 

parteiras também instruem sobre as práticas tradicionais da gravidez e parto (JORDAN, 

1993). 

Ao analisar dificuldades encontradas para a articulação entre os modelos de 

atenção à saúde, indígenas e biomédicos, Langdon e Diehl (2007) afirmam que a 

operacionalização da atenção diferenciada só será possível quando se priorizar a 

garantia da participação política das comunidades indígenas em todo o processo de 

planejamento, execução, gestão e avaliação dos serviços de saúde.  

Com a institucionalização do parto Bororo, a figura médica surge em 

substituição à da parteira, na assistência prestada ao parto e nascimento. Assim, a 

presença desse profissional torna-se referência de qualidade e garantia de segurança ao 

binômio mãe-filho: 

Agora, eu prefiro o parto lá (no hospital)... As meninas mesmo [filhas], 

eu não quero que tenha parto aqui não... Aqui é muito risco, e lá não, 

qualquer coisa tem o médico por perto... (CLEIDE. Entrevista. Córrego 

Grande, 18/02/2014). 

 
Eu acho que é melhor lá na cidade mesmo... Tem muita gente que não 

dá conta e médico dá conta... (DORINHA. Entrevista. Córrego Grande, 

30/01/2014). 

 
Eu acho que lá (no hospital) é melhor porque quando a gente ganha 

criança vai para a mão do médico... (MOEMA. Entrevista. Córrego 

Grande, 04/02/2014). 

 

Diante das falas apresentadas, podemos observar que, assim como acontece na 

sociedade ocidental não indígena, o nascimento Bororo passou a ser visto como um 

evento de competência médica, uma vez que, nas sociedades ocidentais 
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contemporâneas, os processos fisiológicos em geral são culturalmente definidos como 

pertencentes ao domínio médico (JORDAN, 1993).   

Baseado nos estudos de Illich (1975) e Fleck (1986), o médico, professor e 

pesquisador Charles Tesser (2006) analisa o processo de medicalização social e explica 

que a expansão progressiva das intervenções da biomedicina se dá por meio da 

redefinição dos comportamentos humanos como se fossem problemas médicos. Como 

exemplo, o autor cita que os resfriados, lutos, ferimentos, tristezas, crises de 

relacionamento sentimental, familiar e conjugal, dores ocasionais, agudas ou crônicas, 

mortes e nascimentos etc., passaram a ser amplamente medicalizados, carentes de 

avaliação e prescrição médica. Assim, uma visível evidência da medicalização social é a 

crescente e infindável demanda espontânea por atenção médica para todos os tipos de 

problemas, queixas e incômodos. 

Na visão das mulheres mais velhas, a assistência medicalizada ao parto torna-se 

necessária em decorrência da atual condição de saúde das jovens. As anciãs afirmam 

que, hoje, as meninas apresentam agravos que até então eram inexistentes:  

 [...] Mas agora essa meninada de hoje tem muito problema, pressão 

alta, inchaço... Elas sofrem muito... Aí tem que ir tudo para a cidade... 

(MARIA INÊS. Entrevista. Córrego Grande, 17/02/2014). 

 

Na minha época não tinha tanto problema como tem hoje... Hoje as 

mulheres vão para a CASAI se alimentar, se tratar e esperar lá... 

(MEIRE. Entrevista. Córrego Grande, 02/02/2014). 

 

A mãe dela mesmo fala que as mulheres ficam grávidas e ficam 

doente... Ficam ruim... Na nossa época não era assim não, nós 

ficávamos grávida, ia buscar fruta, lenha, longe... Vinha com 

barrigão, baquité [cesto tradicional feito de palha] nas costas... Hoje 

gestante não pode fazer nada... Tudo doente... Tem que ficar deitada... 

(MARIA INÊS. Entrevista. Córrego Grande, 17/02/2014). 

 

A partir dos relatos, o corpo da mulher Bororo, antes saudável e ativo, 

totalmente capaz de gestar e parir de forma natural e sem intervenções, aparato 

tecnológico ou acompanhamento profissional, agora é visto como um corpo imperfeito 

e incapaz de gestar e parir segundo a sua tradição. 

Davis-Floyd (2009) acredita que essa compreensão seja transmitida pelo sistema 

médico hospitalar através dos “rituais da obstetrícia”, que levam a mulher a acreditar na 

deficiência de seu corpo, de forma consciente ou inconsciente. Tal comportamento tem 

como objetivo torná-la cada vez mais dependente da ciência e da tecnologia, induzindo-

a a aceitar a superioridade médica no controle dos seus processos naturais, suas crenças 
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e seus significados individuais. Conforme a autora, esse tipo de comportamento é mais 

facilmente propagado na atmosfera impessoal de um hospital do que no ambiente 

familiar e doméstico.  

Apesar das populações indígenas possuírem uma tecnologia de cuidado com o 

corpo, pautada na concepção holística, por considerar o indivíduo em seu conjunto e em 

seu ambiente, observa-se que ela não é compartilhada na rotina hospitalar. Após ser 

admitida na maternidade, a gestante indígena perde sua identidade, liberdade e 

autonomia, sendo, então, submetida a uma rotina pré-estabelecida, aplicada a todas as 

outras mulheres de forma padrão.  

Afastada de sua comunidade de origem e rodeada por pessoas estranhas, seus 

saberes não são autorizados e seu poder de decisão é restrito. O uso rotineiro de 

medicações e procedimentos invasivos não usuais às indígenas viola o corpo e infringe 

os princípios éticos culturais. Apesar de todo o desconforto vivenciado, somado ao 

incômodo das intensas contrações provocadas pelo trabalho de parto, não há 

manifestações, e o que se observa entre elas é o silêncio e a resignação.  

Sobre esse modelo de atenção obstétrica que contempla indígenas e não 

indígenas, Gualda (1993, p. 4) relata: 

A transferência do local de nascimento para o hospital resultou na 

substituição de rituais do processo de nascimento. Cada vez mais os 

aparatos tecnológicos utilizados no controle do trabalho de parto e 

parto, tornaram-se armas poderosas para o incremento do rito 

hospitalar, tão distanciado das crenças e valores da mulher. Este fator 

tem influenciado em uma assistência ao parto, atualmente, centrada na 

equipe de saúde, não na mulher e na criança que vai nascer, como 

acontecia nos idos da história da obstetrícia. Esta situação se justifica 

na ocasião da internação, uma vez que a parturiente recebe uma gama 

de orientações sobre rotinas e procedimentos e torna-se passiva aos 

acontecimentos. 

 

Carneiro (2011, p. 42) afirma que nas instituições hospitalares inexiste espaço 

para o uso de adornos, para as crenças e para os estilos de vida daquelas que ali chegam 

para ter seus filhos, aspectos que compõem a subjetividade de cada mulher. Toda a 

diversidade encontrada no espaço parece se resumir em: “a mulher da camisola branca e 

da etiqueta no braço”, que é despersonalizada e despida de todo o seu histórico 

sociocultural. Por terem uma mesma fisiologia, todas as gestantes devem se inserir e 

parir da mesma forma. A lógica hospitalar determina o ritual: raspagem dos pelos, 

lavagem intestinal, imposição do silêncio e o apartamento de seus conhecidos. 

Nessa modalidade de assistência, torna-se preocupante que muitos dos 



120 

procedimentos obstétricos médicos são utilizados de forma acrítica e equivocada, uma 

vez que não estão embasados em evidências científicas sólidas, mas incorporados como 

rituais que representam os valores fundamentais da sociedade tecnocrata.  Tais práticas 

estão tão rigidamente incorporadas aos  sistemas de funcionamento de seus países, que 

mantém seus profissionais resistentes e, muitas vezes, desinformados sobre formas 

alternativas de fazer nascer, por pensarem que a adulteração do modo “correto”, será 

considerada imoral, abusiva, desqualificada e até mesmo perigosa (JORDAN, 1993). 

As máquinas e tecnologias presentes no ambiente reforçam a noção de que o 

corpo feminino é potencialmente defeituoso e precisa receber intervenções: “Esse 

conjunto de símbolos e de mensagens, em sua apreensão, atravessaria também os 

próprios médicos e demais profissionais de saúde envolvidos no modelo tecnocrático-

hospitalar, naturalizando esse modo de atenção” (CARNEIRO, 2011, p. 40). 

A alteração no cenário do parto e nascimento evidencia opiniões díspares entre a 

população Bororo com relação à qualidade da assistência recebida no ambiente 

hospitalar. Apesar de a maioria das informantes classificar o atendimento como bom, 

descontentamentos ficaram explícitos em diferentes falas: 

O atendimento é bom, mas eles custam a atender a gente. Podia 

melhorar pra atender as gestantes... Ainda mais pra essas que são 

novas... (VALDINA. Entrevista. Córrego Grande, 04/02/2014). 

