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As plantinhas do mato 

Curam caxumba 

Quebranto e lumbago 

Veneno de cobra 

Bronquite, pigarro 

 

Arruda, canela, jasmim e carqueja 

Mamona, mostarda, loro e tabaco 

Urucum, violeta, pitoco e pitanga  

E um bom rezador pra curar nossas manha 

 

Um galho de arruda, um galho de alecrim, 

 de alfazema 

 Te benze, te cura em nome Deus... 

Alecrim do mato, alecrim do campo  

Deus alumia todos os cantos e 

 Deus que alumia pra curar todos os quebrantos... 

(As plantinhas do mato de Renato Teixeira,  

versão Renato Teixeira e Rolando Boldrin). 

 



RESUMO 

 Esta pesquisa teve como objetivo identificar e analisar as práticas curativas em 

comunidades de Maruanum, AP, relacionando-as com o modo de vida, a organização 

social e cosmologia do grupo. A pesquisa foi desenvolvida a partir da observação-

participante e de entrevistas - apoiadas em um roteiro previamente elaborado. Também 

foram realizados três testes, um para avaliar a proximidade entre as doenças 

reconhecidas pelos moradores de Maruanum, outro para averiguar a percepção de odor 

e gosto como critério utilizado para avaliar a eficácia no uso de vegetais com fins 

terapêuticos e o último para identificar as categorias próprias do grupo de algumas 

classificações do universo vegetal. O estudo permitiu acessar modos de praticar 

agricultura, pesca e caça e a origem da ocupação da região. Também permitiu levantar 

alguns modos de conhecer e utilizar os diferentes ambientes para compreender as regras 

de convívio com seres do outro mundo (do encante) que geram agressão e, portanto, são 

causa de algumas doenças advindas desta relação; também foram descritas as maneiras 

como pajés, benzedores e parteiras tratam essas doenças. Além desses problemas 

relacionados ao contato com o encante, foram identificadas outras doenças de caráter 

somente “físico” e suas concepções e tratamentos. A partir dessas informações foi 

estabelecida uma classificação do universo vegetal e dos usos de seus componentes. Os 

dados levantados e analisados neste estudo compõem um conjunto valioso de saberes 

tradicionais acerca da biodiversidade local, descritos a partir de uma aproximação às 

concepções e práticas das comunidades de Maruanum. 

Palavras-chave: Práticas curativas, Saber tradicional, Comunidades afrodescendentes, 

Amazônia. 

 

 

 

 



 

ABSTRACT 

 This research had the objective of identify and analyze the healing practices in 

Maruanum communities, AP, relating them to the lifestyle, social organization and 

group's cosmology. The research was developed based on participant-observation and 

interview (supported on a predefined script). Beside these, were also realized three tests, 

one to evaluate the closeness and likeness between the diseases acknowledged by 

Maruanum inhabitants, the second one to ascertain the perception of odor and taste as a 

criterion used to indicate the effectiveness of plants for therapeutic purposes, and the 

last one to identify the group‟s categories to some classifications  of vegetable universe.  

This study allowed to know the farming, fishing and hunting practices and the origin to 

occupation of territory. The study also led to particular ways of knowing and using 

different environments to understand the interaction with beings from another world (“o 

encante”) which produces violence and, therefore, are cause of diseases that occur in 

result of this relation. The ways that shaman, healers or prayers (“benzedores”) and 

midwives treat these diseases were also described. Beyond problems related with the 

interactions with the “encante” there were identified other diseases that had merely 

"physical" origins, as well as its concepts and treatments. Based on these data, it was 

possible to develop a classification of universe vegetable and the uses of its 

constituents. The raised and analyzed data compose a valuable set of traditional 

knowledge about local biodiversity, described whereof the approach of practices and 

concepts  of Maruanum communities. 

Keywords: Healing practices, Traditional knowledge, Communities of African descent, 

Amazon. 
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INTRODUÇÃO 

 

  Desde o meu ingresso no PPGBIO, me interessei em pesquisar práticas de 

conhecimentos de comunidades tradicionais no Amapá, considerando como os 

conhecimentos se articulam com outros saberes e com o modo de vida das comunidades 

tradicionais. Desta maneira, optei em estudar os saberes que envolvem as práticas 

curativas em Maruanum, uma comunidade tradicional, a fim de compreender de que 

maneira estes saberes se conectam com a cosmologia do grupo. 

 A escolha de pesquisar na região de Maruanum se deu a partir do conhecimento 

de pesquisas realizadas pelo Instituto de Pesquisas Científicas e Tecnológicas do Estado 

do Amapá (IEPA) na região, sendo uma delas sobre plantas medicinais, o que 

evidenciou que o estudo seria viável e que a distância não seria um empecilho.  

 A primeira visita ao Maruanum foi realizada em novembro de 2008, com apoio 

de um técnico do Instituto de Desenvolvimento Rural (RURAP) (Rogério, nascido na 

região), indicado por Eulálio Natividade Lucien do Instituto de Desenvolvimento Rural 

do Amapá (RURAP). 

  Nesta primeira visita, hospedei-me na sede do RURAP e por indicação de 

Rogério fui ao encontro de Seu Matias, liderança da Vila do Carmo do Maruanum, 

porém nesta visita não foi possível entrevistá-lo. Conversei então, com Dona Irene que 

me levou para conversar com Seu Duca. Eles dois me indicaram nomes de pessoas mais 

velhas que seriam reconhecidas por eles e por outros, como conhecedores das plantas 

que curam. Já nesta conversa anotei alguns usos de plantas que faziam para curar 

malária e fraqueza nas pernas de criança. A afilhada de Rogério, Gisele, por pedido de 

seu padrinho, acompanhou-me à casa de algumas pessoas citadas por Dona Irene, Seu 

Duca e o próprio. Com estas pessoas, fiz a apresentação de minha pesquisa e perguntei 

sobre o consentimento da mesma e quem tais pessoas reconheciam como conhecedoras 

das plantas com propriedades curativas. Fiquei duas noites na Vila do Carmo, visitando 

as comunidades mais próximas, que pude ir caminhando ou com o barco que faz o 

transporte escolar das crianças. Voltei para Macapá com uma pequena lista de nomes de 

pessoas e algumas indicações de usos de plantas e com a sensação, pelas conversas 
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realizadas, que desde a chegada do Posto de Saúde, o uso destas plantas vem sendo 

diminuído. 

 Em Macapá, no início do ano de 2009, fui ao Conselho das Comunidades 

Afrodescendentes do estado do Amapá (CCADA) e conversei com o presidente, José 

Araujo da Paixão para explicar minha pesquisa e minha intenção de pedir autorização 

formalmente às comunidades do Maruanum. Paixão, como é conhecido, prontificou-se 

em ajudar-me, avisando-me de quando haveria uma reunião do Projeto Bacuri, 

coordenado pelo CCADA (realizado no Maruanum e Torrão do Matapi), para que 

aproveitasse a oportunidade para apresentar o projeto e pedir a anuência prévia da 

pesquisa a ser encaminhada para o Ministério do Meio Ambiente/ Conselho do 

Patrimônio Genético (CGEN), que autoriza pesquisas que acessam o conhecimento 

tradicional. Esta reunião realizou-se em sete de novembro de 2009. A partir deste 

momento dei início à pesquisa levantando aspectos sobre a ocupação do lugar, 

organização social do grupo e o levantamento dos nomes das pessoas conhecedoras das 

plantas, reconhecidas pelos mais velhos das comunidades. 

  Devido ao fato de até o presente momento não ter recebido nenhuma 

informação do CGEN sobre andamento do processo de autorização
1
 da minha pesquisa, 

decidi não coletar nenhuma espécie vegetal, tão pouco divulgar seus respectivos nomes 

científicos. Esta decisão se apóia no fato de que na impossibilidade de coletar as 

espécies vegetais para posterior encaminhamento ao órgão responsável no Amapá 

(IEPA), não apresentar nomes científicos é uma forma de proteger a comunidade. De 

qualquer maneira, antes de iniciar a pesquisa foi concedida a anuência prévia, 

apresentada em apêndice. Para maiores informações e a identificação das plantas 

utilizadas com fins terapêuticos em Maruanum ver o trabalho de Santos et. al., (2003). 

 

 

 

                                                           
1  Em anexo Resolução nº 35 de 27 de abril de 2011 que dispõe sobre a regularização de atividades de 

acesso ao patrimônio genético e/ou ao conhecimento tradicional associado e sua exploração econômica 

realizadas em desacordo com a Medida Provisória no 2.186-16, de 23 de agosto de 2001 e demais normas 

pertinentes. A Resolução esclarece que os processos entrarão em tramitação novamente por ordem 

cronológica. 
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1. FOCO E OBJETIVOS DA PESQUISA 

  

O estudo dos conhecimentos sobre “plantas que curam” 
2
 e suas práticas 

apresenta grande interesse e importância para o conhecimento de formas locais de 

gestão da biodiversidade, sendo sua descrição e análise necessariamente anterior a 

qualquer forma de aproveitamento desses saberes. 

Desta maneira, estudar de que forma populações tradicionais, neste caso 

comunidades da região do Maruanum, ao sudeste do estado do Amapá, município de 

Macapá, detêm e praticam seus conhecimentos sobre a flora local é uma maneira de 

compreender e valorizar seus modos de vida. Assim como suas formas de gestão da 

biodiversidade. E principalmente, contribuir para a produção científica nesta linha de 

pesquisa, no que se refere à compreensão de aspectos do amplo conhecimento sobre as 

plantas que curam, que não tenham como único objetivo o levantamento de plantas e 

seus respectivos usos. 

 A pesquisa teve como intuito compreender os saberes e práticas locais sobre as 

plantas que curam sob a perspectiva de que estes saberes não são dissociados da ação 

social e cultural do grupo estudado. Considerando ainda, que este saber é construído e 

modificado devido a fatores externos (como a permuta de saberes com a sociedade 

envolvente e desafios em relação a novas demandas de produção e, portanto de manejo) 

e internos (lógica interna de organização social e práticas relacionadas à cosmologia do 

grupo) que os influenciam, e por isso importantes também de serem contemplados.  

A compreensão e análise destes saberes não é tarefa simples e requer de antemão 

um despojamento dos preconceitos e de nossa visão apenas técnico-científica para 

compreender tais saberes. Castro, tratando da questão da biodiversidade e saberes de 

populações tradicionais, afirma:  

 

No campo de saberes tradicionais, ainda que não seja possível a 

diferentes grupos explicar uma série de fenômenos observados, as 

ações práticas respondem por um entendimento formulado na 

experiência das relações com a natureza, informando o processo de 

                                                           
2
 Termo utilizado em referência às plantas usadas com fins terapêuticos, que neste trabalho serão 

chamadas a partir de agora de "plantas que curam". 
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acumulação de conhecimento através das gerações. São maneiras 

diversas de perceber, ao nível local, de representar e de agir sobre o 

território, concepções que subjazem às relações sociais. No caso de 

comunidades marcadas por identidades étnicas, representadas como o 

“outro”, esses elementos ideológicos e políticos resultam 

incompreensíveis para o conhecimento técnico-econômico, pelos 

fortes traços de preconceito e estranhamento (1997, p. 225-226).  

Ainda tratando dessas comunidades locais e de seus saberes em relação ao meio 

em que habitam, Castro explica que devido aos conhecimentos acumulados sobre o 

território e sobre diferentes maneiras em que o trabalho se manifesta, estas atividades 

apresentam-se de formas múltiplas no que tange ao relacionar-se com os ambientes 

(para Castro, os recursos naturais). Sendo esta variedade de práticas o constituinte da 

reprodução do grupo, gera a construção da cultura em relação à natureza e a definição 

das formas de manejo do grupo (op cit., p. 226).  

Ou seja, é através das atividades, do trabalho necessário à manutenção da vida 

que as comunidades locais constroem seus conhecimentos e a relação que estabelecem 

com os ambientes. Se dos ambientes retiram o necessário que precisam para viver é 

também esses mesmos ambientes que terão significados não somente utilitários, mas, 

sobretudo simbólicos, considerando que a “natureza” é culturalmente construída. Castro 

explica:  

A natureza apresenta-se imediatamente ao conhecimento desses 

grupos como um lugar de permanente observação, pesquisa e 

reprodução de saberes. A capacidade de classificar segundo categorias 

os objetos reais importa numa construção de significados para o 

processo de comunicação. Os sistemas classificatórios dessas 

populações fazem parte do patrimônio cultural. As relações desses 

povos “tradicionais” com a natureza manifestam-se no seu próprio 

vocabulário e nos termos que usam para traduzir sua vivência e 

adaptação aos ecossistemas (1997, p. 227-228). 

Para exemplificar essas classificações, Castro cita os grupos de negros 

remanescentes de quilombos no rio Trombetas que descrevem detalhadamente as 

diferenças de tipos e de variações de uma mesma espécie ou de espécies diferentes de 

plantas de terras firmes e de várzea, de peixes, de animais de caça, etc. “Suas falas são 

marcadas por analogias tecidas entre humanos e animais, entrecortadas de referências à 

vida na floresta ou mesmo de preceitos morais calcados em simbologias a seres não 

humanos” (op cit., p. 229). O que se aproxima da região de Maruanum e demonstrado 
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principalmente no capítulo 2 que aborda os modos de conhecer os ambientes e as 

relações que estabelecem com os seres que os habitam. Para em seguida apresentar as 

práticas curativas utilizadas tanto para doenças somente “físicas”, do domínio 

doméstico, quanto para doenças “espirituais” do domínio dos donos da floresta e das 

águas. 

Desta maneira, valorizar e analisar esta relação que se dá com os diferentes 

ambientes foi a opção para avaliar de que forma se dão as práticas curativas em 

Maruanum. Ainda comprovar a hipótese de que os conhecimentos sobre as plantas que 

curam se apresentam como um diferencial entre diferentes regiões seja entre 

comunidades do Maruanum ou de outra região, mesmo que as plantas utilizadas sejam 

as mesmas. A partir dos seguintes objetivos específicos: 

1. Identificar os “detentores” do conhecimento sobre plantas que curam;  

2. Levantar a história de origem de Maruanum bem como a ocupação da 

região; 

3. Entender as concepções e relações das comunidades com os ambientes;  

4. Identificar formas de classificação das plantas que curam; 

5. Descrever saberes e práticas relacionadas às propriedades curativas de um 

conjunto de plantas que curam nas comunidades e sua relação com o modo de 

vida e de organização social em Maruanum. 
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2. METODOLOGIA 

 

 A pesquisa de campo foi determinante para obter as informações sobre os 

saberes tradicionais das comunidades de Maruanum e ainda, considerando a escassez de 

estudos publicados sobre esta região.  

 As visitas em campo foram realizadas em quatro períodos contínuos (um 

mínimo de 20 dias por estada), onde pude conviver com as pessoas consideradas pelas 

próprias comunidades como “detentoras” (por serem consideradas referências no uso e 

tratamento com plantas) do conhecimento e acompanhar as atividades exercidas por tais 

pessoas. Os objetivos dessa pesquisa, sem dúvida, foram alcançados por ter tido a 

oportunidade de realizar uma pesquisa participante. Como enfatiza Viertler:  

Por meio desta técnica, o pesquisador se entrega à rotina e à 

participação nas várias atividades de interesse dos pesquisados. Os nós 

de incompreensão percebidos pelo pesquisador pouco a pouco vão se 

dissolvendo por um complexo processo de “aprender fazendo”, 

permitindo-lhe compreender com mais profundidade sentidos até 

então não detectados de referenciais culturais dos seus observados 

(2002, p. 16). 

 Foram usadas, nesta pesquisa, as abordagens utilizadas pelos etnólogos, para o 

estudo dos saberes e usos de plantas. Tais abordagens centram-se nas formas específicas 

como cada comunidade se relaciona com os ambientes, suas classificações próprias, seu 

jeito de entender e explicar o mundo. Roué explica:  

Quando os etnólogos falam de uso, isso pode significar também a 

compreensão dos usos rituais e simbólicos, o que necessita que o 

investimento intelectual seja também dirigido para a religião, para 

uma visão geral de mundo (“world view”), distanciando-os em parte 

do objetivo natural inicial (1997, p. 191). 

 Foram entrevistadas vinte e nove pessoas, sendo oito homens e vinte e uma 

mulheres. Destas mulheres, uma jovem de 20 anos e três jovens senhoras (na faixa de 

idade entre 30 e 40 anos), todos os demais eram senhores e senhoras (com idade acima 

de 60 anos, sendo a mais velha com 89 anos). Além da gravação das entrevistas que 

somaram cerca de 20 horas, foram realizadas anotações em caderno de campo, que 

compunham informações sobre as entrevistas, impressões pessoais e outros assuntos 
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sobre o cotidiano das pessoas das comunidades. As entrevistas seguiram um roteiro 

montado antes de ir a campo que continham as seguintes questões: 

 História de vida: nascido ou não no Maruanum; lembranças da ocupação 

e origem do nome Maruanum; 

 Atividades realizadas no dia-a-dia; 

 Quem indicava como conhecedor de plantas utilizadas como remédio; 

 Apresentação do quintal e das plantas cultivadas nele; 

 Elaboração de listas de plantas que curam e seus devidos usos. 

 

 Em outros momentos, principalmente depois de conhecer os quintais e conviver 

alguns dias com as pessoas, foram realizadas outras entrevistas sobre assuntos que 

surgiam no decorrer dos dias, sobre questões de governança, assistência, mudança no 

uso do solo, entre outros. Foi principalmente no convívio com as pessoas que pude 

compreender a maneira pela qual as pessoas vivem e se organizam, além de conquistar a 

confiança que se estendia numa relação de carinho, fundamental para aprofundar as 

entrevistas. 

 Foram privilegiados momentos de acompanhamento de atividades da roça, como 

trazer a mandioca para a casa de farinha, ajudar no trabalho de descasque da mandioca, 

cozinhar junto com as mulheres, acompanhar o trabalho das louceiras e a produção de 

carvão. Nestes momentos as pessoas interagiam entre si e os relatos de histórias 

complementavam meu entendimento das relações sociais, das práticas de manejo e das 

regras sociais. 

 Para levantar as categorias próprias do grupo é importante, segundo Viertler:  

ter noções sobre as representações ou idéias coletivas que 

predominam em dada comunidade humana a respeito da vida em 

geral, do corpo humano, do ambiente natural e social. Tais 

representações sociais constituem o fundo sobre o qual o 

etnobiólogo vai construir as taxonomias e classificações do grupo 

investigado (2002, p. 25). 

 Neste sentido procurei compreender estas categorias próprias do grupo sem 

descolá-las da estrutura social que as engendram, buscando compreender os usos dos 

ambientes e suas formas de representação. Descola, em seu trabalho etnográfico sobre 

os Achuar explica: 
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[...] una praxis es así uma totalidade orgánica en la que se mezclan 

estrechamente los aspectos materiales y los aspectos mentales; si no es 

posible reducir los segundos a reflejos deformados de los primeros, 

em cambio tal vez no es imposible evaluar la parte respectiva de unos 

y otros em la estruturación de las prácticas [...]  ya que se trata de no 

separar las modalidades de utilización del medio de sus formas de 

representación. Solamente com esta condición se puede explicar por 

qué procedimientos la práctica social de la naturaleza se articula al 

mismo tiempo em la idea que uma sociedad tiene de su intervención 

sobre este medio ambiente (1989, p.21).   

 

  E ainda segundo Descola: “Utilizo el término ecología em su acepción más 

general para designar el estudio de las relaciones entre uma comunidad de organismos 

vivientes y su medio” (1989, p. 19).  

 Depois do levantamento da história da região e da vida de cada entrevistado 

foram coletadas informações sobre conhecimento botânico, montando as listas de 

plantas e seus respectivos usos e formas de tratamento, bem como o levantamento do 

manejo realizado com estes vegetais. 

 A partir das explicações de uso dos vegetais, montei uma lista das doenças. As 

explicações sobre os ambientes que se deram tanto durante explicações de uso 

terapêutico das plantas, quanto durante o acompanhamento de pequenos percursos à 

roça e às caieiras, foram complementares no entendimento da procedência de 

determinadas doenças que se manifestam, por exemplo, como o estado de caiara
3
. Com 

a lista de doenças, que continha tanto doenças somente “físicas”, como também 

“espirituais” foram realizadas outras entrevistas para identificar diferenças no 

tratamento dessas últimas e quem as cura. Assim, procurei realizar entrevistas com 

parteiras, pajés e benzedores que identificam e tratam tais doenças. 

 No último período de trabalho de campo, com a lista de plantas e matos 

utilizados pelos moradores e de doenças tratadas por tais vegetais realizei três testes. O 

primeiro teste foi para identificação de semelhanças entre as diversas doenças no que se 

refere aos sintomas a fim de identificar proximidades entre elas e compreender as 

concepções sobre cada uma. Foi montado com cada entrevistado um esquema com 

tarjas de papel com os nomes das doenças em que cada um colocava a tarja próxima a 

                                                           
3
 Todos os termos nativos serão apresentados em itálico. 
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doença que considerava semelhante. Desta forma, formou-se um esquema, apresentado 

no capítulo 3. Este teste foi realizado com 10 mulheres. 

 O segundo teste foi para identificação da percepção de cheiros e gostos a fim de 

averiguar se havia relação entre como identificam os cheiros e gostos e utilizam as 

plantas e matos no Maruanum, no que se refere à eficácia dos remédios. O teste 

consistiu em preparar kits com temperos secos (11 temperos distintos) conhecidos, 

como manjerona, pimenta do reino, louro, alho (tempero pronto), orégano, alecrim, 

açafrão (conhecido localmente como mangarataia) e canela. Os demais temperos não 

conhecidos foram: páprica doce, wasabi (raiz forte) e curry. O teste não teve uma 

amostra muito significativa devido à impossibilidade de encontro com todas as pessoas 

que havia anteriormente entrevistado, tendo sido realizado com apenas oito mulheres. 

No entanto, o teste serviu para realizar uma aproximação ao universo sensível e 

compreender a maneira pela qual as pessoas se utilizam dos critérios de cheiro e gosto 

para utilização de vegetais para fins terapêuticos. 

 O terceiro teste consistiu em averiguar como meus interlocutores organizam os 

diferentes tipos vegetais, o que consideram como árvore, planta, mato, capim e quais os 

ambientes em que cada tipo está presente. Assim, com tarjas de papel com diversos 

nomes de plantas da roça, do quintal e matos pedia para que cada interlocutor 

organizasse os diferentes tipos que considerassem fazer parte de um mesmo grupo. Em 

seguida, com a primeira organização realizada, eram colocadas novas tarjas de papel 

escrito: árvore e cipó; desta organização era acrescentada nova tarja escrita planta 

mansa, planta brava; do campo, da floresta, da várzea; madeira/pau, palha, tala/talo. 

O teste variava segundo cada interlocutor devido à primeira organização que faziam ou 

quando apareciam categorias que não tinham sido escritas nas tarjas (posteriormente 

acrescentadas para o próximo interlocutor). Desta forma, fui tendo uma compreensão 

das categorias do universo vegetal relacionadas aos ambientes, como sempre me diziam. 

Algumas plantas não entraram em nenhuma categoria por gerarem dúvidas ou porque 

pertenciam a mais de uma categoria, como apresento no início do capítulo 3. 

 A análise foi realizada apoiada nos relatos dos interlocutores em conjunto com 

pesquisas realizadas principalmente na região amazônica com populações tradicionais e 

indígenas, e quando possível, com pesquisas que abordassem o uso de plantas com fins 

terapêuticos.  
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 Primeiro foi realizada a transcrição de todas as entrevistas onde separei a história 

de origem e de ocupação das listas de vegetais utilizadas com suas devidas explicações 

de eficácia. Posteriormente montei os quadros de vegetais por interlocutor, a fim de 

enfatizar as diferenças de uso e de explicações relativas à eficácia.  Em seguida, compor 

a história de Maruanum com pesquisas da origem quilombola e relatos dos 

interlocutores.  Toda a parte de conhecimentos dos ambientes, bem como origem de 

doenças advindas do contato com seres da floresta e da água, foram analisadas pelas 

narrativas e em comparação com outras pesquisas no Amapá e na região amazônica, que 

abordam o universo dos donos e mães dos seres de diferentes ambientes. 

 A parte de classificação e uso dos vegetais foi analisada com base também nas 

narrativas, procurando evidenciar as particularidades na nominação dos ambientes e 

vegetais, bem como concepção das doenças e tratamentos. Esta parte foi analisada 

juntamente com pesquisas que abordam concepções de doenças conectadas à 

cosmologia do grupo estudado. Para análise dos testes de cheiro e gosto foram 

tabulados no Excel as categorias conferidas pelas interlocutoras aos temperos cheirados 

e degustados. Já o teste da aproximação entre doenças foi tabulado a partir dos 

esquemas montados com cada interlocutora, resultando em um esquema geral 

apresentado no capítulo 3, juntamente com as explicações das doenças. 
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3. BALANÇO BIBLIOGRÁFICO PARA CONSTRUÇÃO DA 

PESQUISA 

 

  O balanço bibliográfico que é apresentado a seguir foi realizado desde o início 

da pesquisa até a qualificação. Foi importante para situar a pesquisa e desenvolver a 

metodologia adotada. No entanto, alguns passos seguidos para atingir os objetivos 

propostos só foram desenvolvidos no desenrolar das entrevistas que mostraram que dar 

ênfase maior às plantas que curam não teria nenhum sentido sem compreender as 

maneiras pelas quais os maruanenses conhecem os ambientes e se relacionam com os 

seres que os habitam. Isto quer dizer que foi durante o campo pós-qualificação que se 

buscou empenho para decifrar as relações sociais que abrangem tanto o domínio 

doméstico quanto o domínio dos outros (dos encantados) e ampliar a revisão 

bibliográfica para construir a análise do que foi encontrado. Este segundo balanço é 

apresentado durante os três capítulos. 

 Segundo Castro, a partir da década de 1980 os saberes sobre a natureza de 

grupos indígenas e comunidades tradicionais vêm sendo valorizados, mas, no entanto, 

como uma clara orientação proveniente do debate sobre preservação de ecossistemas e 

biodiversidade. Estes saberes segundo a autora são reconhecidos e as formas de manejo 

consideradas fundamentais na preservação da biodiversidade (1997, p. 221). 

 Castro enfatiza que para alterar a crise ecológica, tornou-se muito importante 

conhecer as formas de representações e práticas de grupos diferentes, pois ao longo de 

muitos anos eles desenvolveram um conhecimento profundo sobre os ecossistemas o 

que os permitiu até os tempos atuais reproduzirem seu sistema social e cultural (op cit., 

p. 221).  

 Balée, em seu texto sobre biodiversidade e os índios amazônicos afirma:  

Isto não significa que os índios amazônicos não tenham alterado o 

ambiente de maneira significativa. Eles o fizeram: mas, em lugar de 

terem provocado extinções, parecem ter na verdade contribuído para o 

aumento da diversidade biológica. Esta aparente ação diversificadora 

estende-se desde os tempos do Neolítico até o presente, e seu mais 

notável testemunho é a série de espécies domesticadas e semi-

domesticadas presentes na Amazônia (1993, p. 385). 
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Falando sobre O Alto Juruá, no Acre, na “Enciclopédia da Floresta”, Carneiro da 

Cunha e Almeida comentam: 

É um fato que muitos grupos indígenas e também grupos sociais não 

indígenas como os seringueiros, ribeirinhos, caboclos e pescadores 

têm preservado e talvez até ampliado a biodiversidade nas florestas 

neotropicais. Na Reserva Extrativista do Alto Juruá, a pesquisa 

realizada por antropólogos e biólogos, em uma floresta antes habitada 

por grupos indígenas de tronco Pano e depois por seringueiros há 

cerca de cem anos, mostrou que pode haver ali índices de 

biodiversidade (baseados em grupos indicadores como borboletas, 

anuros e aves) comparáveis ou superiores aos dos locais campeões em 

espécies como Tambopata, Manu e Pakitza no Peru, e Jaru e 

Cacaulandia em Rondônia (1999, p. 2).  

Mais adiante afirmam: “Dadas certas condições estruturais, as populações 

tradicionais podem desempenhar um papel central na conservação” (1999, p. 1-2). 

Comunidades que, em seu modo de vida, incluindo todo significado dado à 

“natureza”, geraram biodiversidade e os saberes práticos acumulados são fundamentais 

para a permanência desta biodiversidade, que são também os recursos, como Castro 

explica: 

A existência de recursos biológicos está diretamente vinculada a um 

sistema ancestral de coexistência sustentável entre os homens e o 

ambiente, razão pela qual esses recursos dependem da sobrevivência 

desse sistema. A destruição do habitat natural da comunidade será 

secundada pelo seu desaparecimento como sistema cultural e vice-

versa, pois um sem o outro é insustentável (1997, p. 229). 

 Segundo a mesma autora, ainda, inúmeros estudos foram realizados pela 

ecologia e etnoecologia mostrando a diversidade e a extensão dos saberes e das técnicas 

desenvolvidas pelos ameríndios para apropriar-se de recursos do meio ambiente e 

adaptá-los a suas necessidades (op cit., p. 229). 

 Diegues, tratando da biodiversidade e comunidades tradicionais afirma: 

 

 [...] Se se aborda a biodiversidade sob o aspecto dos meios naturais, é 

necessário não esquecer que o homem também construiu paisagens, 

implementou sistemas agrícolas, domesticou e diversificou numerosas 

espécies animais e vegetais (DIEGUES, 2000, p.15). 
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Lévi-Strauss enfatiza a complexidade do conhecimento dos povos tradicionais, 

os quais utilizam técnicas de observação ativa e metódica, além de se apoiarem em 

hipóteses ousadas e controladas para enfim serem comprovadas ou não por meio de 

muitas experiências e não somente um acúmulo fortuito “de uma série de achados feitos 

por acaso”. Como explica o antropólogo: 

 [...] para elaborar as técnicas, muitas vezes longas e complexas, que 

permitissem cultivar sem terra, ou então sem água, transformar grãos 

ou raízes tóxicas em alimentos, ou então ainda, utilizar essa toxicidade 

para a caça, a guerra, o ritual, foi preciso, não duvidamos, uma atitude 

de espírito verdadeiramente científica, uma curiosidade assídua e 

sempre desperta, uma vontade de conhecer pelo prazer de conhecer, 

porque uma pequena fração apenas das observações e das experiências 

(às quais é preciso supor que tenham sido inspiradas, então, e 

sobretudo, pelo gosto de saber) poderiam dar resultados práticos e 

imediatamente utilizáveis (1976, p. 35). 

 Entendendo que a partir de um estudo sobre as plantas que curam é possível 

conhecer um pouco a história do grupo e um pouco de sua cosmovisão e saberes sobre o 

meio em que atuam e que Vilayleck explica em seu livro, fruto de pesquisa com os 

crioulos das Antilhas: 

a história de um povo pode ser reconstituída simplesmente através da 

história das plantas que a acompanham; a história das Antilhas se 

escreve da mandioca caraíba ao arroz asiático passando pelo inhame 

africano e a cana de açúcar do colono europeu (VILAYLECK, 2002, 

p. 12). 

 

3.1 QUESTÕES SOBRE ETNOCIÊNCIAS 

 D‟Olne Campos, em seu texto sobre etnociência discute a origem deste termo e 

os fatores problemáticos na interpretação e uso dele. Utiliza-se como referência alguns 

autores que preocupados com esta problemática definiram alguns conceitos que cito 

aqui: 

Para Sturtevant (1974, p. 39), a etnociência é problemática por dois 

motivos: primeiro, porque ela sugere que outras espécies de 

etnografias não são ciência; segundo, porque sugere que classificações 
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e taxionomias “folk” são ciência. Além disso, refere-se ao prefixo 

etno- como “devendo ser entendido aqui num significado especial: ele 

se refere ao sistema de conhecimento e cognição típico de uma dada 

cultura” (cf.40). Essa visão carrega a assimetria que provavelmente 

provoca até hoje os preconceitos referidos (D‟OLNE CAMPOS, 2002, 

p. 68). 

 D‟Olne Campos explica que a problemática posta acima é antagônica ao 

denominar, por parte da academia, saber por ciência e por qualquer parte, ciência ou 

saber de uma etnia por “etnociência”. Isto é etnocentrismo, pois a etnociência fora da 

academia considerada como o próprio saber do outro, agora com o prefixo etno-, 

também carrega etnocentrismo assim como os prefixos pré-, em pré-científico. Para 

explicar melhor esta questão o autor refere-se à visão de Cardona, um filólogo e 

lingüista, sobre o campo da etnociência (op.cit., p. 68): 

[...] todas as formas de classificação que o homem escolheu para dar 

ordem e nome àquilo que ele vê em torno a si são substancialmente 

científicas, se mais não fosse que pelo sentido óbvio através do qual o 

substantivo scientia deriva de scio, “sei”, e portanto, toda organização 

do nosso conhecimento é uma scentia; cada uma responde a uma 

fundamental exigência do homem, aquela de reencontrar-se, medir-se, 

conhecer-se, dar-se ordem medindo, conhecendo, ordenando tudo o 

que se encontra em torno, semelhante ou não a ele (CARDONA, 1985 

apud D‟OLNE CAMPOS, 2002, p. 69). 

 O mesmo autor, Cardona, definiu etnobotânica sobre dois pontos de vista, 

partindo do termo etno- com duas distinções: 

a) Uma verdadeira botânica científica, mas retalhada sobre o habitat, o 

uso, etc. de uma etnia específica; 

b) A ciência botânica possuída por uma etnia específica (CARDONA, 

1985 apud D‟OLNE CAMPOS, 2002, p. 70). 

 

 Percebe-se que esta definição traz à discussão o cuidado necessário ao referir-se 

à etnociência como sendo a ciência do outro ou como sendo o estudo do saber do outro. 

O mesmo vale para os termos etnobiologia, etnobotânica, etnozoologia e assim por 

diante. 

 Neste sentido, D‟Olne Campos sugere “entender a etnociência como „uma 

etnografia da ciência do outro, construída a partir do referencial da academia”. Isto 

significa que a ciência do outro é apenas êmica ou a ciência do outro é diferente da 
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ciência “nossa”. “Não é a ciência étnica ou etnociência do outro em relação a uma 

ciência nossa, „pura‟ e „universal‟”. O autor enfatiza que esta consideração proporciona 

uma forma “mais adequada e respeita a simetria na relação de alteridade”, entendendo 

ciência na concepção de Cardona (2002, p. 71).  

 Apesar desta compreensão sobre a melhor forma de conceituar e se referir à 

etnociência, ao se tratar das outras etno-x (x são áreas ou disciplinas) o mesmo não é 

válido, visto que não se realiza uma etnografia da ciência do outro, mas um “recorte 

drástico e assimétrico” do saber do outro a partir de nosso viés. Isto quer dizer que 

pensando em metodologia do saber em áreas ou disciplinas resulta em um número 

muito maior de divisões do que há em outras culturas. E não há, 

uma correspondência unívoca entre nossas áreas ou especialidades e 

aquelas próprias de outra cultura. Essas deveriam ser melhor situadas 

por uma consideração das relações “ser humano/natureza” levando em 

conta o céu e a terra e as várias conotações que esses termos englobam 

[...] (D‟OLNE CAMPOS, 2002, p.72). 

 É neste sentido que se buscou construir e analisar os dados apresentados nesta 

pesquisa, apresentando dados etnográficos sobre as práticas curativas atualmente 

vigentes em comunidades de Maruanum. Buscando valorizar as categorias próprias do 

grupo e aspectos de sua cosmologia, que permite compreender tanto as maneiras como 

vivem e manejam os ambientes, assim como se relacionam e definem regras de convívio 

com seres dos domínios da floresta e da água. Por manterem relações sociais com estes, 

podem ser acometidos por alguns infortúnios, que abordo a partir da descrição das 

concepções de doenças e cura. 
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CAPÍTULO 1 – MARUANUM: ENTRE MUNICÍPIO E 

QUILOMBO 

 

 Neste capítulo será apresentada a região de Maruanum, evidenciando o modo de 

vida da população atualmente, sua história de origem e suas formas de ocupação. 

Algumas questões em relação às mudanças neste modo de vida serão abordadas para 

que se possa entender que a identidade está sempre em transformação e, portanto, 

modificada. A intenção é apresentar a localidade de Maruanum através dos relatos dos 

moradores para compreender sua origem quilombola, assim como comentar algumas 

transformações nas práticas agrícolas, de pesca e caça e, ainda, as relações que os 

moradores mantêm com a cidade. 

 

1.1 CARACTERIZAÇÃO GERAL DE MARUANUM 

 Para chegar à região conhecida como Maruanum o acesso se dá pela rodovia BR 

- 156 no sentido Macapá – Laranjal do Jari. Localiza-se a sudeste do estado do Amapá, 

no município de Macapá
4
 e a cerca de 80 km de distância da capital. Há um ônibus que 

circula três vezes por semana fazendo o trajeto da capital até a vila do Carmo. 

A maior parte das comunidades estão localizadas nas proximidades do rio 

Maruanum, este sujeito à influência das marés, pois é afluente do rio Matapi que 

deságua próximo à foz do rio Amazonas (GEA, 2000 apud ELOY, 2001; SANTOS et. 

al., 2003).  

A terra-firme (ver figura 1) é o ambiente mais expressivo, cobrindo 

aproximadamente 75% de toda a área, composto de colinas recobertas por vegetação de 

cerrado, por micro unidades de ponta de floresta densa e mata de galeria (“ilhas de 

mata”). O resto (25%) forma planícies de campos inundáveis (campos naturais) e 

florestas de várzeas (PALHETA, 1999 apud ELOY, 2001).  

                                                           
4
 Maruanum está entre os municípios de Macapá e Santana, mas os moradores reivindicam ser apenas de 

Macapá, pois é deste município que recebem assistência e o acesso à cidade é mais próximo. Por este 

motivo considero aqui como parte do município de Macapá, apenas. 
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      Figura 1: comunidade São Pedro- terra firme  

Fonte: foto da autora, 2010 

 Existem hoje no Maruanum 16 comunidades espalhadas ao longo do rio 

Maruanum (ver figura 2) e no interior da região, reunidas por grupos familiares. 

Segundo o Plano de Ação Local 2008 da Sede Local de Maruanum, do Instituto de 

Desenvolvimento Rural do Amapá, havia cerca de 350 pessoas na região. 

  As comunidades são formadas em torno de um chefe de família, parente dos 

primeiros moradores que fundaram a comunidade. Todas as outras casas são ocupadas 



31 
 

por parentes deste ancião, normalmente chamado de avô pelas crianças e de tio pelos 

adultos. Cada casa possui um quintal com diversas árvores frutíferas, pequenos animais 

de criação e algumas vezes gado bovino ou búfalo. Neste mesmo quintal, normalmente 

à sombra das árvores frutíferas se aproveita para o cultivo de hortaliças e plantas 

utilizadas como remédio
5
, para lavar roupa, cozinhar o tucupi ou assar peixes e ainda 

fazer as louças de barro. Normalmente, atrás deste espaço ou mais distante da casa, está 

a casa de farinha.  As frentes das casas são sempre enfeitadas por plantas ornamentais e 

pimenteiras. 

 

Figura 2- Mapa da região de Maruanum e comunidades  

Fonte: Trabalho de campo/GPS (comunidades, localidades); IEPA (malha viária, hidrografia), 

Henriques, G. C. C., 2010 

                                                           
5
 As plantas que curam podem ser também vendidas na feira do produtor por algumas mulheres, como 

forma de renda extra. 
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 As 16 comunidades estão distribuídas entre os conjuntos chamados Maruanum I 

e Maruanum II, cujas sedes correspondem respectivamente às comunidades da vila do 

Carmo, a primeira vila da região, e às comunidades situadas ao redor da vila Santa 

Maria (Figura 3). 

Maruanum I Maruanum II 

1. 1. Vila do Carmo 8. Santa Maria 

2. 2. Santa Luzia 9. São João 

3. 3. Conceição 10. Bacaba  

4. 4. Simião 11. Fátima 

5. 5. Torrão do 

Maruanum 

12. Monte das Oliveiras 

6. 6. São Raimundo 13. São Pedro 

7. 7. São Sebastião do 

Pirativa 

14. São José 

 15. Lago do Banha 

16. Maçaranduba 

Figura 3: Comunidades de Maruanum  

 A vila do Carmo, por ter sido a primeira vila
6
 fundada na região, é onde se 

localiza a escola estadual de ensino modular que abrange o ensino fundamental e médio. 

Os professores residem na cidade de Macapá e apenas a diretora da escola tem 

residência fixa na vila, mas volta aos finais de semana para Macapá.  

 Os professores do módulo possuem uma casa construída pela Secretaria de 

Educação do Estado (SEED), onde ficam hospedados durante o período do sistema 

modular de ensino a ser realizado. No ano de 2010, foi inaugurada uma escolinha de 

ensino infantil para atender o grande número de crianças. A escolinha funciona de 

maneira regular, mas também com professores de Macapá. Na comunidade Conceição 

                                                           
6
 A outra vila é Santa Maria, no Maruanum II, também é considerada vila por ter escola, posto de saúde, 

igreja, comércio. 
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existe também uma escolinha de ensino infantil e outra na vila de Santa Maria, esta 

última para assistir as crianças do Maruanum II
7
. 

 O posto de saúde, recém-reformado, se localiza ao lado da escola e nele 

trabalham contratados pela prefeitura, quatro funcionários, três técnicos de enfermagem, 

que são de Maruanum, e um auxiliar artífice (serviços gerais), este também de 

Maruanum. Contratados pelo governo federal existem seis profissionais que compõem o 

Programa Saúde da Família (PSF): um médico de Macapá que vai à região toda semana, 

dedicando-se ao atendimento de um dia no Maruanum I e outro dia no posto de saúde 

do Maruanum II (em Santa Maria), um terceiro dia para vacinação (quando for o caso), 

o quarto dia, visita a algumas comunidades pelo PSF e no quinto dia para reunião com a 

equipe no posto do Maruanum I. Além do médico, o posto conta com um enfermeiro de 

Macapá, dois técnicos de enfermagem também de Macapá e mais três agentes de saúde, 

sendo um contratado pela prefeitura, mas coordenado pelo PSF que trabalha como 

microscopista e um responsável pela coleta de lâminas com amostras de sangue para 

verificação de malária, todos de Maruanum.  

 Há ainda um agente distrital, da comunidade Monte das Oliveiras, contratado
8
 

pelo prefeito para representá-lo no Maruanum. Como é responsável por levar ao 

conhecimento do prefeito as demandas das comunidades e repassar as informações do 

mesmo para as comunidades, dirige-se a Macapá toda semana. Além do agente distrital 

há três senhores contratados pela Companhia de Eletricidade do Amapá
9
 (CEA) para 

fazer a manutenção do sistema de energia, apenas um é de Macapá. O sistema de água 

gerido pela Companhia de Água e Esgoto do estado do Amapá (CAESA) atende as 

comunidades de Santa Luzia, Conceição, São José e Carmo, nas demais se utiliza poço 

amazonas para a capitação da água. Há também uma sede do Instituto de 

Desenvolvimento Rural do Amapá (RURAP), onde trabalham dois técnicos e um 

coordenador. 

                                                           
7
 São também contratados para fazer o transporte escolar homens (alguns de Macapá, outros do 

Maruanum) que levam as crianças em Kombi quando as casas têm acesso por terra ou por lanchas (todos 

do Maruanum) quando as casas têm acesso por água. 
8
 Em entrevista com o agente distrital ele me explicou que esse contrato é sempre feito às pessoas 

conhecidas do prefeito, que as escolhe porque o conhece. Deu-me a entender que por alguma afinidade 

política, tanto que ao mudar o prefeito, será escolhido outro agente, alguém mais próximo do então 

prefeito eleito. 
9
 Escolhidos por se identificarem com este trabalho, que antes da instalação da energia elétrica faziam a 

manutenção do gerador da vila do Carmo, e depois da instalação fizeram um curso em Macapá para 

aprenderem o serviço de eletricidade como a manutenção dos fios elétricos e quedas de energia. 
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 Na vila do Carmo foi construído pela prefeitura um balneário para receber 

turistas, principalmente no verão, um campo de futebol
10

, chamado de arena, um centro 

comunitário para realização de festas de marabaixo
11

 e reuniões comunitárias. Um 

centro comunitário também foi construído na comunidade Santa Luzia. No Carmo, em 

Santa Maria e Fátima existem duas igrejas, uma católica e outra evangélica (Assembléia 

de Deus). Em Santa Luzia, Conceição e São Raimundo há apenas igreja católica e em 

São José apenas a Assembléia de Deus. O padre responsável pela paróquia do Carmo 

visita a comunidade cerca de três em três meses. Tanto no Carmo quanto no Fátima, os 

pastores das igrejas evangélicas residem nas comunidades. Além de comércios 

existentes na vila do Carmo, há um grande comércio no balneário, que funciona como 

bar ao lado de outros quatro que funcionam na casa dos moradores. Em Santa Maria há 

também dois comércios grandes e outros comércios menores que funcionam na própria 

casa de moradores nas diversas comunidades. 

 O sustento das famílias está baseado principalmente na produção e 

comercialização de farinha de mandioca e tucupi, que são vendidos na feira do produtor 

de Macapá. Produz-se também farinha de tapioca e carvão, vendidos principalmente 

para os moradores da região. Alguns instrumentos de trabalho são fabricados 

localmente, como o tipiti usado para espremer a farinha de mandioca, além de peneiras, 

paneiros, cestos e balaios. Destes trançados apenas o tipiti é vendido na feira, os demais 

são apenas utilizados pelos próprios moradores para o desenvolvimento de suas 

atividades na roça e em casa.  

 A roça é composta basicamente de mandioca e macaxeira, esta última não é 

comercializada, sendo destinada para o consumo da família apenas, mas há também o 

                                                           
10

 Os campeonatos de futebol que acontecem periodicamente entre as comunidades do Maruanum e entre 

o Maruanum e outras comunidades próximas são momentos de grande socialização e festa. Muitas 

pessoas dirigem-se à arena para torcer e o prêmio do campeonato sempre é um gado e caixas de cervejas 

que são outro momento de confraternização para o time vencedor e seus parentes. 
11

 O marabaixo é uma festa realizada de acordo com a data do santo padroeiro de cada comunidade. A 

festa se inicia com ladainhas e com o levantamento do mastro ao padroeiro, enfeitado com folhas e galhos 

de murta. Depois se cantam os “ladrões” que são músicas compostas pelos moradores de diversas 

comunidades e regiões do Amapá, ao toque de caixas de marabaixo. A família responsável pela festa 

daquele ano mata um gado para preparar o caldo de carne e preparam a bebida típica, a gengibirra (a base 

de gengibre e cachaça). Esta bebida é servida a todos os convidados, já a cerveja é vendida, sendo 

especialmente dada aos cantadores dos “ladrões” e aos dançarinos da festa (antigamente era a gengibirra 

que era dada a estes somente, mas nesta época a bebida era fermentada apenas com o gengibre sem a 

adição de cachaça). Esta festa tem duração de uma semana e costuma-se encerrá-la com o que chamam de 

baile, comandada por um DJ contratado para tocar o “brega”. 
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cultivo de outras plantas, que em alguns casos estão plantadas na mesma roça de 

mandioca ou em outro espaço chamado atualmente de sítio em algumas comunidades 

(ver abaixo item 1.2).  

 Como já mencionado, a pecuária contribui como base da alimentação. A criação 

de búfalos
12

 é a mais significativa em quantidade, mas se cria também gado bovino, 

caprinos, ovinos, suínos, galinhas e patos. Em algumas situações, a carne de gado e 

porco pode ser vendida aos próprios moradores da região.  

 A apicultura é desenvolvida em algumas comunidades para a venda de mel na 

feira do produtor. Pescar e caçar ainda são maneiras de garantir diversidade de 

alimentos, sendo a pesca a atividade mais corriqueira, realizada tanto por homens 

quanto por mulheres. O extrativismo de açaí e bacaba compõe a alimentação e para 

alguns também a renda familiar. 

 Outra atividade a ser destacada é a produção tradicional de louças de diversos 

tipos que são tanto utilizadas nas casas dos moradores como também vendidas em 

Macapá, por encomenda direta às louceiras ou por intermédio da presidente da 

associação das louceiras que reside em Macapá. 

 Finalmente, cabe destacar a produção de carvão. Fabricado em caieiras (ver 

figuras 5 e 6), na beira dos rios, onde se colocam os paus
13

 que são bons para serem 

transformados em carvão. Estes paus são postos de forma que fiquem paralelos e 

sobrepostos, cortados de acordo com o tamanho da caieira. Em seguida é posto fogo e 

são cobertos por terra para abafar o calor (depois mais paus são postos por cima para 

compactar a terra e mantê-la firme, sem desabar) e serem queimados aos poucos durante 

cerca de oito dias.  

 Em dois momentos durante estes oito dias joga-se água (por este motivo, as 

caieiras são feitas na beira do rio) para ir diminuindo o fogo e consequentemente a 

temperatura da queima da caieira. No oitavo dia começam a abrir a caieira com a ajuda 

de enxadas. Enquanto uma ou duas pessoas cavam a caieira, uma ou duas vão 

despejando água para resfriá-la para a retirada do carvão que vai sendo armazenado em 

paneiros de tala de buriti. 

                                                           
12

 Em Fátima e em São Pedro há dois homens que fazem queijo de búfala, apenas o de Fátima o 

comercializa. 
13

 Estes paus são aproveitados quando caem, por apodrecerem nas beiras dos rios, ou simplesmente 

caírem, por estarem sujeitos à erosão das beiras dos rios. Os entrevistados ressaltam que nunca derrubam 

árvores com este intuito, pois apenas árvores já secas servem para esta produção. 
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  Uma caieira grande produz cerca de oito a dez sacas de carvão, que são 

transportadas por canoa até a beira da comunidade e depois levada de carroça ou uma a 

uma até a casa de farinha. O carvão é utilizado para fazer fogo para cozinhar e fabricado 

no verão, quando não chove e quando é a época de se abastecer do mesmo para a 

próxima estação, a chuvosa. Segundo os entrevistados serve para diminuir o uso de gás, 

que é muito caro e também porque muitas vezes se prefere a comida no carvão (além 

dos diferentes tipos de carnes assadas, faz-se feijão e tucupi). Uma parte deste carvão 

pode ser vendida na vila do Carmo ou para outras pessoas de outras comunidades que os 

encomendam. A saca é vendida por R$ 10,00. 

  Este carvão é sempre queimado em fornos de barro, sejam eles feitos pelas 

louceiras ou então por outras mulheres que aprenderam com as mesmas. Existem dois 

modelos de forno que podem ser inclusive utilizados em composição. Um maior com a 

base quadrada, toda de barro onde se encaixam dois fornos (figura 4) das louceiras ou 

apenas o forno individualizado que as louceiras fazem para vender.  

 

    Figura 4- Forno em associação com dois fornos pequenos de barro  

Fonte: foto da autora, 2008 
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 Sobre a obtenção do carvão Dona Orlandina explica:  

Antes eu fazia, hoje compro carvão, antes era três, quatro [reais], hoje 

é dez. Eu compro do menino que mora no campo, eu troco comida por 

carvão com ele, porque aqui somos só nós [o casal mais a filha de 

criação], sempre sobra e eu troco com ele. Sempre, primeiro, eu dava, 

agora eu troco, eu ajudava, agora vão me ajudar também.   

 

 

 

 

    Figura 5- Caieira coberta de terra.  

Foto da autora, 2010. 



38 
 

 

     Figura 6- Caieira: retirando o carvão. 

 Foto da autora, 2010. 

 

1.2 DA AGRICULTURA DE COIVARA À AGRICULTURA 

MECANIZADA 

Em toda comunidade encontra-se casas de farinha, onde a mandioca é 

processada. Além da mandioca e macaxeira, encontram-se cultivos de abacaxi, cará, 

cupuaçu, milho e feijão. Esses cultivos variam em cada núcleo familiar. A casa de 

farinha é usada por núcleo familiar, podendo ser compartilhada por outros parentes. 

Nela é preparada a farinha a ser vendida na feira do produtor em Macapá, 

semanalmente. O escoamento da produção é realizado por um caminhão da Secretaria 

da Agricultura que leva os produtos até a feira. Os agricultores deslocam-se de ônibus, 

porque foi proibido as pessoas irem no caminhão junto com os produtos. Vendem o litro 

da farinha por R$ 1,50 e um litro e meio de tucupi por R$ 2,00, conforme preços 
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estabelecidos na feira do produtor
14

. Muitos moradores queixam-se que às vezes não 

compensa o trabalho do preparo porque nem sempre vendem mais que o suficiente para 

custear o deslocamento até a cidade (R$ 20,00 da passagem para Macapá, ida e volta e 

mais os gastos na cidade) e, por isso, muita gente está desistindo de vender na feira. 

 

1.2.1 O Trabalho na Casa de Farinha e na Roça 

 A partir da convivência com Dona Mariquinha, descrevo a seguir a rotina de um 

dia de trabalho na casa de farinha. Ela e o marido vão buscar as sacas de mandioca que 

deixaram na beira do rio, de carroça. Os netos todos animados ficam insistindo para 

irem juntos. O avô, Seu Raimundo pega um por um, de três (bem pequenos) e os coloca 

na carroceria. As crianças vão alegres sendo puxadas, enquanto Dona Mariquinha segue 

atrás. Chegando à beira do rio enchem a carroça com cinco sacas de mandiocas e ainda 

sacos de argila que Dona Mariquinha havia tirado um dia antes no Torrão do 

Maruanum. Diz-me que dividirá com outra mulher a quem está ensinando a tecer
15

 as 

louças para venderem na Expofeira
16

, em Macapá.  

 O trabalho inicia-se com o descascar das mandiocas (ver figura 8), depositando-

as num paneiro forrado com folhas de bananeiras, dali são colocadas num tanque de 

água para ficarem de molho. Uma parte fica de quatro a cinco dias de molho na água 

para ficar mais amarelada e dar cor e sabor para o restante da farinha. As cascas do 

descasque aproveitam como alimento para as galinhas e os porcos. 

 O caititu é o motor comprado em Macapá para ralar a mandioca, cuja polpa 

ralada cai num casco grande de árvore, onde será amassada com as mãos antes de seguir 

para o tipiti (ver figura 9). Depois de espremida, vai para uma peneira mais larga e então 

está pronta para ir ao forno bem quente para ser torrada (ver figura 10). 

 O caldo amarelo que sai do tipiti é recolhido por um balde, que será mais tarde 

cozido, no forno feito de louça por Dona Mariquinha (figura 7), com a adição de sal, 

                                                           
14

 A maioria das pessoas que vão às feiras vender seus produtos, são principalmente as mulheres, podendo 

também ser o filho mais velho da família e em menor número os homens, chefes de  família. 
15

 Termo utilizado para a modelagem de barro para produção das louças. 
16

 A Expo-feira é uma grande feira agropecuária anual que reúne diversos setores produtivos do estado do 

Amapá para exporem e venderem seus produtos em estandes. 
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alho e folha de cipó d´alho, transformando-se no tucupi que será consumido com 

pimenta pela família e vendido na feira do produtor em Macapá. 

 

          Figura 7- Cozinhando tucupi no forno de barro  

Fonte: foto da autora, 2009 

Dona Ana, de 89 anos, mãe de Dona Mariquinha, conta como era no tempo em 

que trabalhava intensamente na roça, indicando o ciclo de plantio. Hoje seu neto cuida 

de sua roça: 

A roça feita na mata, o Cica [filho de criação] derrubou, queimou, 

plantou, eu peguei muda com as filha. É boa dois anos. Em outubro 

nós derrubava, queimava. Dezembro e janeiro: plantava e um ano 

depois arrancava. Cada ano abria nova roça e ia deixando a roça 

crescer... a roça era misturada mandioca, macaxeira, milho, gergelim, 

abacaxi, batata, cará roxo, cará branco... 

 A seguir, apresento uma entrevista com Dona Orlandina e Seu Laércio sobre a 

roça, o trabalho realizado e as orientações dos técnicos agrícolas, que são 

complementares à observação realizada com Dona Mariquinha e seu esposo. 



41 
 

Na década de setenta, época dos técnicos, quando ensinaram a gente a 

plantar feijão, maracujá... Eles ensinaram uma técnica que os 

agricultores não gostaram que era muito exagerado: um buraco muito 

grande, quadrado, não sei de quantos centímetros de largura. Maracujá 

é um cipó, ele dá raiz flutuante assim na terra. Depois quando cada um 

foi trabalhar no seu local, na sua terra, do jeito que queria, que gosta, 

foi que esses buracos monstro não foi feito mais. 

 Sobre o mutirão e todas as etapas do trabalho na casa de farinha, explicam: 

Fulano foi convidar, aí ajuda fulano, o outro, sempre tinha ajuda. Só 

os homens. Mulher ia plantar maniva, mulher que plantava. Hoje que 

mulher vai na roça, vai, vai, aqui mulher do São João, da Raimunda 

ainda vai. Mas tem mulher que não vai não. Eu mesmo demorei para 

ir na roça, só quando minha filha já tinha uns 9 anos e podia ficar com 

as outras, por causa de ficar na beira do rio era perigoso. Aí eu 

plantava, fazia tapioca, eu mariscava
17

. Batia o tipiti. Bate a farinha 

porque quando ela tá verde tem que ter muita paciência, o movimento 

tem que ser bem grande para não queimar [quando torra a farinha no 

forno], por isso que eu nunca gostei. Descascava eu e Laércio, tirava 

seis paneiro de mandioca, descascava e ralava, eu só não pegava o 

rodo e ralo. O rodo puxa e o ralo “ti ti ti”, tá ralando... a máquina já tá 

preparada pra ralar. Descasca, lava, vai pro ralo e de lá amassa, aperta, 

tipiti ou prensa, que antigamente não tinha, era só o tipiti. Aí depois 

tem que por a massa pra misturar de novo, depois do tipiti e só depois 

vai peneirar para por no forno. A farinha dá muito trabalho. Na feira 

às vezes eu fico triste, o pessoal vai vender 50, 80, só dá o valor quem 

dá o trabalho, que sabe o pesado... 

Sobre a época de plantio: 

Derruba em junho, já tava roçando, mês de agosto já tava terminando 

de brocar
18

, derrubando, setembro já tava tudo, derrubando pra 

esperar secar pra botar o fogo. Final de outubro punha o fogo. Deixava 

um mês, bichinha já tava vermelhinha. Plantava em dezembro, até 

março, uns deixavam até junho se a roça era muito grande. Tinha jeito 

certo de plantar a maniva: cortava um palmo de quatro dedos mais ou 

menos. O que eu gostei do técnico da maniva, quando a gente 

começou a plantar, a gente cortava a maniva assim [em diagonal], 

quando o técnico do RURAP veio, essa foi a coisa que eu mais gostei. 

Ele ensinou a cortar reto, porque assim só encostava essa ponta na 

terra, às vezes dava duas, três socas. Assim até doze socas (ou cepa). 

Foi a única coisa que eu nunca vou esquecer do técnico, foi essa que 

                                                           
17

 Mariscar é pescar. 
18

  Brocar é cortar a galhada baixa e as árvores menores da roça. 
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eu gostei. Colocava assim... apoiava toda na terra, aquilo enraizava 

tudo. Antes a gente botava de duas, assim [paralela]. Quando a maniva 

era fina colocava duas, quando era grossa era só uma. Eu gostava. 

Deixei um quadro assim só pra eu testar e fiz e aprovou! 

Orlandina e Seu Laércio falam sobre o tempo que a roça durava e o que faziam 

para durar mais: 

Dura mais de quatro anos, come mais de quatro anos, chegamos a até 

dar. Sabe por que não acabava assim? Porque, por exemplo, tirava 

quatro tarefas que tinha de roça, tirava aqui essas duas, começava a 

comer né? Ia arrancando e metendo outra, outro pauzinho no mesmo 

lugar. Quando a manivinha tava grandinha que já tava o cerrado 

junto, tava enraizada com soquinha, botava fogo, aí ia dar muito 

mandioca. Depois de três ou quatro anos botava fogo. 

Perguntei sobre a roça na capoeira, se eles chegaram a plantar em alguma 

capoeira: 

Plantamos muita, foi bom. Essa que nós fomos arrancar hoje, uns 10 

anos, já tem pau para machado... ainda acha pé de mandioca, agora 

não sei se é a raiz embaixo da terra ou se é a semente. 

Por último contam sobre a qualidade da maniva em comparação à roça no campo 

de arado: 

Eu não tenho muito conhecimento, mas o povo fala que esse arado 

tem um tempo determinado, não sei se até um ano... essa não, [roça na 

terra-firme] passava de quatro, cinco anos e era só alguns pés que 

apodrecia. Você andava assim na roça, a maniva, a casca tava branca, 

arrancava lá estava a batata. 

 Percebi que em muitas comunidades as famílias se dedicam ainda ao trabalho na 

roça, seguindo o padrão descrito acima. Porém, na Vila do Carmo há poucas pessoas 

que se dedicam ao trabalho na roça e esta é uma condição comentada por muitas 

pessoas de outras comunidades sobre a vila. Afirmam que as pessoas da vila não se 

interessam mais em plantar, como relata uma moradora de Santa Luzia:  

O pessoal não quer trabalhar, não planta mais mandioca. Esse pessoal 

da vila, difícil ver quem tem roça. Não querem mais saber de trabalhar 
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em roça não. Não dá resultado pro caboclo que não sabe usar a 

cabeça, quem sabe dá. 

 

    Figura 8- Descasque de mandioca na casa de farinha. Fonte: foto da autora, 2010 

 

 

  Figura 9- Crianças amassando a massa de mandioca (ao fundo motor caititu).  Fonte: 

foto da autora, 2010 
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                                     Figura 10- Torrando a mandioca  

Fonte: foto da autora, 2010 

 

1.2.2 O Programa de Produção Integrada (PPI), Abolindo a Agricultura de Corte e 

Queima no Maruanum  

  Em Maruanum, assim como em outras partes da Amazônia, a agricultura 

mecanizada está sendo incentivada, em substituição à agricultura de coivara, praticada 

tradicionalmente na floresta de terra-firme. Os técnicos do Instituto de Desenvolvimento 

Rural do Amapá (RURAP) promovem o uso de arado para abertura de roças no cerrado, 

que, segundo afirmam os moradores de Maruanum, está sendo proibida a prática 

tradicional da coivara. 

  A agricultura de arado no cerrado faz parte de um programa do governo do 

estado do Amapá, juntamente com a Secretaria de Desenvolvimento Rural (SDR) 

Instituto de Desenvolvimento Rural (RURAP) e Empresa Brasileira de Pesquisa 

Agropecuária (EMBRAPA – AP), conhecido como Programa de Produção Integrada 
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(PPI), inspirado no sistema bragantino desenvolvido pela EMBRAPA – PA. A equipe 

que tenta implantar o PPI defende que este tipo de agricultura gera inclusão social dos 

agricultores, promove maior produtividade, a redução da taxa de urbanização, a redução 

da pobreza e miséria do meio rural, a garantia da segurança alimentar e nutricional das 

famílias rurais e a redução dos impactos ambientais causados pelo modelo agrícola 

itinerante (GEA, 2010). 

  No site da EMBRAPA vê-se um programa para a agricultura familiar com o 

intuito de abolir (termo utilizado no site) a agricultura de corte e queima na Amazônia, 

como citado abaixo: 

Mudar a realidade na Amazônia não é tarefa fácil e a Embrapa 

Amazônia Oriental, com sede em Belém, já desenvolve alternativas 

que venham a contribuir com o dia-a-dia do agricultor familiar, que 

em geral utiliza “as queimadas” para garantir a produção na 

agricultura. As pesquisas já apontam que o fato é pura ilusão. A 

produtividade da lavoura só é vista nos primeiros anos, depois de 

algum tempo a terra fica pobre em nutrientes, fazendo com que haja 

declínio da produção (EMBRAPA, 2010). 

  Segundo informações colhidas no site do governo do estado sobre a visita do 

governador (Waldez Goés) ao Maruanum e declarações sobre o PPI:  

O novo formato agrícola está revitalizando cerca de 600 hectares de 

terras da região rural de Macapá, promovendo, assim a inclusão 

socioeconômica de agricultores familiares. O maior efeito é o aumento 

da produção de milho, mandioca, arroz e feijão, além de frutos como o 

cupuaçu, açaí, pupunha e melancia, cujas safras estão aumentando, 

desde 2006, quando o programa foi implantado no Amapá. O período 

de vigência do PPI termina em 2011, e terá abrangência em toda a 

área rural do Estado do Amapá (GEA, 2010).  

 Ainda no mesmo site, seguem informações sobre regras para que os agricultores 

possam participar do programa, para isso é necessário que passem por uma seleção que 

inclui os seguintes critérios: 

ser agricultor familiar com pelo menos 80% da renda familiar vindo 

de atividades agrícolas; não possuir restrições cadastrais junto a 

entidades financeiras; ser receptivo a inovações tecnológicas; 

comprometer-se com as contra-partidas; ter disponibilidade de energia 

elétrica, e possuir fonte de água na propriedade (GEA, 2010).  
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 No Maruanum, as pessoas que aderiram a esta nova prática agrícola têm que 

disponibilizar o combustível do trator (cedido pelo governo), pagar a diária do técnico 

que dirige o mesmo, além de comprar sementes, adubos, os insumos agrícolas e a cerca 

da roça, já que na região há muitos búfalos.  

 Os agricultores entrevistados dizem que neste sistema a mandioca é bem maior, 

há menos trabalho, no entanto, se despende muito dinheiro e comentam que esta roça 

tem tempo certo de produção, ao contrário da roça no sistema de coivara, na floresta de 

terra firme, que dura mais e pode ser reaproveitada as capoeiras
19

.  

 É preciso fazer empréstimo para conseguir pagar tudo que é necessário. Se este 

empréstimo for pago em dois anos não incide a cobrança de juros, a partir daí sim. 

Nenhum dos agricultores contabilizou os gastos já efetuados com esta nova roça, já que 

não é uma prática controlar os gastos e conferir o retorno. No entanto, enquanto  

entrevistava algumas pessoas anotei o quanto de gasto lembravam ter feito até o 

momento e pelas somas, cerca de R$ 3.000 são gastos por família, que até então não 

tiveram o retorno e, portanto, não pagaram ainda suas dívidas (em torno de dois ou três 

anos após o início da implementação deste programa). 

  Outra questão levantada pelos moradores foi o fato de que esta agricultura não 

chega a todas as comunidades de Maruanum, pela diversidade de ambientes desta 

região. Nas áreas de lagos e de várzea, o trator não consegue chegar, pois não há acesso 

por terra. Esta não é a única razão pelas quais muitas pessoas não estão praticando a 

agricultura de arado. Há também a questão econômica, já que muitas famílias não têm 

verba necessária para o primeiro investimento na roça e o empréstimo não ser, muitas 

das vezes, a melhor opção para muitos, tanto pela situação de pendências financeiras 

quanto pelas condições necessárias para fazê-lo. 

  Ao perguntar sobre as mudanças nas formas de cultivar a mandioca, tanto 

considerando como se trabalhava, os conhecimentos do cultivo da terra e esta mudança 

radical nas áreas de plantio (de floresta de terra firme para o cerrado), Seu Picanço
20

, da 

comunidade São Pedro, explica: 

                                                           
19

 Como a roça de arado é ainda uma experiência nova para os moradores de Maruanum ainda não sabem 

definir exatamente o tempo de duração do cultivo nesta roça. Mas citaram que dura apenas um ano, com 

mandioca boa, e na floresta dura cerca de três anos, sendo que depois do tempo de descanso desta, volta-

se a plantar no que se transformou em capoeira. 
20

Seu Picanço é contratado pela CEA e em função disto não tem mais roça, vive do dinheiro de seu 

emprego. 
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Nós fazia farinha todo dia, fazia e ia amontoando e empalhava no 

paneiro de muriti, se juntava com os parceiros pra fretar o carro pra 

levar pra Macapá, pra levar nos comércios, nesse tempo ia nos 

comércios, contratava, não tinha feira... Nós ia a pé pra roça, hoje eu 

tenho dito, o cidadão, o técnico, ele estuda e ele vem pra ensinar nós 

daqui da agricultura. E tem reunião e nós vai por ir, mas é mais fácil 

ensinar o técnico do que ele ensinar nós. Nós chega numa terra e diz: 

iih! Essa terra é boa pra mandioca, nós sabe, porque nós crescemos, 

fomos criado praticamente na roça e a gente chega na terra e essa não 

presta! Hoje o técnico, eles vão, pegam a terra pra fazer uma análise 

em Macapá e aí vai dizer se era bom. Antes era o nosso conhecimento. 

 Na seqüência, Seu Picanço explica como era essa terra e como era o trabalho na 

roça: 

Uma terra meio preta, meio areienta [com areia], pedra meio miúda, 

era essa aí! Terra bonita, era boa mesmo! Terra era o principal pra 

escolher, construía a casa e aí ia ver o local [para a roça]. Antes era 

perto, agora é longe, olha essas matona aqui tudo dos mais velhos, 

tudo foi roça. Hoje se a gente dizer, ver esses pauzão grande não vai 

dizer que foi roça! Agora tem motosserra, facilitou, mas antes juntava 

quatro [homens] e fazia aquele moitá: faz aqueles pau assim, faz uma 

forquilha assim e aqueles moitá pra poder derrubar lá de cima, por que 

às vezes a cepa do pau, tem aquela raiz, né? O mais fino lá pra cima 

pra cortar mais pra cima, a gente ficava admirado com os paus que a 

gente derrubava. Hoje ninguém, ninguém faz mais isso, hoje é tudo 

difícil, os mais novo? Quando? Antes não! A gente criou os filho 

tudinho, mas foi tudo assim na roça, porque geralmente nós se 

juntava, era quase tudo mulher e só eu ia fazer farinha, tinha que ir de 

bicicleta. Aí se juntava com os parceiros pra derrubar, plantar, fazia 

aquele mutirão, nós aí, pra aí e os técnicos de hoje só pra ficar 

sentado. Mas antes não! Iam pra lá, iam pra ver a realidade, iam bater 

na roça com nós, chegavam lá quando a roça tá assim, tá fina a 

maniva, às vezes a gente arranca as plantazinha, tá meio feia, nós roça. 

Aí bota fogo, aí vem viçosa, aí nós passava com o técnico pelo 

caminho e eles viam os troncos de mandioca e perguntavam como era 

pra aquela mandioca ficar assim, nós dizia: porque coloca fogo e ela 

nasce assim! Nós arrancava pé de mandioca que tinha que cortar 

tudinho os troncos pra colocar nas sacas, porque não cabia. Fazia tudo 

com planejamento do sustento porque era disso que a gente vivia. 

Porque hoje tem outro sustento, bolsa, outro emprego. Hoje não, 

porque tem outras coisas pra gente comer. Fazia carvão, agora não faz 

mais. Às vezes faz pouco, não diretamente.    
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  É perceptível que as mudanças em curso nas práticas agrícolas vão além do 

caráter da praticidade de novos instrumentos que facilitaram o trabalho de derrubada das 

árvores.  O fato de o trabalho ser coletivo e o reconhecimento dos saberes em relação a 

terra e o cultivo de mandioca ser ensinado aos técnicos e não o contrário também foi 

uma importante mudança. De fato, as orientações dos técnicos parecem ser impositivas 

e, sobretudo, deslocadas em relação aos saberes locais, pelos quais esses técnicos não 

evidenciam nenhum interesse. 

   Os impactos de uma agricultura desenvolvida no cerrado em nenhum momento 

é discutida ou refletida no mesmo sentido.  Será que o cerrado não deve também ser 

conservado? E estes saberes, como bem explicado por Seu Picanço, não podem servir 

para troca de experiências e garantia de manejo da floresta?  

 

A agricultura de corte e queima é praticada há milhares de anos nas 

áreas florestadas do planeta, principalmente nas regiões tropicais. Sua 

prática envolve uma gama de técnicas que denotam seu caráter 

diversificado e itinerante, aproveitando o capital energético da floresta 

em recomposição (PEDROSO JUNIOR; MURRIETA; ADAMS, 

2008, p.153). 

 Há uma ampla literatura de estudos sobre as práticas tradicionais de agricultura 

de coivara
21

; parte destes estudos defendem essas práticas como forma tradicional de 

manejo sustentável das áreas de floresta, como forma de subsistência e outra parte a 

critica, pois a considera destrutiva da floresta, gerando o desmatamento e 

empobrecimento dos solos. Na Amazônia, a agricultura familiar está calcada 

principalmente nesta forma de prática, onde é caracterizada pelo uso da roça por um 

tempo (de um a três anos) menor que o tempo dedicado ao pousio (quando a roça se 

transforma em capoeira).  

                                                           
21

 Na literatura agricultura de coivara, de corte e queima (slash and burn agriculture), swidden, 

agricultura itinerante (shifting cultivation) normalmente referem-se a mesma prática, como sinônimos. 

“Numa tentativa de padronizar e diferenciar os dois termos, Sanchez et. al. (2005) sugerem o uso da 

agricultura itinerante para denominar o sistema de rotação tradicional com longos períodos de pousio, 

equivalente ao swidden proposto por Eden (1987), e a agricultura de corte e queima para denominar 

outros sistemas de cultivo caracterizados por corte e queima da vegetação, associados a curtos períodos 

de pousio ou, até mesmo, sua inexistência” (PEDROSO JUNIOR, et al., 2008, p.155). Em alguns casos 

agricultura itinerante varia em torno do tempo de cultivo, do pousio e a queima. 

 



49 
 

  Além disso, em áreas onde a força de trabalho é limitada à família, se considera 

que: 

A agricultura de corte e queima é uma adaptação altamente eficiente 

às condições onde o trabalho, e não a terra, é o fator limitante mais 

significativo na produção agrícola” (BOSERUP, 1965 apud 

PEDROSO JUNIOR; MURRIETA; ADAMS, 2008, p.154). 

 Esta prática tradicional é inclusive mencionada na Convenção da Diversidade 

Biológica (CDB), como comentam estudiosos dessa Convenção ratificada pelo governo 

brasileiro: 

Em 1992, com a assinatura da Convenção sobre Diversidade 

Biológica um novo paradigma, o do desenvolvimento sustentável, foi 

se afirmando [...] A CDB oficializa um novo discurso: “as populações 

locais conhecem e gerenciam seu meio ambiente de forma 

sustentável”. Alguns exemplos: elas permitem a manutenção ou até a 

criação da diversidade biológica; técnicas anteriormente 

desvalorizadas (agricultura itinerante de corte e queima) são 

frequentemente apresentadas como sustentáveis nos solos pobres 

amazônicos (FILOCHE e LAURIOLA, 2010, p.167).  

 Em uma revisão bibliográfica sobre esse tema, Junior, Murrieta e Adams (2008), 

explicam que a agricultura de corte e queima é realizada em toda região tropical do 

planeta e ainda se estende por regiões de florestas subtropicais. Esta prática era 

responsável por dois terços do total de florestas secundárias do mundo, destas 47% se 

localizariam na América Latina, sendo responsável pela subsistência de 250 a 500 

milhões de pessoas no mundo, sendo que na Amazônia garante a alimentação de cerca 

de 600 mil famílias. 

Quando praticada tradicionalmente em grandes áreas florestadas, com 

baixa densidade populacional, tecnologia de baixo impacto e longos 

períodos de pousio, a agricultura de corte e queima pode ser manejada 

de forma ecologicamente sustentável, sem comprometer drasticamente 

a fertilidade dos solos (KLEINMAN et. al., 1995; JOHNSON et. al., 

2001; MENDOZA-VEGA et. al., 2003 apud PEDROSO JUNIOR; 

MURRIETA; ADAMS, 2008, p.156). 

 Pelo fato do solo amazônico ser na maioria das vezes pobre, a prática de corte e 

queima constitui-se importante para incorporar nutrientes e matéria orgânica 
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(SCHMITZ, 2007). No entanto, em locais onde o uso da terra para o cultivo é maior do 

que o pousio
22

 pode então ser prejudicada a fertilidade do solo. 

Na Amazônia brasileira (Região Norte) existem aproximadamente 

380.000 agricultores familiares, dos quais a metade se concentra no 

Estado do Pará, onde a maioria da população rural vive da agricultura 

e da pecuária, sendo o extrativismo uma fonte adicional de alimentos e 

de renda (SCHMITZ, 2007, p.46). 

 Na Amazônia, no caso das capoeiras que foram utilizadas como pasto e depois 

abandonadas elas são mais ricas que as que incorporaram a agricultura mecanizada 

(PEREIRA; VIERA, 2001apud PEDROSO JUNIOR; MURRIETA; ADAMS, 2008).  

Em termos de sucessão florestal, Ferguson et.al. (2003) concluem que 

o processo é mais rápido em áreas abandonadas após o uso da 

agricultura de corte e queima, o que é contraproducente quando 

estratégias conservacionistas que visam diminuir a pressão sobre áreas 

de floresta madura encorajam a intensificação da agricultura 

(PEDROSO JUNIOR; MURRIETA e ADAMS, 2008, p.158). 

 Além disso, a diversidade inter e intraespecífica
23

 dos cultivos, ou seja, as 

variedades locais utilizadas pelos agricultores que praticam esta agricultura garantem 

uma dieta mais diversificada, estabilidade da produção, diminuição de riscos e a 

incidência de insetos e doenças, uso do trabalho familiar, aumento da produção com 

menores recursos e maximização de retorno sob baixa tecnologia (ALTIERI, 1999, 

apud PEDROSO JUNIOR; MURRIETA; ADAMS, 2008, p.158). 

 É importante ser frisado que todo o conhecimento acumulado por gerações a 

respeito da agricultura de corte e queima tem garantido a subsistência e renda para 

muitas famílias. Outro fato muito importante são todas as questões que envolvem esta 

prática, como a organização do trabalho familiar e significados que o lidar com a terra e 

cultivares geram para a população de Maruanum.  

                                                           
22

 Como o tempo de recuperação da floresta leva em torno de 20 anos, seria necessário que o pousio 

durasse mais que este período para que a floresta pudesse recuperar sua alta produtividade, alguns autores 

dizem que entre 40 a 55 anos é suficiente para a recuperação estrutural, mas que, no entanto, a 

diversidade de espécies ainda seria menor. “Em alguns exemplos, a recuperação no número de espécies 

foi muito mais rápida que 80 anos, e, em outros, a floresta secundária apresentou mais espécies que a 

floresta madura que ela substituiu” (PEDROSO JUNIOR et. al., 2008). 
23

 A mandioca possui alta diversidade intraespecífica, períodos diversos para seu plantio e ainda variados 

usos para cada variedade (MARTINS, 1994 apud PEDROSO JUNIOR et. al., 2008). 
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 O manejo desta região é realizado há centenas de anos, envolvendo habilidades 

específicas, como mencionado nas narrativas aqui apresentadas e que no momento 

presente estão postas em cheque por um programa institucional (PPI) que não está 

levando em consideração essas questões.  Num cenário em que a produtividade é o 

grande chamariz, aliado ao discurso de desenvolvimento sustentável e oportunidades de 

aumento de renda, os agricultores se encantam com as propostas.  

 Entretanto, se por um lado não são discutidas amplamente, por outro não são 

acessadas por todos, perdendo-se ainda a oportunidades de trocas com esta população 

que possui rico conhecimento sobre o ambiente em que vive. Aliado a falta de discussão 

ainda há a questão de que o governo do estado não melhorou o escoamento da produção 

e nem a propaganda sobre produtos advindos das áreas rurais, no sentido de incentivar e 

valorizar a produção local. Até hoje o Amapá compra a farinha de mandioca produzida 

no Pará.  

  Outras questões também foram apontadas pelos moradores de Maruanum, no 

que se refere a questões de governança. Há queixas de algumas pessoas que o trator 

cedido pelo governo em nome da Associação dos Produtores do Maruanum 

(ASPROM), da vila do Carmo, não está sendo socializado para todos os que querem 

utilizá-lo para fazerem suas roças de arado (não no tempo em que os moradores se 

planejam).  Há certa centralização de atividades na vila do Carmo, local onde estão as 

diversas atividades oferecidas aos moradores e porta de entrada para pessoas de fora.  

  Ao mesmo tempo em que há um clima de desentendimento, quando as pessoas 

eram questionadas sobre conversarem com as lideranças da vila e participarem das 

reuniões, a resposta era que muitas vezes a notícia de reuniões só chegava depois de 

realizada. Outro fator importante para este desentendimento é a explicação sobre o jeito 

de se relacionar, o respeito às regras sociais que impedem muitas vezes acordos que 

beneficiem a todos. 