 

Tem muita gente que reclama do atendimento no hospital... Que não 

cuida direito, que faz cesárea, que sofre muito... Tem muita mulher 

que fala bem do atendimento, mas muita mulher não fala não... Elas 

falam que eles [médicos] ficam bravos com a mulherada na hora de 

entrar na sala de parto, empurram... [...] Tem outras que tem medo, 

porque ficam lá sozinhas... Não tem ninguém para ajudar a levantar... 

Ir no banheiro... (MARIA INÊS. Entrevista. Córrego Grande, 

17/02/2014). 

 

Não sei agora se tem acompanhante (no hospital), eu queria uma 

acompanhante... Igual minha menina, a primeira vez que ela ganhou 

neném eu fiquei triste, porque ela ficou sozinha e não conhecia nada... 

(CLEIDE. Entrevista.Córrego Grande, 18/02/2014). 

 

Diante dos depoimentos apresentados, nota-se que, em geral, as mulheres referem 

não ter recebido um tratamento respeitoso no hospital. Jordan (1993) explica que é 

comum o estabelecimento de conflitos no atendimento a indígenas na assistência ao 

parto. A autora cita que as indígenas Maias, por exemplo, só vão para o hospital em 

situações extremas e uma das principais razões de sua resistência está no fato de serem 
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atendidas por médicos do sexo masculino, a rotineira exposição à episiotomia43 e à 

separação da família. 

Ao comparar a atenção recebida no parto institucionalizado com aquela que 

acontecia na aldeia, fica evidente nos depoimentos que a satisfação das mulheres era 

maior com o parto tradicional, quando elas podiam contar com o apoio e 

acompanhamento dos familiares, além de apresentarem uma recuperação pós-parto mais 

rápida: 

Acho que é melhor o parto aqui (na aldeia), porque aqui ninguém 

briga, não xinga, não empurra, faz o parto com o maior carinho... 

Agora lá tem mulher que reclama... As mulheres (que trabalham lá) 

falam: Espera, não tá na hora ainda, tem que aguentar... Agora aqui 

nós tem medo de brigar, xingar a mulher e ela morrer... (MARIA 

INÊS. Entrevista. Córrego Grande, 17/02/2014). 

 

No mato [parto na aldeia] a gente rapidinho tá de pé... (MEIRE. 

Entrevista. Córrego Grande, 02/02/2014). 

 

Apesar do ambiente domiciliar se configurar como o mais respeitoso, as 

mulheres não manifestaram repulsa pelo ambiente hospitalar, mas um estranhamento ao 

modo como os atendimentos são conduzidos. Por estar em um espaço estranho, que não 

lhes confere liberdade e familiaridade com o cenário doméstico, é preciso se sujeitar a 

rotina da instituição, mesmo quando a atenção recebida não é considerada a mais 

adequada:  

Dentro de casa [aldeia] a gente corrige, mas na casa dos outros 

[hospital] a gente não tem como corrigir... A gente fala pra eles 

cuidar bem da criança, trocar a roupinha dele e eles acham ruim... 

(JEREGO. Entrevista. Córrego Grande, 04/02/2014). 

 

Outra mudança que repercute no processo do nascimento está relacionada aos 

cuidados com o recém-nascido. Eles, que antigamente eram envolvidos em fortes 

vínculos familiares, agora são substituídos por meros contatos superficiais da equipe 

que presta atendimento. Destaca-se ainda a perda da autonomia da mulher e de sua 

família no processo de cuidado com a criança. 

Polak (1996, p. 4) afirma que, quando hospitalizadas, as mulheres e suas 

famílias são expostas a uma recriminação silenciosa, relacionada com o distanciamento 

dos profissionais da saúde dos corpos viventes: “Esse distanciamento é legitimado pelas 

liturgias da cura, pela cultura do poder, que mantêm engessados os corpos dos usuários 

                                                           
43 Iincisão cirúrgica realizada na região perineal (área muscular entre a vagina e o ânus) no momento do 

nascimento do bebê, para ampliar o canal de parto.  

http://pt.wikipedia.org/wiki/Incis%C3%A3o
http://pt.wikipedia.org/wiki/Parto
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do sistema de saúde, com cerceio das suas decisões e dos seus desejos”. Apesar de cada 

indivíduo responder de forma peculiar, conforme a sua singularidade, todos são tratados 

segundo um manual existente. 

A partir dos depoimentos colhidos e da minha experiência profissional como 

enfermeira na instituição referida, é possível identificar um despreparo, por parte da 

equipe de saúde, no atendimento às populações indígenas, uma vez que desconhecem 

sua cultura, bem como suas necessidades. Não existe diferenciação no cuidado 

oferecido às mulheres indígenas e não indígenas, na maternidade. Com isso, as 

especificidades dos povos culturalmente distintos são frequentemente negligenciadas.  

Assim, a relação entre indígena e não indígena no espaço de fronteira ocorre 

numa conjuntura de conflito, em que o comportamento etnocêntrico é o principal 

responsável por estabelecer de forma corriqueira incompreensões quanto à alimentação, 

à via de parto, posições corporais adotadas durante a parturição, destino da placenta, 

hábitos de higiene, entre outros, visto estas práticas possuírem diferentes significações 

no seio de cada sociedade.  

Hoga (1995 apud KREUTZ; MERIGHI; GUALDA, 2003, p. 41) chama atenção 

para o fato de que, quando a assistência está embasada apenas no que o profissional 

acredita ser a necessidade de saúde e de cuidado do indivíduo, “a satisfação em relação 

à assistência prestada está sujeita a ser apenas do profissional, mesmo que este tenha se 

esforçado em prestar o ‘melhor cuidado’ aos seus clientes”. 

Tal ocorrência justifica-se pelo fato de os profissionais de saúde e seus clientes 

partirem de pontos de referências diferentes (científico e popular), o que contribui para 

reforçar um dos pontos críticos da assistência à saúde: a dificuldade no estabelecimento 

de um diálogo intercultural entre profissionais e clientes (KREUTZ; MERIGHI ; 

GUALDA, 2003). 

Nessa medida, é interessante fazer referência à Teoria da Diversidade e 

Universalidade do Cuidado Cultural, proposta por Leininger (1991), como uma 

possibilidade de atenção diferenciada às mulheres indígenas admitidas nas 

maternidades. 

A partida década de 50, ao identificar a importância do conhecimento sobre a 

cultura para o entendimento das variações de cuidados prestados aos indivíduos, 

Madeleine Leininger (1991) utilizou construtos da antropologia para dedicar-se à 

elaboração de uma teoria que contemplasse a diversidade cultural. 
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A Teoria do Cuidado Transcultural tem como objetivo transcender a simples 

apreciação de diferentes culturas, uma vez que se fundamenta na crença de que a 

maioria das culturas pode determinar o tipo de cuidado desejado pelos usuários dos 

serviços de saúde. Assim, busca-se compreender a visão de mundo apresentada pelos 

indivíduos, famílias, grupos ou instituições, bem como seus conhecimentos, práticas, 

crenças e valores para embasar as decisões e ações assistenciais com vistas a um 

atendimento eficaz. Desse modo, os cuidados prestados estarão pautados na visão de 

saúde do usuário e, não no ponto de vista dos profissionais que o atendem. 

A teoria proposta por Leininger (1991) tem trazido inúmeras contribuições para 

a prática da enfermagem, uma vez que aponta para um cuidado individualizado numa 

perspectiva humanizada e respeitosa, além de considerar as influências da estrutura 

sociocultural frente às ações e decisões que envolvem o cuidado ao ser humano. Tal 

perspectiva torna-se fundamental, uma vez que “[...] se a prática da enfermagem não 

considerar os aspectos culturais da necessidade humana, exibirá sinais de ineficiência 

com consequências desfavoráveis para aqueles que assiste” (GUALDA, 1993, p. 28). 

O modelo de cuidado proposto por Leininger (1991) sugere três tipos de 

decisões e ações de enfermagem, culturalmente embasadas e congruentes com as 

crenças e valores dos indivíduos: 

- Manutenção/preservação do cuidado cultural; 

- Acomodação/negociação do cuidado cultural; 

- Reestruturação/repadronização do cuidado cultural. 

As ações e decisões dos profissionais visam adequar o cuidado aos aspectos 

culturais, facilitando a adaptação à cultura do usuário, amenizando o estresse e o 

conflito. Leininger propõe ainda o modelo “Sunrise” (sol nascente), que ilustra a 

descrição dos componentes de sua teoria, para orientar a operacionalização do cuidado 

nas diferentes culturas.  