   Como todos são parentes na região, independente de qual comunidade reside, há 

uma clara indisposição em enfrentar alguém que se coloca a frente das decisões e por tal 

razão podendo assumir propostas que favoreçam uns em detrimento de outros. Esse 

problema ficou esclarecido quando um morador, que antes participava ativamente das 

reuniões, narrou alguns episódios em que ir contra a postura do outro é enfaticamente 

evitado, pois gera longas discussões, como ele explica: “se nós for falar, o cara vai 
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discutir, a pessoa, né? Vai discutir, vai longe! A conversa só acontece com gente de 

fora, na reunião”.  Neste sentido, muitos mal-entendidos ou desavenças que acontecem 

só são externalizados quando há reuniões com os técnicos agrícolas ou da Secretaria 

Estadual de Meio Ambiente (SEMA), por exemplo. Ou seja, quando há pessoas de fora 

do Maruanum, que não sejam parentes e que então podem orientar a discussão sem 

assumir para si um lado
24

. 

  Embora existam pessoas que se queixam de certas mudanças no modo pelo qual 

vivem principalmente os moradores da vila do Carmo: sem roça e decidindo sobre 

muitos assuntos que são de interesses de todos, há uma crescente demanda por acesso à 

cidade, como os serviços que só são possíveis de serem acessados lá, como o correio e o 

banco. Neste sentido, nasceu um movimento para criação do município de Maruanum. 

Um abaixo-assinado circulou em todas as comunidades para colher as assinaturas dos 

moradores, visando o encaminhamento do pedido. Quando uma liderança da vila do 

Carmo foi questionada sobre o motivo pelo qual querem ser município ele explicou: 

Traz “n” benefícios para a comunidade: agência bancária, quartel da 

polícia, sede da prefeitura e emprego para a comunidade. Tá sendo 

discutido na assinatura do pedido. É a segunda vez que Maruanum 

concorre a município. Partiu do deputado Bala e Dr. Paulo Leite, há 

10 anos. Conversaram com a comunidade, não aceitou, acharam que 

traria dificuldade. Agora é a segunda tentativa. 

 Ao perguntar sobre a possibilidade de se criar uma área quilombola, o mesmo 

senhor me explicou que há uns quatro anos o Conselho das Comunidades Afrodescentes 

do estado do Amapá (CCADA) sugeriu esta alternativa às comunidades de Maruanum, 
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 Pude presenciar a movimentação e articulação de alguns moradores em torno de uma reunião sobre 

formação do conselho de segurança na escola do Carmo. Tanto antes quanto depois desta reunião houve 

muitos comentários de várias partes de Maruanum sobre quem seria escolhido para compor o conselho. 

Isto pelo fato de que determinadas pessoas da vila sempre estão à frente deste tipo de participação 

representativa de todas as comunidades e havia clara indisposição com tais pessoas. Foi observada a 

articulação de um novo grupo com a estratégia de serem escolhidos para tomar o lugar de quem sempre o 

assumiu. Esta estratégia teve êxito e o comentário geral foi que tudo foi programado desde Macapá, 

inclusive com a polícia que veio para promover a reunião e que realmente ninguém mais agüentava tais 

pessoas como sempre representantes de Maruanum. O que se pode entender também deste episódio é que 

a maioria das pessoas desconhecia o que de fato faria o conselho, que tipo de trabalho, como seria este, no 

que implicaria, mas, no entanto, apesar de uma liderança pedir para que isto primeiro fosse esclarecido, só 

houve a eleição do conselho e assim foi encerrada a reunião. Ficou claro que esta dificuldade em tratar 

das questões que envolvem todos, dentro do Maruanum, gera outros conflitos que são então resolvidos de 

fora para dentro, sofrendo grande interferência das pessoas de fora de Maruanum que por diversos 

motivos, aliam-se a determinadas pessoas para garantia de prestígio e certo “poder” de decisão no que se 

refere ao futuro da região.  
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mas que a mesma não foi aceita. Ainda disse que esta questão não foi bem esclarecida a 

todos e que houve influência de outras pessoas (de fora) em explicar que virar quilombo 

tiraria a privacidade das pessoas, que quaisquer pessoas poderiam invadir os seus 

terrenos, roças, não havendo controle pelo caráter coletivo da terra. 

 Apesar desta transformação das comunidades em quilombo não ter tido eco entre 

as comunidades, a história compartilhada pelos moradores faz menção a ancestralidade 

escrava de muitos moradores. O início da ocupação desta região foi nos tempos 

primevos do Maruanum uma região de refúgio para escravos fugidos da Fortaleza de 

São José de Macapá. 

 

 

1.3 QUILOMBO: LUGAR DA CONSTRUÇÃO POLÍTICA DOS 

ESPAÇOS COLETIVOS  

 A definição de quilombo diz respeito, geralmente, às rotas de fuga da 

escravidão, sendo entendido como o lugar de refúgio ou de negros fugitivos. Para 

exemplificar esta definição clássica, o Conselho Ultramarino reportando-se ao rei de 

Portugal em 1740 relata: “toda habitação de negros fugidos, que passem de cinco, em 

parte despovoada, ainda que não tenham ranchos levantados e nem se achem pilões 

nele...” (SCHIMITT; TURATTI, CARVALHO, 2002, p.2).  

 Esta visão de quilombo perdurou até a década de 1970, onde a característica 

marcante deste conceito era a africanidade e a fuga da escravidão.  Muitos autores 

(CHAGAS, 2001; SCHMITT; TURATTI, CARVALHO, 2002; O´DWYER, 2008; 

ACEVEDO e CASTRO, 1998, 2004) discutem essa definição, trazendo à tona a 

invisibilidade que esta traz para os grupos negros marcada pela história oficial que nega 

a repercussão que a escravidão trouxe à nossa sociedade e a questão da regularização 

das terras por parte do governo a estes grupos negros pós- abolição. Na realidade esta 

definição do Conselho Ultramarino demonstra que ela está apoiada nos seguintes 

aspectos:  

1) a fuga; 2) uma quantidade mínima de fugidos; 3) o isolamento 

geográfico, em locais de difícil acesso e mais próximos de uma 

natureza selvagem que da chamada civilização; 4) moradia habitual, 

referida no termo rancho ; 5) autoconsumo e capacidade de 

reprodução, simbolizados na imagem do pilão de arroz (ALMEIDA 
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1999, p.14-15 apud SCHIMITT; TURATTI; CARVALHO, 2002, 

p.1) 

 O entendimento atual do que seja quilombo vem sendo tratado tanto por grupos 

negros quanto por pesquisadores, pois a questão hoje é muito distinta daquela original 

do século XVIII, onde se iniciam os quilombos. Não é possível reconhecer o quilombo 

e os quilombolas apenas pela africanidade ou pelo isolamento geográfico, duas 

características que atualmente não são representativas do ser quilombola e do 

compartilhar de um quilombo. Em muitos estudos (CHAGAS, 2001; ACEVEDO & 

CASTRO 1998; SCHIMITT; TURATTI; CARVALHO, 2002) é mostrado que os 

„negros fugidos‟ estabeleciam diversas interações com a sociedade envolvente, como 

em movimentos sociais e atividades econômicas (SCHIMITT; TURATTI; 

CARVALHO, 2002, p.2). Chagas, afirma:  

É a ênfase na etnografia do modo de viver dessas comunidades que 

fornece uma chave de leitura à continuidade cultural e sócio-histórica, 

que faz com que hoje estes grupos se apropriem e continuem a 

construir a história quilombola, sendo vistos e reconhecidos enquanto 

parte constitutiva da mesma. (2002, p.216). 

 Outra maneira de nomear os remanescentes de quilombo hoje são as 

formulações “terras de preto” ou “território negro”, que ressaltam a coletividade 

camponesa pelo compartilhar do território e reconhecimento da identidade. Estes termos  

relacionam-se à herança cultural e material dos diferentes grupos do presente, além do 

“sentimento de ser e pertencer a um lugar específico” (SCHIMITT; TURATTI; 

CARVALHO, 2002, p.2). Acevedo e Castro (1998) em um livro sobre os negros do 

Trombetas exemplificam de várias formas esta herança cultural e material, 

demonstrando os modos específicos de viver e se relacionar com o espaço por eles 

conquistado. Como explicam as autoras: 

No caso do Trombetas as observações de campo e as fontes 

consultadas revelaram a presença de um complexo sistema de 

organização social, mantido através de gerações por um não menos 

complexo processo de aprendizagem e de reprodução de regras, 

normas, estatutos e conhecimentos armazenados pelo grupo, acerca da 

sua territorialidade e de suas raízes culturais[...] Enquanto produto 

histórico, fornece elementos explicativos sobre os mecanismos de 

unificação política, de representação simbólica e de construção de um 
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universo mitológico na existência cotidiana, extremamente importante 

para manter certas características culturais que atualizam sua 

etnicidade (1998, p. 155). 

 O que de fato importa hoje são além desta herança histórica, o modo de vida 

específico destes grupos e a maneira pela qual a identidade é construída e reconstruída 

de acordo com os contextos de luta pelo território em que se encontram. Como Schmitt; 

Turatti; Carvalho, afirmam em estudo que discute a atualização do conceito de 

quilombo: 

podemos pensar as identidades não como sendo fixas, mas, tomando 

as palavras de Boaventura Souza Santos, como identificações em 

curso, integrantes do processo histórico da modernidade, no qual 

concorrem velhos e novos processos de recontextualização e de 

particularização das identidades (2002, p. 5). 

 Voltando aos negros do Trombetas, Acevedo e Castro (1998, p.161) descrevem 

como o grupo pratica sua autonomia e os modos de produção como marcas da 

identidade de conhecimentos específicos sobre o território, marcas estas que garantem 

ao grupo sua vida e sua reprodução física e cultural. As autoras explicam que a 

identidade étnica do grupo é recriada pela memória das lutas dos antepassados, sendo 

esta a primeira construção social e de diferenciação frente aos outros grupos. Afirmam 

ainda que aspectos objetivos e subjetivos desta identidade estão presentes no que 

entendem por natureza e pelos limites do grupo, no modo de cooperação e de práticas 

associativas como fundamentais para a permanência do grupo.  

 O modo de produção dos negros do Trombetas está baseado nas técnicas de 

organização do trabalho, tanto nas atividades extrativistas quanto na agricultura. Um 

elemento importante desta organização é o puxirum
25

, maneira de ajuda mútua que o 

grupo pratica para derrubada do roçado. Um contingente de homens de diferentes 

comunidades ajuda um determinado homem em sua roça e assim se sucede até que 

todos tenham derrubado as mesmas. As mulheres por sua vez fazem comida. Esta 

prática “não se limita ao grupo doméstico, pois a teia de relações sociais da comunidade 

é importante” (ACEVEDO e CASTRO, 1998, p. 163). 

                                                           
25

 Prática também aplicada na comunidade de Patos, a leste de Santarém, no estado do Pará , em “ Uso e 

Acesso aos recursos Florestais: os Caboclos do baixo Amazonas e seus Atributos Sócio-Culturais” 

(FUTEMMA, 2006). 
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A família define as tarefas e os momentos dedicados a cada atividade 

e a distribuição pelos membros do grupo, mas também, é a guardiã 

dos valores culturais que resguardam, em última análise, o modo de 

produção. (op. cit., p.163). 

 As roças no Trombetas atendem às demandas das famílias e o excedente atende 

outras comunidades de outros grupos domésticos e de grupos mais amplos, sendo estas 

base de alimentação para as reuniões que acontecem como forma de convivência. 

 O mesmo se pode averiguar no Maruanum, onde o trabalho na lavoura e na casa 

de farinha, já descritas, é decidido por cada família (o casal normalmente, quando não 

somente o pai decide) para atender o consumo dos mesmos e para venda que garante a 

obtenção de produtos da cidade. O gênero do familiar e idade influem nas condições de 

sua participação. A participação dos filhos menores em cada etapa de processamento da 

mandioca é um elemento de destaque, um momento onde se aprende o trabalho da roça 

e onde se socializa a produção.  

 Diversas vezes as famílias compartilham a casa de farinha. Moradores que não 

têm roças ou a perderam em função da entrada de búfalos ajudam outras famílias 

recebendo como pagamento parte da farinha produzida. Há mulheres
26

 que não 

participam diretamente do trabalho que envolve a roça e a casa de farinha, por vontade 

do marido, mas todas são responsáveis pelo cuidado da casa, dos filhos, dos netos, da 

alimentação de todos da casa e dos que estão na casa de farinha, além da preparação de 

remédios e quando for o caso das louças. Os homens derrubam e queimam a roça e 

promovem a manutenção desta com o roçar, brocar e atear fogo enquanto homens e 

mulheres fazem o cultivo, colhem e trazem as socas para a casa de farinha.  

 As meninas desde cedo aprendem a cuidar de seus irmãos menores e a realizar a 

manutenção dos trabalhos domésticos, como limpar a casa e o quintal, ajudar na 

preparação da comida e na alimentação dos irmãos menores. Com cerca de 10 anos de 

idade já tomam conta da casa, da alimentação e dos irmãos, sozinhas. Os meninos por 

sua vez, aprendem com o pai a pescar e, neste caso, as meninas também, mas quem 

limpa os peixes são as elas. Aprendem também a caçar e ajudar na casa de farinha e 
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 Sobre o trabalho das mulheres e sua participação na vida da família e invisibilidade das mesmas ver 

Siqueira (2006) em “Sociedades Caboclas Amazônicas – Modernidade e Invisibilidade”,  Adams et. al, 

2006.  
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ainda nos cuidados da criação dos búfalos, mas, normalmente, com idade maior do que 

as meninas que iniciam a ajuda em casa mais cedo
27

. Maneira semelhante de inserção 

das crianças nos afazeres da família é encontrada na comunidade de Patos, Pará 

(FUTTEMA, 2006) no que se refere à divisão e organização de trabalho e atividades 

cotidianas.  

  Quando os filhos casam podem construir suas casas próximas a de seus pais. 

Normalmente o casamento ocorre entre primos de segundo ou terceiro grau em diante, 

quando não entre outros parentes do pai ou da mãe, muitas vezes também de outras 

comunidades próximas ou distantes de Maruanum. As mulheres normalmente mudam-

se para a casa de seu marido, o que me foi explicado ser o mais habitual. No entanto, a 

mulher pode continuar na comunidade da família, vindo o marido residir junto a eles. 

Existem muitas mulheres que vieram de outras comunidades do estado do Amapá, fato 

explicado pela participação nas festas de marabaixo ou batuque em que essas famílias 

eram (e ainda são) convidadas. Momento este em que conhecem seus futuros maridos e 

os parentes se reencontram. A autonomia do casal se dá com a primeira roça derrubada 

e cultivada, mas a ajuda aos pais continua, até que os mesmos estejam velhos e não 

mais trabalhem na roça, quando os filhos assumem o trabalho na lavoura e na casa de 

farinha e dividem a produção com os pais. 

 Como na comunidade de Patos, no Maruanum há muitos filhos de criação em 

diversas casas. Estes filhos são criados normalmente por avós, muitas das vezes para 

ajudarem seus filhos a estudarem e/ ou trabalharem na cidade.  Pode acontecer de algum 

neto ser criado por outros motivos pelos avós ou então crianças de outros parentes, 

como irmãos ou sobrinhos, entre outros. Poucas vezes adotam crianças de não- parentes 

estas por sua vez, podem quando mais velhas, voltarem a residir com a família original, 

ocorrendo o mesmo com alguns filhos de criação com parentesc. 

  A relação entre estes filhos adotivos e seus pais é de muito carinho e respeito, 

embora marcada por uma forte ajuda mútua. Estes filhos são responsáveis por ajudar em 

todas as atividades da casa e de fora dela e costumeiramente são mais requisitados que 
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Meninos e meninas nos horários em que não estão na escola participam ativamente das atividades 

ordinárias da família e muitas vezes presenciei meninos brincando de tocar o gado e roçar o capim de 

casa e as meninas no embalar os irmãos menores ou suas bonecas, brincar de fazer louça. Tanto meninas 

quanto meninos pequenos brincam nas casas de farinha misturando a massa que acabou de ser ralada no 

caititu. 
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os filhos biológicos. Eles terão, por direito, parte das terras de seus pais de criação e 

outros bens materiais. 

 

A criança adotada, designada localmente como “filho -de -criação” 

[...], é uma característica comum de algumas, se não todas, as 

comunidades caboclas. O filho- de -criação contribui grandemente 

para a manutenção da unidade doméstica. O filho ou filha- de – 

criação é freqüentemente um neto ou uma neta, um sobrinho ou 

sobrinha, ou qualquer outro parente cujos pais estão impossibilitados 

de criar seus próprios filhos [...] outro aspecto interessante dessa 

relação, que diferencia da adoção legal, é que os pais biológicos 

podem residir na mesma comunidade, assim mantendo contato 

permanente com as crianças. (FUTEMMA, 2006, p. 244). 

 Outra semelhança com a comunidade de Patos é a relação de compadrio. 

Quando um casal é convidado para batizar uma criança, se torna responsável por ela a 

partir de então. A criança será ajudada  no que for necessário, podendo algumas vezes, 

se for preciso, ir morar na casa dos padrinhos por um determinado tempo. 

Um aspecto da religião católica, o qual desempenha um importante 

papel tanto na economia cabocla quanto no sistema de parentesco, é o 

sistema de compadrio. O compadrio foi trazido pela cultura ibérica e é 

importante traço social no campesinato do Brasil e da América Latina, 

permitindo uma extensão das relações além do círculo familiar 

(WOORTMAN, 1995, apud FUTEMMA, 2006, p. 245).  

  Em reuniões do projeto Bacuri
28

, muitas famílias ficavam responsáveis em 

disponibilizar, quando necessário, parte da alimentação para os pais e crianças, e as 

mulheres em preparar o almoço e ainda mães que pudessem auxiliar no cuidado com as 

crianças. A farinha, a pupunha, a macaxeira, peixes e frutas da época são os alimentos 

que os moradores disponibilizam nestes contextos. 

 Pelos momentos de convívio que priorizei nesta pesquisa foi possível entender 

que em cada comunidade, apesar de não haver mais o mutirão para o trabalho na roça, 

há o compartilhar das atividades cotidianas em forma de apoios solicitados por quem os 

necessita e por meio de conversas que sempre giram em torno da descrição das 
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 Projeto Bacuri foi um projeto financiado pelo Criança Esperança e Petrobrás Cultural em que um dos 

objetivos era trabalhar com as crianças e adolescentes de diversas comunidades questões sobre a cultura 

do Maruanum, como as histórias da região, aprender a fazer louça, aprender o marabaixo e ainda serviu 

como reforço escolar de muitas crianças que iam mal na escola. Foram acompanhadas duas reuniões deste 

projeto. 
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atividades do dia, ou a ida à feira do produtor, dos peixes pescados, reuniões na vila, 

entre outros.  Há frequentemente visitas no final do dia em que estes assuntos são 

trocados, como também são trocadas as plantas de jardim (entre as mulheres) ou da 

roça. Além da caça que determinada família obteve ser algumas das vezes 

compartilhadas com o visitante e outros parentes da comunidade.  

 Outro momento de muitas conversas é durante o trabalho na casa de farinha, 

momentos estes que foram muitas vezes elucidativos das relações de apoio mútuo e de 

compreensão de diversas etapas do trabalho na roça, na floresta e da compreensão dos 

laços de parentesco. Além  de muita descontração nos “causos” contados de histórias de 

terceiros, elementos importantes também para entender as divergências e alianças entre 

os parentes próximos da mesma comunidade em detrimento de parentes mais distantes 

de outras. 

 No Trombetas,  a distância de uma casa a outra se integra à lógica do modo de 

vida, havendo no entorno das casas o cultivo de plantas medicinais e de uso mágicos, 

mais adiante plantação de tubérculos, frutas e verduras, casas de farinha, galinheiro, 

paiol para castanha ou outros produtos (ACEVEDO e CASTRO, 1998, p. 155). 

 Este espaço acima descrito é o quintal de Maruanum, assim como do Trombetas, 

compartilhado pelos parentes onde os cultivos de plantas de diferentes características e 

destinos se encontram, e sem dúvida, onde as crianças e as mulheres passam boa parte 

do tempo. As brincadeiras neste ambiente fazem parte do processo de socialização das 

crianças e a observação cuidadosa por parte delas nos afazeres das mães e outras vezes 

dos pais, como na casa de farinha (já mencionado) ou quando depois de uma pescaria, o 

preparo dos peixes ou de outro alimento advindo do extrativismo como o açaí e tucumã. 

São nestes espaços que se faz o aprender das atividades da vida do grupo e espaço 

construído tanto em termos materiais quanto simbólicos.  

 Vilayleck em sua pesquisa com os negros das Antilhas afirma que este espaço, 

neste caso particular nas Antilhas, chamado de jardins, onde se encontram diversas 

plantas de “enfeite” ou de jardim, tem sua função de socialização e de marcas 

simbólicas, entre outras: 

 

O jardim, paralelamente a sua função alimentar, tem igualmente uma 

função de marcar identidade, lugar de ancoragem individual, familiar, 

social; em uma sociedade vinda da escravidão, a apropriação da terra 
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se reveste de um valor todo particular, aí se cria raízes tanto no 

homem quanto no antilhano. Mesmo se o papel econômico desses 

jardins é fraco, eles podem ter uma grande incidência simbólica 

estruturando, marcando a paisagem ou os espaços particulares 

reenviando aos usos sociais, às ideologias. Não é a produção no 

sentido econômico que é aqui procurada, mas a produção no sentido 

de matriz de forças naturais, além disso, os produtos do jardim são 

muito frequentemente dados para fazer prazer, mas também para ser 

admirados (2002, p.18, tradução nossa). 

 O jardim no Maruanum é sempre o espaço das plantas ornamentais, que 

localmente são chamados de jardim ou de enfeite, onde as mulheres sempre 

demonstraram um grande prazer em mostrá-lo, visto meu interesse nas plantas, e claro, 

mostrando a marca pessoal na escolha e cuidados com suas plantações (será descrito no 

capítulo 3). O jardim, sempre localizado na frente das casas, compõe o espaço 

doméstico que normalmente é o local em comum entre duas casas vizinhas e é a área 

onde as crianças estão livres para brincarem às sombras das árvores frutíferas, muitas 

vezes em meio aos patos e galinhas (quase sempre alvo das brincadeiras).  

 Outras atividades importantes em Maruanum são a pesca e a caça, como dito no 

início deste capítulo. Serão feitas breves descrições desta prática com relato do Seu 

Picanço, que comenta como ele fazia antigamente: 

 

Eu caçava, pescava. Antes eu ia aí pra baixo, chegava com tracajá, 

com açaí, com peixe, ia pro igarapé com zagaia, com arco, pegava 

jiju. Eu flechava os peixes. Agora que açaí tá ficando meio vasqueiro 

[diminuindo], aí ia pescar nos igarapé, ia flechar o jiju. Eu tinha um 

jeito de bater na água pros peixes, o jeito que eu batia os peixes já 

vinham. Caçava praí de sábado, ia com a turma. Uns ficavam mais pra 

frente pra esperar. A caça corria né? Corria e ia passar lá onde tava os 

outros, principalmente caititu. Anta ainda hoje tem... quando trazia a 

caça era tudo dividido no mato, partia e cada um saía com o seu, saía 

igual. Se mato três ou nenhum recebia igual. Só as cabeças que era de 

quem matou. 

 Sobre os peixes, Seu Picanço relata como era a estratégia e armadilha para pegar 

os peixes: 
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Antes ia pro igarapé gapuiava
29

, fazia mococa, fazia aquela parede 

assim, punha barro e fechava, colocava croatá da bacaba, jogava uma 

banda pra dentro, aí secava esse trecho aqui e pegava o peixe [ficava 

preso]. É que fechava lá, fechava aqui né? Quando não era isso era nas 

toca, a gente gapuiava e o peixe vinha e nós pegava e dividia tudo 

também. Hoje mais novo nem sabe esse jeito... hoje o cidadão só quer 

comprar. Antes não tinha disso de comprar. Ia e pegava. Antes eu ia, 

subia nesse pedaço de pau, vinha tucunaré, paiari, um bocado de 

peixe, aí eu pegava só peixe bonito. Eu ficava espiando... eu ia de dia 

flechar. 

Em seguida Seu Picanço explica sobre a reclamação de alguns moradores sobre 

a diminuição na quantidade de peixes e de caça, o qual ele responde: 

Não é tanto que tenha diminuído, é que tipo de marisco
30

 hoje é que tá 

fazendo isso. Antes na beira do rio, tinha o arco, a flecha, você pegava 

o peixe só flechando. Antes o marisco era só de zagaia e ia taaaa! 

pegava! Depois chegou a malhadeira
31

 e põe fura canto e vai 

espantando o peixe pra ele ir pra malhadeira, não espantava os peixes, 

hoje não vê peixe na beira. Hoje vê a quantidade de peixe quando 

começa a secar, olha a quantidade! Os peixes ficam em alguma 

paragem, sabe que tem, mas não na beira. É eles tem algum local. 

Caça ainda tem, ficou mais difícil porque antes não tinha tanta pessoa 

aí por trás, aí a caça vai saindo, vai afastando... 

 Neste sentido, entender a história de Maruanum vivida nos tempos de hoje e de 

antigamente, serve como argumento para as questões abordadas acima. Quero dizer com 

isto que hoje há um desejo de construção de um cenário no Maruanum onde se 

estabeleça a condição de município. Por outro lado, o modo de vida de grande parte dos 

moradores de diversas comunidades e a maneira pela qual se organizam, em núcleos 

familiares, no trabalho na casa de farinha, nos afazeres e conhecimentos que permeiam 

a vida cotidiana mostra que, se em algum momento a vontade de se reivindicar um 

território negro, mais conhecido como quilombo, é legítimo o direito de assim serem 

reconhecidos.  

 

                                                           
29

 Gapuiar é pegar o peixe dentro da toca dele. 
30

 Marisco é pesca. 
31

 Malhadeira é uma malha de fio de nylon que serve para prender os peixes dentro da água. Esta rede é 

posta amarrada entre dois paus fincados na terra do fundo do rio ou igarapé para que os peixes fiquem 

aprisionados. 
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1.3.1 Etnogênese de Maruanum  

Poucos estudos foram encontrados sobre a região de Maruanum e o que se tem 

aborda a história dos escravos, ou então das louceiras. No entanto, escolhi nesta 

pesquisa aproximar o que foi encontrado com o que foi dito em entrevistas com os mais 

velhos de algumas comunidades, a fim de entender um pouco a origem quilombola do 

grupo. Esta questão não é a principal nesta pesquisa, mas serve de pano de fundo para 

uma compreensão dos saberes que são apresentados como tradicionais.  

No Amapá, estabeleceu-se o primeiro grupo de negros em 1749, estes fugitivos 

de Belém que fundaram um quilombo às margens do rio Anaerapucú, no município de 

Mazagão. Este grupo foi encontrado na ocasião por caçadores de índios, e então fugiram 

do local indo mais ao norte a fim de evitar novos encontros. (SANTOS, 1998 apud 

SILVA, 2002, p.28). 

   

Oficialmente, o negro começou a ser introduzido no estado em 1751, 

trazidos pelos colonos portugueses da Ilha dos Açores, que se 

estabeleceram em Macapá, e destinavam-se, dentre outras atividades,  

às obras de fortificação militar, construções urbanas e às lavouras de 

arroz e cana-de-açúcar . Com a fundação da Vila de Mazagão
32

, em 

1771, as 136 famílias que ali se estabeleceram, trouxeram 103 

escravos, mas o maior contingente chegou quando da construção da 

Fortaleza de São José, com início em 1764 e concluída em 1782 

(SANTOS, 1998 apud SILVA, 2002, p. 28.). 

 Santos acusa que os registros de 1788 constam 750 escravos, muitos 

remanescentes dos trabalhos na fortificação, e que, nos dezoitos anos da construção, 

diversos pereceram por doenças como sarampo e a malária e muitas vezes pela servidão 

imposta e a brutalidade dos construtores do empreendimento militar (1998 apud 

SILVA, 2002, p.29).  Muitos desses negros escravos, inconformados com os maus 

tratos, rebelavam-se e fugiam para longe do alcance de seus algozes, formando os 

                                                           
32

 Mazagão é uma cidade fundada no Marrocos, no século XVI, pelos portugueses, como estratégia de 

reconquista dos territórios não-cristãos. Em 1769, com 120 mil soldados mouros, a vila de Mazagão com 

seus 2000 habitantes e todos os bens que podiam carregar é transferida para Lisboa. Neste período 

Portugal prepara-se para colonizar a Amazônia, necessitando de pessoas para o trabalho e para se fixarem. 

A solução foi transferir Mazagão para o Brasil. Em pouco tempo, no século XVIII, uma epidemia devasta 

a vila e os sobreviventes fogem e estabelecem-se em outras localidades do Amapá. Para saber mais veja 

“Mazagão: a cidade que atravessou o Atlântico” (VIDAL, 2008). 
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quilombos de Maruanum, Igarapé do Lago, Ambé, Cunani e em destaque, o Curiaú 

(op. cit., p.28) (negrito nosso).  

Em entrevista com Seu Matias, uma liderança local, morador da Vila do Carmo, 

ele conta que a história de Maruanum se inicia com a família Lemos: 

 

Após abolição da escravidão, foram pra Mazagão, Pedreira pra se 

refugiarem. As primeiras famílias que chegaram aqui foi a Lemos, que 

encontraram um casal de índios, o homem Maru, e a mulher Anum, lá 

onde é o Conceição. Era um casal de velhos eles. Maru morreu 

primeiro e depois Anum. Isso há uns 300 anos... Por isso o nome de 

Maruanum
33

... A família Lemos era descendente de escravos, vieram 

pra cá viver... 

 Seu Mariano, da comunidade em que ele e sua esposa nomeiam de Curralinho 

(para todos os efeitos é parte da Vila do Carmo, pois só se encontra nesta localidade o 

casal), faz menção à época da família Lemos,  uma das primeiras da região. Ele 

rememora o tempo em que a região de Maruanum era habitada por poucas pessoas e 

havia muita caça no local onde ainda vive. Conta como sua família da região do rio 

Pedreira veio para o Maruanum: 

Meu avô de lá veio pra cá, do Pedreira pra cá. Meu avô veio pra cá e 

minha avó era daqui do Maruanum (Benedita Vitória). Naquela época 

tinha pouca gente. Na vila, Santa Luzia, no Conceição, cada um no 

seu local, aí foi aumentando, foi aumentando, aí tem Santa Maria... eu 

conheci aqui só com um morador, o Zeca Lemos, lá na Vila do 

Carmo. Naquela época morava nesta região daqui, mais pra lá, mais 

pra trás, no Mata Veado. Antigamente quando era verão nós ficava 

sentado na frente de casa e os veado passavam na beira do rio. Tinha 

muita caça, veado branco, vermelho, capivara, peixe eu não conheci, 

mas minha mãe dizia que vinha de canoa aqui pra baixo, quando a 

água baixava via os peixes. Agora você nem vê... 

 

                                                           
33

 A história de origem do nome Maruanum é pouco conhecida entre a maioria dos moradores das 

comunidades de Maruanum, alguns citaram Seu Matias como o conhecedor desta história. No entanto foi 

escutada mais duas versões desta história, uma de Seu Duca, que explica que seu pai contava que não era 

Maruanum o nome. Conta Seu Duca: “Havia três índios subindo o rio [Maruanum] , morreu um. Pouco 

tempo depois outro disse: poxa tá doendo a cabeça, o outro pensou: será que só vai sobrar um da viagem? 

Fez remédio, mas só voltou um. E como pode ser o nome desse igarapé? Maru um, porque só sobrou um. 

Seu Picanço e Dona Maria Helena contaram-me outra versão: “Os mais velho falavam que quando eles 

entraram que tem o Matapi [rio] e a pernada que o igarapé que entra no Maruanum. E diz que tinha os 

anum lá na entrada e maru a fruta, mas maru eu não tô certo. Aí ficou Maruanum”. 
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 Perguntei a Seu Mariano como chegaram os primeiros moradores a fim de 

averiguar como estabelece, em sua memória, a vinda de escravos fugidos para o 

Maruanum. Em sua resposta, fica evidente que os presos mencionados são escravos 

negros, presos na Fortaleza de São José de Macapá, numa época pelo que é possível 

entender de sua fala, de desentendimentos por conta da ocupação da região: 

Antigamente meu pai dizia que o pessoal daqui... mandaram o Seu 

Raimundo Costa vir aqui buscar o pessoal daqui que eram os presos, 

aqui tinha muita confusão, aí o pai do meu pai veio, ele era reservista. 

Ele veio aqui. Avisou os velhos que tinham aqui, vieram aqui, mas 

não toparam com ninguém e voltaram... Os presos que vinham pra cá, 

os presos da Fortaleza. Aí pediram pra vir aqui dá uma surra no 

pessoal pois tinha muita confusão. Meu avô era guia deles, que vieram 

aqui dá surra no pessoal. Quando chegaram na hora de ir na polícia 

negavam, aí ficavam aborrecido, iam lá na Fortaleza, naquela época 

era diferente, não eram tão governista, aí pediram os presos, aí ele 

veio, mas não topou com ninguém. 

 Dona Indalina, da comunidade São Pedro, relata um fragmento da história de sua 

família, de sua avó que nunca soube de onde veio, pois comentou que ela era surda e 

não podiam então fazer perguntas a ela: 

Minha avó era escrava e quando trabalhava costurando pro patrão dela 

tinha que ficar com um limão debaixo do queixo, costurando, ela dizia 

se fosse levantar a cabeça pra prosear com as outras o limão caía e 

“óia” a chicotada! 

Seu Matias explica como se iniciou a Vila do Carmo e a origem deste nome da 

Vila: 

Primeiro só tinha escola, com um morador, o José Pereira Lemos. Em 

1963 veio um professor, Raimundo dos Santos Vieira. Tinham 48 

famílias espalhadas na região. Para fazer batizado, casamento, etc., 

tinha que ir pra Macapá. Foi então que José Lemos resolveu fazer um 

convite para reunir a comunidade pra construir uma igreja. E depois 

construir o centro comunitário e criar uma festa, mas quem seria o 

padroeiro? O nome da posse desse lugar é Carmo, então ia ficar Nossa 

Senhora do Carmo. 

Seu Matias conta como esta região de Maruanum foi apoiada pelo governo e se 

iniciou a construção de escola, do posto de saúde, entre outros. Toda vez que era 
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perguntada a história de Maruanum, sempre contavam estas histórias antigas relatadas 

acima, mas nunca a participação do governo, só quando Seu Zezinho, do Monte das 

Oliveiras citou o governador Janary Nunes é que perguntei sobre a participação do 

mesmo. Inicio com a narrativa de Seu Zezinho e depois com a de Seu Matias. Conta 

Seu Zezinho: 

Meu pai e minha mãe moravam aqui, cresceram aqui. Veio um 

japonês e amigou-se com a mãe de seu Matias, isto depois da segunda 

guerra mundial, porque os japoneses tiveram muito crédito. Ele 

vendeu a região que ia do Limão até São Miguel, acima da ponte de 

São Raimundo, em 1962, 63. Colocou o búfalo aqui, ficou apertado 

pra por plantação, foram procurar direito no INCRA e para poder 

cercar a região dos búfalos. O Dr. Torrinhas e os parentes dele eram 

herdeiros deste terreno, meus pais tomavam conta pra família dele... o 

Colombo era dono da região, tinha escritura que dizia que ia do 

igarapé Casinha até o rio Maruanum, subindo cabeceira acima. O 

Colombo vendeu pro Janary a região da vila do Carmo pra fazer 

escola, chamava grupo, onde seu Matias tem a casa, porque já tinha 

muita criança e escola era só em Macapá. Tinha muito espaço e pouca 

gente. Comprou [Janary] a terra 500m x 1000m, do Colombo pras 

pessoas daqui... 

 Seu Matias: 

Nos anos de 1948 funcionou a primeira escola aqui no Maruanum, 

exatamente onde é o Torrão foi uma casa cedida, né? Em 49 Janary 

construiu a escola aqui no Carmo. Quando ele veio inaugurar a escola 

ele pediu para que as pessoas construíssem casas ao redor para depois 

o governo poder ajudar. Levantou-se uma velhinha, a Mara Lemos e 

disse:  

O pessoal não pode fazer casa ao redor da escola porque o dono não 

deixa!  

O governador então perguntou: Quem é o dono da terra?  

A velhinha respondeu: É o Colombo. 

Aí ele perguntou: cadê o Colombo? 

Ela respondeu: mora em Belém.   

Então ficou que quando Colombo chegasse em Macapá procurasse o 

governador e assim foi feito. Colombo tinha um irmão, o Getúlio, que 

o acionou e aí ele veio e procurou o governador e propôs comprar a 

área. Aí ele vendeu: 1500m de terra, 500 de frente e 1000m de fundo. 

A minha mãe vigiava a terra pra ele. Morava no terreno que hoje é 

meu. O Colombo colocou meus pais lá [no terreno]. Na década de 60 

que começa a vila. O posto de saúde veio em meados dos anos 80, 
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dentro do centro comunitário que foi construído pela gente né? E vai 

para o lado da escola nos anos 90, pela prefeitura e este novo em 

2009. Começa a vir médico só em 2000. 

 

 Seu Zezinho conta que as comunidades foram divididas e nomeadas por motivo 

da feira do produtor, pois era preciso cadastrar-se na feira para então poder participar da 

mesma vendendo os produtos. São os técnicos do RURAP que organizam estes nomes 

para facilitar o trabalho deles. Antes cada lugar tinha um nome conhecido pelos 

moradores, mas são os técnicos que oficializam os nomes, como Seu Matias explica: 

Conceição não era vila, morava as famílias lá, mas quando chegou os 

primeiros técnicos agrícolas, há uns 30 anos, me chamaram pra que 

nomeasse as comunidades pra ficar mais fácil o trabalho deles. Como 

já haviam festas, em Conceição festejava a nossa senhora Conceição, 

então colocamos o nome da festa. E assim Santa Luzia, São José, São 

Sebastião do Pirativa, Santa Maria já existia esse nome era mãe Maria, 

nome de um igarapé, mas ficou Maruanum II, depois que construíram 

a escola lá, depois da escola do Carmo, aí ficou escola II, por isso hoje 

é Maruanum II. Fátima em função de seu Dico Prego que deu esse 

nome. Em alguns lugares virou o nome dos moradores, como em São 

Raimundo, São Pedro. Bacaba era porque na região tinha muita 

bacaba, Lago do Banha, esse banha era o nome de um igarapé que 

vem do Matapi, Maçaranduba tinha muita maçarandubeira... 

 A história de Maruanum é permeada por momentos bem nítidos da ocupação da 

região por negros fugidos e também por outros moradores que se dirigiram até o local 

para morar e estabelecer família. O casamento é um dos motivos relatados em diversas 

entrevistas como sendo o motivo da vinda de muitas mulheres de outras comunidades 

do estado. Outro fato marcante nesta história é a presença e intervenção de diversas 

pessoas que não faziam parte das famílias originárias, como os proprietários de terra, os 

técnicos do RURAP e até o governador.   

 Vê-se que a dinâmica de diversos acontecimentos faz um tecer da história de 

acordo com a interlocução que se faz com os moradores. Em minhas primeiras 

entrevistas, interessada no início da ocupação, a presença de negros fugidos da 

fortaleza, parentes escravos e uma indicação de indígenas na região era sempre narrada. 

Quanto mais procurava entender os diversos atores desta história, como cada 

comunidade se estabeleceu é que pude ouvir e aqui juntar os diversos momentos vividos 

pelos moradores, o que faz da história local uma teia de fatores que demonstram os 
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interesses políticos, de reconhecimento e de promoção da qualidade de vida dos 

habitantes. 

  O mais importante é perceber que a identidade dos maruanenses está sempre 

sendo construída e responde a diversas questões intrínsecas ao modo de pensar, às 

demandas da cidade e as necessidades, que de certa forma tendem a cada vez serem 

maiores pela alteração de certos aspectos do modo de vida, como a mudança na 

agricultura, apresentada neste capítulo.  

 Lembrando o que Boaventura Souza Santos afirma, e citado anteriormente no 

artigo de Schimitt; Turatti; Carvalho (2002), a identidade não é fixa, concorre com o 

velho e o novo e as recontextualizações e particularidades do processo de construção da 

mesma. Neste mesmo sentido, afirmar que no Maruanum há saberes locais, tradicionais, 

é entender o conhecimento tradicional, segundo a CDB: 

 

 O saber tradicional, descrito na Convenção da Diversidade Biológica 

(CDB) como incluindo conhecimentos, práticas e inovações, não é 

simples repositório de conhecimentos do passado. É um modo de 

produzir inovações e transmitir conhecimentos por meio de práticas 

específicas. “O que é tradicional no saber tradicional não é sua 

antiguidade, mas a maneira como ele é adquirido e usado”, diz a CDB 

(CARNEIRO DA CUNHA, 2001). 