Apesar da teoria de Leininger propor a valorização das necessidades do 

indivíduo, tornando o universo de cuidado profissional mais próximo do cuidado 

popular, observa-se que a atenção ao parto e nascimento, recebida pelas mulheres 

Bororo, ainda está pautada em pressupostos antagônicos, uma vez que as ações de saúde 

não são subsidiadas pela cultura, crenças e valores dos seus usuários, impossibilitando 

sua autonomia e satisfação com o cuidado. 
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O modelo biomédico, estabelecido como única verdade no espaço hospitalar, 

gera uma inversão de papéis no cenário do parto, em que o médico detém o poder sobre 

o corpo da mulher, que se distancia cada vez mais da condição de protagonista do 

evento e, insegura, submete-se a todas as orientações e ordens.  

Tal situação, somada aos interesses econômicos e sociais de uma sociedade 

capitalista, ajudam a compreender os altos índices de cirurgia cesariana nas últimas 

décadas: 

 Hoje, as mulheres não ganham normal aqui nessa aldeia mais não... 

Tá indo tudo pra cidade... É muita cesária... Eu acho o parto normal 

melhor... (MEIRE. Entrevista. Córrego Grande, 02/02/2014). 

 

 

A cesariana trata-se de uma intervenção cirúrgica destinada à extração do feto 

por via abdominal, recomendada apenas em situações nas quais as condições da mãe e 

do bebê não favorecem o parto pela via vaginal. Quando não há risco associado que 

justifique sua indicação, a cirurgia está relacionada a uma maior ocorrência de 

morbimortalidade para as parturientes, como: hemorragias, infecções pós-parto, embolia 

pulmonar, riscos anestésicos, entre outros. Para os bebês, os riscos relacionam-se a 

distúrbios respiratórios, icterícia fisiológica, prematuridade, hipoglicemia e anóxia 

(PIMENTA, 2012). 

Atualmente, a cesariana atinge índices extremamente altos dentro do sistema 

obstétrico brasileiro, muitos deles com indicações médicas que não a justificam.  

Conforme o inquérito nacional sobre parto e nascimento “Nascer no Brasil”, realizado 

entre fevereiro de 2011 e outubro de 2012, pela Fundação Oswaldo Cruz e MS, a 

cesariana representa 52% da via de nascimento nos serviços públicos e 88% nos setores 

privados (FIOCRUZ, 2014). Portanto, nota-se que, mesmo com as políticas públicas de 

estímulo ao parto normal, os partos cirúrgicos continuam excedendo em muito a taxa 

limite de 15% preconizados pela OMS (OMS, 1996). 

Os dados mostram que a realidade não está restrita à população não indígena, 

uma vez que, dentre os dez partos das mulheres de Córrego Grande, que aconteceram no 

ano de 2014, seis deles foram por via cirúrgica e apenas quatro por via vaginal. Tal 

quantitativo supera as estatísticas do DSEI/Cuiabá, que apresenta índices de 50% de 

cesariana para toda a população Bororo de Mato Grosso. 

Os prejuízos provocados pela cesariana são conhecidos, e os benefícios do parto 

vaginal consenso entre todos na comunidade. Apesar da preferência da maioria pelo 
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parto normal, é preocupante o grande número de mulheres que são submetidas a 

cesariana. As mulheres Bororo demonstraram medo em relação à cirurgia: 

 

Eu não queria parto cesário, tinha medo de cortar...[...] Tem mulher 

que tem sorte e ganha no parto normal, outras não tem sorte e ganha 

cesariana... (MOEMA. Entrevista. Córrego Grande, 04/02/2014). 

 

Muitas índias falam que gostam de ganhar normal porque ganha e 

depois já pode andar... A minha menina queria normal... Mas ela não 

teve sorte... (IVONE. Entrevista. Córrego Grande, 01/02/2014). 

 

As mulheres sabem que a criança nascer normal é melhor do que na 

faca, porque na faca judia numa proporção maior, prejudica a 

saúde... Nasceu, mas tem que ter cuidado ainda... (JEREGO. 

Entrevista. Córrego Grande, 04/02/2014). 

 

Apesar da expectativa pelo parto natural, nota-se que, de forma recorrente, ela é 

frustrada, uma vez que a escolha da mulher não é considerada na decisão pela via de 

parto. Tal configuração evidencia a supremacia da formação técnica e intervencionista 

do profissional médico e a invisibilidade das mulheres que perderam a possibilidade de 

decidir e participar ativamente de seus partos:  

Agora como eu to vendo as pessoas que tem cesárea é demorado 

demais para levantar, fazer as coisas... As coisas mudaram muito 

daquela época em que os partos eram normal e em casa... (MEIRE. 

Entrevista. Córrego Grande, 02/02/2014). 

 

Pra mãe é ruim cesária... Custa andar, a operação fica ruim, aberta... 

Eu que faço curativo na mãe dessas crianças... (MARIA INÊS. 

Entrevista. Córrego Grande, 17/02/2014). 

 

 As mulheres que tem parto cesário não tem saúde, fica fraca para 

doença, adoece facilmente, fica muito frágil, diferente das mulheres 

que tem parto natural... (MOEMA. Entrevista. Córrego Grande, 

04/02/2014). 

  

Casos de morbimortalidade decorrentes de complicações da cesariana e outras 

intervenções médicas nos remetem ao conceito de iatrogênese44 clínica, cunhada por 

Illich (1975, p.24), que se constitui nos danos ao indivíduo ocasionados pelo uso da 

tecnologia médica, diagnóstica e terapêutica: “Em sentido mais amplo, a doença 

iatrogênica engloba todas as condições clínicas das quais os medicamentos, os médicos 

e os hospitais são os agentes patogênicos”. E complementa: 

O impacto negativo da empresa médica constitui uma das epidemias 

em maior expansão no nosso tempo. A dor, as disfunções, a invalidez 

                                                           
44 O termo iatrogênese é composto das palavras gregas iatros (médico) e genesis (origem). 
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e a angústia resultantes das intervenções médicas rivalizam agora com 

a morbidade provocada pela circulação de veículos automotores, o 

trabalho e até as guerras. (ILLICH, 1975, p. 23). 

 

Segundo o autor, as iatrogêneses (clínica, social, e cultural)45 decorrem da 

contraprodutividade, uma ação paradoxal que resulta do efeito causado pelo excesso do 

uso de uma ferramenta social-tecnológica, por exemplo: o automóvel, que produz 

congestionamentos, a escola, que inibe os talentos, o hospital, que favorece a doença. 

Illich afirma que a ação médica padece desse mal, uma vez que torna as pessoas cada 

vez mais dependentes de cuidado e tecnologias especializadas, o que diminui a 

autonomia e a capacidade de agir sobre a própria vida e o ambiente, no sentido de 

manter e/ou ampliar sua saúde (ILLICH, 1975, p. 70). 

O significado da cesariana para a população Bororo vai além de um simples 

procedimento cirúrgico que provoca marcas no corpo físico. Ela gera transformações no 

corpo feminino que, apesar de se apresentarem materializadas no corpo 

natural/biológico, trata-se de transformações mais profundas que marcam o corpo 

social, cultural e espiritual: 

Depois que opera tem uns dois, três (filhos) e pronto, porque aí 

acabou a força da mulher... Aí não tem mais... Mulher que ganha 

normal não é problema, tá com boa saúde ainda... (JEREGO. 

Entrevista. Córrego Grande, 04/02/2014). 

 

Nessa compreensão holística, nota-se que o corpo que dá a luz no hospital e 

recebe as intervenções típicas do modelo assistencial, já não é o mesmo corpo antes 

produzido pelas parteiras a partir das prescrições alimentares, cuidados tradicionais 

específicos e uso das ervas medicinais. Assim, as mulheres entendem que o corpo que 

passa pelo hospital não consegue mais parir naturalmente, o que é ratificado pelos 

profissionais da saúde, visto que sofreu intervenções do modelo médico-hospitalar 

tornando-se, então, dependente dos cuidados institucionalizados: 

Pra quem teve parto normal ganha em qualquer lugar, mas pra quem 

teve cesária e pique [episiotomia] tem que ter ajuda do médico... 

(ISAURA. Entrevista. Córrego Grande, 17/02/2014). 

 

  

                                                           
45 A iatrogênese social refere-se ao efeito social danoso causado pelo impacto da medicina, que gera uma 

desarmonia entre o indivíduo e o seu grupo social, resultando em perda de autonomia na ação e no 

controle do meio, expropriação da saúde enquanto responsabilidade das pessoas e disseminação do papel 

de doente como comportamento passivo e dependente da autoridade médica. Já a iatrogênese cultural, 

significa a destruição do potencial cultural para lidar de forma autônoma com boa parte das situações de 

enfermidade, dor e morte (ILLICH, 1975 apud TESSER, 2006). 
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Assim como acontece com a mulher, observa-se que os nascimentos hospitalares 

também estão relacionados à maior fragilidade da saúde das crianças, que deverão 

receber um cuidado diferenciado (banhos, pinturas e remédios do mato), visto o risco de 

adoecimento.   

Ademais, como citado no capítulo anterior, as transformações corporais 

provocadas pela cesariana interferem no número de filhos das famílias, o que afeta toda 

a sociedade e cosmologia Bororo. Apesar do desejo por ter mais filhos, as informantes 

relatam a necessidade de prevenir uma nova gravidez, visto ainda sofrerem com as 

consequências das cirurgias que foram submetidas: 

Quando eu engravidei dele [primeiro filho], eu não sentia muita coisa 

não... Conseguia trabalhar, não sentia cansaço... Agora com esse 

aqui eu to mais ruim... Sinto falta de ar... Fui tentar trabalhar e não 

consegui... Fico mais deitada, senti muita dor nas costas... Normal até 

que dá pra ter mais, mas cesária a gente sofre de mais... Pra mim só 

mais esse filho aqui tá bom... (ISAURA. Entrevista. Córrego Grande, 

17/02/2014). 

 

Eu tô tomando remédio [anticoncepcional]... É que eu sei da minha 

saúde, eu não to andando muito bem, eu sinto muita dor... Com esse 

menino [último filho] eu senti muita dor... Mesmo depois que eu 

ganhei ele eu ainda sinto muita dor... Bem na minha cintura... Aí eu 

falei que não queria ter mais criança não, essas aqui já basta... Eu 

não aguento mais carregar esses meninos no colo como eu carregava 

antes... A sorte é que eu tenho esse carrinho (de bebê) para colocar... 

(MOEMA. Entrevista. Córrego Grande, 04/02/2014). 

 

Sobre o hábito de carregar as crianças no colo, Grando (2004), em pesquisa 

realizada com os Bororo de Meruri, afirma que, apesar de suas diversas técnicas 

corporais terem sofrido alterações no processo de aldeamento, como é o caso da 

alimentação, higiene e parto, duas práticas identificadas: a amamentação e o segurar no 

colo, não sofreram mudanças, sendo as técnicas observadas pela autora idênticas 

àquelas ilustradas nas imagens fotográficas do início do século XX. 

Dentre os benefícios do colo materno, local onde frequentemente são 

encontradas as crianças indígenas com menos de um ano, Grando (2004, p. 225) afirma 

que “a manutenção do vínculo afetivo corporal entre mãe e filho pelo contato direto 

com a pele e as sensações que esse contato permite apreender, traduzem-se como forma 

de educação do corpo, isto é, de educação Bororo que é transmitida pela mãe e avó nos 

primeiros anos de vida”. 

Contudo, a partir da fala de Moema, observa-se que as consequências da 

assistência médica ocidental sobre corpos femininos têm dificultado a prática desse 
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hábito tradicionalmente importante, que compromete o contato da mãe com o seu bebê, 

a formação do vínculo entre ambos, além de todo o processo educativo que se dá com a 

proximidade.  

Tais implicações, segundo Capra (1982, p. 121), não se apresentam como motivos 

de preocupação no cotidiano da prática médica: 

A educação médica, assim dizem eles, deve estar dissociada, por 

definição, das preocupações sociais, uma vez que estas são causadas 

por forças sobre as quais os médicos não têm controle. Mas os 

médicos desempenharam um papel importante na criação desse 

dilema, ao insistirem em que só eles estão qualificados para 

determinar o que constitui doença e selecionar a terapia apropriada. 

Enquanto mantiverem sua posição no topo da hierarquia do poder, 

dentro do sistema de assistência à saúde, eles terão a responsabilidade 

de ser sensíveis a todos os aspectos da saúde.  

 

Dentre as profundas modificações sofridas no sistema de parto Bororo, está a 

presença da figura masculina no cenário, situação que se opõe aos princípios culturais 

tradicionais. Diferentemente do parto que acontecia na aldeia, realizado no domínio 

feminino, o atendimento hospitalar conta com um grande número de homens na 

composição de suas equipes multiprofissionais, com destaque para os médicos obstetras 

que as assiste durante todo o processo parturitivo. 

Ao se verem dependentes do serviço e condicionadas a aceitar todas as normas 

institucionais, observa-se que atualmente as mulheres mantêm apenas o distanciamento 

dos familiares do sexo masculino durante esse evento. Apesar de ser garantido à mulher 

o direito de escolha do acompanhante que permanecerá em sua companhia durante todo 

o período de internação, nota-se que, quando elas não estão sozinhas, preferem optar 

pela presença de familiares do sexo feminino, em detrimento dos próprios 

companheiros:  

Meu marido e meu filho que vão pra cidade quando eu for ganhar... 

Mas vou sozinha para a Santa Casa... (ISAURA. Entrevista. Córrego 

Grande, 17/02/2014). 

 

Sobre esta restrição à figura masculina, observa-se que é um comportamento 

frequente entre diversos povos indígenas e foi um dos temas debatidos na Oficina de 

Mulheres Indígenas, promovida pelo Departamento de Saúde Indígena (Desai/Funasa) 

em Brasília, no ano de 2005. No evento, uma das 23 indígenas participantes externou 

preocupação com a vergonha experimentada pelas nativas ao serem atendidas por 

profissionais de saúde do sexo masculino. Segundo ela, há uma dificuldade muito 
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grande, por parte das mulheres, de falar sobre seus problemas de saúde para o 

profissional do sexo masculino, seja ele indígena ou não, especialmente se a sua 

necessidade estiver relacionada à saúde sexual e reprodutiva, indo contra os seus valores 

culturais. Na ocasião, foi proposta a contratação de AIS mulheres para minimizar a 

dificuldade (FERREIRA, 2013). 

Tal comportamento é evidente quando se trata da realização do exame 

colpocitológico em Córrego Grande. Apesar de já atuar há mais de dez anos na 

comunidade e manter um vínculo importante com a população, o enfermeiro do PSI 

local não possui aceitação para realizar o procedimento nas mulheres, portanto, os 

exames são feitos por meio de mutirões, que ocorrem duas a três vezes por ano. 

Essa mobilização coletiva acontece com o encaminhamento das indígenas até 

uma Unidade de Saúde da Família (USF) da rede municipal, que possui enfermeira, ou 

com o deslocamento de uma profissional até a aldeia. Nessa ocasião, realiza-se o exame 

em todas as mulheres em idade fértil, contemplando desde as mais jovens, que já 

iniciaram a atividade sexual, até as mais idosas.  

A não aceitação do homem para a realização do exame não se restringe à 

questão machista, ao contrário, observa-se que há um cuidado com a manipulação do 

“lugar da criança”. A contaminação do homem, no cosmo Bororo, implica em invasão 

de um lócus que é sagrado para o novo corpo mítico que será gerado no local. A 

produção da vida se inicia antes da concepção, portanto, o exame preventivo para 

cuidar do local onde a vida será gerada não é um cuidado exagerado, mas pertinente 

para quem lida com vários mundos em relação no cosmos Bororo. 

Conforme informações do DSEI e CASAI, devido o longo período de contato 

com a sociedade envolvente, é alto o índice de lesões precursoras do câncer de colo 

uterino na população Bororo. Assim, os serviços de saúde atribuem o temor do 

adoecimento à grande adesão das mulheres aos mutirões, principalmente após a 

ocorrência, na comunidade, de um óbito devido à patologia. Em 1987, Mestre Mário 

Bordignon já alertava sobre os frequentes casos de óbitos decorrentes do câncer 

ginecológico em Tadarimana (OPAN, 1987). 
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4.2 Aspectos Culturais da Dor de Parto 

 

Diferentemente de todos os outros temas relacionados à concepção, gestação, 

parto e pós-parto, abordados de forma espontânea e recorrente pelos informantes 

durante as entrevistas, a experiência dolorosa durante o processo parturitivo, na maioria 

das vezes, só foi relatada quando questionada, o que evidencia o pequeno enfoque dado 

à questão, pela mulher Bororo.  

Apesar do assunto não parecer um problema que as aflige, é extremamente 

relevante refletir sobre o significado que a dor do parto possui para a população, que a 

vivencia de forma particular e notoriamente distinta da maioria das parturientes não 

indígenas que são atendidas na mesma instituição hospitalar. 

A ausência de verbalização, somada às tímidas expressões faciais e aos 

movimentos corporais das mulheres Bororo durante as contrações uterinas, leva grande 

parte dos profissionais de saúde acreditar que tais parturientes não sentem dor, contudo, 

ao analisar os depoimentos observa-se que a presença desse sentimento é frequente, o 

que torna um equívoco tal generalização:  

O primeiro parto dela [aponta uma das filhas] foi bom porque ela não 

sentiu dor... Só a dor para nascer... Essa menininha e o primeiro meu 

filho eu não senti nada... (IVONE. Entrevista. Córrego Grande, 

01/02/2014). 