 Desta forma, fica evidente que não é possível interpretar ou definir 

“conhecimento tradicional” como algo fixo e imutável. É preciso compreender as 

inovações como parte essencial do processo de construção deste sistema de 

conhecimento, assim como qualquer outro sistema de conhecimento (científico, 

religioso, entre outros). Destarte,  

saber local é mais do que informações, é sobretudo uma combinação 

de pressupostos, formas de aprendizado, de pesquisa e de 

experimentação. Se entendermos o conhecimento tradicional como 

essa forma específica de se praticar ciência (e não como conteúdos 

ancestrais específicos), então a palavra tradicional passa a ser 

equivalente a local (CARNEIRO DA CUNHA, 1999, p. 156-157, 

itálico da autora). 
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 No Maruanum não há conflitos quanto ao direito da terra por parte de seus 

moradores
34

, todavia há uma busca de direitos de acesso aos serviços da cidade e certa 

preocupação, por parte dos mais velhos, em relação às transformações no modo de vida, 

perceptíveis mais fortemente entre os moradores da vila do Carmo. Contudo, a falta de 

diálogo entre os diversos atores que disputam o futuro da região pode levar a problemas 

vindouros, em benefício dos que estão na vila e em detrimento dos que moram longe 

dela.  

 A questão do manejo da terra, que poderia ser considerada e dialogada com os 

técnicos agrícolas, por exemplo, formas de melhorar a renda das famílias, controle e 

manejo dos búfalos e condições melhores de saneamento básico, ainda são assuntos 

ausentes. Com o exemplo abaixo reflito sobre a falta de valorização deste modo de vida, 

apesar de se tratar de contexto bem distinto de luta por direitos, e a meu ver, importante 

por se tratar da região amazônica e pela tendência de interesses nesses territórios 

ocupados e bem conservados há muitos anos. 

 Um desafio ainda presente pode ser elucidado no estudo realizado por Edna 

Castro e Rosa Acevedo (1998) entre os negros do Trombetas, grupo de ocupação 

histórica da região desde os tempos da escravidão. As autoras apresentam a dura luta 

pela legitimidade da posse da terra por estes negros, enfrentando a disputa pelo direito 

ao território do tempo da formação dos quilombos até a chegada das grandes empresas e 

unidades de conservação, que ao invés de reconhecerem e valorizarem o grupo, 

enquanto moradores e conhecedores deste ambiente, os tornaram invisíveis. As autoras 

tecem vários exemplos deste saber local afirmando serem estes conhecimentos:  

 

Formas de manejo e de uso das espécies, de rios, lagos e solos por 

esses grupos de antiga ocupação têm, na nossa percepção e 

sensibilidade, grande importância, pois na afirmação positiva de 

complementaridade e alternabilidade entre extrativismo e agricultura 

em sistemas ecológicos particulares [...] encontra-se a chave da 

                                                           
34

 Inclusive quando questionados sobre a vinda de outras pessoas para a região não houve uma reação 

ruim, apenas que estas pessoas procurem se estabelecer onde não seja de algum morador antigo do 

Maruanum e respeitem estes espaços. Apenas em uma comunidade foi percebida certa preocupação com 

o aumento de pessoas indo estabelecer moradia na região e havendo algumas vezes invasão do território, 

que gerou conflitos necessitando a presença do Instituto Nacional de Colonização e Reforma Agrária 

(INCRA) para regulamentar a área, já definida há tempo pelo mesmo órgão. Outra preocupação é em 

relação à caça que está se afastando pela proximidade de muitas pessoas em regiões onde antes era 

desabitada. 
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economia e preservação da Amazônia (ACEVEDO e CASTRO, 

1998, p.31). 

 Mais adiante reconhecem o valor deste conhecimento e sua falta de inclusão como 

maneira de garantir e aprender a preservar a Amazônia: “Esse saber valioso sobre 

manejo e preservação
35

 geralmente não é incorporado pelas empresas e por órgãos 

oficiais, inclusive por aqueles que realizam atividades de pesquisa na Amazônia” 

(ACEVEDO e CASTRO, 1998, p. 31). 

A não incorporação destes saberes está relacionada à falta de visibilidade destes 

grupos da Amazônia. Fraxe et. al. (2009) tratam da questão da invisibilidade dos 

caboclos, ribeirinhos e seringueiros da Amazônia e consideram que: 

A idéia de que esses povos sustentam um modo de vida estritamente 

tradicional não deve ser considerada, tal como se vivessem de modo 

estático e congelado. Suas manifestações culturais e sociais se 

expandem pelo mundo urbano e vice-versa, assimilando algumas 

práticas e rejeitando outras. Ainda que reproduzam manifestações 

ditas tradicionais em suas vidas cotidianas, não podemos afirmar que 

esses grupos sociais não estejam inseridos em um processo 

progressivo de diferenciação e transformação. Para compreender esses 

grupos sociais é preciso desvendar seu cotidiano, é necessário 

considerar o contexto contraditório no qual estão inseridas suas 

manifestações e práticas culturais. 

 

1.4 CONCLUSÃO 

Com este exemplo, se pode refletir sobre a invisibilidade
36

 destes grupos, 

especialmente dos grupos negros da Amazônia, que ocupam a região há pelo menos três 

séculos, e vêm manejando e mantendo a biodiversidade em seu modo de vida particular 
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 Preservação aqui porque estes grupos reconhecem no ambiente lugares em que “não usar” é factível 

para manter determinados recursos, como as cachoeiras do Trombetas,  neste caso, mas a questão central 

aqui não é o conceito de preservação e conservação e sim maneiras de se manter a biodiversidade, seja 

ora com medidas de preservação, onde o não uso é aplicado, ora a conservação nas práticas de 

extrativismo, por exemplo da castanha onde esta ação promove a dispersão das sementes  por animais que 

encontram os ouriços já abertos pelos negros. No Maruanum há uma preocupação em manter a floresta 

intacta, pois reclamam que muito já foi modificado com a chegada de búfalos e a necessidade de pastos 

para estes, mas também uma crescente preocupação em manter peixes nos lagos e rios em detrimento de 

novas formas de pescar. 
36

 Invisibilidade de grupos negros e /ou caboclos é um termo discutido por diversos autores no livro 

“Sociedades Caboclas Amazônicas: Modernidade e Invisibilidade” - Adams, Murrieta e Neves (2006). 
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sobre o território por eles construído e habitado, através de práticas materiais e 

simbólicas. Todavia, é difícil encontrar estes conhecimentos valorizados em sua 

essência, tanto pela ciência quanto pelos órgãos públicos. Estes saberes, muitas das 

vezes, são classificados como inferiores, errados e, outras vezes, inexistentes, o que 

denota o preconceito existente em relação a quem os detém. 

Portanto, o desafio referido acima para a ciência se dá também na maneira pela qual 

nos propomos a estudar tais experiências. É preciso entender que os saberes não são 

deslocados da história do grupo a ser estudado. Outro fator relevante é entender que tão 

pouco estes saberes locais se afastam da maneira pela qual o grupo se relaciona com o 

meio, e que é traduzido na organização social, no compartilhar de visão de mundo e nas 

práticas acerca do mesmo universo.  
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CAPÍTULO 2 - MODOS DE CONHECER OS AMBIENTES 

 

 

 Este capítulo constitui-se de duas partes. Na primeira parte são descritas 

diferentes paisagens que compõem os espaços ocupados pelas comunidades de 

Maruanum, a partir de pequenos percursos acompanhados junto aos moradores durante 

a pesquisa de campo. Nesta ocasião, os nativos explicitaram suas próprias concepções 

acerca dos espaços percorridos, além de relatar histórias e usos desses diferentes 

ambientes. A apresentação dessas informações acompanha os percursos realizados para 

ir até as roças, até a beira do rio, até a floresta, até o campo, o que permite colocar em 

destaque algumas categorias importantes do saber local. Além de destacar que cada 

espaço deste domínio doméstico pode ser tanto masculino como feminino, ou somente 

feminino, como é o caso dos jardins. A segunda parte deste capítulo é apoiada em 

relatos dos interlocutores, para descrever suas experiências e conhecimentos a respeito 

dos donos de diferentes ambientes na floresta.    

 

 

2.1 PERCORRENDO OS AMBIENTES DE DOMÍNIO DOMÉSTICO 

 

Ao longo de um percurso que atravessa vários ambientes doméstico, Dona 

Orlandina, da comunidade Fátima fala das histórias que marcam os lugares e indica o 

manejo realizado em casa espaço.  

Saindo de canoa, remada por Seu Laércio, no sentido oposto ao rio Maruanum 

por um igarapé, chega-se ao teso
37

, ambiente onde fazem suas roças e primeira morada 

de Dona Orlandina e seu Laércio. Dona Orlandina mostra a grande plantação de 

maracujá, as laranjeiras que foram queimadas por acidente, e explica que para elas 

crescerem bem é preciso retirar três vezes suas flores para que os galhos fiquem bem 

seguros depois de enxertados. Mostra também as graviolas que trouxe do Araguari, o 

                                                           
37

 Teso é a região alta de um terreno, como uma colina, um terreno montanhoso, também chamado de 

torrão ou ilha no Maruanum. 
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tucumã do qual faz vinho
38

 para vender, bananeiras, um pé de piquiá na beira do rio, 

marajá, uma palmeira que lembra o açaí e serve de alimento para os porcos. Aponta 

uma árvore de castanha do Brasil, açaizeiro e goiabeira.  

 Segue o teso, por um caminho que se abre num ramal, liberado para o trator 

fazer a roça de arado e ficar mais próximo para o caminhão carregar os produtos para a 

feira. Neste caminho passa-se por diversas capoeiras. Cada uma delas tem a sua história: 

uma foi local de sua primeira morada no Fátima, quando seus filhos ainda eram 

pequenos, e de lá saiu devido à malária. Em outra, conta que naquela época tinha roça 

valorizada ali: “A roça era boa, bonita, não tinha gado estragando tudo. Agora tudo tem 

que estar cercado, senão os búfalos entram e escangalham
39

 toda a capoeira!”  

 Chegando a uma roça de mandioca, Orlandina comenta: “está muito cerrado
40

 

aqui, vou pedir pra queimarem porque quando a roça tá muito cerrado assim, a 

mandioca fica fraca e queimando as socas, grelam
41

 fortes!”. 

  Em determinado percurso do caminho há muitas folhas e carvão no chão. Este 

carvão é sobra que ficou da queima do ramal. Ela diz: “Eu pegava sacas e sacas dessas 

folhas pra jogar nas plantas da roça, porque isso dá força, é adubo natural!”.  Aponta as 

mandiocas plantadas em meio a diversas outras árvores e arranca algumas socas de 

maniva que daria às suas galinhas. Uma das mandiocas estava grelando, então explica: 

“quando a maniva tá assim o tucupi não presta, fica baboso”.  

 Atravessa a roça e segue um caminho que dará no campo (cerrado). Orlandina 

pára diante de uma pequena árvore, que ainda estava crescendo, para mostrar que se 

trata de um barbatimão. Percebe que ao lado há outro vegetal que chama de rinxão e diz 

que nunca tinha visto este no campo, mas, em seguida, explica que só pode ser os 

búfalos que o trouxeram, pois a comeram e a plantaram ali.  Ainda explica que este 

rinxão serve para o estômago e rins, junto com as folhas de embaúba, “é bom pra 

desinflamar os rins”.  

 Mostra na sequência a siquiúba, tirando um pedaço da casca para mais tarde 

fazer um chá: “bom pra gastrite”, diz. No entanto, depois de retirar um pedaço da casca 

                                                           
38

 Vinho é nome dado a fruta pilada, peneirada e misturada com água para então ser servida com farinha, 

como o açaí. 
39

 Escangalhar significa estragar, bagunçar tudo. 
40

 Cerrado aqui tem o sentido de local cheio de mato, o mato que cresce sozinho, após roçar o local. 
41

 Socas são as batatas ou tubérculos, no caso da mandioca é a raiz dela, a própria mandioca comestível. 

Grelar é brotar. 
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comenta que não é muito bom tirá-la quando a árvore não está ainda muito grossa. 

Afirma que aprendeu em uma reportagem sobre indígenas, que pegam lama e passam 

nas feridas para sarar logo. Enquanto diz isto, passa a terra úmida no tronco da árvore 

de onde retirou a casca da siquiúba e acrescenta: “é porque é uma ferida, né? Já fiz isso 

com lama e sara rápido mesmo!” Continua a andar pelo caminho. Pergunto à Orlandina 

como ela aprendeu estes conhecimentos que me apresenta, ao que ela responde: “com os 

antigos era difícil aprender porque não tinha muita conversa não, criança não 

participava de conversa de adulto, a gente aprendia vendo.” 

 Volta à roça por outro caminho. Orlandina aproveita o trajeto para coletar casca 

da árvore paricazinho e diz que serve para colocar na garrafada, pois é um 

desinflamatório. Coleta também folhas de caapitiú para fazer um banho cheiroso que 

serve para dor de cabeça e gripe. No trajeto de volta recolhe folhas de uma pequena 

palmeira e embrulha as cascas, fazendo como uma pequena sacola para carregá-las. 

Explica que seu pai tecia as folhas, depois forrava com outras folhas para carregar o que 

retirava do mato ou da roça e com um cipó fazia uma alça para carregar. Na casa de 

farinha retira água do poço e leva na canoa. Quando já estava bem próxima da casa 

deles, Orlandina pára a canoa para mostrar um cipó: “os antigos chamavam de tapa, vou 

tirar uma casca pra colocar no algodão que é bom para dor nos dentes e pra diarréia”.  

 Todos esses lugares comentados por Dona Orlandina são ambientes construídos, 

tanto por homens como por mulheres, e nesse caso, cuidado pelos seus filhos. Já, como 

se viu antes, a roça é um espaço também feminino, onde cuidam da mandioca e de 

algumas espécies utilizadas como remédio.  

  Ao relatar histórias que marcam os lugares e como o manejo de cada um é 

realizado, tanto em se tratando da roça quanto dos cuidados que se deve ter com cada 

árvore que se utiliza, apresentou os ambientes. Nota-se que as árvores merecem 

cuidados quando utilizadas como remédio, pois ao cortá-la ou retirar a casca promove-

se um “machucado”. A idéia de ferir uma árvore é fundamental para compreender como 

as pessoas de Maruanum relacionam-se com os ambientes, partindo do princípio que 

usar é cuidar, claramente uma noção de respeito. Este respeito deve ser estendido aos 

seres que habitam estes ambientes
42

. 

                                                           
42

  Ver também relatos apresentados na 2ª parte deste capítulo. 



74 
 

 A roça é um ambiente, tanto masculino quanto feminino, considerando a 

participação de homens e mulheres no trabalho agrícola. Neste sentido, faço uma breve 

descrição do jardim e quintal de Dona Orlandina, como um exemplo de espaço feminino 

que pode ser estendido aos outros jardins e quintais de Maruanum, inclusive pela forma 

em que foram apresentados (complementando o que já foi descrito no capítulo anterior).  

 Orlandina apresenta suas plantas de jardim, com as quais tem muito zelo. Entre 

elas estão pimenteiras (em frente à casa) e algumas plantas que são classificadas como 

remédio: pião roxo, brasileirinho, cravo, babosa e catinga mina. Em outro espaço, 

separado do jardim, mostra os remédios caseiros, pegando cada um e evidenciando sua 

eficácia.  

 A casa de Orlandina é uma palafita grande, na beira do rio Maruanum. A entrada 

de sua casa é o lugar do jardim, que segue todo o percurso até a porta da casa. Em um 

dos lados da cozinha há uma ponte que leva a outro ambiente: uma parte coberta com 

telhas de amianto, onde se encontram vasos diversos (latas, baldes, pneus e outros 

objetos servem de vaso), é o espaço dedicado aos remédios caseiros. Atrás da cozinha  

se encontra um galinheiro suspenso. Os patos e porcos ficam soltos, normalmente 

embaixo da saída de cano da cozinha, e aproveitam os restos da comida que por ventura 

caem na terra ou na água, o que depende do horário da maré que influencia o rio 

Maruanum. O espaço de jardim e de cultivo de remédios caseiros é essencialmente 

feminino. 

 Fica evidente o orgulho que as mulheres entrevistadas têm de seus jardins e 

quintais. Foi sempre com muita alegria e satisfação que elas apresentam suas plantas, 

relatando de onde vieram e para o que servem.  Nestes espaços, jardim e quintal, são 

deixadas suas marcas e é demonstrado o valor que as plantas têm em suas vidas.  

 No caso de jardins suspensos, na região de várzea, o cuidado em replantar 

mudas, coletar sementes que foram perdidas na época do inverno quando o terreno alaga 

e acaba por levar muitas plantas, é muito importante. Na época do verão, em que a seca 

é forte, regar as plantas todos os dias é fundamental. As flores, para todas as mulheres 

que as cultivam têm um valor estético importante de enfeitar as frentes das casas, por 

isso as chamam de plantas de enfeite. No entanto, não são apenas as flores que são 

consideradas plantas de enfeite. Todas as plantas consideradas bonitas servem como 
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enfeite e compõem o jardim e entre elas estão as plantas de proteção, que por tal função 

devem estar na frente das moradias. 

  É interessante analisar este jardim como uma bela entrada da casa, marcando 

um espaço feminino de expressão (na escolha e cuidado com cada planta) e de 

experimentação, pois é neste lugar que sempre cultivam plantas novas e testam as 

melhores maneiras de mantê-las bonitas. Fundamental para isto é a utilização do 

esterco. O esterco pode ser dos diversos animais de criação e terras da caieira. Assim, o 

quintal e o jardim são manejados com o intuito de garantir sombra à casa, embelezá-la e 

dar frutos que compõem a alimentação da família.  

 Os remédios caseiros por outro lado são a garantia de saúde para a família, 

encontrados no jardim e algumas vezes no quintal. Não existe nenhuma planta que se 

encontre nestes dois espaços que não seja conhecida e descrita por seu valor de uso, de 

sua história de troca e como deve ser cuidada.  

 Essas características dos quintais e jardins de Maruanum são comuns em toda a 

região amazônica, como comentam Murrieta e Winkler Prins (2006, p. 283), a respeito 

da Ilha de Ituqui, no Baixo Amazonas. 

 Os autores comentam que as unidades domésticas são cercadas e repletas de 

frutíferas, plantas ornamentais (como as plantas de jardim no Maruanum) e ervas 

medicinais.  Explicam que existem dois espaços funcionais - o quintal e o jardim - cujo 

limite é tênue, como em Maruanum.  Ainda afirmam que nestes espaços as mulheres 

passam grande parte do dia e concentram suas atividades:  

 

Assim, o jardim e o quintal eram domínios e o lócus inquestionável da 

mulher, e a dimensão de uma sobreposição de lógicas, funções e 

motivações, cujos desdobramentos são importantes para as dinâmicas 

sociais e para sobrevivência das unidades domésticas. Dessa forma, o 

significado desses espaços parece ir muito além do valor nutricional e 

econômico atrelados aos temperos, verduras e frutas cuidadosamente 

cultivados (idem, p.284). 

 

 É importante destacar que as plantas de jardim e dos quintais são 

constantemente trocadas entre as mulheres, reforçando a amizade ou laços de parentesco 

entre elas. Estas trocas sempre se dão quando ocorrem visitas  e permanecem marcadas 

quando apresentam as plantas, sempre enfatizando quem as deu, de onde vieram e como 

aprenderam a cuidar e utilizá-las. 
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  Muitas mulheres apresentam diversas plantas como herança de suas mães, avós 

ou sogras. Com elas aprenderam a identificar, manejar e utilizar e a elas agradecem por 

terem amansado e mantido tais plantas para o uso presente. Há um forte papel de 

reciprocidade feminina entre comunidades, como também foi notado por Murietta e 

WinklerPrins (2006), na Ilha de Ituqui. O aspecto econômico destas plantas também 

merece destaque, já que muitas vezes são cultivadas e reproduzidas em vasos para 

serem vendidas na feira do produtor. Foi observada, inclusive, a retirada de algumas 

orquídeas para serem vendidas por uma jovem que descobriu que estas flores possuem 

grande interesse em Macapá. Por este motivo econômico o cuidado com o jardim é 

sempre redobrado, pois amplia sua função. 

 A partir da descrição deste percurso com Dona Orlandina, pretendi enfatizar que 

os modos como se conhecem os ambientes passam pela vivência e pelos cuidados 

dispensados por seus donos. Isto é, vai além de sua valorização utilitária. No percurso 

para apresentar sua roça, Dona Orlandina coleta diversos remédios, narra histórias e 

cuidados, demonstrando que é assim que ocorre no dia-a-dia da comunidade. 

 Este espaço de jardim é um domínio social feminino, que desempenha diversos 

papéis fundamentais, como concluem Murrieta e Winkler Prins: 

 

O cultivo de flores e de outras plantas não é apenas a manifestação do 

senso estético feminino, nem somente uma estratégia econômica 

complementar, mas, também, é fonte de significados e práticas nos 

quais status, conflitos e aspirações são constantemente negociados e 

manipulados entre os gêneros. Assim, os jardins e quintais vão além 

de uma simples incorporação da condição feminina [...] e acabam 

funcionando como ferramentas eficientes de negociação intra e 

interunidades domésticas nas quais sobrevivência econômica, 

diferença de gênero, status social e emoções desempenham papéis 

fundamentais. [...] A prática é motivada por memórias de experiências 

e acontecimentos sociais, entrelaçando concomitantemente 

importantes domínios sociais, ecológicos e técnicos. Estes processos 

podem, por exemplo, ser claramente identificados no extenso 

repertório [...] sobre as plantas. O fluxo de informações e a 

confluência de um mapa afetivo que aumenta as alianças sociais e as 

relações também desempenham um papel importante (2006, p. 290-1). 

 

 Os autores relacionam os aspectos sociais e afetivos à atividades econômicas 

básicas que são o sustento da organização e da sobrevivência das famílias. Demonstram 



77 
 

clara habilidade histórica que responde às modificações de contextos locais e regionais 

no que se refere à ordem política, socioeconômica e ecológica. 

 O jardim e quintal em Maruanum é um espaço doméstico de práticas cotidianas 

de mulheres que ensinam suas filhas e netas e espaço de histórias de experiências 

sociais importantes no domínio doméstico. Este espaço é construído e constantemente 

transformado de acordo com o interesse, necessidade e gosto das mulheres de 

Maruanum. 

 

 

2.2. TUDO TEM MÃE: TRANSITANDO EM DOMÍNIOS NÃO 

DOMÉSTICOS 

 

Nesta parte, são abordados os domínios dos outros, quais sejam, espaços da 

floresta e da água, que se contrapõem ao espaço doméstico. Como se trata de colocar 

em destaque não apenas os ambientes, mas os modos como esses ambientes são 

conhecidos, a estratégia descritiva será conduzida a partir de relatos de encontros e 

perigos relacionados aos “donos” da floresta e da água.  

Inicio com a descrição dos perigos relacionados ao ambiente aquático: as beiras 

dos lagos onde se retira argila, os rios e igarapés onde se pesca e onde se pode sofrer 

agressão do boto. Em seguida, são descritos os aspectos da floresta, onde se caça e se 

pratica o extrativismo, um domínio onde existe o “perigo do olhar” e onde se pode ser 

agredido pelos seres invisíveis. 

 

 

2.2.1 Tirando Argila da Mãe do Barro 

 

 O barro é sempre retirado na beira dos lagos, na região de várzea. Sempre no 

verão
43

 quando estes lugares estão secando, normalmente no mês de outubro, momento 

propício para cavar o solo e conseguir retirar o barro ou argila.  

                                                           
43

 Na região norte o verão, período mais seco, inicia em julho, agosto, durando até dezembro ou janeiro, 

quando se inicia o inverno, que é o período chuvoso. 
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 As mulheres se reúnem e saem em canoas até o local apropriado. Antigamente 

retiravam o barro no terreno de Dona Alexandra,  já falecida, na comunidade de Simião, 

mas atualmente vêm retirando mais no Torrão do Maruanum, pois a família de Dona 

Alexandra tem cobrado pela retirada do barro. As mulheres que se reúnem são parentes 

próximas. Dividem o barro e o tecem separadamente. Não há reunião de todas as 

louceiras para esta coleta e produção das louças. 

 A seguir, o relato de uma parteira de Maruanum, neta de louceira, contando 

sobre a origem da louça e o procedimento de retirada do barro: 

 

A minha vó, a Sabá, aprendeu com a mãe dela a Antonia Lemos, que 

aprendeu com Joaquina, que veio do Criaú
44

 e ensinou pras mulheres 

do Maruanum. Foi passando, eram descendentes de africanos que 

viviam no Criaú, elas que inventaram as louças. 

 

Quando vai tirar argila abre um buraco grande com pau e não com 

terçado, por que senão numa próxima vez quando for cavar de novo 

some o barro... muitas vezes fica um buraco que bate no peito delas 

[as louceiras]. Aí tiram a veia que fica da marca do barro e esta veia é 

que vão tirando e fazendo as bolotas [de barro]. Enquanto umas tiram 

as bolotas, outras ficam do lado de fora embrulhando as bolotas pra 

não pegarem vento e quando for queimar não espocar. Depois de 

retirarem as bolotas, cada uma faz uma louça jitinha
45

 e oferece à 

vozinha do barro, então enterram tudo de volta. 

 

 No documentário de Andrews (2002) sobre as louceiras de Maruanum, Dona 

Marciana explica de outra maneira como iniciou este trabalho:  

 

Quando eu me entendi eu já achei. Minha vó fazia. Quando o pessoal 

roçava encontrava, achava caco
46

 dos antigos, dos índios. Então 

quando nós existimos já achamos essa tradição de fazer artesanato. 

  

                                                           
44

  Criaú é o nome que originou o quilombo hoje conhecido por Curiaú, no início era cria “mu”. O Nome 

criamu faz menção ao som que os gados emitem, a onomatopéia “muuu”, já que a região era conhecida 

como lugar de criar boi, local de criar “muuu”. Com o tempo tornou-se Criaú, e atualmente, Curiaú 

(explicação dada pelos moradores de Maruanum). 
45

 Jito ou jita significa pequeno, jitinha é bem pequeno, pequenino. 
46

 Caco refere-se a partes pequenas de cerâmica encontradas enterradas nas roças. É material arqueológico 

que muito já foi retirado do Maruanum, mas que ainda hoje se encontra em poucas comunidades, ainda 

enterrados. 
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 As senhoras mais velhas referem-se à mãe do barro e as mais novas referem-se 

como vozinha do barro. No documentário citado, Dona Alexandra explica que a mãe do 

barro é uma cobra: “Às vezes tem uma cobrinha assim. Não é todas às vezes, nós 

chama de mãe de barro”. 

 No final do processo de retirada da argila, fazem-se oferendas. Cada mulher que 

participou da retirada faz uma pequenina louça e antes de colocá-la dentro do buraco 

cavado explicita para a mãe do barro o uso que ela poderá fazer de cada peça. Depois 

das oferendas no buraco elas enterram tudo novamente, dizendo: 

 

“Para a senhora fazer seu café, seu almoço, seu jantar”. 

“O alguidar para minha vó amassar bacaba. Fazer milagre pra nossas 

louças queimar em paz!” 

“Olha minha vozinha, um cachimbo, pra senhora fumar” 

(ANDREWS, 2002). 

 

 Uma louceira explica como usam o carepé ou careipé
47

, como o retiram e as 

regras no processo de modelagem do barro (tecer como dizem): 

Tirava na roça, derrubava o careipé. Essa coisa de louça é desde o 

tempo da avó do meu marido e já tiravam careipé. Diz que tem 

semente, mas eu mesmo nunca vi, mas acho que tem porque senão 

como eles se criavam? Às vezes eu tirava ele verde, raspava a casca, 

mas ele morria... tem a mãe do barro, vozinha do barro, que quando tá 

menstruada não pode tirar não, nem gestante não pode tirar... porque o 

barro fica “cardeado” [misturado, sujo]. Até hoje isso se mantém. Só 

não pode tirar o barro, mas pode fazer a louça, mas é melhor não fazer 

se tá menstruada porque o barro é frio! Pra queimar tem que não ser 

muito barulho senão ela espoca [dá bolha de ar e estoura]. Isso é desde 

do tempo dos antigos, se criança chora, grita, afasta. Não pode ta 

vento muito forte. Mas pra minha filha não tem isso, queima de tudo 

jeito... 

 

                                                           
47

 Carepé é uma árvore cuja casca é retirada para o preparo das vasilhas; a casca é queimada em pé 

entorno do fogo, depois de frio peneiram sobrando um pó que será então misturado à louça para tecer. 

Segundo as louceiras sem o carepé a louça fica fraca. Primeiro faz-se rolinhos com o barro, que em 

seguida são colocados um em cima do outro até ter-se a quantidade para o tamanho que se quer para a 

louça. Depois alisam a louça com cuiepé, um pedaço pequeno de cuia, molhando-o e alisando a louça, até 

que tome a forma pretendida. Deixam secar ao ar livre quando é inverno e no verão, deixam secar à 

sombra. Quando já estão secas fazem os reparos tirando as sobras de barro para deixar a louça alinhada e 

sem pontas. Depois deste processo fazem o polimento: bulir da louça, como dizem, com pedra de seixo e 

só então a louça estará pronta para ser queimada com lenha, no chão, toda coberta por ela. Ao retirarem 

do fogo é hora de passar a resina que dará a impermeabilidade e o último acabamento à louça, esta resina 

é do jutaí cica, outra árvore, conhecida também como jatobá. 
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 Nestes trechos, chamam atenção os cuidados que se deve ter para cavar o buraco 

onde se procura a argila, não podendo usar material frio, como metal, senão perde-se a 

veia do barro e a preocupação para o vento não entrar na argila, fundamental para 

garantir a queima mais tarde. Sobre este mesmo processo, além do vento ser um fator 

que leva a louça a espocar, o barulho tem o mesmo efeito sobre a louça. Destaca-se 

ainda, os cuidados com quem retira o barro ou o tece, especialmente as mulheres 

grávidas e menstruadas, pelo período sensível, relacionado ao sangue, que traz o aspecto 

“sujo” à louça, exposto na palavra “cardeado”. 

 Mas sem dúvida, o elemento mais importante narrado neste trecho é a presença 

da mãe ou vozinha do barro, chamada desta forma por toda louceira, numa forma de 

tratamento respeitosa. Esta é a dona do barro, de quem as louceiras retiram seu barro e, 

portanto, merece em retribuição uma oferenda, que serão as pequeninas louças que cada 

uma fará e deixará no buraco antes de fechá-lo. Vê-se uma clara preocupação em 

manterem-se estas regras tanto em respeito à vozinha do barro quanto o cuidado com a 

argila, para que a mesma não acabe e não suma numa próxima retirada. Por isso 

utilizam madeira e não metal, e agradam a dona do barro. 

 Segundo Coirolo (1991, p.78), a extração do careipé e da argila leva em 

consideração a fase da lua, esperando-se três dias após a mudança desta para a atividade 

ser realizada, fato confirmado em entrevista com algumas louceiras.  Em relação às 

regras para coletar o barro, a autora afirma que as mulheres menstruadas não podem 

participar, pois a argila se torna impura e as mulheres grávidas podem empanemar a 

argila e a casca do careipé. As mulheres devem, também, manter abstinência sexual na 

noite anterior à coleta da argila.  Sobre o cuidado em não utilizar metal para a retirada 

da argila Coirolo afirma:  

 

Existe neste ato também uma crença, segundo algumas das louceiras: 

a terra utilizada na fabricação da louça não pode entrar em contato 

com o metal, pois isto a deixaria impura, o que faria com que as peças 

quebrassem durante a queima (1991, p. 79).  

 

 Na queima do barro também existem regras a serem respeitadas, e o silêncio é 

uma delas. Coirolo observou que tanto as mulheres grávidas como as menstruadas ou 
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que tiveram relações sexuais na noite anterior, não podem participar da queima, pois 

existe o perigo de estourar a louça.  

 

 As louceiras explicam que: “tem gente venenosa de fala” que quando 

falam muito alto ou perto da fogueira fazem estalar as peças. “Já 

aconteceu no Maruanum, (contou-nos Dona Raimunda) que abriu ao 

meio um alguidar pela presença de um homem de má- fala que 

proferiu um palavrão na hora da queima” (COIROLO, 1991: 86). 

 

 Entre os Wajãpi do Amapari, os cuidados para retirada do barro também são 

importantes e evidenciam o mesmo tipo de relações entre barro e seu dono, como 

explica Japaropi, autor de uma pesquisa sobre esse assunto
48

:    

 

Quando a gente trabalha argila, mulher grávida não pode se 

aproximar, se acontecer a panela não vai dar certo, não vai ficar boa, 

vai ficar ruim. Ela vai estourar e quebrar em pedacinhos. A mesma 

coisa com o forno. Por isso a gente tem resguardo para trabalhar 

argila. Sabemos isso pelo dono que cuidava das suas coisas. Nossos 

primeiros faziam assim [resguardo] e é por isso que agora nós 

sabemos como trabalhar argila... A mulher grávida e com sangue não 

pode, tem dono, se vê vai quebrar... A mulher grávida não vê quando 

tira argila, se vê argila vai fugir, vai sair do lugar, vai embora a 

argila... A mulher que está querendo um filho vai largar o cheiro de 

criança, por isso a mulher grávida não pode ver quando se faz o 

trabalho com argila, a panela vai quebrar... O dono não gosta de 

mulher grávida, por isso mulher grávida não pode tirar argila. Muito 

tempo dono da argila disse: não pegue na minha argila, disse o dono 

da argila às mulheres grávidas. Isso porque os donos também sempre 

estão trabalhando com argila. É por isso que é o jeito deles 

trabalharem com argila, disse os avôs e avós (Japaropi Wajãpi, 2006, 

p. 3-14). 

 

 Coirolo relata que o lugar a ser escolhido para a queima é muito importante. 

Deve-se escolher um local onde não circulem muitas pessoas, pois a cerâmica não pode 

ser queimada na beira do caminho, onde existe “gente de maus-fluídos”, que ficam no ar 

e fariam a louça espocar. Assim, a área ideal é atrás da casa, onde não há muita gente e 

há pouca circulação (1991, p. 86) (ver figuras 11 e 12). 

                                                           
48

 Tradução livre de parte do relatório de pesquisa de Japaropi, por Dominique T. Gallois, 2010. 
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 Da mesma forma que Coirolo observou, percebi que algumas mulheres fazem 

uma cruz com carvão ou um pauzinho no fundo da louça como proteção para que a 

mesma não quebre no fogo. 

 Não há uma norma que impeça os homens de participarem da atividade de 

preparação das louças. Há o filho de uma louceira que seria o único homem a praticar 

esta atividade. Ele explicou que aprendeu vendo sua avó fazendo. Fez sua primeira 

louça aos vinte anos de idade e aos poucos foi inventando diferentes objetos de louça. 

Ele é conhecido por fazer sereias, jacarés e bonecos muito bem feitos e seria o único a 

produzir este tipo de louça.  

 Outro destaque deste seu ofício é o acabamento da louça. Muitas vezes ele 

executa a finalização das louças que sua mãe fabrica e seria até motivo de admiração 

por parte de algumas louceiras. Explica que para fazer a louça é preciso escolher um 

ambiente com mesa plana para que a mesma fique direita, o que algumas mulheres não 

o fazem, o que pode deixar a louça torta. Foi convidado pela presidente da associação 

das louceiras para ensinar
49

, mas explicou que não tem tempo para dedicar-se, pois 

trabalha com búfalos. 

 

                                                           
49

 Dona Mariquinha da comunidade Santa Luzia ensinou as crianças do Projeto Bacuri a fazerem 

pequenas louças e montou uma exposição do material que produziram para mostrar aos pais das crianças. 
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                Figura 11- Alisando a louça com cuiepé  

Fonte: foto da autora, 2010 

 

               Figura 12 - Louças secando  

Fonte: foto da autora, 2010 
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2.2.2 Criaturas do Dono da Água 

 

 Em relação à pesca, existem diferentes estratégias, desde o uso de arco e flecha 

que garante o silêncio, mas principalmente a habilidade do corpo e mira para acertar um 

peixe, como o uso da zagaia
50

. Outras técnicas são a mococa, uma armadilha para 

aprisionar o peixe dentro da água, utilizando o barro para fazer uma barreira, como uma 

parede e o croatá da bacaba
51

, que  ajuda a formar a barreira da armadilha.  

 Gapuiar na toca do peixe é outra prática, onde primeiro é preciso saber onde se 

localizam estas tocas e em seguida ter a destreza para gapuiar. Atrair os peixes através 

de batidas que se faz na água é outra maneira pela qual se atraem os peixes, 

demonstrando um saber de como os peixes percebem este movimento na água e podem 

ser atraídos.  

 O uso dessas estratégias requer experiência daqueles que as empregam, mas 

resultam em uma pesca seletiva, deixando livres os peixes menores (filhotes). Com o 

uso da malhadeira, a quantidade de peixe pescado é muito maior, com menor 

possibilidade de seleção. Há ainda outro hábito utilizado antigamente e que hoje ainda 

alguns senhores exercem que é faxiar, em que outrora usavam uma lamparina, hoje 

substituída por uma lanterna. O faxiar é o ato de paralisar o peixe com a luz e então 

matá-lo com um terçado. Existe também o uso de tarrafa (ver figura 12), que requer 

grande habilidade, até o presente
52

.  

 A respeito da opção de matar ou não filhotes de peixes, Seu Picanço e sua 

esposa Dona Maria Helena relataram: 

                                                           
50

 “ponta que tem dois varões dotados de barbelas” (SAUTCHUK, 2007, p. 116) 
51

 O croatá da bacaba é a parte da palmeira que se abre e originará o cacho com frutos, é a fibra que 

envolve o cacho de frutas, também conhecida como fofóia.  
52

 Sautchuk, em sua tese de doutorado sobre a prática de pesca no Sucuriju, AP (2007, p.76), esmiúça esta 

questão, onde ele privilegia a descrição das técnica do pescar primando pelos gestos e não pelo ambiente 

ou o animal, onde detalha as habilidades dos pescadores laguistas, que pescam pirarucu e dos 

gurijubeiros, que pescam no mar. Relata desde os preparos corporais para enfrentar o mar ou a força que 

dispõem para pescar o pirarucu, até todas as técnicas de cada modalidade de pesca.  Note-se que não há, 

em Sucuriju, uma única palavra para designar as diferentes técnicas de pesca, como no Maruanum. Em 

Maruanum o termo mais utilizado para dizer que se vai pescar é mariscar, mas não se utiliza este termo 

quando se coloca malhadeira, tem o sentido oposto de mariscar, que requer habilidades diversas 

dependendo da escolha do tipo de peixe que se quer pegar, o lugar e quem vai mariscar. Pegar raia, por 

exemplo, para os homens reconhecidos por isto, utilizam o espinhel, um conjunto de anzóis grandes 

presos numa linha grossa. As mulheres normalmente usam anzol ou malhadeira. 
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Pirarucu, os filhos pequenos vai assim junto, aí vão lá pra pegar a mãe 

que vai por baixo. Não é como eu e outro que vê um acará com um 

bocado de filho atrás, aí não pega. Pirarucu pequeno deixa, não tem 

gosto bom, deixa ele crescer, o pai dizia! 

 

 

      Figura 13- Jovem jogando tarrafa no rio Maruanum  

Fonte: foto da autora, 2009 

 

 Em relação ao boto, um ser encantado e ambíguo, pois pode salvar uma pessoa 

se afogando e pode se agradar da pessoa e incomodá-la. Outra maneira de nomear o 

encante de boto é flechada –de- boto. Seu Duca explica o que é flechada-de-boto: 

 

Ele [um homem] ia passando às vezes tava fazendo zuada e boto 

começa a brincar com ele e o boto começa a se meter com o cidadão. 

Iam pro pajé e ele explicava que era porque jogavam pedra, queriam 

ver o boto boiar e aí o boto mandava a flechada. Mulher menstruada, 

tomando banho, aí o boto se invocava nela que depois elas iam sempre 

querer ir pro rio, rolava na lama. 
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  Quando Dona Orlandina contou uma história de encanto de boto, comentou que 

atualmente não se ouve mais falar desse tipo de experiência e seu esposo brinca, 

afirmando que hoje é o boto que é flechado: 

 

Antigamente as mulheres menstruadas ficavam de resguardo de três a 

cinco dias, não saiam de casa, mas essa uma foi. Num lugar pra banda 

de Mazagão, na boca do Anaerapucu, foi de barco, pra lá ficar. 

Chegou lá conheceu um rapaz. O rapaz tava todo de branco, chapéu 

branco e ela namorou com este rapaz. Aí papo vai, papo vem né?  E 

ela disse assim para ele: onde é que tu moras? Ele respondeu: moro na 

boca do Anaerapucu. Ah é? Ela disse. E conversando numa cercada na 

beira do rio. Se debruçou na cerca. O pessoal tava na festa dançando e 

ela foi ver um pouco, quando ela voltou, foi procurar ele, não viu 

mais. Tá! Desapareceu de lá, ela tava menstruada. Voltaram de lá, ela 

chegou em casa, tomou um banho. A casa dela ficava assim beirando 

um igarapé assim, como esse. Tomava banho de cuia. Ela disse que 

quando ela tirou a roupa, pegou a cuia, quando ela levantou o boto 

tava olhando pra ela. Ela veio nua mesmo, se enrolou num tanto de 

roupa e foi pra mãe dela. Desde daí ela ficou perseguida pelo um boto. 

Toda vez que ela ia no igarapé, ela via esse boto. Esse boto balançava 

a rede dela de noite. Foram com Sacaca, com pajé, com curador. Não 

teve jeito. Ela casou e sempre ela via esse bicho. Quando ela chegou 

no Maruanum, aqui tinha um benzedor muito bom pra benzer, o pai da 

Tita. Aí eu falei pra ela, ele era primo da minha mãe, o tio era muito 

bom pra benzer essas coisas. Aí o marido dela foi levar. Ela não 

morava no Santa Maria, morava pra lá, pro campo. O marido dela 

falou com ele, ele disse [o benzedor]: eu vou fazer um remédio pra 

ela, mas longe da beira do rio, que ela não era pra olhar pro rio. O 

marido levou ela pra lá, ficou não sei quantos dias pra fazer o 

remédio. Aí ela ficou bem. Olha, esse boto perseguia ela, até o marido 

dela via. Ele ia no porto da casa, ele pegava o arpão pra flechar e o 

braço dele ficava lá em cima, não conseguia. Não tinha tato, e mexia 

na rede de noite, ele dizia que tava cansado que não agüentava mais. 

Aí tá, fizeram o remédio, tomou banhos, defumou. Passou muito 

tempo, sumiu. Depois voltou de novo, ela morreu e não ficou boa, ele 

tava lá. Ela foi numa benzedeira e ela disse que ela não ficava boa que 

ele não deixava ela. Porque ele era filho de um boto com uma mulher 

da terra. Ele engravidou a mulher, o boto engravidou a mulher, e 

quando a criança nasceu, que a criança tava com uns 2 anos, eles 

foram sair pra uma viagem. O boto alagou a canoa deles e a criança 

sumiu. Assim ela contou. Que ela não tinha cura porque ele era 

batizado com água benta e ela não tinha cura. Ele [a criança] só sumiu 

porque o pai dele levou, ela me contava. Essa mulher era anêmica, 

passava mal, não dormia. Antigamente tinha muito essas histórias de 
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boto. Agora não. Ninguém tem mais medo. Sei que nesse Maruanum, 

esse boto mexia com muita mulher praí. E dava caiara
53

, caiara, que 

diz, mulher pulava, se batia, diz que era caiara nela. Era boto mexia 

com muita mulher aí pra cima [rio acima].  

 

 Segundo o pajé, Seu Caboclo: “em dia de festa no Santa Luzia sempre aparecia 

umas canoas pintadas, era diferente das pessoas daqui. Os rapazes iam dançar, vestido 

de branco, o pessoal desconfiava e jogavam alho no salão, e eles sumiam”. 

 Seu Mariano e Dona Antonia explicam na entrevista transcrita abaixo que boto é 

um ser encantado, que se incomoda com barulho e sangue, ainda fazem menção a uma 

história que aconteceu em Santa Luzia, relatada na sequência: 

 

E boto? 

Diz que boto flecha a pessoa, isso já conheci, já vi. 

Como é isso? 

Boto é um bicho que a gente não pode confiar muito nele, quando vê 

que ele começa a boiar perto da canoa da pessoa, a gente começa 

muito com conversa com ele, ele faz mal à gente. Aqui tinha uma 

mulher, aqui diziam que ela era mulher do boto. Quando ela ia tomar 

banho dava muito boto. Com boto tem que ter muita experiência, se 

não... boto é muito experiente. 

Ela ia tomar banho e os botos ficavam tudo perto dela? 

É, todo mundo via. Ela ficava lá... assim é que era. Mas ela foi 

embora, nunca mais se viu. 

O que faz pra boto não encantar? 

Aí com pessoa experiente faz remédio que espanta ele. 

Depois do encante? 

Não, antes de se encantar. O boto se vira em gente. 

Ele dança com a pessoa na festa e a pessoa não sabe. 

E quando descobre? 

 Aí às vezes nem descobre...Vem dançar, não sei o quê vem fazer. 

Encanta? 

Não. Lá no Santa Luzia tem um toco no meio do rio. As mulheres 

tavam tomando banho e aí quando perceberam agarraram ela. 

Viram o boto? 

Só viram que ela tava agarrada no fundo e gritando me acuda! Me 

acuda! Ficava escorando pra trás, o pessoal escorando pra frente. 

                                                           
53

Caiara é o estado que a pessoa fica quando sofre alguma agressão de encantado, tornando-se forte, se 

debatendo, falando que estão chamando ela, sendo necessários pelo menos três homens fortes para 

segurar a pessoa, mesmo se tratando de uma pessoa franzina. Um senhor me explicou que o ser encantado 

invoca na pessoa, por isso ela fica fazendo força, outro me diz: “o rapaz ficava fazendo força porque o 

bicho tava invocado nele, dizia que queria levar pra acompanhar deles”. Esta referência a caiara não se 

limita ao boto, pode ser qualquer encantado que se apresenta em forma de bicho. 
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Ela tava menstruada? 

Tava. Tiraram ela da água, ela se botava uma força que três homens 

não segurava. Foram chamar uma senhora chamada Tita pra acudir a 

menina, se não fosse ela... mas não sei se foi boto ou o dono da água. 

Elas também ficam provocando. 

O que é o dono da água? 

É bicho do fundo! 

Como a senhora sabe? 

Porque quem é entendido fala que é bicho do fundo. A Tita disse. 

Eu vou contar outra história: o primo do Isaque, atentado demais, 

caiam na água, davam grito... quando eles se atentaram apareceu um 

homem sem cabeça fazendo puc, puc, puc. Vieram com água por aqui 

beirando. Deixaram eles aqui, daqui ele foi embora. 

O que era? 

Bicho, só pode ser encantado. Os meninos só gritavam que era um 

homem que não tinha cabeça. Aí ficaram até os pais chegarem. Os 

pais era forrado... 

O que é forrado? 

Pessoa que é forte, tem reza, nada encosta neles. Eles, os pais, eram 

forrados, mas os filhos não.  

 

 Além do boto, o relato acima menciona o bicho do fundo, que é dono da água e 

ainda aparece outro encantado da água, um homem sem cabeça, tratado como bicho 

encantado. De qualquer maneira, quando as regras de relação com o ambiente aquático 

são quebradas (como nos relatos abaixo) esses seres se manifestam agredindo quem as 

transgrediu, seus filhos ou qualquer outra pessoa que esteja passando no rio naquele 

momento.  

 Dona Mariquinha relata outra experiência de encontro com boto, na comunidade 

Santa Luzia: 

Olha, aconteceu, mana! Aqui na nossa vila aconteceu uma vez uma 

menina que veio do Jari, junto com essa família aqui [apontando pros 

vizinhos]. Aí nesse tempo não tinha poço, água encanada, nada por 

aqui, energia não tinha também. A gente lavava roupa tudo na beira do 

rio. Aí a filha dela, uma moça de lá, ela tava menstruada, nós tava na 

beira do rio lavando roupa. Tinha uma hora do meio-dia, aí a menina 

desceu e foi tomar banho. Aí ela sentiu aquela mão nela e puxou ela, 

arrastando ela, ela gritou socorro, a gente pensou que era brincadeira 

dela gritando socorro. A Selma desceu, subiu em cima de um pau, 

desceu e foi lá e pegou, puxou ela pra terra. Mana, essa pequena se 

revelou de uma tal maneira que ela fazia tanta força que três homens 

não segurava ela. Aí diz que era coisa de encante, de encantado que 

queria levar ela. Chamou tia Tita, foi ela, ela que fez remédio pra ela 
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se acalmar, tudo, foi Tita, que ela tava passando muito ruim, se batia, 

se jogava, sei que ela se batia, a gente ficava com pena dela, coitada, 

queria ajudar ela e não podia. Ela dizia que queriam levar ela, que era 

pra acudir ela, aí quando chamaram tia Tita, ela veio aí e fez o 

remédio pra ela e graças a Deus ela acalmou. Eu acredito que deveria 

ter alguma coisa. Porque tudo tem, né? O lado bem e lado mau. 

Acredito que todo mundo quer seu sossego. 

 

 Dona Maria de Santa Luzia, explica o que acontece com mulher que toma banho 

no rio durante a menstruação: 

 

Mulher menstruada prende bicho, prende boto... tinha uma vizinha 

aqui, era minha “cumadi”, morava na ponte. Ela tinha duas meninas 

que tinha cabeça diferente, que parecia de boto, parecia que era de 

boto. Pegou ela no tempo dela, ninguém sabe... 

 

 Sobre o sangue da menstruação, outra senhora, de Torrão do Maruanum, me 

explicou que além da própria mulher poder ser afetada pelo boto, homens e crianças 

podem também ser afetados: 

 

Não pode sair pro rio, se eu vou pro rio menstruada com uma criança 

a malvadeza vai pra ela. Nem em cima da canoa, como banhar no rio; 

homem vai passando no rio, se faz provocação, porque a mulher tava 

menstruada é ele que sofre a malvadeza. 

 

 Segundo Dona Tita, a flechada de boto “é uma parte da água que a pessoa influi, 

o boto se virava em pessoa e fazia mal à pessoa.” 

 

 

2.2.3 Tirando Criaturas dos Donos da Caça 

 

 Para caçar é preciso ter outros tipos de conhecimentos sobre os ambientes. 

Existiam técnicas (algumas ainda em prática) para pegar a caça, que envolvem 

conhecimentos sobre a morada e hábitos dos animais, sobre a maneira como se 

deslocam e reagem, sendo importante para isso perscrutá-los. Exemplo de estratégia em 

grupo para tocaiar o animal, como os caititus, é um grupo de homens ir à frente 

enquanto os que ficam atrás tocam os animais para que então os que estão à frente os 

matem. Nestas tocaias é preciso conhecer o ambiente para se esconder, saber como 
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matar o animal, ouvi-lo à distância, distinguir seus hábitos para poder tocaiá-lo. Eis o 

relato de uma caçadora, de Santa Luzia, que usa cachorros, hoje ainda muito utilizados 

por diversos homens: 

Quando era solteira matava veado com cachorro e ele caía na água, a 

gente matava com terçado [ela e a irmã]. Cotia, paca, os bichos 

ficavam no buraco deles aí nós pegava o pau, cavava e tirava os 

bichos... 

 

 Seu Picanço, da comunidade São Pedro, relata sua preocupação em não caçar 

animais com filhotes pequenos: 

Eu vi um caititu com dois filhos e parou bem perto de mim. Eu pensei, 

eu pensava nos meus filhos, aí não faço. Meu pensamento é daqueles 

bichinhos ficar só, precisa mamar... os mais velhos não fazia isso não, 

os mais novo sim. Às vezes o bicho era pequeno deixava de matar. 

Depois que a gente cresce a gente entende, porque pensando nos 

filhos, nos netos... com certeza vai ser difícil, vai ser bem difícil. 

 

 Neste relato Seu Picanço demonstra que não matou os filhotes de caititu, pois 

pensou em seus filhos, entendendo que todo filho precisa da mãe para mamar e assim 

crescer, independente de ser, humano ou animal.  Em outro relato Seu Picanço explica 

as conseqüências que todos acreditavam ter quando matavam os filhotes de caça e/ou 

muita caça. Até hoje alguns crêem nisso: 

 

Às vezes o cidadão matava demais, ele ficava doente, aí dizia assim, 

que o cidadão matava muito os bichos, os filhos e tal e isso às vezes 

matou o filho do animal, pajé que resolvia... 

 

 Abaixo, uma narrativa que demonstra os perigos de adentrar nos domínios dos 

outros, no caso no domínio do dono da caça e da sucuriju. Segundo Seu Alcides, 

benzedor da comunidade Simião, o sonho que anuncia alguma notícia ruim é um sonho 

que: “vale por três dias, por que o sonho é um anjo que vem te avisar”: 

 

Eu dormindo, me agarraram aqui, na sala, na rede. Me agarraram, eu 

gritei: me acode, me acode! Eugênia [sua esposa] veio e me acordou, 

sacudiu na minha rede. E eu cansado, cansado. Aí eu contei: eu não 

quero mais caçar! Fui 5 da manhã, fui lá falar [para o parceiro que o 

esperava para irem caçar] que eu não queria mais caçar porque eu tive 

um sonho e meu sonho não é mentira, nunca sonhei mentira! Tinha 

sonhado e ele não acreditou, disse que ia sozinho, mas eu disse que eu 
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não queria que ele fosse. Aí eu voltei pra casa e falei com Eugênia: se 

eu não for ele vai e não é eu que vão agarrar, é ele! E eu vou com ele! 

Peguei minha espingarda e o terçado. Fomos lá pra banda do Pirativa, 

pra lá tinha muito bicho feio. Pegamos uma mata grande e disse pra 

ele: tu vai rodear essa ponta que eu vou cercar. Ele foi rodar a 

primeira ponta e fui acercar a primeira ponta onde tava os caititu 

dentro da mata grande. Quando eu tava lá uma meia hora, eu vi o mato 

mexeu, eu vi que era ele... mudamos de ponta. Quando eu chego na 

boca da ponta eu começo a ouvir uns gritos. Botei bala na espingarda 

e esperei. Eu escutava: guariba! Guariba! Saí correndo, entrei dentro 

de um tirirical, foi quando eu entendi o grito: me acode! Me acode! 

Bicho tá me pegando, uma cobra! Aí deu fraqueza nas pernas, era 

levantar e cair. E eu ouvia os gritos: me acode! Aí eu lembrei de Jesus 

pra me dar força pra vencer todas as batalhas! Quando eu entrei na 

mata ele tava encoberto num rolo de cobra, sucuriju. Ele tinha dado 

dois golpes nela. A sucuriju tava tão grande, tão grande que ele já tava 

aposentado pra dentro da mata, tinha subido pra lá... ele mundiou o 

Nedino e pegou ele. Ele deu três golpes e pegou ele. Eu pensava que 

era jurupari. Jurupari é o homem que anda no mato, ele pega o 

homem, põe embaixo do braço e ele dá uma dentada no homem, ele 

dá um grito: teu pai morreu! Tua mãe morreu! Jurupari e eu pensava 

que era isso... Peguei a faca e meti por dentro da boca [da sucuriju] e 

varou pra dentro da cabeça, soltou. Aí eu degolei e desenrolando o 

bicho e torando [cortando], quando chegou no meio do bicho tinha 

uma gosma amarela, aquilo catingava, parecia que ia endoidar a gente. 

Mas eu fiz um montueiro de bicho... tirei a cabeça do bicho e trouxe 

pra mostrar pro povo, porque eu gosto de matar a cobra e mostrar o 

pau! o espinhaço dele [de Nedino] ficou tudo enviesado... chegamos 

na casa de meu irmão chamamos Dona Tita
54

 pra puxar ele, ela que 

endireitou ele.    

 

 Além de poder ser mundiado, pode sofrer panema: outra conseqüência de caçar, 

de percorrer os domínios dos donos, sem observar as regras destes. Seu Picanço explica 

que antes falavam muito de estar com panema, mas que hoje ouvir alguém falar disso é 

raro. No relato seguinte definem, ele e Dona Maria Helena, sua esposa, o que entendem 

por panema e como os mais velhos tiravam panema (os dois não acreditam nas 

maneiras pelas quais os mais velhos tratavam panema, acreditam que passa com o 

tempo, com a fé, são evangélicos): 

 

Um parceiro disse que tava panema para matar veado. Nós fomos 

caçar e vimos de longe um veado. A espingarda dele tava lá e aí ele 

                                                           
54

  Nome fictício para a senhora reconhecida como parteira e pajé, que não quer ser identificada. 
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me falou pra eu atirar porque ele não ia conseguir. Eu atirei, quebrou a 

espoleta, veado correu, foi embora. Fomos tirar a pólvora, coisa de 

admirar: ela tava enxuta, a espoleta quebrou e não detonou, disse que 

era porque ele tava panema. Essa espingarda de cartucheira assim, 

nem molhar a pólvora, não acontece! 

Panema é quando pessoa encontra a caça e às vezes atira e não mata. 

To variado, atiro e não mato, é uma variação. Pra passar os mais 

velhos faziam remédio, meu avô não gostava que batia no braço pra 

não tirar a pontaria. Botavam uma defumação, botava os braços assim 

[esticados] e puxava três vezes. 

Pimenta malagueta que usava pra tirar panema. Papai [de Maria 

Helena] passava pimenta no lombo assim, riscava, ficava vermelho, e 

ele acreditava e diz ele que funcionava. 

 

 Em relação aos cuidados com o preparo da caça, há também regras, cuidados 

necessários para não sofrer mazelas: 

 

Às vezes, um diz que fulano me empanemou com comida. Esse tipo 

tem que ter cuidado com a caça que vai dar pra pessoa até o ponto da 

pessoa variar. 

 

 Dona Orlandina relata um acontecimento que ilustra esta relação do cuidado 

com a caça que vai ser ingerida e as conseqüências advindas da falta dele: 

 

Duas meninas estavam comendo junto, as duas queriam o osso e 

ficaram brigando, não é que ele ficou panema? As duas ficaram 

amuadas, jogaram a comida fora. Meu filho que ficou panema, que 

caçou, ele não acertou mais nada.  

Tem que comer alegre, se ficar amuada, contrariada, empurrar o prato, 

já era! Às vezes tem gente que tem inveja leva comida pra casa, não 

sei o que faz, traz pra você, fica panema. Olha, nós tínhamos um 

cachorro que caçava que era só ele, quando foi um dia, os homens 

mataram um veado, eu até não ia lá, fazer questão da caça. Quando eu 

vi o cachorro doente, o cachorro pegou um golpe, o homem não teve 

coragem nem de pegar um pedaço e dar pro cachorro comer. Fui lá, 

dei boa tarde, já tinha partido toda a caça, já tinha dividido tudo com 

todo mundo e pra cá, cadê que não veio? Que o cachorro era meu! Eu 

disse: só vim aqui buscar um pedaço da caça pro cachorro comer, que 

o cachorro tá lá morto que tiririca cortou ele. Ele ralhou comigo, 

dizendo que ia lá levar... não sei o que ele fez pro cachorro, que o 

cachorro ficou panema, esmoreceu o cachorro. Não sei o que foi que 

ele fez... 
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 Nos relatos acima se verifica que estar ou ficar panema afeta o caçador, seja ele 

humano ou animal. Dona Orlandina explica que mulher considerada “vadia” também 

pode ser afetada por panema e mulher grávida também: 

 

Antigamente quando nascia uma criança, a mãe não tinha leite, pegava 

o leite de outra mulher que tava com leite, era a mãe de leite. E eles 

quando moravam aí, davam muita comida pro Laércio, gostavam 

muito dele. Eu sempre dizia: vocês já curaram essa comida? Não! 

Porque não cura, só pega quando a mulher é vadia, quando a mulher 

não é vadia não pega nada, eles respondiam. Eu dizia: cura essa 

comida, eu to grávida! Não, eles respondiam, isso não empanema 

ninguém que tu não é vadia! Agora pra mulher vadia nós não dá, nós 

tem que curar! [antes de dar] Eles diziam.  

  Dona Orlandina e Seu Laércio explicam sobre procedimentos para curar a 

panema: 

Tem que passar três vezes por cima do braço do caçador, pro mesmo 

lado. Hoje ainda falam disso, vai com os velhos que tiram. 

 

 Pereira e colaboradores explicam que o saber tradicional é fundamental para se 

ter bom êxito na caça. Afirmam que segundo Posey (1997 apud PEREIRA et. al, 2007), 

os caçadores conhecem detalhes fundamentais sobre o comportamento dos animais, 

entre eles, os urros, os alimentos preferenciais, características dos excrementos e as 

marcas de dentes nas frutas (2007, p. 157). Pereira et. al., continuam:    

 

Dessa forma, a atividade de caça não pode ser percebida apenas como 

processo técnico, pois é uma atividade que perpassada pelo 

conhecimento de uma ciência da natureza que orienta a captura dos 

animais. O conhecimento tradicional não é pré-lógico ou pré-

científico, é baseado em observações contínuas de fenômenos naturais 

recorrentes da experimentação de decidir sobre os ambientes mais 

adequados e o uso das técnicas mais apropriadas para caçar (idem, p. 

158). 

 

 Além disso, afirmam que os conhecimentos que norteiam as atividades dos 

ribeirinhos não são simplesmente respostas mecânicas ao estômago, nem tampouco um 

produto gerado abstratamente pelo pensamento humano: 

 

 É um modelo sistematizado de informações que definem e legitimam 

o acesso concreto dos indivíduos e dos grupos aos recursos materiais e 
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às realidades sobrenaturais que compunham seu território, 

configurando uma verdadeira “ciência do concreto”, nos termos 

empregado por Lévi-Strauss (1976) (idem, p.158, itálico dos autores). 

 

 Os autores concluem, em sua pesquisa sobre a atividade de caça praticada por 

ribeirinhos da várzea do Solimões, que as diferentes modalidades de captura de caça 

revelam saberes complexos sobre os animais, incluindo o domínio técnico sobre as 

armadilhas, sobre as espécies-alvo e ambientes. Saberes estes que foram adquiridos no 

entendimento que é formulado pelo aprendizado prático e não se constituindo num saber 

simples e acessível a qualquer pessoa. Destarte, a ação proporciona o mapeamento 

mental dos padrões de distribuição e ocorrência da caça, e esta por sua vez, são 

sistematizadas nas experiências acumuladas por gerações no relacionar-se com a 

natureza, o que possibilita maneiras de apropriação simbólicas dos recursos naturais e 

que assim os orienta na tomada de decisão sobre a gestão desta atividade (2007, p. 167). 

 

[...] a obtenção da carne é mais do que captura, significa relacionar-se 

com os “mestres” ou “donos” dos animais; os animais têm 

características semelhantes às dos humanos e a interação com eles é 

de suma importância na formação da pessoa do caçador; a predação 

não depende apenas das habilidades do caçador, mas da 

“cumplicidade” da presa [...] (SAUTCHUK, 2007, p. 76). 

 

 A atividade de caçar é, também, um forte momento de celebração da 

sociabilidade masculina, que não segue a lógica de um trabalho produtivo, mesmo que 

esta seja destinada a alimentar a família (NEVES, 2005 apud PEREIRA et al., 2007, p. 

157). 

 No que segue, Dona Orlandina relatou duas histórias que explicam que tudo tem 

mãe e que maltratar os animais traz prejuízos à vida de quem os maltrata, como uma 

reciprocidade do mal cometido, ou seja, agressão:  

 

Um homem tinha um primo que pegava o lagarto e túuuu! Pegava o 

lagarto, pegava a faca e cortava uma parte dos braços, quando ele tava 

meio vivo, meio morto, soltava. A vó dele dizia pra ele não maltratar 

os bichos, que tudo tem mãe. O menino cresceu, casou, o primeiro 

filho que ele teve não tinha a parte do braço, a mesma que ele tirava 

do lagarto. 
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Tinha um menino no Criaú, ele matava muito lagarto e muito 

passarinho. O que ele fazia com os passarinhos quando ele balava
55

 

[atirar com estilingue], vinha vivo né? Depenava, soltava, todo 

bichinho que ele balava ele depenava, não comia nada. Foi, foi, foi... 

Um dia deu uma grande febre nele. Aí começou a chegar passarinho 

perto da casa dele, a pousar passarinho. O menino foi febre e foi 

aumentando passarinho. Chamaram benzedor, aí o benzedor disse que 

não tinha jeito, que era a mãe do passarinho que ele tinha malinado
56

 

dele, porque ele malinava muito de passarinho, ele pegou um 

passarinho e a mãe não gostou, aí pronto, passarinho não saiu mais da 

casa, dentro e fora de casa, eles matavam noite e dia passarinho, só 

torciam a cabecinha de passarinho. Depois não venceram mais, era 

passarinho por cima dele, por que ele ficava debaixo do mosquiteiro. 

Era passarinho por cima do mosquiteiro. No Criaú, que ele era do 

Criaú. O menino morreu. Botaram o menino no caixão, passarinhos 

acompanharam o caixão, foram pro cemitério, passarinho 

acompanhou. Passarinho de todo tipo, só deixaram o menino quando 

foi pra debaixo da terra. Por isso não presta fazer mal pros bicho, 

malinar dos bichos. Porque tudo tem mãe, ninguém vai gostar que faz 

mal pros seus filhos, né?. 

 

 Nota-se que há cumplicidade entre caça e caçador, tanto nos momentos de 

captura para alimentação quanto em outros momentos em que, por exemplo, uma 

criança brinca com um animal e causa um maltrato. Em todas as situações é importante 

observar as regras de condutas nos ambientes em que os donos
57

 estão ali, para que não 

ocorra a variação das coisas e consequentemente agressões. 

 

 

 

 

 

                                                           
55

 Estilingue é chamado de baladeira no estado do Amapá com um todo entre as crianças, por isso é 

comum utilizar-se do termo balava os passarinhos ou outros animais. 
56

 Malinar tem o sentido de judiar, de maltratar, no caso das crianças “fazer travessuras” com os animais. 
57

 “Concepção muito difundida, na Amazônia, e que também está presente na região de Salgado, é de que 

cada elemento do mundo tem sua „mãe‟. Existem assim „mãe do mato‟ e a „mãe do rio‟. Caçador que 

abuse ao caçar, matando muitos animais, especialmente se de uma só espécie, pode ser castigado pela 

„mãe do mato‟. Pode ser atingido pelo mau-olhado ou pela flechada-de- bicho, ou pode ser „mundiado‟. O 

mau-olhado de bicho, como outras formas de mau-olhado, causa fortíssima dor de cabeça. A flechada-de 

–bicho provoca uma forte dor em alguma parte do corpo e, se não corretamente tratada, pode levar à 

morte. Ser „mundiado‟, por outro lado, significa perder-se na floresta, com todas as más conseqüências 

que o fato pode causar” (MAUÉS, 1999, p. 241). 
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2.2.4 Aborrecimento de Criança 

 

 As crianças podem ser afetadas por alguns males diferentes dos adultos, pois são 

mais sensíveis e, portanto, mais suscetíveis. Um dos infortúnios que as afetam é o 

aborrecimento, como explica Dona Maria Helena: 

 

É como bezerro bravo, é da natureza dele, aí tem que amansar. 

Bezerro que são “brabo” coloca na corda, vai fazendo banho, tem 

vezes até o vaqueiro urina e dá o banho da urina do vaqueiro pra 

amansar. Que aquele boi chega, até treme, acaba! Com criança tem 

que amansar também. Cresceu e ficou ótima mãe, tranqüila... tem que 

ir fazendo banhos pra ir melhorando, e não pode ficar o tempo todo 

com ela na mão, minha sogra dizia, tem hora de fazer carinho e hora 

de deixar. Porque até criança habituar o ritmo, ela não vai querer ficar 

embaixo, aí você vai passar mal sozinha em casa sozinha com ele. Até 

porque se você não teve uma gestação tranqüila, essa criança também 

vai ser irritada, não vai ser tranqüila. Tem que ser o cheiro das ervas 

para amansar os bichinhos [as crianças]. 

 

 Orlandina diz: 

Tem criança que é muito aborrecida mesmo, mas eu não sei se a 

criança já nasceu pra ter aquele aborrecimento ou se adquire aquilo 

né? Mas vejo o pessoal da uma benzida, faz banho de não sei o quê. 

Aí às vezes acalma. Não sei de quê, mas faz banho.  

 

 Para Dona Raimunda: 

 

Se a gente fala com uma criança brava, ela se aborrece se fala alto, se 

fala com carinho ela se amansa, aí ela não se aborrece muito. Mamãe 

fazia chá de cuia mansa, de outras plantas cheirosas, aí acalma, elas 

são um calmante. Também são coisa cheirosa, coisa mansa mesmo, 

aquele cheiro agradável faz o aborrecimento ir embora. 

 

 A parteira e pajé/curandeira Dona Tita explica: 

 

Já nasce desce problema, vem do parto, da mãe. É quando a criança 

sofre dos espíritos de luz e por isso ela fica aborrecida. Se leva em um 

benzedor, aí resolve, reza e descobre. Os banhos das plantas afastam 

os espíritos até a criança crescer e virar “médico”, trabalhar no 

terreiro. 
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 Para Seu Duca, da Vila do Carmo, o aborrecimento vem de um espírito mal e é 

preciso planta fedorenta para espantá-lo. Para outras mulheres, esse problema está 

relacionado com a gestação ou com a maneira pela qual a criança é tratada, se os pais 

discutem muito, se falta tranqüilidade e carinho. 

  Pelos relatos, há duas explicações para o aborrecimento de criança: a falta 

tranqüilidade na gestação e na criação da criança e; a criança ser “incomodada” por 

espíritos que a acompanham por determinado “dom” que esta tem e ainda não saber 

como lidar com ele. 

 

 

2.2.5 Os Perigos do Olhar 

 

 O olho grande, segundo Orlandina pode gerar má sorte para os adultos. Ela 

relatou um episódio em que uma mulher comentou sobre seus vasos com certo desdém.  

Para ela foi olho grande, levando-a ficar quebrada, sem dinheiro. Levava suas plantas 

para vender na feira e não conseguia vender mais nada, ficando assim por cerca de três 

anos, quando então, procurou um benzedor para tirar o olho grande e assim voltou a 

vender. Para ela olho grande dá panemeira.  

 Os olhos das pessoas humanas estão relacionados também às causas de doença. 

Além da panemeira, citada por Orlandina, causa quebrante ou quebranto em crianças. 

Há pessoas que dizem que quebrante dá em animal e planta também. Pelo o que é 

relatado abaixo, além da admiração de crianças está relacionado com ciúme de animais 

e plantas de alguém. 

 Uma senhora do Torrão do Maruanum define o que é quebrante na criança: 

 

Fica aborrecido, fica mufino, às vezes vomita demais, então eles 

dizem que é quebranto. E lhe digo assim que dá quando a pessoa ta 

com fome e vai agradar assim a criança, isso eu ouvi ela [Dona Tita] 

dizer: que não presta agradar criança quando a gente ta com fome que 

dá quebrante, põe a criança mufina, mufina [triste, desanimada, fraca]. 

Sempre ela [Dona Tita] que conta quando uma criança ta assim, ela 

que diz se ta com quebrante. Ela diz se é pra levar pra médico, se não 

ela mesma cura. Ela é boa mesmo. 
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 Maria Ventura, de Santa Luzia, define o quebrante em criança e também em 

animal da seguinte maneira: 

 

O camarada acha criança bem gordinha, bem bonitinha, quando a 

pessoa vai embora a criança fica doente, sempre dá febre... Uma neta 

tinha um galo bonitinho e uma vizinha foi ver que ela chamou pra 

mostrar que era bonitinho. A vizinha chegou e disse é mesmo muito 

bonito este galo! O galo morreu, foi quebrante. 

 

 Dona Mariquinha explica: 

 

É quando diz que a criança... dá aquela moleza na criança, dá quando 

o pai da criança, mãe chega, com fome e a criança fica com moleza, 

sono, dá frio, dá febre, vômito, diz que isso chama quebranto. O que 

acredito é quando a criança ta muito gaiata assim, a criança fazendo 

gaiatice, a gente começa logo a rir, diz que é quebranto. Dá fome, 

diarréia na criança. Não sei por que, isso falta a gente descobrir. Acho 

que tem alguma coisa espiritual pra acontecer isso. Pra gente começar 

a rir da criança, a gente chega com fome, a gente vem chegando do 

mato, agrada criança, isso tá cansado de acontecer, a criança tá bom, 

acontece isso, criança fica mole, dá vômito, dá febre, dá diarréia, leva 

pro benzedor. O benzedor diz que é quebranto que fazia a criança fica 

assim. Aí ensinava o remédio que era pra fazer.  

 

 Dona Raimunda, da comunidade Monte das Oliveiras, afirma que o quebrante 

dá tanto em criança, quanto em adulto, animal e bicho: 

 Quebrante os antigos diziam, vi muito da pessoa dá quebrante de 

criança, adulto, bicho também, planta também, é só admirar muito, a 

pessoa dá febre, diarréia, dor de cabeça, criança fica mole; bicho e 

planta morrem. 

 

 Seu Alcides, benzedor que reza quebrante de criança, explica o mesmo, o 

relaciona com os olhos e o diferencia de quando ocorre com adulto: 

 

Às vezes a gente pensa assim uma coisa, o quebrante é o próprio olho 

da pessoa. Às vezes meu pai dizia assim, quando vinha do mato, ele 

dizia assim: chegava ia entrando, não via se tinha a mãe, minha 

esposa, se tava de resguardo, aí não presta se a gente chega do mato e 

vai passando perto daquela mulher que tá de resguardo e tá com 

criancinha, não presta. Chega e fala: olha que criancinha bonitinha! 

Aquilo faz o quebrante, aqueles olhos daquela pessoa, sabe lá? Os 
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nossos olhos é o maior feitiço, você sabia? Pois é! Me disseram isso. 

O quebrante é a própria admiração da gente, que chega com fome, já 

vai agradando a criança, sem se alimentar antes, aí faz o mal... 

Quebrante só em criança. Em adulto é mau-olhado, de espírito mal, de 

bicho. O espírito mal olha com travessa, ele não sabe se defender... 

Nós mesmos se olha com olhos de travessa numa discussão, esses 

olhos que faz mau-olhado. 

 

 Dona Tita define e explica como trata quebrante e o relaciona com o 

aborrecimento de criança. Segundo ela, relaciona-se com criança que já vem com 

aborrecimento ou com de espírito de luz e; o quebrante vem dos encantados que se 

agradam dela, ou de alguma pessoa humana, diz: 

 

Quebrante é do agrado de alguém com fome, com uma criança, 

agrada ela e ela fica com febre, vomita. Ou é de alguma passagem, de 

um malfazejo como uma curupira, pássaro encantado, que se agrade 

dela e pode até tirar a sombra dela. Tem que benzer, a reza pra 

quebrar, matar o quebranto, só a oração [resolve]. 

 

 Segundo outra senhora, o quebrante vem do agrado de alguém e afirma que se 

uma pessoa é “quebrantosa” passa quebranto: é só esta chegar com fome. Encerra 

explicando: “tá nos olhos”. Orlandina afirma também que tem o quebranto de agrado, 

que é o carinho que se tem pela criança, sem intenção de maldade e tem o quebrante 

doído, que é quando a pessoa está faminta e agrada uma criança, um bicho, se admira de 

uma planta, podendo levar todos à morte. Ainda explica que mau-olhado é olho doído, e 

que, em adulto não se diz quebrante e sim olho gordo ou olho doído que é o que dá 

panemeira. 

 Os casos comentados relacionam-se a ciúme, como dito anteriormente, de 

animal muito bonito ou plantas e a pessoa que sente ciúme e não os têm, acabam 

matando estes seres, por olharem com olhos de admiração. O mau-olhado pode ser 

causado por seres invisíveis, e também, neste caso por uma questão de agrado, como se 

pode observar nas narrativas abaixo. Em todos os relatos fica evidente que o perigo é 

olhar com admiração, seja por carinho ou por ciúme. 

 Estes próximos relatos envolvem encantados e demonstram a capacidade destes 

seres “invisíveis” aparecerem em forma de animais (a forma visível) por terem se 

agradado de alguém. 



100 
 

 Nos dois casos relatados em seguida, o agrado aconteceu com Dona Ana, 

quando era adolescente, com 13 ou 14 anos de idade, segundo ela. O primeiro episódio 

foi um mau-olhado de puraquê:  

 

Eu tava na roça com a mamãe capinando e gritei chamando os 

cachorros, por que eu tava escutando eles latindo, pensando que eles 

tavam caçando. Os cachorros vieram e na frente deles veio um 

“puraquê”, eu gritava: pega! Pega! Os cachorros tavam latindo pro 

“puraquê”. Gritei pra minha mamãe: “puraquê”! “puraquê”! a mamãe 

disse: mas quando vê “puraquê” em cima da terra? Depois eu comecei 

a sentir dor de cabeça, frio, febre e fomos pra casa. Comecei a ficar 

com medo e falei com mamãe, ela me disse: nem tudo que a gente vê 

a gente fala! (não era para arribar [atiçar] os cachorros) Eu ouvia de 

noite, quando ia dormir ouvia uma voz de homem chamando para eu 

ir com ele: Bora comigo que eu gosto de você, lá onde moro é muito 

bonito, onde eu moro é um tipo um poço. Chamaram um curador, o 

Galdêncio, ele veio, fez uma pajeroba e o caboclo dele disse que foi 

um caboclo encantado do poço que se agradou de mim e queria me 

levar para o poço para viver com ele. Que não era nada pra eu ficar 

arribando os cachorros nele! 

 

 Segunda narrativa: 

Lá no Igarapé do Lago, na ponte do Cachoeirinha, eu tava tomando 

banho com a família de uma senhora. Tava sentada com ela, a água 

dava uns quatro dedos [de profundidade]. De repente ela cai num 

poço, que não aparecia, o vizinho dela foi buscar por que o filho viu 

ela escorregando. Dentro do poço disse ele, que a água era verde e 

fazia tipo um funil e que era escuro, mas não via o fim. Segurou numa 

rama e puxou ela pelos cabelos. Tinha começo, mas não tinha fim. 

Depois disso, a senhora ficou doida, foi pra Belém... eu e minha irmã 

chegamos em casa e depois foi dar febre, dor de cabeça e frio. Deitei 

na rede e quando deu uns dois dias, um amigo da família disse pra 

levar pro pajé Gregório. No dia seguinte, levantei o mosquiteiro e o 

homem disse: não pisa que tem uma cobra aí embaixo! Foi buscar um 

pau pra matar quando voltou: cadê a cobra? O pajé, disse que falou 

pra ele: queriam me matar, mas eu não sou cobra vivente. Era do 

outro mundo, encantado e que não era nada pra eu ir onde não devia. 

E disse que aquele buraco é a casa dele, que era pra eu cair no 

buraco e não a outra! 

 

 Dona Orlandina relata outra história ocorrida com um de seus filhos sobre mau-

olhado de uma pessoa encantada (invisível). Fica evidente nesta narrativa que os relatos 
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das histórias ora se encaixam em mau-olhado, ora em encantamento, ora em agrado, na 

realidade tudo faz parte do mesmo sistema de agressão entre humanos e não humanos: 

 

Nós ia pra roça de tarde, o Laércio veio com ele [o filho] na cabeça, 

por um atalho, quando chegou de tarde deu uma febre tão grande, ele 

não dormia, ele se espantava. Veio uma mulher aqui e disse que tinha 

sido mau-olhado que uma pessoa, tinha dado pra ele. Disse que ele 

vinha no caminho e uma pessoa, um encantado tinha olhado pra ele. 

Levei pra uma benzedora muito boa em Macapá, muito boa. Ela 

benzeu, ela disse que quando nós passamos com ele, umas seis da 

tarde lá, olhou pra ele. Disse que ele ia morrer, tava ficando amarelo, 

papudo, iam levar pro mundo do encante, ele [o encantado] ia levar. 

Que só olhou, que não ia fazer mal, imagina? Saí com a criança pros 

lugares... quando vai entrar numa mata, eu peço permissão porque 

tudo tem dono. Tem uma planta aqui, eu que plantei, deixei ali, eu sou 

dono. Se vou tirar uma árvore do mato eu tenho que pedir permissão 

porque tem dono. Todo mundo tem seu terreno, vai saber se eu não 

vou tirar o terreno de alguém? Pedir permissão, agradecer... 

  

O respeito é fundamental para evitar agressão. Neste relato Dona Orlandina 

elucida bem a relação com o que é do outro, assim como quer respeito ao que é dela, 

deve respeitar o que é do outro, afinal tudo tem dono. 