 

No parto sente muita dor, por isso eu falei pra elas [filhas], eu tenho 

duas pequenas: Olha vocês não vão achar que é brincadeira, que é 

rápido, que vem só àquela hora e passa... Não! É dor que nunca para, 

enquanto não ganha, nunca para... Ninguém sabe se vai ter sorte ou 

se não vai ter, às vezes passa quatro, cinco dias... Eu aguentei tudo... 

Eu nem imagino como eu não morri, porque é muita dor... Foi depois 

de quatro dias... Eu falo pra elas que tem que tomar muito cuidado, 

que eu sofri para ganhar... (DORINHA. Entrevista. Córrego Grande, 

30/01/2014). 

 

O parto foi muito difícil, muita dor... Mas quase todos não... O 

primeiro eu não sabia como era a dor, aí no segundo eu já sabia 

como era a dor, aí foi mais rápido... O terceiro demorou, passei uma 

semana com dor... Ela [aponta a outra filha] foi rapidinho... Senti dor 

e foi rapidinho... O guri também foi rapidinho... Esse pequeno eu 

também senti muita dor, uma semana e não nascia... (MOEMA. 

Entrevista. Córrego Grande, 04/02/2014). 

 

Pautadas em diversos estudos sobre a temática, Saito e Gualda (2002, p. 119-

120) afirmam que o comportamento da pessoa que vivencia a dor é variável, visto sofrer 

influência de fatores sociais, psicológicos e culturais, uma vez que “a personalidade, o 
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ambiente, a cultura, a religião, o gênero, entre outros aspectos, afetam diretamente a 

percepção de dor e a resposta correspondente a ela”.  

Sobre o contexto sociocultural em que a dor ocorre, Tesser (2006) explica ser ela 

muito mais do que um simples fenômeno neurológico reflexo que denuncia alguma 

lesão orgânica, como acredita a biomedicina. Apesar da sensação da dor ser provocada 

por mensagens recebidas no cérebro, a experiência 

 
[...] depende em qualidade e intensidade de outros fatores, 

independente da natureza e da intensidade do estímulo nervoso. 

Linguagem, ansiedade, atenção e interpretação são alguns desses 

fatores que dão forma à dor e por meio dos quais agem, como 

determinantes sociais, a ideologia, as estruturas econômicas, as 

características sociais, as crenças e as concepções sobre o mundo e o 

homem. Desse modo, é a cultura que orienta o sentido dado ao 

indivíduo à experiência da dor e do adoecimento. (TESSER, 2006, p. 

64).  

 

Do mesmo modo, Corbin (2008, p. 329) afirma que “a dor constitui uma 

perturbação do sistema sensitivo. Mas ela também é uma construção social, 

psicocultural, formalizada desde a mais tenra idade”. Conforme o autor, a denominação 

da dor, sua linguagem, sua função e o sentido que lhe é dado, possui uma história.  

Pimenta e Portinoi (1999 apud SAITO; GUALDA, 2004) ressaltam que os 

métodos de educação infantil utilizados pelas famílias em diversas culturas, exercem um 

importante papel no desenvolvimento de condutas e expectativas demonstradas pelo 

adulto com relação à dor: 

O aprendizado social que influencia na atribuição de significado à dor 

em um contexto cultural, ocorre desde a infância na unidade familiar, 

quando a criança chora em razão da presença da dor e determina em 

sua mãe ou outra pessoa uma resposta de abolição, atenuação ou 

indiferença desta sensação. (PIMENTA; PORTINOI, 1999 apud 

SAITO; GUALDA, 2004, p. 221).  

 

Portanto, o corpo da mulher Bororo que acolhe a dor do parto de forma 

resiliente, possui uma memória cultural que começa a ser criada desde muito cedo no 

dia-a-dia da aldeia. Entre os diversos aprendizados que se iniciam na infância, está o 

ritual funeral Bororo, onde o corpo feminino “aprende” a importância da realização de 

técnicas que provocam dor, como é o caso das escarificações, realizadas com pedaços 

de osso ou vidro, para causar sangrias, bem como da arrancação dos cabelos, que são 

retirados fio a fio pelas mulheres adultas em sinal de luto.  
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Para Le Breton (UFSC, 2014), o que é intolerável na dor do ser humano é o 

sofrimento, portanto, a escarificação insere-se como um exemplo de dor provocada por 

quem luta contra um sofrimento. No caso, como uma técnica de sobrevivência, a pessoa 

provoca uma dor que ela controla, em oposição a um grande sofrimento incontrolável 

provocado pela morte de um familiar. Quando a dor física é mais forte, a pessoa se 

isenta de sentir a dor no coração, a dor da alma. 

Sobre dor e sofrimento, Corbin (2008) estudou o conceito de diversos teóricos 

com o intuito de esclarecer e diferenciar os termos. Para o autor, a dor é um sentimento 

localizado em algum órgão do corpo em particular, ou em todo o corpo. Ela é espacial e 

mais fácil de se tornar concreta. Já o sofrimento está relacionado aos afetos que se 

abrem à reflexividade, à relação com si próprio, com o outro e com os sentimentos, 

portanto, é uma dor suscetível de ser vista e olhada. Contudo, o autor alerta não ser 

adequado definir a dor como um fenômeno estritamente físico, uma vez que o homem 

não sofre só no corpo, mas em todo o seu ser.  

Segundo Illich (1975), “uma dor vivida constitui sofrimento somente se estiver 

integrada numa cultura”, uma vez que é a cultura que permite organizar o vivenciado, 

fornecendo elementos para veicular a dor, os sons, as palavras e os gestos que a 

comunicam em seu meio. “É a cultura que decreta se é o pai, a mãe ou ambos que 

devem gemer no nascimento de um filho. O caráter individual, os hábitos adquiridos e 

as circunstâncias determinam o sentido dado pelo homem às sensações corporais assim 

como a intensidade de seu sofrimento” (ILLICH, 1975, p. 106; 112).   

Ainda sobre o funeral Bororo, o comportamento das mulheres, caracterizado por 

gritos agudos e pranto com derramamento de lágrimas, pode indicar que, ao contrário da 

dor do parto, a manifestação cultural do sofrimento, resultante da perda de um ente 

querido, deve ser anunciada publicamente. Portanto, nota-se uma diferenciação na 

expressão da dor isenta de sofrimento (como no parto), daquela provocada pela morte. 

Segundo a tradição Bororo, a dor da perda só poderá ser manifesta durante o 

ritual funeral, ocasião em que, além de sentida ela é marcada no corpo. Passada a 

cerimônia, ficam as marcas permanentes do sofrimento: as cicatrizes no corpo, que, 

além de representar uma marca social, é um fator de pertencimento social. A partir de 

então, não se poderá mais mencionar o morto, nem expressar sentimentos como saudade 

ou tristeza em relação ao falecido, que não deverá mais ter seu nome pronunciado. Tais 
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práticas evidenciam que a expressão da dor possui um espaço físico e temporal 

específico. 

A dor também é encontrada em outros rituais indígenas com o objetivo de provar 

a virilidade e a força dos meninos que são iniciados na vida adulta. Segundo Gennep 

(2011, p. 9), “o rito de passagem é caracterizado por etapas de um ciclo que se deseja 

marcar e revelar”. Desse modo, os jovens poderão tornar-se homens guerreiros a partir 

da resistência, tolerância e resignação demonstradas. Tais práticas variam de acordo 

com cada povo e podem incluir: levar muitas picadas de formigas, pisar em brasas, 

perfurar partes do corpo, entre outros, rituais nos remetem a um determinado padrão 

cultural tradicional e consoante ao modo de vida de cada povo, importante na criação da 

pessoa (RANGEL, 1999).  

Sobre estes rituais, Le Breton (1995 apud CORBIN, 2008, p. 329) afirma que 

“as tradições estruturam o ser social pela prova do corpo”. Portanto, o “valor social 

atribuído ao rito, e interiorizado pelo jovem, dá um significado a esta experiência de dor 

que nada tem a ver com a experiência da tortura em outros contextos de violência 

extrema”. Isso porque os jovens anseiam pela experiência para se situarem 

positivamente em seu mundo social (SARTI, 2001, p. 8). 

Em contextos culturais onde o sofrimento é, sobretudo, enfrentar a provação, 

aceita-se a dor como uma experiência íntima e incomunicável, contudo, uma cultura 

medicalizada faz com que os determinantes sociais do sofrimento operem em sentido 

inverso. A partir do momento que a dor se torna objeto de manipulação médica, 

entende-se que é possível verificá-la, medi-la e provocá-la. Essa coisificação da 

experiência subjetiva reduz a dor em matéria de diagnóstico e posterior tratamento para 

aquele que a sofre (ILLICH, 1975). E complementa o mesmo autor:  

Ao colonizar uma cultura tradicional, a civilização moderna 

transforma a experiência da dor. Retira do sofrimento seu significado 

íntimo e pessoal e transforma a dor em problema técnico. O 

sofrimento cessa então de ser aceito como contrapartida de cada êxito 

do homem na sua adaptação ao meio e cada dor se torna sinal de 

alarme que apela para intervenção exterior a fim de interrompê-la. 