 

 

2.2.6 Seres Invisíveis: Os Encantados 

 

 Andar no mato, na beira de lago, nos olhos d’água, requer cuidados e atenção 

segundo os moradores de Maruanum, pois existem pessoas que vivem nestes ambientes 

e que podem se agradar de você e então provocar algum mal ou simplesmente te 

provocar um mal por sentir-se agredido, provocado (quando desafiados). Para isso 

existem algumas regras que foram ensinadas pelos avós e que até hoje são respeitadas. 

Quando as regras não forem explícitas, deve-se ao menos ter a precaução de se evitar 

certos ambientes em determinadas horas do dia. 

 Ao meio-dia e às seis horas da tarde são os horários em que não se deve estar no 

mato e nem nas beiras d´água. As crianças são levadas a dormir nestes horários ou 

então ficarem dentro de casa. Estes horários segundo diversos moradores são horários 
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dos seres invisíveis, os encantados que não gostam de serem incomodados e se assim 

for, podem te fazer sofrer algum tipo de mazela.  

 

 Dona Mariquinha, irmã de Dona Maria Helena, conta como sua avó empregava 

este cuidado com ela e seus irmãos: 

 

Dava às 11h mamãe aprontava o almoço, a gente almoçava. Minha vó 

já dizia: bora se deita pra dormir, agora é hora de meio-dia é hora do 

cão tá solto, pode deitar que vai dormir! Aí ficava até umas duas, 

quando dava seis da tarde ela também não gostava que a gente tivesse 

andando pelo mato assim, pela frente da casa não. Dava seis horas: 

bora todo mundo se recolher é agora é hora de todo mundo se recolher 

nas suas casas! Como pode passar o bem, pode passar o mal e pegar 

vocês! Aí a mesma coisa. Meio-dia e seis da tarde vovó não gostava 

que a gente ficava na frente de casa, não sei explicar o porque né? Ela 

todo tempo tratava nós dessa maneira. E eu até hoje mantenho esta 

tradição, eu! Minha família é quase toda evangélica, mas eu mantenho 

essa tradição. 

  

 Em conversa com a parteira mais reconhecida no Maruanum e também 

considerada pajé, ela me explica o que é encantado e as regras deste convívio que 

mantém o equilíbrio entre humanos e encantados. Explica o que acontece quando esses 

seres são desrespeitados e o porquê: 

 

Giuliana: Na floresta tem seres? Dá nome pra eles? Como a senhora 

nomeia? 

Parteira: Encanto, curupira tem. Aqui tem encanto também, que não 

é muito certo não. Encanto é outro mundo, vive na floresta, pra cá tem 

uma árvore grande, quando dá meio-dia chora uma criança, lá perto da 

árvore. Chora, chora que aquilo me incomoda, um bebezinho. Porque 

tem gente que é dono daqui.  

Giuliana: É o que? Não é gente que morreu e foi pra lá? 

Parteira: Não, é o dono da floresta.  São bens, são pessoas do bem, 

não do mal, poderia ser do mal se você desafiar. Desafio assim, se 

você tiver menstruada, assim tentar invadir a floresta, eles ficam 

furioso. Pode matar a pessoa rapidinho. Dar um ataque do coração, dá 

dor de cabeça, diarréia, vômito, tudo eles fazem. Pra homem, na hora 

do meio-dia foi lá dizer que não tem nada, chamar nome, isto não 

pode. 

Giuliana: Como? Tem um dono só? Ou pra cada ser? 
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Parteira: Esse um que eu to falando é da floresta, de tudo. Cuida dos 

bichos, das árvores. Você ta ali pisando na terra e não sabe que ta em 

cima de outro mundo. E quando chega àquela hora é como se tivesse 

uma porta pra sair, aí sai, principalmente em noite de lua cheia pra 

passear. Passeia mesmo. Tem um caboclo que passeia aqui de 

bicicleta, quando não de lanterna. Passa de lanterna aí. E vai embora 

pra cá, daí volta, vai pra trás e volta pra cá. 

Giuliana: A senhora se sente protegida por ele? É um ser amigo? De 

respeito? 

Parteira: Não provoco, nem ele me provoca, chega àquela hora do 

meio-dia, se to fazendo meu trabalho, eu subo venho embora. 

Giuliana: Meio- dia por quê? 

Parteira: Meio-dia, doze horas é a hora, todo mundo vão dizer, você 

vem de seu trabalho, vamos dizer, ta todo mundo cansado. É a hora 

que você ta chegando e ele dá de cara com você e ele não gosta. 

Aquilo é um enjôo pra ele, um incômodo. Como se a pessoa quer 

dormir e a pessoa aumenta o som. E assim é ele. A mesma coisa seis 

da tarde.  

Giuliana: E se encantasse uma criança, o que ia acontecer? 

Parteira: Nunca mais via. Sumia pra sempre, ninguém mais vai ver. 

Porque a criança tem uma missão. Um dom, um dom de encanto, já 

nasceu encantado, é próprio pra morar no encanto. 

Giuliana: Ela não é desse mundo? Por isso ela some? 

Parteira: Por isso ela some. Tem que ta pra lá. Não tem como fugir. 

Não tem o que fazer. Mas teve um dia que a menina apareceu pra irmã 

dela, porque ela ia dizer como era pra ela desencantar ela. Ela veio pra 

irmã dela pra dizer como era que a irmã tinha que fazer pra ela voltar 

pra esse mundo, aí foi a hora que ela gritou pra mãe dela, a mãe 

correu, não tinha ninguém lá. Ela chamava ela assim pra ela 

[chamando com a mão]. A irmã tava sozinha na cozinha, a irmã 

encantada apareceu, chamando. Ao invés dela descer e ir ver o que a 

irmã dela queria, ela gritou chamando a mãe, mas aí a mãe correu, foi 

lá e não tinha ninguém. 

Giuliana: Então é possível retornar? 

Parteira: É possível retornar. Mas depende de como vai receber. A 

pessoa foi escolhida, a irmã mais velha, ela foi a escolhida. A menina 

tava com um homem. Tinha uns três anos, ela enxergava a mão do 

homem, mas não via a cara dele. Aí nunca mais. Faz 40 anos. 

Giuliana: Tem encantado da água? 

Parteira: Tem. Encantado da água – iemanjá e da floresta só chamo 

de dono da floresta. 

Giuliana: E curupira? 

Parteira: Curupira é um animal encantado também. Mas se você não 

fizer mal, ele não faz também. Mas ele é brincalhão, gosta de traira. 

Mas tem reina com a pessoa, faz mal com a pessoa. Na água é mais 

um pouco diferente que da mata porque o da água é mais difícil... 
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naquela beira do Maruanum por exemplo. E no Torrão por exemplo? 

Aí sim a pessoa fica mais abusada. Se tiver o dono lá por perto... 

Giuliana: E se tiver mulher menstruada? 

Parteira: Chama muita atenção.O cheiro do sangue,muito forte, aí 

incomoda qualquer um. 

Giuliana: E pra homem? 

Parteira: Aqueles que acreditam e tem os ignorantes, vai chama 

nome, desafia, dá até tiro.  

Giuliana: Recém-nascido? 

Parteira: Se for pagão ele agrada a criança. Querendo encantar a 

criança, mas se for batizado não. Se você tiver uma criança recém-

nascida e viaja numa floresta, num rio, você pode usar um dente de 

alho roxo e um pedaço de carvão, por que aquilo, aquela pessoa 

enxerga aquilo como uma coisa escura, não dá pra diferenciar, não 

sabe o que é. O mal que chama, o malfazejo que é o dono da água, ou 

da floresta, ela quer afirmar em você. Mas ele não enxerga, só aquela 

escuridão, que é o carvão.  O alho é o cheiro, disfarça o cheiro da 

criança. 

Giuliana: Que é meio de sangue? 

Parteira: É isso mesmo. 

Giuliana: E se a mulher precisar atravessar o rio ou a floresta tem 

algo que ela pode fazer? 

Parteira: Se for daquela hora pode, não ta com mau cheiro, pode 

atravessar que ele não sente o cheiro. Agora três dias pra frente não. 

Giuliana: E mulher que acabou de ter neném não pode também? 

Parteira: Não, não pode, porque é muito forte. Por causa daquele 

imã. Imã é aquele cheiro forte, aquele cheiro que vem, você ta longe 

sentindo aquele cheiro, como imã, afeta o seu nariz, até a sua vista. 

 

 Em outro momento, Dona Tita voltou a dizer dos encantados, acrescentando 

que: 

Encantado é uma pessoa. Porque são dois mundos, nós vivemos em 

cima da terra e eles no encanto, tem dia que eles querem aparecer! 

Outro dia eu estava no mato e encontrei uma cutia branca que ficou de 

pé e pôs as mãos juntas, ela é a mãe do mato.  

  

Outra senhora que não quis ser identificada explica que: 

 Encantado é uma pessoa de outro mundo, por que todo lugar tem seu 

morador, pode ser do mato, na água também. Só curador pode ver, se 

vê, nós, a gente, adoece, só curador é que vai sarar. 

 

 Estes relatos demonstram um saber que advém de uma prática de relações 

cuidadosas, pautadas nas experiências reiteradas com os seres viventes da floresta e das 
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águas, seres estes considerados pessoas por todos os meus interlocutores maruanenses 

como seres invisíveis. 

  Esses entes podem ser vistos por algumas pessoas como pajé, parteira e 

benzedor ou então, por quem os mesmos desejam ser vistos, por uma questão de agrado. 

São os encantados que vivem no mundo do encante e ao mesmo tempo em que são 

temidos, são respeitados e esta relação é mediada por regras de convívio, relatadas na 

entrevista acima.  

 No caso das mulheres, o sangue é um elemento de desagrado, de incômodo que 

pode gerar malefícios para a mulher, como atravessar os ambientes em que estes seres 

vivem. No caso das louceiras traz prejuízo para a louça ou para a mulher que manipula a 

argila fria. Fica evidente que a relação entre homem e os ambientes se dá por uma 

interação entre animais, que merecem respeito tanto quanto outros seres, os invisíveis.  

 Por um lado, o desrespeito às regras de convívio leva a malefícios para seus 

transgressores. De outra forma, algumas pessoas viventes desse nosso mundo são 

destinadas a outro mundo, o do encante e por tal sina, acabam sendo encantadas. 

  Abaixo um relato conhecido por todos no Maruanum com detalhes, por 

diferentes senhores e senhoras, citado também pela parteira na entrevista acima. A 

opção foi narrar a história segundo a mãe da menina encantada, Maria Ventura de Santa 

Luzia: 

A filha minha que sumiu... fui levar ela pra pegar benção do padrinho. 

Eu fui na casa da frente visitar outras pessoas e disse pra ela: fica aí 

com teu pai que eu vou ali! Mas ela veio atrás. Olhei pra trás ela tava 

perto de uma árvore, no meio do caminho. Entrei na casa, olhei de 

novo ela não tava, pensei que ela foi com o pai dela... fiquei uns 10,15 

minutos quando voltei ela não tava, sumiu. Perguntei pro pai, não 

sabia, ninguém sabia, ninguém viu. Ela encantou, sumiu, nunca mais 

vi ela. Procuramos em tudo lugar, no rio, não tinha rastro, ela sabia 

ficar no rio, tomava banho no rio, mas não tinha rastro nenhum. Não 

sei explicar por que, mas ela desapareceu. Procurei ela o resto do dia, 

ninguém, ninguém soube mais notícia. 

 

 Em entrevista realizada com Seu Alcides ele explicou o que pode acontecer 

quando se anda no mato nos horários em que deve ser evitado. Há uma clara mistura de 

suas interpretações religiosas (ele é evangélico) no início de seu relato, mas que 

puderam ser aproveitadas por insistir no esclarecimento dado por seu pai, no tempo em 
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que ainda não havia se convertido. Por outro lado, é interessante perceber que apesar de 

sua conversão as explicações permanecem vivas: 

 

A gente vem do mato, atrás da gente anda um bicho, atrás do homem 

anda um bicho. É o satanás, é o anjo mal, que ele veio julgado do céu 

abaixo e aqui ele tá tomando conta desse mundo aqui e a bíblia diz, a 

palavra de Deus. É... que encanta né? Que faz isso... vem pelo mato, 

pelo lago, pelos olhos d`água. Meu pai dizia: mato tem olhos e parede 

tem ouvido! Por que a gente é tão coisa, mas a gente não sabe que 

cada monte de mato, esse mato, às vezes tem aquele poção né? Às 

vezes tem gente que mora lá, que a gente não vê, é os invisível né? 

Assim como tem gente que a gente vê, aqui embaixo da terra, lá em 

cima tem muita gente! Aqui debaixo também tem muita gente. Assim 

como a gente ri... Meu pai dizia: a gente pensa que tá só, tem dois, três 

espiando a gente e é isso que acontece. Você sai aí pra um mato 

desses, aí você andando, não vê ninguém, aí tem muita gente, que tá 

olhando. Tem um lugar aqui no Maruanum que vai pra Igarapé do 

Lago, lá tinha um pé de Molongó num atalho. Os pajés falavam que 

não era pra derrubar aquele pé. Aí teve um dizendo: eu corto, eu 

corto! Ele cortou e ficou doido, voltou de lá doido, morreu doido. Mas 

quando fomos tirar o careipé lá deixamos a carroça, no olho d‟água, 

deixamos do lado da bicicleta de outra pessoa que ia pra lá também. 

Aí tiramos lenha, buriti, casca de careipé. Aí deu 11 horas, vamos 

agora comer o café branco [café com leite] e peixe frito. Perto da 

carroça. Embaixo do pau. Eu esperando o rapaz da bicicleta que eu 

queria dar café branco pra ele, mas nada dele vir. Deu meio-dia: 

vamos embora! Embarcamos na carroça e eu vinha dirigindo a 

carroça, tinha levado a espingarda e o terçadão dentro da carroça. 

Quando chega aqui na frente, nós andamos quase um km, aí ela [a 

mulher dele] olha pra trás da onde nós tinha vindo. Aí ela fala: olha 

rapaz aquele fogo! Lá onde nós tava, bem debaixo do pau onde nós 

comemos. Eu olhei então e conheci que era fogo invisível sabe? Eu 

olhei pro fogo e disse: ah! Bem esse fogo não presta! Saí do burro e 

fui lá ver aquele fogo... Levei só o terçado, desci e já comecei a rezar. 

Eu rezei assim: cruz de cristo em cima de mim, canela cabomga ..., 

espírito mal, sete légua longe de mim... O fogo começou a correr e fui 

rezando e o fogo beirando as água assim, assim e eu rezando e 

olhando pro fogo. O fogo ia beirando os olhos d‟água,cheguei numa 

baixa funda. Eu parei, o fogo parou. Aí eu fui voltando, o fogo sumiu. 

Isso faz muito tempo. Eu vim embora. Quando chegamos mais na 

frente, o rapaz chegou na bicicleta, meu sobrinho, aí chegou em nós, 

eu dei café branco pra ele e contou sobre o fogo... O rapaz disse: olha 

tio Alcides, quando eu passo ali meio-dia é um cheiro de extrato. Eu 

digo olha: anda cheiroso! Extrato é quando passa a hora de meio-dia e 

seis da tarde tem o cheiro de extrato, é perfume. É hora de estarem aí. 
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 O relato de Seu Alcides é complementar ao relato da parteira. Neste trecho o 

fogo, “invisível”, é um sinal de que os encantados estavam ali, no horário em que não se 

deve estar. O sobrinho afirma sentir o extrato, o perfume que os encantados usam, ou 

exalam, outro sinal da presença deles. A reza para Seu Alcides o protege deles e os 

afasta, porém ele não permanece no local, pois sabe que aquele horário é a hora deles e 

se retira, em respeito. 

 Seu Duca ao explicitar que hoje em dia, na fala dele, há cerca de cinco anos, não 

se ouve mais falar de histórias com encantados é, segundo ele, devido ao barulho que 

aumentou no Maruanum, em decorrência da quantidade de pessoas: 

 

Acho que não tem mais isso por causa da gente que aumentou, que faz 

barulho de carro, motor e eles [encantados] se afastaram porque não 

gostam de barulho. Cada qual não gosta de zuada, tinha sua hora do 

meio-dia, ás duas da tarde, e á partir das seis da tarde, respeitava...  

 

 

 

2.2.7 Feitiços, Malfazejo e Fado 

   

 Seu Caboclo, pajé, narra uma história de quando foi ao mundo de encante, o 

descrevendo e fala de feitiço, outra ação que ocorre no Maruanum e que só foi dita pelos 

pajés. Em seu relato ele também explica sobre os fadistas, pessoas que têm a capacidade 

de se transformarem em animais durante a noite. O mundo do encante: 

 

Eu trabalhava como vaqueiro e tava atrás de uma vaca que tinha tido 

bezerro, numa sexta-feira. Fui ver essa vaca, mas não vi ela. Vim 

embora, atravessei um lago, subia na mata pra varar pra casa num 

caminho. O caminho vinha, passava no meio de duas grutas. Era 

meio-dia quando venho passando lá. Uma mão bateu na cara do 

cavalo, o cavalo caiu num buraco e não lembro mais. Quando eu me 

acordei tava numa casa com um senhor numa cadeira, um homem 

brancão, falando comigo e eu falando com ele. Veio uma menina, 

pediu pra ela pegar café pra mim que eu tava com fome. Veio numa 

xícara dourada, como ouro. Trouxe uma cuiazinha com mingau com 

canela em cima. Chamou um pequeno e desceu do cavalo, mas não 

soltou, dando a volta, rodando, rodando, a casa foi crescendo. Quando 

chegou de noite a casa iluminada, com flor de todo tipo. Aparecia 
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tanta moça bonita colocando cordão e eu tirava fora, tentando colocar 

no braço. Passei três dias nesta casa. Quando eu cheguei em casa já 

era domingo de tarde. Quando eu não queria montei no cavalo, mas 

não acertava sair da casa. O senhor branco chamou um pequeno e 

disse pra ensinar como saía. O menino foi puxando e chegou fora da 

casa, ele deu um tapa na cara do cavalo e então voltamos pro caminho, 

no meio das grutas. Um pajé de Macapá que contou pra mim que eu 

fui ao encante e que não fiquei lá por que não aceitei nada, se não, 

ficava eu e o cavalo. 

 

 Abaixo transcrição de alguns trechos de entrevista, também com Seu Caboclo, 

sobre malfazejo, o que é feitiço, fado e uma experiência com cabeça de fogo: 

 

Giuliana: quem faz malfazejo? 

Caboclo: é aquela pessoa que é mau mesmo de conduta, vira cabeça 

de fogo, vem fazer o mal pra gente. Já nasce com aquela conduta, 

pessoa que usa trabalho por meio de espírito e o espírito se apresenta. 

A gente [pajé] vê tipo uma sombra junto da pessoa, por exemplo, se a 

senhora fosse assim ela estaria aqui do teu lado, você nem vai saber 

que eu to vendo. 

Giuliana: cabeça de fogo? 

Caboclo: eu já vi, aquela pessoa era mulher, descola aqui [do 

pescoço] e passeia quinta-feira, sexta-feira e roda pelos ares, de noite. 

De dia ela não sai. Só passeando, olhando o que deve fazer, que vai 

pegar, vai fazer o mal, fadando. 

 Giuliana: fadando? 

Caboclo: o fado é andar pesquisando alguma coisa, pra fazer o mal. Já 

nasce com aquilo. É um dom, pode escolher o mal e fazer feitiço ou 

escolher fazer o bem. Olha, eu vou contar uma história que aconteceu 

comigo no Pirativa, sozinho: 

 

 Era umas 19 horas quando eu fui fazer a farinha, umas cinco da 

manhã eu vim trazer. Atravessei um olho d´água e eu vi aquela toca de 

fogo, no campo. Eu pensei: é uma cabeça de fogo! Eu tava com a saca 

de farinha no ombro e uma faca e os cachorro ficaram. Ela veio se 

aproximando, veio, veio. Ela veio pra ganhar caminho. Eu ia passar, 

ela tomou minha frente. E quando ela chegou perto de mim, aí eu 

olhei assim por baixo pela claridade do fogo, eu vi assim como umas 

asas e um chifre, é isso cabeça de fogo. Ela jogou o fogo, eu deixei a 

faca cair pra trás, aí ela veio, eu bati ela. Tava com a espingarda 

também e bati com a espingarda, ela caiu. Aí ela levantou, veio pra 

cima de mim, eu peguei a faca pra dar nela, bateu naquele chifre e a 

faca caiu. Se atracamos lá, eu agarrei ela pelo chifre e o pau [do buriti] 

ficou entre eu e ela, eu quebrei o pedaço de pau e eu dei nela, ela caiu, 

foi se arrastando e eu fui pra cima e levantou vôo, passou perto de 
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mim e foi pra banda do Pirativa. Aí eu peguei a soca de farinha e não 

achei a faca, peguei a espingarda. Cheguei aqui de manhã, deixei a 

farinha e voltei. Cheguei em casa resolvi visitar meu filho, achei a 

faca no meio do caminho. Chegamos lá, ela tava sentada, uma mulher, 

ela tava toda batida, toda roxa na cara. Eu fiquei olhando, mas não 

falei nada, pensei: era essa cabocla! E era essa cabocla com certeza. 

Meu filho depois disse que ela chegou umas cinco da manhã e daí se 

arriou e ficou e não se levantou mais. Uns quinze dias depois, meu 

filho veio e perguntei da mulher. Ele disse que ela foi embora, mas 

disse que ela pensou uma coisa, mas era outra. Disse que ela foi fazer 

o mal que quase não dá conta de chegar. Ela foi embora. 

  

Outra narrativa sobre fadista, desta vez um homem: 

 

Eu já vi um homem, mas o fado desse era virar bicho: porco, cavalo, 

um garrote. Esse pulava na água, virava um boto. Mas era só dia de 

sexta-feira que ele fazia isso. Teve uma noite que eu quase matei ele, 

lá no Matapi. Tinha eu, o japonês e ele. Mas o japonês sabia e não me 

falou. De noite, de repente, eu vi um porco grande, eu pensei: um 

porco? Peguei a espingarda, aí o japonês me falou: não faz isso que é 

o Manoel que tá no fado, deixa ele! Ele era uma pessoa agradável, 

tranquila. 

  

Seu Caboclo explica que qualquer pessoa pode ver a cabeça de fogo e que ainda 

tem no Maruanum. Afirma que na noite anterior ao dia da entrevista havia passado uma 

cabeça fogo por lá e que, inclusive seu neto viu e, que todos sabem. Explica que se vê 

como um claro, como uma estrela, só que faz uma faísca. Ainda que existe fadista 

apenas mulheres, pois segundo ele “pode ter alguém que ainda não alarmou”, apesar da 

maioria dos jovens não acreditarem. 

 

 Todas as narrativas apresentadas acima remetem à noção de malineza, a palavra 

composta de malino + eza, segundo o dicionário, é um brasileirismo do Pará e um 

conceito muito importante em regiões rurais amazônicas. Maués aborda este conceito 

como o ato de praticar o mal, tanto o malefício, como o mal feito e a feitiçaria como um 

todo, mas também como pequenas maldades desenvolvidas por crianças. Por outro lado, 

tratado com mais cuidado este conceito refere-se a ações intencionais da natureza 

mágica ou sobrenatural, que podem tanto ser empregadas por humanos, ou não-
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humanos sobre animais, plantas, o homem e outros objetos materiais dos seres humanos 

(MAUÉS, 1999, p. 237).  É o que os etnólogos americanistas chamam de agressão.  

 São infortúnios que pertencem a uma categoria de doenças que advém da relação 

de agressão com os donos dos ambientes e, portanto, só podem ser identificadas e 

tratadas por “especialistas locais”, como benzedores ou pajés. Estas questões que 

envolvem as concepções de doença serão abordadas no próximo capítulo. 

 Em uma pesquisa realizada na região de Salgado, no Pará, Maués (1999) 

observou que os encantados-do-fundo podem se agradar de alguma pessoa e quando isto 

ocorre provocam a “corrente –do – fundo” ou o ataque de boto. A “corrente –de- fundo” 

seria semelhante em sintoma a um ataque de espírito e ainda, muitas vezes, podem 

ocorrer conjuntamente. Quando a pessoa é acometida por esta corrente – de – fundo, ela 

sofre possessões descontroladas, em quaisquer lugares e ocasião: corre para o mato, 

joga-se na água, canta cantigas estranhas, “do fundo” e dança, precisando às vezes ser 

segurada por vários homens fortes, mesmo quando se trata de pessoa franzina. Estas 

possessões descontroladas são conhecidas no Maruanum por estado de caiara.  Mas 

diferente do que acreditam as pessoas de Salgado, no Maruanum não se tem a crença de 

que são caruanas que por se agradarem da pessoa se manifestam em seu corpo, como 

um “aparelho”. Acredita-se que o agrado tem por conseqüência o encantamento da 

pessoa que seria levada para o encante. A semelhança entre as duas regiões é que 

somente o pajé pode lidar com estes seres e algumas vezes a pessoa que sofre este 

ataque é sinal de dom para o xamanismo. 

 Na região de Salgado, panema é um produto da inveja contra o bom êxito do 

caçador ou pescador e contra a fortuna adquirida de alguma atividade produtiva. Não 

atinge as atividades agrícolas, mas pela inveja do mau-olhado também, se acompanhada 

de admiração e elogio pode secar plantas (MAUÉS, 1999, p. 243), como em muitos 

casos no Maruanum, de olhos (mau-olhado) que secam as pimentas e outras plantas e 

ainda animais. A comida (caça) que é recusada quando oferecida gera panema. 

 O boto, no Maruanum, é um encantado da água, que sempre ataca mulheres por 

quem se agrada, especialmente quando menstruadas. Também existem histórias no 

Maruanum sobre o boto ficar embaixo da canoa e rondando a mesma. Isso pode ocorrer 

mesmo quando uma mulher não menstruada está pescando, por exemplo, e outras em 
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que são homens os agredidos por entrarem na água onde uma mulher menstruada 

estava, relatadas neste capítulo. 

 

O boto é especialmente atraído pelo sangue e procura seduzir a 

mulher, manifestando-se sob forma humana, muitas vezes como um 

namorado ou marido da vítima, mantendo relações sexuais com ela e 

sugando-lhe o sangue. Age como um demônio ou vampiro. As 

sucessivas relações sexuais vão enfraquecendo a mulher, que se torna 

anêmica, podendo vir a morrer em conseqüência. Em outras áreas da 

Amazônia admite-se a possibilidade de a mulher vir a conceber um 

“filho de boto”, como resultado dessas relações. A figura do boto, 

mamífero que vive nas águas, que tem forma de peixe, mas não é 

peixe, é sempre ambígua. Temido pelos males que pode provocar, é 

também um amigo dos pescadores, ajudando-os na pesca e protegendo 

e salvando os náufragos (MAUÉS, 1999, p. 242). 

  

Em seu estudo da cosmologia compartilhada pelos povos Galibi-Kalinã, Galibi-

Marworno, Palikur e Karipuna do baixo Oiapoque, Maia (2008) mostra como o cosmos 

é dividido em domínios distintos que são habitados por pessoas que possuem poderes e 

capacidades diferentes. Estes domínios são designados como „Este Mundo‟ e „Outro 

Mundo‟, e são caracterizados enquanto diferentes ambientes, como o fundo dos rios, 

mares, os lagos e lagoas, a floresta de terra-firme, aldeias e cidades e segundo os tipos 

de pessoas que os habitam: os invisíveis, chamados de Karuãna ou bicho e os humanos. 

O pajé é quem intermedia as relações entre estes habitantes e seus domínios, pois 

segundo o autor, o pajé é karuãna e humano ao mesmo tempo. O pajé é assim por 

ocasião de ser filho de um karuãna. O karuãna pode ter namorado com sua mãe quando  

estava menstruada ou durante um sonho. Se não for este o caso, o pajé pode se iniciar 

no xamanismo e conviver com as pessoas deste outro mundo e assim, aprender o 

controle necessário sobre elas (2008, p. 28). 

 O pajé tem a capacidade de viajar para o outro mundo para visitar parentes e em 

sua volta traz cantos xamânicos aprendidos e receitas fitoterápicas para tratar seus 

pacientes. Segundo os indígenas ele tem esta capacidade porque vê como os karuãnas. 

O principal papel destes pajés é sua habilidade de gerenciar as relações com as pessoas 

invisíveis do outro mundo, fato que torna possível a vida dos humanos no que chamam 

de este mundo. Os pajés vêem as pessoas deste outro mundo como elas são, como 

pessoas.  
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 Os Karuãnas são encantados, pessoas invisíveis do outro mundo, que se utilizam 

de artefatos, chamados nesta região como paletós,
58

 para andarem por este mundo 

metamorfoseados em animais: a cobra grande, jacaré, cotia, plantas, arco-íris ou trovão. 

Uma pessoa ainda pode ser transformada em encantado de maneira irreversível se for 

raptada por um Karuãna para que o mesmo seja seu esposo (a) ou então morta por 

alguma doença advinda do mesmo (idem: 28-29). 

  No Maruanum, no relato da viagem de Seu Caboclo ao mundo do encante ele 

afirma que só não permaneceu naquele mundo porque não aceitou nenhum presente e 

nem comeu nada de lá, o que faria com que nunca mais voltasse para este mundo. O 

boto, por outro lado, apresenta-se bem vestido, em trajes brancos nas festas para seduzir 

as mulheres, encantando-as, sem contar com o fato das moças menstruadas atraírem-no 

também e estas adoecerem (ficam em estado de caiara) quando se enamoram deles. Os 

demais casos de encante também ocorrem quando pessoas vêem encantados em forma 

de animais, como o poraquê no relato de Dona Ana, que escutava o encantado chamá-la 

para ser sua companheira no mundo do encante, ou então a pessoa sumir e nunca mais 

voltar, pois foi para o outro mundo. São estes casos que se aproximam do relatado entre 

os indígenas do Oiapoque, e de ser o pajé a pessoa que vê , identifica e cura o 

encantamento por intermediar as relações entre estes dois domínios. 

 Para os Wajãpi do Amapari tudo tem dono, sejam homens, plantas, animais e  

coisas que nós consideramos „inanimadas‟. Cada parte do universo constitui a morada 

de seu dono que é o suporte das espécies que ele controla. Tudo que existe e vive têm a 

capacidade de reprodução porque possui um dono (GALLOIS, 1988, p.39).  

 

De modo geral, tudo pode constituir-se em suporte de um –jar (dono). 

Os Waiãpi sempre se preocupam em identificar tais suportes, que 

devem tratar com cuidado, já que a habitação das entidades 

sobrenaturais retém seu princípio vital. Qualquer agressão ao suporte 

seria o mesmo que afrontar diretamente seu dono. A localização 

desses suportes é geralmente definida pela proximidade das suas 

criaturas: os donos das aves residem nas árvores, o senhor do mundo 

aquático mora no fundo dos igarapés. A floresta acolhe o maior 

número de donos das espécies naturais, inclusive das plantas 

cultivadas (idem, p. 41). 

                                                           
58

 Segundo Maia na etnologia das terras baixas sul-americanas os termos utilizados para paletó são roupa 

ou envelope e no baixo Oiapoque camisa (2008, p. 29). São estas roupas que fazem com que se passe por 

uma metamorfose e apareçam sob o aspecto de cobra, onça, gavião, etc.   
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 Semelhante ao que foi relatado no Maruanum, tudo tem dono e as agressões 

sofridas pelos incautos, para os Wajãpi se dão quando há abuso de caça ou deixa-se uma 

caça sofrer, ou seja, feri-la e não buscá-la para posteriormente ser consumida. Os donos 

da caça: 

manifestam-se através de ações de retaliação, atingindo a quem 

intervém de modo abusivo no equilíbrio do seu domínio. A resposta a 

uma agressão pode ser genérica, como esta: Quando passa muito 

motor no rio, moju, ou Anaconda, fica irritado, aí manda vento; 

árvores caem no mato e no rio porque os motores de popa invadem a 

casa dele (Anísio, 1983) (idem, p. 42). 

   

 Este relato de um ancião wajãpi permite fazer uma remissão à já citada história 

das crianças fazendo zoada na beira do rio, quando de repente aparece para elas um 

homem sem cabeça de dentro d‟água. Segundo Dona Antonia era um bicho encantado 

que se incomodou com o barulho que as crianças faziam na beira do rio, em seu 

ambiente. 

 Outro fator importante de ressaltar entre os Wajãpi é o cuidado com o preparo da 

comida advinda da caça no ambiente doméstico, onde devem ser respeitadas 

determinadas regras no preparo e descarte desta para não despertar a fúria dos donos dos 

animais ou das espécies sacrificadas para o consumo humano (GALLOIS, 1988, p. 43). 

Nas descrições sobre panema no Maruanum a preocupação em curar a comida de caça 

que é dada e não comer amuado ou entre desavenças, são práticas importantes para não 

ficar panema. Em ambos os casos o importante é o respeito às regras para não sofrer 

uma agressão advinda do dono da caça, mesmo que aqui sejam diferentes. 

 O universo aquático para os Wajãpi é da anaconda ou sucuriju, que é o dono de 

todos os animais aquáticos que os Wajãpi consomem, como também de todos os 

animais que vivem ou se alimentam perto das águas. “Como todos os senhores de 

animais, Anaconda é representada sob a forma de um rapaz sedutor, ornamentado com 

miçangas e adornos de cabeça sobre os seus cabelos curtos” (idem, p. 53). Neste 

pequeno trecho percebe-se uma aproximação com a descrição do boto que aparece 

como um rapaz bonito, todo vestido de branco, como citado anteriormente entre os 

indígenas do Oiapoque. O boto, na cosmologia de Maruanum, ocupa uma posição 

análoga à Anaconda para os Wajãpi e em outras cosmologias ameríndias.   
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 A relação com os seres da floresta e das águas em diversas narrativas em que 

estes agridem ou se agradam das pessoas (sejam mulheres, homens ou crianças 

aborrecidas ou com quebrante) o pajé ou benzedor os afastam, seja por meio de reza ou 

por meio de plantas com cheiro forte, por uns consideradas cheirosas e por outros 

fedorentas. No caso das crianças o amansá-las por meio de cheiros é um termo 

interessante que abrange tanto pessoas quanto animais e plantas (estas últimas 

analisadas no próximo capítulo com mais detalhes).  

  O conceito de encantado pressupõe um sistema „sociocosmológico‟ muito 

próximo dos sistemas xamânicos da Amazônia indígena, tal como descritos, em suas 

linhas gerais, por Jean Langdon (1996, p. 27). Ou seja, a “idéia de um universo de 

múltiplos níveis, onde a realidade visível supõe sempre uma outra invisível” 

(TEIXEIRA, 2006, p. 123).  

 Na pesquisa realizada por Teixeira no Erepecuru, Pará, a noção de que tudo tem 

mãe também é relatada pelos moradores, e que os encantados podem judiar das pessoas 

se estas não têm cuidados, como evitar estar no rio ao meio-dia e às seis da tarde, como 

ocorre no Maruanum. Ainda dizem que a “mãe da floresta” pode mundiar as pessoas, 

principalmente os caçadores que abusam por caçarem um único tipo de animal ou mais 

do que seria necessário para sua alimentação. Os encantados não podem ser vistos por 

qualquer pessoa e se os vêem a pessoa adoece, se encanta ou pode morrer. Estes seres 

podem ouvir e ver tudo, como uma onipresença. O boto (tucuxi) persegue as mulheres 

menstruadas, mas os homens podem sofrer mazelas pelo sangue que fica na água e os 

atraem. No Erepecuru também há menção à caiara, mas lá dizem que a pessoa pula por 

estar encantada (idem).  

 Na pesquisa de Wawzyniak (2008) sobre ações e concepções de saúde no Baixo 

Tapajós o “mau-olhado- de- bicho” também está presente afetando tanto o indivíduo 

atacado quanto a família deste ou a comunidade. No entanto, para o autor, o mau-olhado 

engloba a maioria das manifestações de malineza advindas de encantados que foram 

abordados neste capítulo, como flechada-de- boto, estado de caiara, malinezas 

relacionadas ao dono da caça. O autor afirma que este ataque é devido a um 

comportamento condenável sobre o uso dos recursos naturais ou da quebra de 

reciprocidade dos humanos entre si ou entre os não-humanos. 
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  No baixo Tapajós a maioria dos casos de “ataque de bicho” que ocorrem 

durante as caçadas são pelo desrespeito às regras dos donos, por passar sem pedir 

licença ou nos horários que não são permitidos ou ainda por mexer com eles. Para casos 

como este só o pajé pode assegurar que se trata de mau-olhado–de-bicho 

(WAWZYNIAK 2008, p. 31-39). 

 Para o autor, a doença causada pelo “assombramento de bicho” está intimamente 

ligada à capacidade de permutação, que no baixo Tapajós é chamada de “engeração” do 

corpo. A força do olhar de um demiurgo gera uma “desarrumação” que desencadeia um 

processo de afecções corporais e alteração da pessoa “invocada” ou “atacada” por um 

“bicho”. Ele analisa o mau-olhado de bicho como uma “enfermidade” que irá interferir 

no corpo e na pessoa e ressalta que a cosmologia amazônica “é a existência de diversos 

pontos de vista relacionados ao corpo como lugar da diferença” (WAWZYNIAK, 2008, 

p.30). O que ele quer dizer com lugar da diferença é que é no corpo em que se 

manifestam o encontro e possível transformação do ser humano em encantado, ou em 

estado de caiara, quando o humano sente no físico o ponto de vista do outro (o 

invisível). Se pode dizer que no Maruanum, a busca ao pajé para tirar a pessoa em 

estado de caiara, que consideram o “bicho encantado” invocado no corpo da pessoa se 

aproxima do que é encontrado no baixo Tapajós.  

 Wawzyniak conclui que o mau-olhado de bicho possibilita a ruptura da 

identidade tipicamente humana, pois a pessoa, ao ser “atacada” por seres demiúrgicos 

da floresta ou do rio, quando não tratadas adequadamente passa a ter o ponto de vista 

desses seres. Explica que se o ponto de vista está no corpo, a perturbação físico-moral 

provocada pelo olho de bicho o afeta, assim pode resultar em uma perturbação de 

determinada coerência do mundo, como diz Le Breton (1995:65 apud WAWZYNIAK, 

2008, p. 39) “pensar o corpo é outra maneira de pensar o mundo”. Destarte, a categoria 

“engerar” leva a: 

concepção de corpo como processo no qual ocorre uma permanente 

troca de aparência e de construção e desconstrução de pessoa, que é 

levada a adotar outros pontos de vista sobre si mesma e sobre os 

outros seres, humanos ou não-humanos a partir do „mau-olhado (idem, 

p.39). 

 

 Para Maués (1999), o feitiço é sempre uma ação deliberada do feiticeiro, 

geralmente mulheres, contra a sua vítima.  Neste sentido, panema pode ser provocada 
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pela mistura de excrementos, urina, substâncias prurientes e queimantes nos artefatos da 

caça ou da pesca. O feitiço além de provocar panema, resulta de diversas substâncias 

manipuladas, podendo manifestar-se sob diversas formas de doenças. O pajé descobre o 

feitiço e o trata. O autor descreve o paruá como uma forma específica de feitiço, 

segundo ele da categoria especial de feiticeiros que são chamados de “fadistas”. Há dois 

tipos de fadistas: o “labisônio” (da palavra lobisomem), um homem que pode 

transformar-se em porco durante a noite e ataca as pessoas que encontra. O outro tipo é 

a “matintaperera”, que Maués julga ser o pior feiticeiro, chamado de “bruxa”. Esta 

sempre é mulher com poderes extraordinários podendo transformar-se em diversos tipos 

de animais, como morcego e porco.  

 No Maruanum, por sua vez, os fadistas podem ser a cabeça de fogo, sempre uma 

mulher ou um fadista homem que pode virar porco, cavalo ou garrote, este último só 

chamado de fadista. Na região do Salgado acredita-se que os fadistas têm um pacto com 

Satanás, “por isso são obrigados a cumprir o „fado‟: vagar pela noite sob forma 

inumana”. A matintaperera viria acompanhada por xerimbabo (animal de estimação), 

um pássaro que assobia como a senhora que é matintaperera. Acreditam que ela pode 

incorporar-se na vítima e ainda transmitir seu fado a uma neta, podendo este ser evitado 

por um pajé, com tratamento se este for descoberto a tempo. Esta ave é que daria a 

capacidade de vôo a matintaperera, que no Maruanum é a cabeça de fogo, mas não se 

fala da existência do xerimbabo e muito menos da capacidade de transmissão da mesma. 

 Sobre formas de malineza por feitiço, de alguma maneira o abuso causado leva à 

ação de prejuízo e o incauto que abusou sabe que o fez, mas não é simples afirmar que é 

intencional.  Maués afirma que o mau-olhado de bicho e flechada- de- bicho podem ser 

pensadas como malineza, assim como todas as outras doenças ou sofrimentos não-

naturais. A feitiçaria é sempre intencional, voltada para o mal, seria malineza por 

excelência, pelo feitiço, algumas formas de panema, de aborrecimento, o que decorre do 

manuseio de substâncias externas ao corpo do agente que a causa e é destinada ao mal 

(MAUÉS, 1999, p. 247). 

 Por outro lado Maués atenta para o fato de que a concepção de malineza não 

deve ser ingênua: 

 

Como dizem os informantes, no momento em que o agente causal 

passa a ter consciência de seus poderes, sua ação tende a fazer-se 
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intencional, torna-se, na verdade, difícil pensar na diferença entre 

intencionalidade e não intencionalidade nos casos de doenças e outros 

males provocados pelos poderes intrínsecos do agente (mau-olhado, 

admiração, desconfiança, etc). Nesse sentido, a suspeita de malineza 

recai, indistamente, sobre aquelas ações maléficas provocadas quer 

por manipulação de substâncias externas (o que poderíamos 

considerar como sorcey ou feitiçaria) quer sobre aquelas causadas por 

um poder intrínseco do agente (witchcraft ou bruxaria) e manuseio de 

substâncias externas ao corpo do agente que a causa e é destinada ao 

mal (MAUÉS, 1999, p. 247).   

  

De fato, essa forma de agressão deve ser entendida como algo mais amplo, pois 

para as pessoas que relatam estes fatos há sempre maneiras pelas quais se podem evitar 

tais infortúnios. Seja passando um alho na canoa, ou andando com ele na roupa da 

criança ou pedaço de carvão, evitando atravessar rios e florestas quando se está 

menstruada, não abusar da caça ou pesca, não malinar animais, pedir licença ao adentrar 

nos ambientes, evitar circular nos horários impróprios, curar a comida de caça recebida 

(fazer cruz), não cavar o buraco para a retirada de barro com metal e assim por diante. 

Como Maués conclui,  

 

Está claro que isto se relaciona também com o sistema social 

resistente à mudança de povoações interioranas de áreas tradicionais 

cujo sentido de equanimidade entre seus membros faz com que a boa 

sorte ou “fortuna” de alguém seja sempre vista como ocorrendo em 

detrimento dos demais. Por outro lado, mesmo que a malineza seja 

provocada por seres aparentemente não humanos (ou imperfeitamente 

humanos), como encantados ou espíritos, ela é, no fundo, sempre uma 

ação dos seres humanos, desde que os encantados, mesmo os da mata 

(a Curipira e a Anhanga), não deixam de ser seres humanos, em um 

outro plano, o do “encante” (no fundo dos rios, nas matas...); e os 

espíritos, que provocam o  mal-assombrado e a incorporação (...), são 

sempre vistos como espíritos de seres humanos (vivos ou mortos). 

Neste sentido, a malineza (o mal, maligno), no caso dos infortúnios de 

que tratamos (doenças ou sofrimentos e outros males de ordem não 

natural, atingindo inclusive animais, plantas e objetos materiais), pode 

ser pensada fundamentalmente como formas variadas e difundidas de 

ação de seres humanos, dentro de um sistema social fechado e 

resistente à mudança (1999, p.248-9). 

 

Além disso, todas estas regras de convívio nas atividades de caça e pesca, recomendam 

não circular em determinados ambientes em horários determinados, não fazer barulho 
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ou desrespeitar com palavras, com sangue e manter os resguardos são formas locais de 

ocupação e uso dos ambientes que mantém a biodiversidade.  

 As maneiras pelas quais as pessoas se relacionam com os ambientes e com os 

seres destes ambientes, respeitando regras são formas de utilizar estes com respeito, o 

que permite que a biodiversidade local seja manejada. No entanto, não existem 

intenções ou práticas deliberadamente „preservacionistas‟ e sim, experiências de 

convívio com esses ambientes e seus donos, que orientam como relacionar-se, utilizar 

ou não estes espaços. Neste sentido, os seres que habitam as florestas e as águas 

ensinam e punem os moradores que não sabem respeitar o que lhes foi ensinado e 

compartilhado. Em particular, os lugares encantados, como poço, gruta, floresta, o barro 

da mãe do barro, beiras de igarapés e lagos são lugares geralmente não freqüentados ou 

evitados em determinadas situações (horários) e que exigem respeito, cuidado e atenção 

às regras de convívio, pois são locais do domínio dos outros. São estas regras de 

comportamento que podem ser interpretadas como formas locais de contribuição à 

manutenção da biodiversidade local. 

 

 

2.3 CONCLUSÃO 

 

 A reprodução, acima, desses muitos trechos de relatos teve por objetivo 

evidenciar a maneira pela qual os maruanuenses vêem e se relacionam com os 

ambientes e, por conseguinte com os donos dos diferentes domínios que compõem esses 

ambientes. Não são apenas as pessoas desta região que têm sua vida apoiada nas 

relações com os ambientes e seus respectivos donos, as populações tradicionais e /ou 

interioranas da região amazônica como um todo compartilham estes saberes que são 

traduzidos não só em narrativas como em regras sociais passadas de geração em geração 

pela tradição oral e por meio de experiências compartilhadas.   

  Na realidade, eles vêem estes ambientes a partir de diferentes enfoques e, 

portanto, as regras de convívio são estabelecidas considerando ações que afetam todos. 

Por mais que hoje muitas pessoas não valorizem muitos desses fatos narrados, 

principalmente os jovens, que são absortos pela cultura da cidade, pude constatar que as 

regras de convivência permanecem. Mas se estas regras são alteradas, a maneira de lidar 
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com os ambientes também é alterada, o que gera modificação do manejo da 

biodiversidade, já que as normas que as mantém podem ser ignoradas. 

 Muitas vezes as pessoas praticam e respeitam determinadas posturas sem saber 

ao certo de onde vieram ou porque são importantes. Mesmo assim elas são realizadas. 

Os jovens que não as respeitam, consequentemente, não as praticam, e não são afetados, 

ou seja, não vêem, não percebem os ambientes da mesma maneira que seus pais e avós. 

Porém, não deixam de reconhecer e respeitar pessoas como Dona Tita, parteira e pajé de 

Maruanum, e caso necessitem, recorrem a ela para um tratamento.  

 Todas estas explicações de interação e suas conseqüências deram acesso a 

aspectos importantes dos saberes dessa população. As narrativas explicam e evidenciam 

formas locais da gestão da biodiversidade. Através das explanações de suas práticas, 

experiências e sabedorias, é possível compreender porque os ambientes são cuidados e 

conservados. Isto advém de uma condição de respeito, não só por temor das punições 

aos que são incautos, como especialmente pelo reconhecimento de que tudo tem dono.  
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CAPÍTULO 3. MODOS DE IDENTIFICAÇÃO E DE USO 

DOS VEGETAIS 

  

 Neste último capítulo, dividido em três partes, procuro evidenciar por que, na 

perspectiva do conhecimento local, a categoria “planta medicinal” não é uma categoria 

válida, nem do ponto de vista classificatório, nem do ponto de vista da eficácia atribuída 

às plantas que curam. O capítulo pretende assim contribuir para o entendimento das 

concepções locais de eficácia curativa, muito diferente de nossa noção de “princípio 

ativo”. Para evidenciar a lógica interna aos modos locais de identificação e uso das 

plantas, descrevo primeiro os modos de classificação e de identificação das plantas 

mostrando que planta é uma categoria doméstica e mato uma categoria da natureza. 

Essas duas categorias marcam a oposição entre os domínios domésticos, ou seja, dos 

humanos
59

 e da mata, onde vivem as crias da natureza. Na última parte do capítulo 

abordo aspectos do sistema etiológico e do sistema terapêutico praticados em 

Maruanum.  

 

3.1 MODOS DE NOMEAR OS AMBIENTES E VEGETAIS E FORMAS 

DE UTILIZAÇÃO 

 Não há um termo que nomeie todo o universo vegetal
60

. Existem palavras que 

nomeiam os vegetais e que os diferenciam de acordo com os diferentes ambientes, com 

a utilidade e com o tipo morfológico. Há pelo menos três critérios de classificação: 

 1. Pelos ambientes onde ocorrem: campo, lago, floresta, roça, capoeira e casa 

 2. Pelos usos: comida, remédio, carvão, pau, palha 

 3. Pela morfologia do vegetal: como cipó, árvore, palha, capim 

                                                           
59

Note-se que essa distinção é fundamental nas classificações operadas por povos indígenas, como mostra  

Cabral de Oliveira, em seu trabalho sobre os Wajãpi (2006). 
60

 O mesmo vale para os seringueiros da Reserva Extrativista do Alto Juruá (EMPERAIRE, 2002: 389), 

os Nalu da Guiné- Bissau (FRAZÃO-MOREIRA, 2002:141) e para os Wajãpi do Amapari (CABRAL 

DE OLIVEIRA, 2006, p. 98). 
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 Estas classificações podem se sobrepor umas às outras, como veremos. Os 

ambientes são conhecidos como (ver figuras 14 a 18): 

 Floresta: é coisa que a natureza criou, não é tocada 

 Campo (cerrado) firme: pedral, é o campo alto 

 Campo baixo: lagos 

 Várzea: área alagada com floresta 

 Torrão/ilha/teso: é porque é um torrão mesmo, rodeado de água 

 Capoeira: já foi mata, floresta mexida, virou capoeira 

 Roça: cultivo de mandioca e macaxeira e/ou outros cultivos; alguns 

chamam de sítio quando são plantados outros cultivos que não mandioca 

 Quintal: ambiente caseiro onde são cultivados plantas frutíferas, de 

enfeite e os remédios caseiros. 

 

 No ambiente de várzea os vegetais podem ser chamados de malhada. Torrão 

pode ser o ambiente onde se encontram as casas rodeadas por água ou, então, torrão de 

terra no campo, sem água ao redor, que são chamados também de ilhas. 

 Tratando da identificação entre os seringueiros no Acre, mas aproximando esta 

mesma noção para o Maruanum:  

 

Cada grupo percebe a diversidade do mundo vegetal que o rodeia de 

um modo diferente, identificando, nomeando, organizando e 

utilizando essa diversidade de acordo com seu modo de pensar e seus 

conhecimentos. Critérios de agrupamento ou, ao contrário, de 

diferenciação entre os objetos, aqui os vegetais, levam a constituir 

categorias cujos limites podem ser tênues ou evidentes. 

(EMPERAIRE, 2002, p. 389). 

 A maneira pela qual diferenciam os vegetais que se assemelham pela morfologia 

é, segundo Dona Tita: 

1. Olhando a folha 

2. Sentindo o cheiro 

3. Olhando a cor 

 Dona Graça do Monte das Oliveira explica como diferencia plantas semelhantes:  
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Pelo cheiro e a folha (como arruda, pluma, malva rosa, chama, 

hortelã menta). A folha também é diferente, o tamanho é diferente, 

grossura e o tamanho da planta [como um todo]. A arruda macho, a 

planta é maior e as folhas também e tem cheiro mais forte. 

 No caso das árvores (remédio do mato), retiram a casca e conferem cheiro, cor e 

gosto. No caso de remédios caseiros semelhantes, além dos três critérios acima 

experimentam o gosto. 

 

 

 

 

        Figura 14- Campo  

Fonte: foto da autora, 2010 
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        Figura 15- Lago e ilha  

Fonte: Foto da autora, 2009 

 

        Figura 16- Teso. Fonte: foto da autora, 2008 
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Figura 17- Roça na terra-firme; Fonte: foto da autora, 2009  

 

 

Figura 18: Roça no campo; Fonte: foto da autora, 2009.          
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3.1.1 Identificando Categorias do Universo Vegetal 

 O esquema abaixo evidencia os ambientes em que encontramos plantas 

(mansas) e mato (bravo), de um lado o que é chamado de cria da natureza e do outro 

plantas cultivadas pelo homem. A capoeira situa-se entre os dois pólos por incluir 

plantas e mato: 

 

   AMBIENTES  

   

NATUREZA/ BRAVO                                                 HOMEM/ MANSO  

    

FLORESTA  LAGO  CAMPO                   CAPOEIRA  CASA  ROÇA  

     

    REMÉDIOS  

  

Figura 19: Esquema de oposição de ambientes das plantas e do mato 

 

 No espaço oposto ao ambiente caseiro, ou manejado pelo homem, como a roça, 

existe o mato, termo utilizado em oposição às plantas. Dentro do que nomeiam mato há 

diferenciações quanto aos ambientes onde se encontra o que é mato: do lago, do campo 

(cerrado) e mata ou floresta. Existe outra maneira de nomear o mato, é o que chamam, 

mas menos usual, de planta do mato, todos os vegetais que são considerados mato são 

cria da natureza. 

  Cria da natureza evoca a maneira pela qual estes vegetais surgem, como foram 

plantados, podendo ser por diferentes animais e por mecanismos outros que não por 

animais, ou vento e água, mas principalmente por uma criação divina (de Deus). Não há 

uma divindade da natureza, existe Deus, na concepção cristã e existem outros seres do 

mato que podem ser considerados os donos da floresta ou mata, donos dos bichos e 

donos da água. Neste ambiente, da natureza, existem também os encantados, viventes 

no mundo do encante explicitados no capítulo anterior. Neste contexto, os malfazejos 

empregados às pessoas geram doenças que dependendo de sua gravidade ou origem 

serão tratadas por parteiras, benzedores e pajés. Outras doenças que não são advindas 

destes seres podem ser tratadas por pessoas comuns, que são conhecedoras das plantas 
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medicinais, ou melhor, que cuidam e fazem os remédios caseiros, que aqui são 

chamadas de “especialistas”, apesar deste termo não ser nativo.  

 

O que o animal planta no campo ou floresta é floresta, não é planta. O 

que tá no quintal é caseiro, o que tá na floresta é mato. Diz Dona Tita. 

 

 Outra maneira de opor os vegetais que são do homem versus o que é cria da 

natureza são os termos manso e bravo. Todo vegetal que veio do mato e foi plantado no 

espaço que compreende a casa é manso, como é o caso do açaizeiro, bacabeira, 

taperebazeiro, castanheira e outros. Para identificar de qual vegetal certa pessoa está 

falando, quando o mesmo existe tanto no mato quanto em casa, adiciona-se a palavra 

planta, quando este estiver plantado na casa, por exemplo: o taperebá de planta, o 

croata de planta, o açaí de planta e assim por diante. 

 As noções de manso e bravo relacionam-se ao ambiente do homem em oposição 

ao da floresta
61

 (no mesmo sentido para o campo e lago). Quando é cria da natureza é 

bravo ou brabo, mas quando em casa ou no ambiente que circunda a casa e ainda na 

roça e capoeira que são dois ambientes manejados pelo homem é manso. Tudo que 

existe na floresta e pode ser levado para a casa e domesticado pelo homem, ou seja, 

amansado passa do estado bravo para o manso. Sobre as árvores frutíferas e qualquer 

outro tipo de vegetal que se retira da floresta e é levado para casa e é plantado, torna-se 

manso, sendo chamados comumente de planta, pois passou de ser cria de natureza para 

algo plantado pelo homem. Dona Orlandina me disse certa vez que “todas as plantinhas 

que tem em casa só existem porque um dia vierem da floresta”, explica: 

Todas as plantas que a gente tem em casa mansa é difícil não ver no 

mato igual. Eu acho que veio do mato, a gente fica amansando, fica 

diferente! 

                                                           
61

 Em sua tese a respeito dos seringueiros do alto Juruá, Postigo observa que os termos manso e brabo 

referem-se tanto a vegetais quanto aos animais e as pessoas. Os vegetais e animais da floresta são 

considerados brabos em oposição aos encontrados na casa; as pessoas que não possuem as habilidades de 

locomover-se na floresta, de preparar ou matar corretamente uma caça são consideradas brabas em 

oposição às mansas que possuem tais habilidades, o mesmo em relação ao ambiente da cidade 

(POSTIGO, 2010, p.72). No caso dos vegetais na RESEX do Alto Juruá, Emperaire, explica que se 

utilizam do termo planta da mesma maneira que observei em Maruanum (2002, p. 393). No Maruanum 

uma pessoa é brava se não gosta de falar com pessoas estranhas, evitando-a de todo jeito. Podem ser 

consideradas bravas, também, algumas doenças que são muito difíceis de tratar e deixam a pessoa muito 

mal, debilitada e crianças aborrecidas, como tratado no capítulo anterior.  
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  A palavra árvore refere-se a uma variedade de vegetais, de diferentes ambientes 

e utilidades. Talvez seja o termo mais utilizado para designar os vegetais de uma 

maneira geral. Ou seja, as pessoas de Maruanum quando vão referir-se a um tipo 

qualquer de vegetal normalmente utilizam o termo árvore. Este termo também tem um 

significado específico para determinada parte do vegetal que é o que conhecemos como 

tronco ou caule dos vegetais. Todo vegetal que é referido como árvore: “cresce pra 

cima, não é rasteiro, tem aquilo que segura as folhas, o talo e a árvore”, diz Dona 

Orlandina, para explicar o que ela chama de árvore.  

 Em oposição às árvores existem os cipós, as rasteiras, as do lago (aguapés), o 

mato cerrado (as ervas daninhas e oportunistas) que crescem nas capoeiras, os nanás 

(bravos e mansos, que conhecemos como bromélias, podendo para algumas pessoas 

entrar a babosa pela aproximação de formato), capim e cebolinhas do mato. 

  O nome cebolinha do mato refere-se tanto à uma espécie específica (que pode 

ser considerada árvore) ou então às orquídeas, que podem também serem nomeadas 

como pacova paulista
62

. Existem também diferentes tipos de junco, do lago ou beira do 

lago ou beira do rio, que não são árvores, mas, no entanto, muitos entrevistados ficaram 

na dúvida em definir o que eram, alguns classificando-os como um matinho frágil ou 

capim, mas todos concordam que nasce em toiça ou malha.   

 Todos esses termos indicam espécies que não pertencem à categoria árvore, por 

não terem o caule na vertical ou este caule apesar de crescer na vertical não é como na 

maioria dos casos em que se nomeia um vegetal de árvore. Assim, o junco não tem o 

tronco, a árvore bem definida, pois é uma folha comprida, oco por dentro, cresce na 

vertical, mas não é árvore e sim considerado um capim. Sobre o junco Orlandina 

explica: “é um matinho bem frágil, ele é oco, é como uma mangueira de molhar planta”.  

 Outra exceção é o naná, o abacaxi e algumas bromélias (naná bravo), estes 

vegetais segundo os entrevistados não têm bem definido sua árvore, isto gera certa 

incerteza em defini-los como árvore ou não. Algumas pessoas ficam sempre muito em 

dúvida se não é árvore, porque crescem para cima, como dizem, ou seja, crescem na 

                                                           
62

 Quando pessoas mais velhas foram questionadas como nomeiam as orquídeas em princípio não sabiam 

definir, depois pensaram e analisando a forma do vegetal, por aproximação chegou-se em cebolinha do mato 

pelo formato do caule, dizendo: “parece uma cebolinha, então é cebolinha do mato”. Outra pessoa, 

lembrando de como seu avô nomeava trouxe o termo pacova paulista, mas não soube dizer o porquê deste 

nome, mas julgou ser pelo formato das folhas lembrarem uma bananeira. 
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vertical, mas seriam uma categoria intermediária entre árvore e outra categoria não 

claramente definida, que seriam dos nanás (bravos e mansos e a babosa). 

 Há ainda uma concepção de que a árvore que dá frutos é a mãe do fruto, como 

explica Seu Alcides: “o buritizeiro é mãe do buriti” e assim para todas as outras. 

 Frazão-Moreira, também observa que a palavra árvore entre os Nalu de Guiné-

Bissau, tem os dois sentidos encontrados no Maruanum, em oposição às lianas (cipós), 

ervas e rasteiras (2001, p.142). Árvore no sentido daquilo que sustenta os galhos, ou 

seja, o tronco ou caule do vegetal e outras situações marcando a oposição entre os 

diferentes tipos morfológicos, como os cipós, as rasteiras e capim no Maruanum, que 

não possuem o caule ou tronco na vertical. 

 A palavra planta refere-se a todo vegetal que é plantado, ou seja, cultivado pelo 

homem, como dito anteriormente. Estas plantas estarão em ambientes em que o homem 

atua, maneja, que podem ser a casa, a capoeira e a roça. Na casa encontramos 

diferentes espaços onde estas plantas se subdividem por utilidades.  No jardim (ver 

figura 20) se encontram as plantas de enfeite ou de jardim e as plantas de proteção, 

como o pião roxo (encontrado em quase todas as casas), espada de são jorge e espada de 

joana d`arc. As plantas de proteção são também plantas de enfeite e pouco se fala 

delas
63

, ou seja, normalmente só são nomeadas como plantas de jardim ou de enfeite, 

talvez pela própria utilidade destas em proteger, são “escondidas” entre as outras plantas 

de jardim para que este sentido de proteção seja resguardado. Aqui talvez possa fazer 

uma analogia com as plantas de proteção dos jardins antilhanos, onde Vilayleck 

comenta sobre a “invisibilidade” destas: “pois revelar uma proteção, é enfraquecê-la” 

(2002, p.57).  

                                                           
63

 Demorou certo tempo para identificar a presença entre as plantas de enfeite algumas com papel de 

proteção. Pude identificá-las depois de conversar com um pajé, que disse que espada de São Jorge e Joana 

D‟arc tinham o papel de proteger a casa. A partir de então, comecei a questionar as mulheres sobre a 

possível utilidade das mesmas, foi aí que identifiquei-as. O pião roxo já havia sido falado que servia para 

proteção em entrevista com um casal de anciãos. 
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                Figura 20- Frente de casa com algumas plantas de jardim  

 Fonte: foto da autora, 2010 

 

 Em outro espaço, o quintal da casa, encontra-se as frutíferas em grande número e 

de cultivos muito variados de casa em casa. Muitas vezes no mesmo espaço do jardim 

(quando as casas estão na várzea) ou em outro espaço, sobre jiraus ou no chão (nas 

casas de terra firme) encontram-se as hortas, com cultivo de cebolinha, coentro, 

chicória, couve, entre outras, que são chamadas de comida ou alimento e compreende 

tanto os temperos quanto as verduras (o jerimum pode ser classificado como verdura, 

mas plantado no chão).  

 A horta é sempre protegida por uma cerca de paus e/ou tela ou malhadeira
64

 para 

evitar que os cultivos sejam atacados pelos animais de criação como galinhas, patos e 

porcos (ver figura 21).  

                                                           
64

 As malhadeiras envelhecidas, que não servirão mais para a pesca, servem de proteção às plantas da 

casa. 
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   Figura 21- Horta protegida com cerca de pau e malhadeira  

Fonte: foto da autora, 2010 

 

 Há ainda outro espaço do quintal, que é variável, podendo estar próximo às 

hortaliças ou dividindo o mesmo espaço, próximos às frutíferas (à sua sombra), próximo 

às plantas de jardim, em jiraus ou no chão que é dedicado ao cultivo dos remédios 

caseiros. Este espaço é sempre protegido por cercas, telas ou malhadeira como nas 

hortas, devido aos animais de criação e também para proteger do sol e chuva, que não 

devem entrar em contato diretamente com os remédios por estes serem mais sensíveis 

ao calor e as gotas de chuva.  

 Os remédios caseiros necessitam de maiores cuidados tanto pelo fato de serem 

mais afetados pelo calor quanto pelas chuvas, como também por serem considerados 

plantas (para algumas plantas) melindrosas
65

. Ou seja, têm plantas utilizadas como 

remédio que são extremamente sensíveis, não grelando facilmente, necessitando de 

                                                           
65

 Este termo é utilizado apenas para as plantas que são remédios caseiros e denotam o caráter sensível de 

determinadas plantas, tanto para crescerem ou brotarem, como sensíveis a determinadas pessoas que 

podem admirá-las e passar mau-olhado ou ainda mulheres menstruadas.  
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terras destemperadas
66

, preparadas com adubo e terra de caieira e, além disso, podem 

ser mais afetadas pelo mau-olhado, como é o caso da arruda, manjerona, oriza e catinga 

mina, neste caso podem secar rapidamente. Além do mau-olhado, tais plantas são 

sensíveis ao toque de mulheres menstruadas, quando há o contato, “a planta seca ou não 

vai pra frente”, como dizem. Dona Maria da Graça explica sobre o cuidado com os 

remédios caseiros: 

Precisam de cuidados especiais, algumas de sol, como a arruda, a 

catinga. Outras de sombra, como hortelã, oriza, malva, pluma – pouco 

sol. A chuva não pode cair enxurrada em cima, tem que aparar. 

Enxurrada seca da folha da mangueira, por exemplo, mata em dois 

dias.  

 Os remédios caseiros são um grupo bastante abrangente de plantas (podem ser 

chamadas de ervas também, mas é pouco usual), pois neste grupo entram algumas 

plantas de jardim, algumas frutíferas e hortaliças, além de plantas da roça e da capoeira. 

Vê-se aqui que a utilidade das plantas pode ser multifuncional, podem estar em 

diferentes espaços, serem de tipos morfológicos bem distintos, como vemos no quadro 

1. 

  A roça por sua vez pode ser feita tanto na floresta (de terra firme) como no 

cerrado, campo como é nomeado localmente e nas capoeiras. As capoeiras são 

ambientes que já foram roça, por este motivo estaria entre as casas e a mata, pois neste 

ambiente além das plantas cultivadas encontram-se ervas daninhas e outros vegetais que 

brotam espontaneamente (quero dizer com isto que não foi plantado pelo homem). Na 

terra firme é o sistema de coivara e no campo é o arado, sistema estimulado pelos 

técnicos do RURAP, em substituição do sistema de coivara, explicitado no capítulo 1. 

 

3.1.2 Utilidade dos Diferentes Vegetais 

 A seguir são apresentados as diferentes utilidades dos vegetais organizados nos 

quadros abaixo (figuras 22 e 23) que seguem: 

  

                                                           
66

 O termo destemperada refere-se à terra que é preparada para determinadas plantas crescerem bem e 

fortes. Para destemperar a terra mistura-se a esta, diversos estercos de acordo com sua disponibilidade, 

pode ser de boi, búfalo, porco, carneiro ou de galinha e ainda adicionar a terra da caieira. 
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CASA 

REMÉDIO 

CASEIRO 

Árvores: arruda, catinga mina, oriza, algodão, manjerona, 

couve, alface, cravo, brasileirinho, malva, manjericão, 

pimenta malagueta, erva cidreira, amor crescido, 

camilitana, ampicilina, esturaque, limão, pião roxo, entre 

outros. 

Cipós: maracujá, cipó pucá, cipó d´alho 

Socas: marupazinho, gengibre, mandioca 

PLANTAS DE 

JARDIM OU 

DE ENFEITE 

Flores: cravo, onze horas, roseira, primavera 

Samambaia, brasileirinho, babosa 

De proteção: pião roxo, espada de São Jorge e espada de 

Joana D´arc 

COMIDA Verduras/ legume: alface, couve, chicória, jerimum 

Temperos: pimenta malagueta, de mesa, de cheiro, 

pimenta de panela, colorau (urucum),cheiro verde 

(cebolinha e coentro), alho 

Frutas: graviola, banana amapá, banana oçu, banana 

chorona, banana roxa, jaca, laranja, laranja da cinza, 

laranja da terra, limão, manga, coco, goiaba, acerola, 

abacate, ameixa (jambolão), bacaba, açaí, tapereba, biriba, 

carambola, mamão, ata, tangerina, cupuaçu, juru, ingá 

cipó, ingá oçu, ingá maçã, maracujá, maracujá grande, 

café. 

Figura 22: Ambiente da casa: diferentes usos das plantas 

 

ROÇA Mandioca (faria, soí, sementinha, pai lourenço, 

pirapitinha, boi), macaxeira, milho, feijão, 

batata, cará, maracujá, jerimum, cupuaçu, 

banana, castanha do Pará, bacaba... 

Figura 23: Cultivos na roça 

  

 Sobre as plantas da roça, Dona Tita explica os períodos corretos para plantarem 

determinados tipos de cultivos e que a lua é um dos critérios, outro é para evitar que 

sejam atacadas, diz: 

 

Lua cheia é muito forte, tem uma energia muito forte pra proteger 

qualquer coisa, porque ela mexe com muita coisa. Mandioca é bom 

plantar na lua cheia porque ela dá com luar, tem um tipo de inseto que 

HORTA 
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vem com o luar, na lua cheia, três dias antes ou depois da lua, por que 

lua cheia é lua forte, faz bem a soca, dá muito batata. Feijão, melancia 

aí vem o inseto cortar. Inseto mal, grilo, paca dá pra enxergar, corta 

mesmo, lua cheia passa, pode plantar, por causa da paquinha [inseto] 

que corta tudo, vive no buraco da terra, tora os brotos, tudo as planta. 

Abacaxi: não pode ter nuvem no céu se não o abacaxi nasce todo 

cheio de broca marrom, isto tem haver com os astros, com as nuvens 

embolotadas uma em cima da outra. Limpo o céu, o abacaxi nasce que 

é uma beleza! 

 

 Giuliana: Por isso tem que evitar plantar as plantas que os insetos gostam na lua 

cheia? 

 

É porque é como de dia, enxerga tudo. Abóbora- no mês de dezembro, 

gosta um pouco do seco, desafia o seco pra grelar. Não gosta muito da 

chuva. Mês de dezembro. Cinza é travoso, como chupar um caju – 

eles têm um asco [insetos] (jerimum, feijão). Até no banheiro com 

mau cheiro pode jogar que acaba o cheiro. Saúva, óleo preto, 

queimado de carro. Tem uma terra, uma terra que é amaldiçoada, que 

dá muito inseto...mas não sei o quê... acho que foi no tempo do outro 

mundo, do tempo de Eva e Adão, acabou, porque agora nós estamos 

no tempo de Noé, acho que devia ser uma terra amaldiçoada mesmo... 

 

 

 Para melhor visualização da presença dos remédios caseiros em diversos 

espaços estão organizados no esquema em seguida: 
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Figura 24: Abrangência dos remédios caseiros no ambiente modificado pelo 

homem. 

*remédio apenas são todos aqueles que só são remédios. 

**Sítio no sentido em que muitas pessoas tratam como sendo a roça só de frutíferas, incluindo algumas batatas como 

cará, batata doce e jerimum, separada da roça, que seria apenas mandioca e macaxeira. 

*** Capoeira saindo, indicando que é um espaço entre o ambiente modificado pelo homem, mas também da 

natureza, por encontrar o mato cerrado. 

 

  Abaixo quadro (figura 25) que reúne a classificação de mato por ambientes e 

usos em oposição ao ambiente da casa. 

 

Floresta/Mata 

(terra firme) 

Campo 

(cerrado) 

Lago e/ou 

várzea e 

malhada 

Casa (quintal e 

jardim) 

Remédio quina, pau 

d´arco,  acapu, 

cedro, jutaí, 

paricá, , anani, 

siquiúba, paxiuba 

 barbatimão, 

tapereba, 

verônica, 

embaúba, 

caripé, 

siquiuba (ou 

sucuuba), 

murarema, 

 Quina, 

mamorana, 

apé ou ipé, 

mururé, 

andiroba, unha 

de gato, junco, 

mucajá, 

cebolinha do 

mato, 

aningueira, 

anuirá 

Babosa, manjerona, 

catinga de mulata, 

mucuracaá, vindicáa, 

urubucaá, 

brasileirinho, pião 

roxo, pião branco, 

pião caboclo, malva, 

hortelã pequeno, 

hortelão da folha 

grossa, erva cidreira, 

pirarucu, ampicilina, 

remédio 
caseiro

comida do 
quintal 
(horta e 

frutíferas)

comida da 
roça/sítio

planta de 
jardim 

(enfeite e 
proteção)

remédio 

capoeira 



135 
 

japana roxa, japana 

branca, manjericão,  

esturaque, boldo, 

amor crescido, oriza, 

cravo, arruda, 

buchinha, cipó puca, 

urucu, couve, 

mandioca, alface, 

pimenta malagueta, 

abacaxi, cipó cabi, 

maracujá, coentro... 

Pau/ 

madeira 

pau d`arco, 

angelim, 

saracura, mãe de 

taúba, pracuúba, 

pau mulato, 

louro, acapu 

andiroba, 

caripé, 

taperebá, 

angico 

Embaúba, pau 

mulato 

Tapereba 

Carvão  Paricá, muruxi, 

muteira cascuda 

 jutaírana, 

acapurana, 

ingazeiro, 

patroneira 

 

Palha/talo arumã/guarumã
67

, 

inajá 

 Buçu, açaí, 

buriti/muriti, 

bacaba 

Açaí, bacaba 

Cipó  Cipó de fogo ou 

jibata, cipó 

vermelho, cipó 

da terra, tracuá, 

cipó do ar 

 Tracuá Maracujá, cipó pucá, 

cipó cabi, 

Comida Castanha do 

Pará, mucajá, 

tucumã, taperebá, 

murici/ murixi, 

ingá 

 Açaí, bacaba, 

mucajá, 

tapereba 

Maracujá, abacaxi, 

laranja, graviola, 

tapereba, coco, alface, 

couve, jerimum, ingá, 

carambola, limão, 

manga 

 Figura 25: Classificação do mato por ambientes e usos em oposição ao 

ambiente da casa 

 

 Quando se referem a pau e/ou madeira estão observando o que chamam de 

árvore, ou seja, o tronco das árvores que são bons pela dureza para servirem para a 

construção de suas casas, para o esteio, para as tábuas do assoalho, para a armação dos 

                                                           
67

 Guarumã é a maneira como os mais velhos do Maruanum chamam o arumã. 



136 
 

telhados e assim por diante
68

. Seu Laércio explica sobre o período correto de retirar 

algumas madeiras, como a saracura, mas depois afirma que vale para todas, diz:  

Só pode tirar na noite escura, se não ela abre todinha. Tem que ser nos 

quartos [da lua]. Lua cheia não presta, é porque a lua é mais forte, tem 

mulher que tá grávida na lua cheia, rapidinho nasce... Não presta 

estraga tudo, abre... toda madeira. Até na roça pra derrubar. Sempre 

derrubava por lua, quando eu trabalhava com machado era bom pra 

derrubar na lua cheia. Mas tirar pau assim pra gente usar só presta no 

quarto minguante e lua nova. A mãe de tauba dura muito que ela tem 

âmago bem vermelho mesmo, Deus o livre que dura muitos anos, 

muitos anos mesmo! 

 O interessante no relato é verificar o saber do correto período de coleta com a 

clara influência da lua na qualidade da madeira, inclusive comparando a força da lua 

cheia com o fato de ajudar no período de parto de mulheres grávidas, assim como Dona 

Tita relaciona o tempo de cultivo na roça com a lua também. Outro fator importante é o 

nome “mãe de tauba”, considerada ótima madeira, seria a mãe de todas as tábuas.  

 O carvão é fabricado em caieiras, na beira dos rios, em que se coloca os paus
69

 

que são bons para serem transformados em carvão, descrito no capítulo 1.  

 As palhas são utilizadas para fazerem a cobertura dos telhados das casas e das 

casas de farinha. A preferência é dada à palha de buçu, por ser considerada de melhor 

qualidade pelo trançado que se consegue fazer para deixar o telhado mais fechado
70

, no 

entanto este não existe em Maruanum (vem das ilhas do Pará). Mas podem utilizar a 

palha de açaí: “tece e coloca sororoca
71

 pro telhado”, diz Orlandina. O que chamam de 

palha são as folhas das palmeiras.  

 Já o talo ou tala é a parte que se retira do braço de uma palmeira ou de um 

arumã. O braço (pecíolo) é a parte que sai do tronco e vai até começarem as folhas, no 

caso de palmeiras como o buriti e no arumã o braço é a parte entre os nós de 

                                                           
68

 Não apresento descrição pormenorizada das formas de uso das espécies classificadas como “pau”, que 

fogem ao escopo deste trabalho. 
69

 Estes paus são aproveitados quando caem, por apodrecerem nas beiras dos rios, ou simplesmente 

caírem, por estarem sujeitos à erosão das beiras dos rios.  
70

 A fumaça produzida pela queima de lenha ou carvão na cozinha e/ou em outros ambientes da casa 

ajudam a palha durar mais, como certa impermeabilização que a fumaça proporciona ao telhado trançado, 

como explicado por Laércio. 
71

 “Sororoca é um vegetal do sub-bosque com amplas folhas, parecido com uma bananeira” 

(EMPERAIRE, 2002, p. 390). Esta folha é utilizada em associação com a palha para fechar o telhado, 

mas também para forrar os paneiros ou outro recipiente onde irá ser depositado algum vegetal ou parte 

dele. 
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crescimento. No buriti vai se retirando as talas em lâminas e no arumã se retira primeiro 

cortando o braço em cruz, separando em quartos, cada quarto dará de três a quatro talas. 

São utilizados para trançar os paneiros, que são de vários formatos, com tramas maiores 

e que servem para armazenar diversos alimentos como cebola, frutas ou objetos da casa 

como linhas, tecidos, e ainda a mandioca que foi descascada na casa de farinha; para 

transportar diferentes coisas, como o carvão, a mandioca da roça, levar as plantas para 

vendê-las na feira e para as galinhas botarem ovos e antigamente onde depositavam a 

farinha.  

 Além dos paneiros, fazem-se tipitis utilizados para espremer a massa de 

mandioca; balaios para guardar frutas e outros objetos pequenos; cestos usados para 

guardar utensílios diversos. O que diferencia o cesto do paneiro é a trama que é mais 

fechada, sendo seu uso mais restrito ao ambiente interno da casa e; peneiras usadas para 

peneirar a mandioca ralada, separar os pedaços pequenos de carvão na caieira e amassar 

açaí e bacaba. A tala de buriti serve apenas para fazer o tipiti e o paneiro e a tala de 

arumã para os demais. 

  Este trabalho de trançar paneiros, tipitis e peneiras são realizados tanto por 

homens quanto por mulheres
72

 que aprenderam observando os mais velhos, pais, tios ou 

alguma outra pessoa que os fazia com muito esmero. Apenas um senhor entrevistado faz 

tipiti para ser vendido na feira do produtor de Macapá como renda extra, mas há pelo 

menos mais quatro homens e quatro mulheres que ainda fazem tipitis. Normalmente 

utiliza-se o termo muriti ou até miriti especificamente para esta parte da palmeira que 

será utilizado para fazer brinquedos, como barquinhos, que hoje praticamente não se faz 

mais e banco e parede da casa (este apenas um senhor já falecido os fazia). 

  Ainda sobre as palhas Seu Laércio e Dona Orlandina relatam sobre a 

preferência à palha de buçu e em seguida dizem que utilizavam a folha de sororoca, para 

forrar o paneiro, hoje não soube de mais ninguém que a utiliza. Inclusive as louceiras a 

utilizavam para embrulhar as bolotas de barro que retiravam, mas substituíram por 

plástico que conserva a umidade até por um ano. Porém, isso não significa que o uso 

findou definitivamente: 

                                                           
72

 Antigamente era proibido mulher trançar tipiti, os mais velhos diziam que fazia mal, ninguém soube 

dizer o porquê. Talvez este motivo de proibição tenha sido esquecido pelo fato de várias mulheres terem 

aprendido a fazer tipiti e os fazem até hoje. 
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De bacaba tem gente que sabe trançar bem, pra ficar bom, mas a gente 

não sabe, a gente parte a folha e dobra ela e amarra um com a outra, 

assim em cima. Mas dura um, dois anos. Se tira e corta a palha na 

noite clara dá lagarta, fica tudo furado... buçu bem cobertinha dura 10 

anos... e o fogo embaixo ajuda a durar mais, é a fumaça conserva ela.  

Eu fazia paneiro grande pra 24 sacas de carvão, fazia em pé e 

empalhava com folha de sororoca. 

 

 Os cipós são utilizados para fazer todo tipo de amarração nas casas domiciliares 

e casas de farinha (uso mais antigo, hoje se usa mais os pregos para este fim), para 

amarrar cercas, paus e varas. O preferido pela dureza é o jibata ou de fogo, este é difícil 

inclusive de ser retirado da mata, sendo necessário cortá-lo, diferente do tracuá que é só 

puxar que ele arrebenta, daí vem a preferência pela dureza de um e fragilidade do outro. 

  As comidas do mato são as frutas bravas, que podem também ser plantados seus 

frutos ao redor das casas para além de servirem como alimento, também para dar 

sombra. Estas sementes darão origem a árvores mansas, pelo fato de não serem mais 

cria da natureza e sim planta do homem. Os principais alimentos apreciados por todos 

são os frutos das palmeiras
73

 açaizeiro e bacabeira, principalmente para fazer vinhos. 