(ILLICH, 1975, p. 104). 

 

A medicalização da dor reduz a capacidade que todo homem possui de se 

afirmar diante do meio em que vive e de assumir a responsabilidade de sua 

transformação, que incide precisamente na saúde. Enquanto na cultura pré-industrial o 

limiar de tolerância à dor era elevado, observa-se que na civilização médica o empenho 
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na redução do sofrimento tem aumentado cada vez mais a dependência. Assim, entende-

se que “a cultura torna a dor suportável integrando-a num sistema carregado de 

sentido”, já “a ideologia da medicina industrial separa a dor de qualquer contexto 

subjetivo para melhor destruí-la” (ILLICH, 1975, p. 104). 

Segundo Sarti (2001), as referências coletivas são responsáveis por construir os 

significados das experiências dos indivíduos, inclusive da experiência da dor. Para 

Corbin (2008, p. 329), “o sentido atribuído à dor é anterior à sensação”, portanto, “a 

igreja, a medicina, a instituição hospitalar, o ambiente de trabalho, a comunidade no 

seio da qual o indivíduo se encontra envolvido propõem e, muitas vezes, impõem 

significações para a dor e induzem comportamentos a quem a experimenta”. 

Já Jordan (1993) afirma que o comportamento das mulheres durante as 

contrações uterinas decorrentes do trabalho de parto diferencia de cultura para cultura. 

Em seu estudo, que buscou compreender os aspectos biossociais do parto e nascimento 

em diferentes contextos sociais, a experiência da dor foi visivelmente contrastada entre 

as mulheres dos Estados Unidos, Holanda, Suécia e Yucatan.  

No sistema obstétrico norte-americano, onde as medicações para o alívio da 

dor estão disponíveis, mas a decisão em utilizá-las é feita pelo médico, cabe à mulher 

convencer a equipe atendente sobre a necessidade de analgesia. Assim, considerando a 

dificuldade na avaliação da dor, por se tratar de uma experiência subjetiva, observa-se 

um alto nível de ruído e histeria das mulheres durante o trabalho de parto, manifestações 

utilizadas como um poderoso feedback para avaliação da experiência dolorosa 

(JORDAN, 1993).  

Assim, no sistema de atendimento hospitalar americano, a demonstração da dor 

é tida como estratégia de atendimento, ou seja, quanto maior a manifestação verbal do 

indivíduo, mais atenção ele receberá. Tal conduta parece inapropriada, quando 

entendemos, com Corbin (2008), que os modos de expressar a dor, seja por lamentos, 

soluços, gemidos, gestos, caretas, não permitem mensurar a experiência dolorosa do 

indivíduo, que é subjetiva, particular e intrínseca àquele que a sofre.  

Capra (1982) afirma ser quase sempre impossível saber quais são as fontes de dor 

de dois pacientes que apresentam sintomas físicos idênticos. Enquanto um pode estar 

sofrendo dores excruciantes, o outro pode nada sentir. Segundo o autor, para 

entendermos a dor e sermos capazes de aliviá-la, devemos considerá-la em seu contexto 

mais amplo, que inclui atitudes e expectativas mentais do indivíduo, seu sistema de 
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crenças, o apoio emocional da família e amigos, dentre outras circunstâncias. 

Entretanto, a atual prática médica não adota tal prática abrangente, e reduz a dor a um 

indicador de distúrbios fisiológicos específicos, tratado por meio da negação e 

suprimida com analgésicos (CAPRA, 1982). 

Jordan (1993) relata que, na Suécia, os analgésicos e anestésicos também são 

oferecidos para o alívio da dor decorrente do trabalho de parto, contudo, as mulheres 

não precisam convencer a equipe médica de sua necessidade. Após serem informadas 

sobre os tipos de medicamentos disponíveis, as condições sob as quais eles não são 

aconselháveis e os possíveis efeitos colaterais ao bebê, as mulheres suecas podem 

decidir, de forma autônoma, o momento que desejam fazer uso dos fármacos. Assim, 

observa-se que as mulheres concentradas no trabalho de parto fazem uso rotineiro de 

medicamentos em um clima de bastante calma, em vez de pânico e gritos desesperados. 

Illich (1975, p. 117) afirma que “em meio medicalizado, a dor perturba e 

desnorteia a vítima sem que ela tenha outros recursos senão entregar-se ao tratamento 

médico”. A cultura da medicalização deixa o homem impotente e o coloca totalmente 

dependente do trato médico profissional. Perde-se a compreensão tradicional ou pessoal 

do indivíduo e desagrega as relações que entrelaçam o homem consigo mesmo, com sua 

doença, seu meio, sua natureza e seus próximos (TESSER, 2006, p. 65).  

Destarte, as outras fontes de consolo, conforto, distração e esperança, bem como 

o conhecimento tradicional popular ou de outras medicinas, que proporcionam um 

tratamento integrado à cultura e à vida do paciente e dos seus, tornam-se virtudes 

obsoletas e muitas vezes indesejadas. A medicalização transforma culturalmente as 

populações, diminuindo sua capacidade de enfrentamento autônomo das dores 

cotidianas. “Isso desemboca num consumo abusivo e contraprodutivo dos serviços 

biomédicos, gerando dependência excessiva e alienação” (TESSER, 2006, p. 61).  

Diferentemente dos sistemas de parto americano e sueco, na Holanda o 

nascimento é compreendido como um processo natural, que deve ser conduzido sem 

qualquer tipo de interferência ou medicação. Há uma profunda confiança no processo 

fisiológico do parto, convicção que o corpo da mulher sabe o que é melhor, além de 

grande respeito ao tempo necessário para que a natureza siga o seu curso. Tal orientação 

é semelhante em Yucatan, onde as mulheres indígenas Maias e suas parteiras também 

tendem a assumir uma atitude de espera, sem intervir no processo de parto e nascimento 

(JORDAN, 1993).  
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Para essas indígenas, a dor é esperada e aceita como parte integrante dos 

processos de vida em geral. As histórias sobre as suas próprias experiências de parto são 

compartilhadas entre as mulheres e ajudam a compreender a manifestação dolorosa 

como experiência normal e finita. A presença do marido durante o trabalho de parto é 

vista como positiva, por proporcionar força à mulher e estabelecer maior vínculo entre 

ambos após a vivência (JORDAN, 1993).  

A compressão da dor encontrada entre as mulheres indígenas Maias pode ser 

entendida com Tesser (2006, p. 65), que, baseado nos estudos de Illich (1975), afirmou 

que “as culturas tradicionais tornavam o homem responsável por seu comportamento 

sob o impacto da dor. Tornavam-na suportável e ‘enfrentável’, integrando-a num 

sistema carregado de sentido”. Contudo, a era da medicalização tem paralisado e 

diminuído a capacidade do indivíduo reagir autonomamente frente à dor, ou sofrê-la. 

Assim, “o tecido de respostas orgânicas, pessoais, emocionais e sociais à dor, 

propiciado pelas culturas, está em vias de se desfazer (ou já está se desfazendo)”, para 

se transformar em uma demanda geral com gestão técnica de sensações (TESSER, 

2006, p. 65). 

As diferentes maneiras de manifestar e comunicar a dor aos profissionais de 

saúde no ambiente hospitalar foi ressaltada pelas mulheres Bororo, ao compararem seu 

comportamento com o das mulheres não indígenas durante o trabalho de parto:  

 
Eu admiro! Toda vez que eu engravido e vou pra lá [hospital], e fico 

só escutando... Os médicos do parto das indígenas sempre falam: Por 

que vocês não choram e não gritam tanto como branca chora? Talvez 

é porque nós aguenta mais do que elas... (DORINHA. Entrevista. 

Córrego Grande, 30/01/2014). 

 

As mulheres não indígenas são fracas, elas gritam... Eu tava com dor, 

mas só minha perna que estava mexendo de dor... Eu não conseguia 

gritar não... (CLEIDE. Entrevista. Córrego Grande, 18/02/2014). 

 

Nas falas citadas, Dorinha e Cleide afirmam acreditar que as indígenas são mais 

fortes que as não indígenas, quando se trata da resistência à dor. De acordo com Helman 

(2006), além da influência dos fatores sociais, psicológicos e culturais, a intensidade 

percebida da própria sensação dolorosa é um fator determinante na transformação da 

dor privada em pública. A cultura exerce grande influência na forma como o indivíduo 

percebe e reage a sua dor e a dor do próximo. Para o mesmo autor, as expectativas em 

relação à dor também interferem diretamente nas possíveis reações a ela. 
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Sabe-se que o local de ocorrência do parto também pode influenciar a 

manifestação da dor (SAITO; GUALDA, 2004), contudo, o comportamento silencioso 

das mulheres Bororo diante da dor não parece estar restrito ao ambiente hospitalar, pois 

o silêncio era uma importante característica dos partos que aconteciam na aldeia. Jerego 

afirma que se a mulher não ficar “quietinha” no momento da dor, o bebê pode 

“atravessar”, portanto, o medo de intercorrências intraparto também pode estar 

relacionado com esse comportamento.  

Em Yucatan, parto e nascimento apresentam e reforçam valores sociais e 

comportamentos considerados desejáveis na sociedade em geral, tais como o trabalho 

duro, a resiliência e o estoicismo. Assim, por ser considerado um evento estressante e 

potencialmente perigoso, o parto é um momento oportuno para que as mulheres 

demonstrem possuir as características valorizadas em sua comunidade (JORDAN, 

1993).  

Assim, nota-se, entre as mulheres Bororo, a necessidade de demonstrar força 

durante o trabalho de parto e nascimento de seus filhos, uma vez que essa característica 

é extremamente valorizada no grupo Jê, do qual fazem parte. Em diversos diálogos com 

anciãos e anciãs foi possível perceber a preocupação com o fato de algumas mulheres se 

apresentarem fracas, seja pelo tipo de alimentação adotada, exposição à cirurgia 

cesariana, entre outros motivos, o que reafirma a força da mulher como uma virtude 

estimada pela sociedade. 

Assim, a dor é uma oportunidade que o indivíduo tem de experimentar um 

envolvimento mais íntimo consigo mesmo, seu meio, sua vida. A experiência é 

terapêutica, uma vez que a pessoa pode sair fortalecida, mais autônoma, mais 

responsável por si mesma e perante a vida (TESSER, 2006). 

Diferentemente das comunidades tradicionais citadas, a presença da sensação 

dolorosa na cultura ocidental é atribuída à existência de alguma anormalidade, o que faz 

com que a dor ganhe um caráter trágico. Desse modo, mesmo a situação de parto não 

representando uma enfermidade, a dor por ele provocada mobiliza a pessoa que a 

vivencia a buscar assistência (SAITO; GUALDA, 2004).  

Baseado nos estudos de Illich (1975), Tesser (2006) explica que a luta da 

sociedade ocidental contra a dor teve início na Idade Média, com a separação cartesiana 

entre corpo e alma, o que fomentou a construção do modelo de maquinismo corporal, 

quando todo o sentimento doloroso passou a ser visto como um indicador de “defeito”. 
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A partir de então, ocorreu uma grande virada na medicina ocidental rumo à analgesia, e, 

no fim do século XIX, a dor já estava emancipada de todo o seu referencial metafísico, 

sendo reduzida a um simples assunto neurológico ou farmacológico. 

O combate à dor adquiriu lugar central em nosso tempo. O progresso da 

civilização fez com que a maioria das pessoas pensasse que sofrer não tem mais sentido 

diante da possibilidade de eliminação ou sedação de dores. Assim, a dor passou a ser 

vista como condição dos homens a quem a corporação médica não concedeu o benefício 

de sua “caixa de ferramentas”, resultado de tecnologia faltosa ou ausência de medicinas 

analgésicas:  

Em uma sociedade dominada pela analgesia, parece racional fugir à 

dor, literalmente, a qualquer preço, mais que lhe fazer frente. Parece 

razoável suprimir a dor, mesmo que isso suprima a fantasia, a 

liberdade ou a consciência. Parece razoável se libertar dos incômodos 

impostos pela dor, mesmo que isso custe a perda da independência. 

Ao mesmo tempo, decresce a faculdade de desfrutar de prazeres 

simples e de estimulantes fracos. São necessários estimulantes cada 

vez mais poderosos às pessoas que vivem em uma sociedade 

anestesiada, para terem a impressão de que estão vivas. Os barulhos, 

os choques, as corridas, a droga, a violência e o horror continuam 

algumas vezes os únicos estimulantes capazes ainda de suscitar uma 

experiência de si mesmo. Em seu paroxismo, uma sociedade 

analgésica aumenta a demanda de estimulações dolorosas. (ILLICH, 

1975, p. 116). 

 

Grandes são os esforços na formação médica em objetivar a dor com vistas a 

classificar e manipular esse sentimento de forma cada vez mais mecânica e eficaz. À 

medicina cabe ainda decidir quais as dores ou doenças são autênticas e aquelas que são 

imaginadas ou simuladas. Tal julgamento profissional é legitimado pela sociedade, que 

a ele adere, outorgando ao profissional a determinação da relação do paciente com a sua 

própria experiência dolorosa (ILLICH, 1975, p. 106). 

Tesser (2006, p. 65) afirma que a palavra dor está medicalizada e se reduz à 

designação da parte da sensação sobre a qual o médico pode afirmar a sua competência 

e controle: “Muito sinteticamente, o processo de medicalização social pode ser visto 

como a expansão progressiva do campo de intervenção da biomedicina por meio da 

redefinição de experiências e comportamentos humanos como se fossem problemas 

médicos”. 

De forma oposta às sociedades modernas, Rodrigues (1999, p. 56) afirma que 

alguns povos tradicionais são capazes de integrar a dor em um sistema de significação, 
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de modo a atribuir sentido à experiência, o que lhes permite desenvolver diferentes 

formas da “arte de sofrer”: 

Eu sou muito judiada, por causa da dor (do parto)... Deus deu pra 

gente e a gente tem que devolver essa dor... (IVONE. Entrevista, 

Córrego Grande, 01/02/2014). 

 

Na fala de Ivone, nota-se que, apesar do parto se tratar de um processo doloroso, 

ele é apresentado dentro de uma matriz simbólica explicativa da existência da dor, 

dando-lhe sentido. Assim, a experiência é vista como humanamente suportável e se 

opõe à compreensão técnica ocidental. 

Segundo Illich (1975), tal concepção é característica da maioria das culturas 

tradicionais, uma vez que torna o homem responsável por seu comportamento sob o 

impacto da dor. O sentido inverso é apropriado pelo homem industrializado, que 

considera a sociedade industrial se sente responsável diante do indivíduo com dor, 

livrando-o dela. Desse modo, “cada tradição propõe um conjunto de virtudes nas quais a 

resposta à dor pode se encarnar e pelas quais a dor corporal ganha forma de experiência 

característica de uma cultura” (ILLICH, 1975, p. 104). 

Diante das diferenças nos sistemas de parto e manifestação dolorosa dos 

diversos contextos culturais apresentados, Jordan (1993) também observou que os 

grupos, cujos membros não consideram o parto como evento natural, tendem a 

classificar o trabalho de parto como uma experiência muito dolorosa, enquanto que para 

os grupos que veem o trabalho de parto como uma parte normal do cotidiano, a 

experiência gera menor dor.  

A autora justifica essa ocorrência em virtude do medo do desconhecido gerar 

tensão e consequente aumento das sensações dolorosas provocadas pelas contrações 

uterinas. Portanto, o uso abusivo de anestesias também pode estar relacionado com o 

medo do parto, construído culturalmente e muito presente na sociedade ocidental. 

O ciclo (medo-tensão-dor) é quebrado quando a mulher toma conhecimento 

do mecanismo do trabalho de parto, dos métodos de relaxamento e adota posturas ativas 

durante o processo. Contudo, a noção de parto ativo gera conflito com a concepção 

médica, que, na maioria das vezes, está apoiada em tecnologia e manejo 

farmacológicos, assim como na conduta passiva da paciente, o que justifica o fato do 

parto natural ainda não ser recebido, com entusiasmo, em muitos serviços hospitalares 

(JORDAN, 1993). 
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CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

Por meio deste trabalho, procuramos compreender como se dá a educação do 

corpo Bororo que vivencia a concepção, gestação, parto e pós-parto, bem como destacar 

a especificidade dos saberes e fazeres Bororo em um contexto de pluralidade 

terapêutica.  

Os saberes tradicionais Bororo são transmitidos por meio do convívio 

intergeracional que orientam a vida cotidiana. Não se trata de uma educação técnica e 

formal, mas de um processo que ocorre no seio da sociedade e é transmitido, 

principalmente, por meio da oralidade, corporeidade e observação atenta. A educação 

Bororo é produzida nas relações afetivas e na proximidade com pessoas que se 

constituem autoridades no grupo. 

Os saberes e fazeres relacionados à concepção, gestação, parto e pós-parto, 

possuem uma importância central dentro da cosmologia Bororo. Durante esse período 

de maior vulnerabilidade da criança e de seus pais, cuidados específicos são esperados 

para tecer corpos saudáveis. O uso de “remédios do mato” e o cumprimento de 

determinadas prescrições, que podem envolver reclusão, vigília, restrição alimentar e 

interdição de algumas condutas, possuem caráter preventivo e, se não observados, 

podem acarretar doenças e até mesmo morte.  

Desse modo, há intencionalidade e orientação permanente de cuidados prescritos 

pela tradição e adotados pela mulher e seus familiares, em busca de salvaguardar a sua 

vida e a dos filhos e filhas.  

Ao mesmo tempo em que a adoção de tais práticas visa a manutenção da saúde, 

ela também está relacionada com a criação de um corpo específico, que atenda as 

características físicas e morais valorizadas pelo grupo. Assim, a educação Bororo, que 

começa a ser inscrita no corpo, antes mesmo da concepção, é fundamental na 

identificação e reconhecimento da pessoa na sociedade em que vive. 

Durante a gestação, a preocupação dos Bororo em atender os desejos da mulher 

grávida, em cumprir uma dieta específica na gravidez e no pós-parto, assim como 

garantir o estabelecimento do aleitamento materno, enfatiza a alimentação como um 

dado que intervém diretamente na criação do corpo da criança, que deverá ser forte, 

esperta e ativa.  De modo semelhante, os esforços em se evitar o “sonho mau”, no pós-
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parto, e a prática da couvade ressaltam a importante participação dos homens na 

formação do corpo dos seus filhos. 

A partir da análise dos dados coletados, observamos que a ampliação do acesso 

aos serviços de saúde biomédicos, que ocorreu principalmente com instalação do PSI na 

aldeia, e consequente institucionalização do parto, suscitou um processo de 

ressignificação cultural de todo o processo que envolve o nascimento na sociedade 

Bororo, uma vez que os cuidados com a gestação, parto e pós-parto não se restringem, 

hoje, ao domínio dos saberes e fazeres Bororo, mas se ampliaram para o campo da 

atenção biomédica. 

Considerando que o conhecimento biomédico foi constituído dentro de um 

discurso de racionalidade universal, nota-se que o modelo de atenção desconsidera a 

importância das diferenças socioculturais, terminando por enquadrar o parto e o 

nascimento em um esquema padronizado e tecnificado. O crescente processo de 

medicalização do parto Bororo tem gerado diversos pontos de tensão e conflito, visto as 

contradições existentes entre a atenção oferecida pelo modelo médico hegemônico e as 

expectativas dessa sociedade.  

Dentre as incompreensões vivenciadas pelos Bororo no ambiente hospitalar, 

observamos: pretensões normativas em relação à higiene e deambulação pós-parto, que 

contrariam a prática do resguardo Bororo; a não atenção à dieta pós-parto diferenciada; 

o descarte da placenta, que impede a realização do ritual na aldeia; a dificuldade do 

ritual de vigília pós-parto diante do uso de anestésicos e analgésicos; a ausência dos 

familiares e de um atendimento respeitoso durante o trabalho de parto e parto; o uso da 

posição horizontal para parir, e a realização frequente de intervenções, com destaque 

para a cirurgia cesariana. 

Considerando que as práticas de autoatenção utilizadas pelos povos indígenas 

estão relacionadas a um cuidado holístico com o corpo, elas não podem ser 

compreendidas apenas pelo viés biomédico, uma vez que o corpo não se reduz a uma 

natureza biológica, fixa e preexistente. Assim, muitas das necessidades percebidas pelos 

Bororo divergem daquelas concebidas pelos profissionais de saúde que os atende. 

Atualmente, observa-se que as mulheres Bororo de Córrego Grande articulam os 

saberes tradicionais às práticas biomédicas de atenção à saúde. Contudo, o fato de 

algumas práticas tradicionais não serem mais realizadas atualmente, em substituição a 
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outras, típicas do modelo assistencial médico-hospitalar, leva à percepção de que o 

corpo de hoje não é o mesmo corpo de antigamente.  

No atual cenário hospitalar do parto, a mulher Bororo, que sempre teve sua 

autonomia valorizada e preservada dentro de sua comunidade, deixa de ser a 

protagonista desse evento e seu poder de decisão é automaticamente transferido para o 

cirurgião-obstetra. A lógica de funcionamento da assistência biomédica ao parto 

reproduz a ideia de que a mulher possui uma natureza falha, para a qual a tecnologia 

atua como mediadora do cuidado. 

Não se pretende negar, com o presente estudo, os avanços conquistados pela 

ciência médica na atenção ao parto e nascimento, uma vez que é notória a 

importância dessa área de conhecimento, principalmente no sentido de diminuir a 

mortalidade materno-infantil; contudo, observa-se que, ao se estabelecer como único 

saber para o exercício de uma prática profissional eficiente, o modelo biomédico anula a 

possibilidade de conhecimento do outro como um ser sócio-histórico-cultural, portanto, 

negligencia as suas necessidades e desconsidera o seu saber. 

Ao enfocar a ciência e a tecnologia, o atual modelo biomédico, no qual se insere 

a atenção obstétrica, exclui todas as outras formas de possibilidades terapêuticas, não 

havendo espaço para os saberes e fazeres tradicionais Bororo no interior de um formato 

padronizante e disciplinador. Tal forma de atendimento não se restringe ao espaço 

hospitalar, pois, como são imposições que atendem uma lógica pautada na eficiência 

técnica, sem considerar as dimensões socioculturais e afetivas do indivíduo, tendem a 

ser reproduzidas em todos os níveis de atenção à saúde e influenciam o tempo e o 

espaço nos quais se efetivam os saberes e práticas Bororo.  

Considerando que a Política Nacional de Atenção à Saúde dos Povos Indígenas 

(BRASIL, 2002) propõe um atendimento à saúde diferenciado, que atenda as 

especificidades dos povos indígenas, observa-se que a assistência recebida pelas 

mulheres Bororo, quando fazem uso da atenção hospitalar, não está de acordo com tais 

recomendações, principalmente por desconsiderar a diversidade cultural que se 

apresenta.  

Nesse sentido, o presente estudo nos possibilitou compreender o campo de 

relações estabelecidas pelos atores sociais que vivenciam a gestação, parto e pós-parto 

Bororo na atualidade. Estudos como esse, que buscam compreender os aspectos 

biossociais do parto, indo além de uma simples investigação biomédica, oportunizam 
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uma visão mais abrangente do evento, aponta para uma concepção holística do 

nascimento. 

Considerando que as práticas de nascimento adotadas por determinada cultura 

são rigidamente moldadas e resistentes à manipulação interna, estudos transculturais 

proporcionam uma forma de iluminar aquilo que não pode ser visto de dentro de 

qualquer sistema específico.  

Nessa medida, a presente dissertação pretende contribuir para que se possa 

questionar a prática hegemônica do atual modelo de atenção ao parto, assim como a 

prática profissional pautada unicamente na biomedicina. Para tanto, propõe-se repensar 

determinadas condutas e avaliar os diferentes tipos de consequência que esse modelo de 

atendimento ao parto tem gerando para suas usuárias e famílias, a fim de superar 

posturas etnocêntricas e contribuir para uma atenção mais sensível às necessidades 

socioculturais específicas dos povos indígenas. 

Portanto, apontamos para a importância de se valorizar as diversas formas de 

conhecimento e a necessidade da articulação entre os saberes biomédicos e os saberes 

tradicionais no cuidado às populações atendidas, em uma direção que diminua a 

hierarquia entre os saberes e aumente as relações horizontais e dialógicas. Ademais, é 

preciso se criar um espaço respeitável que reafirme a mulher enquanto sujeito ativo no 

processo do nascimento.  

Espera-se, com a pesquisa, oferecer subsídios para se repensar o modelo de 

formação dos profissionais de saúde, que permanece centrado na ciência, na atenção 

hospitalar e no uso da alta tecnologia como sinônimo de qualidade. É preciso fomentar 

uma reflexão crítica sobre a importância da atenção diferenciada às populações 

indígenas, de forma que futuros profissionais assumam uma postura mais dialética e 

menos etnocêntrica.  

Assim, acreditamos que as reflexões levantadas no estudo possam contribuir 

para o rompimento de paradigmas, no sentido de superar o atual modelo de atenção ao 

nascimento e propor estratégias para uma prática humanizada, que respeite as 

diferenças, legitime a alteridade, valorizando o conhecimento popular e levando em 

consideração as realidades culturais e sociais específicas dos usuários e de suas famílias. 

Espera-se, ainda, subsidiar a criação de políticas públicas de saúde dispostas a dialogar 

com povos culturalmente distintos. 
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