Menos utilizados o fruto tucumã e o mucajá e seus vinhos, mas também o taperebazeiro 

e o ingazeiro, que são diversão das crianças subir nas árvores ou puxar com varas suas 

vagens. As frutas da floresta ou do campo hoje existem plantadas nas casas ou nos 

sítios, são as frutas mansas, por este motivo não aparece no quadro acima. 

 Por fim, há os remédios do mato, utilizados sozinhos ou em associação com os 

remédios caseiros. São coletados principalmente quando se vai para a roça aproveitando 

o trajeto para adquirir determinadas cascas, galhos e folhas quando se avista 

determinada árvore ou planta, se esta estiver na roça (como no relato de percurso com 

Dona Orlandina no capítulo anterior). Muitas vezes coletam-se cascas ou galhos (da 

quina, por exemplo) para deixar secar e armazenar em local seco para uma necessidade 

futura. Encontram-se remédios em todos os ambientes. É muito comum ouvir dos 

entrevistados depois de algum tempo de conversa sobre os remédios, que tudo pode ser 

remédio, é só alguém dizer e experimentar para comprovar.  

 A respeito dos remédios do mato que são as árvores bravas, uma moradora do 

Torrão do Maruanum explica: 

                                                           
73

 Palmeira não é um termo nativo, utilizado somente pelos jovens ou pais de jovens que aprenderam com 

seus filhos como forma de dialogar com a nova geração. 
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É que quando não é planta nossa tem que ter cuidado. Acho que é 

porque é do mato, é braba mesmo, porque isso aí ninguém sabia pra 

quê ela era boa. 

 Já a respeito dos remédios caseiros, Dona Mariquinha afirma: 

Olha, tudo é remédio, só o ingazinho ainda que eu não soube que é 

remédio. Olha só, a caramba [carambola] é remédio, jutaí é remédio, 

laranja é um grande remédio, a casca dela pra quando a pessoa ta com, 

como eu disse, com dor de estômago também, faz o chá da casca da 

laranja com alho e toma que alivia a dor. Eu acho que tudo que ta em 

volta da gente é remédio! 

 Giuliana: Mesmo se a senhora não conhece? 

Mesmo se eu não conheço. Às vezes chega alguém perto da gente e 

diz: olha, esse aqui é bom, é um grande remédio. E se torna remédio, 

né? Olha essa jaca aí! Eu nunca tinha visto ela como remédio, mas me 

disseram que é grande remédio pro colesterol, é muito bom pra 

pressão alta, diz que é bom. Eu nunca tomei, mas o pessoal vem aqui, 

vem me pedir folha de graviola, pediu a casca; esse urucum aqui, uma 

senhora me disse que essa carne que dá no olho da gente [carne 

crescida], ela pediu, põe na água e solta uma baba e põe no olho, diz 

que seca tudinho aquela carne, ela me pediu o galho e levou. Às vezes 

a gente não conhece, mas é remédio. Tudo que a gente tem no quintal 

da gente é importante e a gente tem que cuidar bem porque a gente 

não sabe que aquilo é um grande remédio, depois descobre. 

  

 Muitas mulheres comentaram que o cultivo das plantas para remédio se deu 

porque mãe, avó ou sogra cultivavam e com elas aprenderam a utilizá-las, além de 

terem herdado várias espécies, ou então procuraram adquirir alguns cultivos quando 

engravidaram. A necessidade de cuidar dos bebês e crianças pequenas com chás e 

banhos é tão importante que marcam para algumas o início da prática de uso e cultivo, 

assim como Araújo observou entre as mulheres da região sul de Londrina em sua 

pesquisa sobre fitoterapia e ressalta que além da variedade e quantidade, quando a 

criança nasce muda-se o tipo de planta cultivada (2002, p.24). 
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3.2 ETIOLOGIA DAS DOENÇAS 

 As doenças que são tratadas pelos remédios caseiros e pelos remédios do mato 

são advindas tanto de distúrbios que afetam o corpo físico, como a diarréia e dor de 

cabeça, como também dos seres de outro mundo, como se diz em Maruanum. Assim, 

doenças podem ser decorrentes de flechada de boto ou causar o aborrecimento de 

criança.  

 A seguir, uma lista de doenças e infortúnios, organizada em acordo com a 

proximidade entre elas, no que diz respeito aos sintomas e causas: 

 Gripe, asma, dor de cabeça, febre, dor de garganta, tosse; 

 Colesterol alto, pressão alta, derrame, paralisia (também entendida como 

convulsão no caso de crianças); 

 Dor de barriga, diarréia; 

 Dor de estômago, gastrite, câncer; 

 Picada (ou dentada) de cobra e ferrada de arraia; 

 Inflamação, câncer, febre; 

 Reumatismo, inflamação, dor de cabeça; 

 Dor de urina (infecção urinária), inflamação; 

 Mãe do corpo fora do lugar; 

 Abomina; 

 Quebrante (ou quebranto); 

 Ferida brava. 

 Outros males que afetam o corpo, mas também podem deixar a pessoa 

desnorteada ou em estado de caiara, são causadas pelos seres de outro mundo: 

 Encante, flechada de boto; 

 Aborrecimento de criança; 

 Feitiço (este só citado por duas pessoas, reconhecidas como pajés). 

 Febre, inflamação e dor de cabeça são sintomas associados a diferentes doenças, 

como ilustrado no esquema abaixo resultado do exercício com os interlocutores para 

identificação de proximidades entre as doenças ou males, ilustrada pelas cores (figura 
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26). Algumas doenças aparecem isoladas, porque a maioria dos interlocutores não as 

associou com nenhuma outra doença ou sintoma semelhante. A proximidade dos 

círculos entre doenças indica certa semelhança, quando, por exemplo, atingem apenas 

mulheres, como é o caso dos males identificados como abomina e mãe do corpo fora do 

lugar; também há certa semelhança entre quebrante e aborrecimento, que atingem 

especialmente as crianças. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 26: Proximidade entre diversas doenças 

 

 

gripe 

Dor de 

cabeça 

febre 

inflamação 

Dor de 

urina 

tosse 

Dor de 

garganta asma 

reumatismo 

Picada de 

cobra 

Ferrada 

de arraia 

câncer 

gastrite 

Dor de 

barriga 

diarréia 

Pressão 

alta 

Colesterol 

alto derrame paralisia 

Ferida 

brava 

encante 

Flechada 

de boto 

Aborrecimento 

de criança 

quebrante 

Mãe do corpo 

fora do lugar 

abomina 

Dor de 

estômago 
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 Nas figuras 26, 27 e 28 que seguem, apresento informações sobre usos 

diferenciados de algumas plantas, conhecidas por todas as pessoas entrevistadas, sendo 

cultivadas ou não nos quintais. Note-se que essas plantas servem tanto para curar 

doenças causadas por espíritos (de acordo com os pajés) ou por encantados, como para 

tratar de doenças consideradas apenas “físicas”. Ou seja, são plantas muito importantes, 

usadas para males que não se manifestam apenas em distúrbios físicos, envolvendo 

inclusive, em alguns casos, benzimentos.  

 Os quadros foram organizados considerando as indicações de cada um dos 

entrevistados, evidenciando diferenças nos usos, apesar de serem plantas conhecidas por 

todos. Confirma-se, assim, minha hipótese apresentada na introdução desta pesquisa. 

 

NOME DA 

PESSOA 

COMUNIDADE SINTOMA MODO DE USAR 

Dona 

Mariquinha  

Santa Luzia Para sistema nervoso, 

dor de cabeça, banho 

cheiroso, 

aborrecimento de 

criança e quebranto* 

Chá e banho 

Dona Ana  Santa Luzia Pressão alta, dor de 

cabeça, qualquer 

doença 

Esfregar folha na mão e passar na cabeça – 

cheiro = faz sentir-se bem 

Dona Joana Santa Luzia Dor de cabeça Chá 

Dona Maria 

Ventura  

Santa Luzia Dor de cabeça 

Derrame 

Banho 

Soca, esfrega e passa no corpo 

Não quer ser 

identificada 

Torrão do 

Maruanum 

Coração 

Derrame e dor de 

cabeça 

Quebrante  

Aborrecimento de 

criança 

Chá 

Temperada com arruda e cravo- passa no 

corpo- cheiro 

Banho de alfazema, com catinga e 

manjerona 

Banho de catinga com chicória, manjericão 

e folha de graviola- o cheiro que passa o 

aborrecimento 

Dona 

Carmosina 

Torrão do 

Maruanum 

Dor de cabeça 

Banho cheiroso pra 

criança 

Esfrega folha, ferve, deixa no sereno e 

passa na cabeça 

Banho 

Dona Tita São Sebastião do 

Pirativa 

Sinusite 

Doença enviada por 

encantado 

Convulsão em criança 

Bate com chicória, põe no sereno e lava a 

cabeça de manhã – o cheiro forte chama a 

sinusite e acaba com ela, o cheiro é que 

faz tirar, é como um analgésico. 

Chá com alecrim e alho, acalma criança. 
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Paralisia em adulto 

Aborrecimento de 

criança 

Pra adulto: alho, catinga, arruda e pingo da 

fel da paca- o amargo do fel elimina a 

doença. 

Aborrecimento: cuia mansa, folha 

graviola, folha de café, catinga e banha: 

afasta os espíritos 

Dona 

Antoniazinha 

Curralinho Derrame – paralisia 

advinda de derrame 

Junto com arruda, pucá e óleo elétrico –

passa onde ta torto do derramo, do torto 

pro direito. 

Dona Maria 

da Graça 

Monte das 

Oliveiras 

Dor de barriga 

Dor de ouvido 

Pressão alta 

 

Derrame  

Chá 

Mistura com leite do peito 

Junta com oriza no álcool 

Catinga é como um anador,um analgésico, 

ela tem um ardume, arde ao passar, a 

ardência vai curando 

Catinga com arruda, gergelim preto, fel da 

paca e óleo elétrico pra puxar paralisia da 

face 

Dona 

Orlandina 

Fátima do 

Maruanum 

Dor de cabeça e dor de 

ouvido 

 

Banho cheiroso 

 

Derrame 

Chá 

 

 

Banho 

 

Temperada com pucá, urubucaá e raiz de 

chicória (usa como chá e pra passar no 

corpo). Tem um suco muito forte, nesse 

cheiro dela te ajuda a tratar as doenças, a 

combater. Aquele cheiro que é forte, sai 

tudo no chá, no banho e alivia a sair a dor 

da pessoa 

Dona Maria 

Helena 

São Pedro Derrame Chá com cravo e ungüento 

Seu Duca Vila do Carmo Dor de cabeça Socar com junco e põe no álcool e põe na 

testa. O cheiro ajuda a passar a dor 

Seu Caboclo São Benedito do 

Pirativa 

Gastrite 

Dor de cabeça 

Banho em criança nova 

Chá pra gastrite 

Cheiro é bom pra passar dor 

Figura 27: Uso de catinga mina ou catinga de mulata 

*Mariquinha e outra senhora explicam que o benzedor faz três benzições na criança com a ajuda 

de quem pôs o quebranto na criança, que pode ser uma pessoa ou mais. Estas pessoas por terem 

colocado o quebranto na criança precisam ajudar no benzimento para ele fazer efeito. 
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NOME DA 

PESSOA 

COMUNIDADE SINTOMA MODO DE USAR 

Dona 

Mariquinha 

Santa Luzia Derrame 

Quebrante (tirar) 

Chá 

Chá e banho com manjerona e 3 

benzições* 

Dona Nazinha Santa Luzia Pra qualquer doença Chá ou pra passar no corpo: pega a soca 

e mistura com azeite ou cachaça 

Dona Joana Santa Luzia Dor de cabeça Chá 

Dona Maria 

Ventura 

Santa Luzia Dor Soca ela e bota na cânfora e faz 

esfreguidão no corpo 

Dona 

Deusarina 

Torrão do Maruanum Derrame Chá com o sumo e põe fel da paca, 

passar só por fora (não ingerir) porque a 

doença vem de dentro, do sangue. 

Dona Tita São Benedito do 

Pirativa 
Doença enviada por 

encantado 

 

Dor de cabeça 

Arruda é mais forte do que eles, ou eles 

soltam estas pessoas ou não podem se 

aproximar, aquele cheiro não deixa, 

afasta a doença. 

Cheirar arruda no álcool e pôr na cabeça. 

Dona Maria da 

Graça 

Monte das Oliveiras Derrame e dor de cabeça, 

paralisia – arruda macho 

Aborto – arruda fêmea 

A fortidão do arruda faz o coágulo ir 

desmanchando na cabeça. 

Chá: por ser tão forte o que ta no sangue 

vai desmanchando 

Dona 

Antoniazinha 

Curralinho  Idem à tabela 1 Idem tabela 1 

Dona Orlandina Fátima Dor de ouvido  

 

 

Dor na cabeça 

 

Derrame 

 

Inflamação 

Bate e mistura com leite do peito, põe no 

ouvido com algodão até secar 

 

No álcool pra cheirar 

 

No álcool pra passar no corpo 

 

Garrafada pra desinflamar 

Ela tem um caldo, um líquido, esse 

líquido que cura, que solta (a doença), 

o cheiro vai na mente da pessoa, vai 

dar o alívio da dor, tira a “torteira” do 

derrame, o cheiro dá o alívio 

 

Seu Duca Vila do Carmo Dor e inflamação nas juntas –

reumatismo 

Passar nas juntas com álcool. É cheirosa 

(ajuda passar dor). 

Seu Caboclo São Benedito do 

Pirativa 

Dor de cabeça Chá 

 

Figura 28: Uso da Arruda 

 

NOME DA 

PESSOA 

COMUNIDADE SINTOMA MODO DE USAR 

Dona 

Mariquinha 

Santa Luzia Quebrante  Chá e banho com manjerona e 3 

benzeções* 
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Seu Duca Vila do Carmo Dor de cabeça Junto com catinga mina no álcool, põe na 

testa. Cheiro ajuda a passar a dor. 

Dona Orlandina Fátima Dor de cabeça No álcool e amarra cabeça com pano, 

banho na cabeça. Sai o caldo quente da 

cabeça, cura quando sai a quentura da 

cabeça 

Seu Caboclo São Benedito do 

Pirativa 
Quebranto Banho pra tirar quebranto, o cheiro que 

tira. 

Dona Ana Santa Luzia Asma Xarope da folha com mel. 

Dona Tita São Benedito do 

Pirativa 

Pulmão- combate tuberculose 

Dor de garganta 

Energia para quem fala muito 

Chá na clara de ovo pela manhã. O 

líquido dela é que vai combatendo, vai 

limpando, como limpando um bucho, vai 

limpando. Vai dar tosse, põe catarro pra 

fora, vai mexer o pulmão, amolece tudo 

aquilo ali. 

Não quis ser 

identificada 

Torrão do Maruanum Rucura (rouquidão) 

Aborrecimento de criança 

Chá 

Banho 

Figura 29: Uso de manjerona da bahia 

 No quadro abaixo, busca-se organizar aspectos dos saberes relativos às plantas 

que afastam malfazejos; são plantas que apenas os pajés utilizam, com exceção do pião 

roxo, encontrado na frente de praticamente todas as casas no Maruanum e usado como 

proteção. 

 

NOME DA 

PESSOA 

PLANTA 

 

MALFAZEJO MODO DE USAR 

Dona Tita Arruda, catinga de 

mulata, vindicáa, 

mucuracaá e cipó 

d‟alho 

Encanto da água 

 

Cheiro forte afasta a doença, são mais 

fortes que os encantados, ou soltam a 

pessoa (encantada) ou não podem se 

aproximar, o cheiro não deixa. 

Tem que fazer dieta da piranha, jacundá, 

dourada, capivara, arraia- não pode 

comer. 

Dona Tita Mucuracáa, vindicáa, 

cipó d‟alho e junco 

 

 

 

 

 

 

 

Cipó d‟alho, 

pataqueira, folha de 

coroá , junquinho 

pipioca 

Encanto da floresta 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Encante 

 

Cheiro forte afasta a doença, são mais 

fortes que os encantados, ou soltam a 

pessoa (encantada) ou não podem se 

aproximar, o cheiro não deixa. Mas 

quando eles pegam a pessoa de jeito, não 

tem jeito, quando leva a sombra da 

pessoa não tem jeito, cada caso é um 

caso, é diferente. Não tem dieta. 

 

 

Mistura com água e cachaça e faz banho- 

afasta o encantado. 
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Dona Tita Alho roxo e carvão Encanto da floresta ou da 

água para não fazer mal à 

criança de colo não batizada 

O alho disfarça o cheiro da criança (de 

sangue). O carvão faz enxergar aquilo 

(criança) como uma coisa escura, não 

dá pra diferenciar, não sabe o que é. 

Seu Caboclo Rio negro Espanta feitiço, malfazejo Plantar na frente da casa. 

Pode se virar em pessoa se lavá-la com 

água de carne, com sangue. Ela vai 

chupando para incorporar, até ela 

aparecer, no limite, se não ela pode dar 

na pessoa (invocar). É um encante de 

planta. 

Seu Caboclo Espada de São Jorge e 

espada de Joana D‟arc 

Tirar caiara da pessoa Surrar a pessoa com as plantas. 

Seu Caboclo Pião roxo* ou pião 

branco 

Proteger a casa de malfazejo 

e feitiço 

Plantar na frente da casa pra afastar 

feitiço e malfazejo, o branco funciona, 

mas o roxo é mais forte. 

Seu Caboclo Pucá, mucuracaá e 

cipó d‟alho 

Feitiço e malfazejo O cheiro é muito forte (fedorento, 

catingoso)- afasta o feitiço e o 

malfazejo. 

Seu Caboclo Corimocó 

 

Tirar mufineza e malfazejo Banho. 

Seu Caboclo Junco pipioca Afastar malfazejo de 

encantado 
Banho cheiroso (bom) afasta o 

malfazejo. 

Seu Caboclo Alho, carvão Flechada de boto, mau-

olhado de boto 

Passar no corpo, no pé, porque catinga 

muito e ele (boto) não gosta. 

 

Figura 30: Uso de plantas para afastar malfazejos de encantados e fadistas 

 

*- O pião roxo como citado anteriormente é utilizado amplamente para proteção, seu Mariano e 

dona Antonia explicam que é contra feitiço, que ela plantada bem perto da casa encontra a 

pessoa que quer te fazer mal. Toda sexta-feira deve-se “surrar” a casa três vezes, dando a volta 

na casa, afirmam. Seu Duca diz que “surrar” a pessoa que está com caiara com o galho do pião 

roxo, espanta o encantado. 

 Nas figuras 27 e 28 relativas ao uso de catinga mina e arruda verifica-se que 

estas duas plantas curam derrame também. O derrame é tratado no Maruanum como 

uma doença “braba”, por debilitar demais o corpo da pessoa e deixar seqüelas como a 

paralisia facial ou de outras partes do corpo. É preciso definir aqui que a paralisia que 

aparece na lista de doenças é entendida como esta paralisia conseqüente do derrame, a 

convulsão em crianças e em menor número (pelos entrevistados) como a paralisia em 

criança. Duas senhoras relataram que antigamente se falava doença do ar. Dona 

Antonia diz que para ela a doença do ar é a mesma coisa que o derrame. Transcrição 

abaixo da entrevista com Dona Antonia, sobre derrame, para melhor explicar esta 

doença: 
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 Ali, aquela que tá subindo na árvore é o pucá, ela é boa pra essa 

doença que chamam “derramo”. Eu não chamo “derramo”, eu chamo 

doença do ar, porque quando eu me entendi, eu conheci por esse 

nome. Porque doença eu nunca vi derramar, né? Eu nunca chamei 

assim... 

E o que é essa doença do ar? 

É essa doença que dá no pessoal, deu nas minhas cunhadas, eu tenho 

medo, já me deu uma tremura nas mãos... Aí é bom a catinga mina, 

arruda, faz aquele pilado e passa. E outra coisa quando ela dá, a gente 

pega o bagaço do café, bota na água, no fogo, porque quando ela dá, 

ela vai esquecendo a gente. Começou a dá nela, minha nora me 

acuda! Aí põe bagaço no fogo e passava nela, aí ela foi sentindo, vai 

passando nas pernas, até começar a sentir. 

Porque doença do ar? 

Eu quando me entendi já encontrei com esse nome. O pessoal dizia 

que era convulsão e outra que não lembro nome, agora é “derramo”... 

os antigos dizia assim, agora é “derramo”... 

Como as pessoas sabiam que era doença do ar? 

 Bem assim como eu ia te dizendo: ia se esquecendo, os olhos da 

minha cunhada queria pular pra fora... tem que fazer o café do bagaço 

e depois pingar 3 pingo do pião branco, pega um galho pinga um 

pingo, quebra outro pinga, quebra outro pinga. Pode beber, mas não 

pode pôr açúcar. Um ano depois fica bonzinho. Dá 3 vez na semana, 

aí deixa passa aquela semana, dá 3 de novo, até ficar bom. 

Porque o café? 

Eu acho porque o café é bom pra tudo doença... mas demais faz mal, é 

bom e pode fazer mal. Se bebeu demais. Agora eu só bebo cidreira, só 

caseiro porque pílula não fica boa. Um dia desses meu marido foi 

esticar o braço, não sei como foi, diz aí como foi...Seu Mariano: De 

manhã fui pegar o café pra levar a xícara na boca e não consegui, eu 

pelejei e não consegui. Eu falei pra ela. Aí peguei a creolina, pus um 

pingo na água, tomei, fiquei bom. 

Creolina? 

Ela é bom pra tudo essas doenças braba. Eu vi num livro da minha 

filha.  (Mariano). Hoje tem a pílula de creolina (Antonia). 

 

 Em seguida, Dona Antonia e Seu Mariano explicam o efeito do fel de paca no 

tratamento do derrame e a relação que acreditam ter da paca viver com a surucucu: 

 

Giuliana: Porque fel? 

Dona Antonia: Vai endireitando a pessoa, porque a doença [derrame] 

endurece a pessoa. Tava tudo adormecido, depois voltou. Eu digo que 

é como cair numa água quente, que vai amolecendo. Tomou, ficou 

bom. É amargo, mas é amargo, mas é fel, tudo que é fel é amargo, né 

vizinha? 
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Mariano: é porque a paca fica junto com a cobra no buraco... 

Giuliana: Paca fica com a cobra dentro do buraco? O senhor acha que 

isso tem haver com ela curar doença braba? 

Mariano: É, porque negócio de surucucu, ela vive com ela, lá no 

fundo... 

Giuliana: O senhor acha que tem haver? 

Mariano: Eu acho porque surucucu mata, o dente dela dói muito, e 

não faz nada pra ela [paca]. Dói muito, uma me raspou no dedo, doeu 

muito, mas muito mesmo, por isso eu acho que tem alguma coisa, um 

contra-veneno, alguma coisa. 

Giuliana: Por isso o senhor acha que o fel tem haver, por não picar a 

paca? 

Mariano: Eu acho que não morde ela [paca]. 

Antonia: eu acho que são amigos. 

Mariano: não!  

Giuliana: Ela tem um contra-veneno? 

Mariano: Tem sim.  

 Percebe-se que derrame, convulsão e paralisia são doenças associadas entre si 

por se tratar de doenças que entortam o corpo; e, no caso do derrame, uma doença que 

deixa a pessoa esquecida (ver quadro 8). Se antigamente as pessoas não sofriam de 

derrame e sim de convulsão e paralisia, chamavam de doença do ar, hoje como tem 

aumentado consideravelmente o número de pessoas que sofreram derrame percebe-se 

que há certa incorporação das explicações dos médicos, mas ainda relacionam esta com 

a doença do ar. Dona Orlandina define a doença do ar como paralisia: 

O que é doença do ar?   

Eu acho que era paralisia... que dizia antigamente doença do ar.   

Como ficava?  

Paralítica, perna, costas dura... eu tive um sobrinho que foi dando na 

perna dele, foi ficando seca, curou só com cravo, pó de café, catinga, 

banha de carneiro e caroço de mamona torrado, batia e fazia 

“esfreguição”. Ele andou. Passava nas juntas, nas pernas... Cravo: 

bota na lata e faz “esfreguição”, faz fumentação [passar no corpo], e 

passa até perceber que ta melhor. Eu usei o cravo pro derrame do 

meu marido e ainda minhoca branca, que pega na praia, e banha da 

sucuri, frita a minhoca, ela some, junta com a banha e ferva numa 

latinha e fumenta, toda noite por um ano. Eu fumentava  na perna. A 

mulher me disse só até começar a abrir [a mão] e passar só na parte 

dura do corpo. 

  

 Sobre o derrame ela define: 
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O derrame é uma praga que deixa muita seqüela na pessoa, fica 

esquecida e aquilo [o remédio caseiro] vai ajudando, vai passando, vai 

entrando na pele da pessoa e vai curando. Diz que dá do cansaço da 

pessoa, não se alimenta direito, toma muita bebida alcoólica. Ele dá na 

pessoa que a pessoa esquece. Um cansaço, a pessoa fica cansada, meu 

marido foi de cansaço do trabalho, mas ele tava bebendo, baixou a 

cabeça e a vista dele já foi dando o derrame. O sangue é má circulação 

na pessoa, as pernas foram ficando roxa, tinha que passar a mão pro 

sangue circular, é má circulação do sangue, mas ele não esqueceu 

nada. 

 

 Dona Orlandina diferencia a paralisia do derrame, apesar de considerar que 

paralisia ocorre nas pessoas que tiveram derrame. As demais pessoas relacionam da 

mesma maneira com o sangue, como explicam: o sangue grosso que não circula e com a 

pressão alta e colesterol (acredito que por explicações médicas). A alimentação 

gordurosa e muito salgada e ainda o corpo muito quente, são também considerados 

causas do derrame. É importante ressaltar que a associação entre certas doenças, acima 

mencionada, se relaciona ao modo como são definidas localmente, a partir dos 

sintomas, pois são os sintomas - e não as doenças - que guiam os tratamentos, como 

indicado no próximo quadro (figura 31), abaixo.  

 Dependendo de onde o derrame se manifesta, é muito difícil de curar. Como diz 

Dona Maria Helena: “Depende da paragem, quando dá no cérebro, não tem jeito, às 

vezes dá no braço, não consegue movimentar nada”. 

NOME DA 

PESSOA 

PLANTA/ANIMAL/MATO 

 

SINTOMA MODO DE USAR 

Dona Graça Malva rosa, pluma, gergelim 

preto, catinga mina, arruda  

macho – temperada. 

 

 Arruda macho, óleo elétrico, 

gergelim preto, fel da paca, 

catinga mina 

Choque térmico e paralisia 

 

 

 

Derrame- doença do ar 

 

Junta todas no álcool, passa no 

corpo; pro choque tomar também chá 

de arruda. 

 

Passa no álcool e na cabeça.  A 

fortidão do arruda é pra aquilo 

mesmo – o coágulo, alguma coisa 

vai desfazendo, desmanchando na 

cabeça. Passar no sentido oposto do 

que está torto. 

Dona 

Orlandina 

Catinga mina, cravo, banha 

de sucuri, minhoca da praia 

 

 

 

Cravo, borra de café, óleo 

Derrame-Cansaço, não 

circula sangue, entorta 

pessoa. 

 

 

 

Passa a catinga no álcool e passa 

onde tá torto; cravo com banho de 

carneiro pra esfregar na parte torta; 

banha de sucuri com minhoca para 

passar no corpo onde tá torto. 
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elétrico, amêndoa de 

mamona 

Paralisia Pila o cravo e passa onde ta 

paralítico. 

Dona Antonia Catinga mina, arruda, cipó 

pucá, café, pião branco e 

creolina 

Doença do ar- derrame Passa catinga e arruda no álcool e 

passa no corpo; bagaço do café com 

3 pingo de pião branco – beber; beber 

água com creolina 

Não quis ser 

identificada 

Temperada de catinga mina 

com arruda, cravo e fel da 

paca 

Derrame Chá de arruda. 

Temperada para passar no corpo: 

quando o cheiro ta forte passa; a 

doença vem de dentro, do sangue. 

Dona Joana Gergelim preto Derrame e dor de cabeça Soca e põe no álcool, passa na cabeça 

e no corpo. 

Dona Ana Gergelim preto, mucuracaá Derrame Soca os dois e põe no álcool e passa 

no corpo; mucuracaá – chá da folha 

Figura 31: Tratamentos para derrame, doença do ar e paralisia 

 O choque térmico que aparece neste quadro é um sintoma que alguns relacionam 

com o enfarte, derrame e a paralisia, pois quando alguém sofre um choque térmico fica 

com paralisia em alguma parte do corpo, principalmente no rosto, como ocorre no 

derrame. O sintoma identificado como choque térmico está relacionado à síndrome 

quente-frio, uma noção importante para entender o que causa a doença e os cuidados 

que se deve ter com o corpo para evitar ficar doente. Uma senhora explicou que antes de 

dar o derrame em sua sogra ela sentiu uma friagem subir rápido dos pés para a cabeça e 

em seguida ficou com a boca torta, afirmou ser um tipo de paralisia. Seu Duca afirma: 

 

Comer uma comida quente e tomar água gelada em cima dá doença: 

dor de estômago, derrame. E se entra com corpo quente no rio pode 

dar constipação, que é catarro com sangue e pode dar derrame. 

 

  A principal manifestação da síndrome quente-frio é estar com o corpo muito 

quente e este entrar em contato rapidamente com o frio e sofrer um grande choque 

térmico, podendo vir a enfartar, ficar com uma paralisia ou até mesmo morrer
74

. O 

inverso também é verdadeiro, apesar da maioria dos exemplos partirem do quente para o 

frio. Seguem alguns exemplos:  

 Se estiver com corpo quente e tomar chuva;  

                                                           
74

 “Na etiologia das doenças, os choques bruscos de temperatura (conceito quente-frio) geram doenças 

como derrame, paralisia facial e corporal, epilepsia e acidentes cérebro-vasculares em adultos, ou 

relacionam-se a convulsões infantis provocadas por febres altas” (AMOROZO; GÉLY, 1988 apud 

SILVA, 2008, p. 344). 
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 Se tomar alguma bebida gelada ou ingerir comida gelada com corpo 

quente;  

 Abrir a geladeira com o corpo quente; 

  Entrar no banco com ar condicionado ligado com corpo quente;  

 Tomar banho frio com corpo quente;  

 Sair de noite da rede para ir ao banheiro, deve-se esperar o corpo esfriar, 

ou por um pano na cabeça; 

  Pela manhã evitar ir para beira do rio com o corpo ainda quente do sono.  

 

 No Alto rio Negro a síndrome quente/frio está relacionada a convulsões infantis, 

epilepsia e derrame, que entre os ribeirinhos recebe o nome de “doença do ar”, “doença 

de criança”, “ramo do ar”, “doença do vento” ou “doença malvada que dá nas crianças” 

(SILVA, 2008, p. 353). 

 O binômio quente-frio relaciona-se também com doenças como a gripe. 

Destarte, no período de mudança de estação deve-se tomar muito cuidado, pois “dá 

muita gripe perigosa”, afirmam. Uma senhora diz que a gripe “é tipo uma quentura.” 

Dona Ana diz que a gripe vem do contato do corpo com a chuva- fria com o corpo- 

quente, ou da poeira, da quentura para o frio, do frio para o quente, deixando o corpo 

mole, propício para gripar.  

 Relacionam a asma a uma gripe muito forte ou que esta vem de uma gripe, assim 

como a dor de garganta (ver figuras 33 e 34) e a tosse. A friagem que o corpo toma é 

sempre motivo para piorar a gripe que pode virar asma para alguns. Na asma é 

importante vomitar para expulsar o catarro e não saber que remédio tomou para que o 

tratamento surte efeito, além de serem utilizadas partes de animais como banha de boto, 

tatu ou a espinha ou banha do poraquê. O mesmo foi observado por Silva (2008, p.352), 

entre os ribeirinhos do Alto rio Negro, onde a gordura de pirarara (peixe) é utilizada 

para a asma e a gordura e espinha de poraquê para o derrame e reumatismo. O fato da 

pessoa a ser tratada da asma não poder saber o que está sendo ingerido é também citado 

nesta região, sendo um dos tratamentos próximo ao encontrado no Maruanum. Consiste 

em cuspir na boca do peixe (araripirá ou jacundá) vivo e jogá-lo na água, no Maruanum 

é da piranha (figura 32). 
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NOME DA 

PESSOA 

PLANTA/ 

MATO/ANIMAL 

 

SINTOMA MODO DE USAR 

Dona Orlandina Esturaque 

 

Caapitiú 

 

Panama  

 

 

 

 

Esturaquinho  

 

 

 

 

 

 

 

 

Japana branca  

 

 

 

 

 

 

Hortelã grosso 

 

 

Brasileirinho 

Tosse e gripe 

 

Gripe  

 

Dor de garganta 

 

 

 

 

Chá gostoso de 

beber e bom pra 

gripe 

 

 

 

 

 

 

Gripe 

 

 

 

 

 

 

Tosse 

 

 

Asma 

Xarope 

 

Banho da folha 

 

Tira aquele suco pra curar dor de garganta do bebê. Tem 

um líquido azedinho gostoso que cura a garganta. Eu 

acho que ela tem uma proteína que nem o limão que cura 

a gripe. 

 

Toma e faz banho na cabeça, ferve, põe pra serenar e dá 

o banho. Os antigos dizia isso porque de manhã ele ta 

gelado, aquilo ajuda a refrescar a cabeça, a gripe que 

tem na cabeça, a constipação como chamavam 

antigamente. Tem uma proteína muito forte, é como um 

desinalador, aquilo ajuda, ele é muito forte. Acho que é 

mais o cheiro dele, que põe pra serenar e escorre pela 

cabeça e alivia. 
 

Faz o banho, põe pra serenar, ela é também forte, tem um 

cheiro, passa na cabeça. Bota banho no sereno e passa 

aquilo assim (da nuca pra testa), você vê aquela 

quentura sair da cabeça, sai a gripe, pode passar que 

sai aquela água quente, a quentura. Todas essas 

plantas é assim, sempre sai quente. 

 

Chá com esturaque e mel. 

 

 

Chá com 3 pingos de banha de boto ou tatu   

Dona 

Mariquinha 

Casca do jutaí 

Eucalipto 

Hortelã grande 

Limãozinho comum 

 

Castanha do caju+ hortelã 

grosso+ patcholi+ 

pirarucu+banha do 

poraquê ou cidreira com  

banha do poraquê 

 

Algodão  

Mastruz  

Tosse de gripe 

Tosse 

Gripe 

Gripe 

 

Asma 

 

 

 

 

 

Catarro  

Catarro  

Xarope com mel 

Xarope da casca e folha 

Chá da folha 

Banho de manhã (na cabeça- de trás pra frente, 

com água fria); chá da folha com mel 

 

Chá – bota pra cuspir na boca da piranha e joga 

no rio de volta, mas a pessoa nunca pode comer 

piranha, se não volta, nem saber qual é o 

remédio. 

 

Sumo com mel 

Sumo da palma com mel 

Dona Maria  Caapitiú 

Babosa 

Gripe 

Tosse e catarro 

Folha pra banho 

Goma com mel 

Dona Joana Caapitiú 

Limão  

Gripe  

Gripe 

Folha pra banho 

Banho da folha na cabeça- de trás pra frente 

Dona Ana 

Alves 

Gengibre 

 

Japana 

 

 

Manjericão 

 

 

 

Eucalipto 

Tosse, gripe 

 

Catarro, gripe, 

tosse 

 

Gripe, 

aborrecimento 

de criança 

 

Gripe 

Chá; obs. Quem tem pressão alta não pode; 

 

Xarope, ou esfrega folha na água e passa na cabeça 

ou banho; 

 

Com água quente ou fria esfrega na cabeça; 

 

 

 

Banho 
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Limão 

Manjerona 

Cravo 

Gripe 

Asma 

Asma 

Banho 

Xarope da folha com mel 

Mistura no álcool e passa no corpo 

Dona Ana  Cebolinha 

 

Desinflama 

 

 

 

Sabugueiro e andiroba 

Gripe 

 

Dor de 

garganta 

 

 

Asma  

Xarope 

 

Bate e põe na garganta, o líquido é bom pra 

desinflamar, a folha vai secando, vai saindo a 

inflamação. 

 

Bate e toma, sem a pessoa saber e deixa vomitar, 

se souber não cura, volta tudo, os antigos diziam. 

Maria José Chicória e espinha de 

poraquê 

 

 

 

 

Andiroba 

Asma 

 

 

 

 

 

Asma 

Seca a espinha; soca 3 pezinhos de chicória inteiros 

e faz chá; queima a espinha, pila e põe no chá, não 

pode dar em dia de lua e  a pessoa não pode saber, 

senão não cura. Acho que a eletricidade dele 

ajuda. 

 

Com mel- tomar pra vomitar e por pra fora aquilo 

(asma) 

Não quis ser 

identificada 

Cebolinha Asma Cozinha bem, porque ela é braba, é cria da 

natureza, bebe e põe pra vomitar aquela baba (da 

asma) 

Figura 32: Uso de plantas para tratamento de gripe, tosse, dor de garganta e asma 

  É interessante notar também que os remédios utilizados para gripe e dores na 

cabeça são banhos que se faz na cabeça para tirar a “quentura da cabeça” e estes banhos 

devem sempre serenar, ou seja, sempre frios e quando jogados na cabeça sai sempre 

uma água quente que traz a cura e o alívio, como explicam. Novamente a relação de 

oposição do quente-frio, mas agora no tratamento. A senhora que definiu a gripe como 

sendo uma quentura diz que tomar banho frio de manhã cedo ajuda a ir combatendo a 

gripe.  

 A “síndrome quente-frio”, com relação aos alimentos e ao corpo 

humano, é derivada da medicina hipocrática e da teoria dos humores; 

poderia ser considerada uma “pequena tradição” derivada de uma 
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“grande tradição”, nos termos propostos por Redfield (WOORTMAN, 

2008, p.17)
75

. 

 Woortman (2008) afirma que o saber popular relaciona esta síndrome (quente-

frio) ao corpo humano, dizendo que o corpo humano é constituído de duas partes: a 

cabeça e o corpo: o cérebro na cabeça e o coração no corpo. O primeiro branco e sem 

sangue seria considerado frio, governa as idéias e o segundo vermelho e sanguíneo seria 

quente, governa o corpo. A mulher se distingue do homem por possuir mais um órgão: o 

útero, vermelho e sanguíneo que governa a menstruação e gera crianças (2008, p.20).  

Essa diferença, segundo as representações populares, implica que na 

mulher o equilíbrio está em permanente perigo de ruptura, 

notadamente nos períodos de menstruação e gravidez, momentos em 

que a mulher é percebida como „perigosa‟ no plano social. Se o útero 

evita o desequilíbrio fisiológico, evitando a contaminação de uma área 

„fria‟ e não sangüínea (a cabeça) por outra, „quente‟ e sangüínea, a 

mulher é, contudo, percebida como potencialmente causadora de 

desequilíbrios no plano da sociedade. A neutralização dessa 

periculosidade social, e não só do desequilíbrio fisiológico, depende 

de comportamentos adequados, em que se destacam as prescrições e 

proibições alimentares (idem, p.21). 

 Neste sentido, haverá para a mulher restrições alimentares e resguardos 

específicos relacionados à menstruação e à gravidez, abordados adiante. 

 Woortman mostra como, no âmbito dos saberes populares, o organismo humano 

é composto, portanto, de partes “frias” e “quentes”, como um conjunto em equilíbrio. Se 

houver uma quebra deste equilíbrio quando o “sangue sobe à cabeça”, ou quando se 

“esquenta a cabeça”, ou seja, quando o domínio “sem sangue” e “frio” é invadido pela 

“quentura” do domínio do “corpo” (op. cit., p.22), haverá a doença, como o derrame, 

paralisia, a gripe, tosse, dor de garganta e asma explicitados acima e demais doenças 

descritas neste item.  

                                                           
75

 Woortman universaliza a síndrome quente/frio, afirmando que abarca o Brasil, a América Latina, o 

mundo mediterrâneo e culturas africanas. Os princípios da medicina hipocrática teria se difundido no 

interior do Brasil por manuais de cirurgia e botânica e medicina caseira, em meados do século XIX. A 

teoria dos humores de Hipócrates há quase 25 séculos organizou uma dietética. Essa organização teve 

como princípio a atribuição ao corpo qualidades inerente às estações do ano e às várias regiões e solos do 

planeta – quente/frio, úmido/seco. Assim, pessoas, partes do corpo, doenças, alimentos e curas seguem 

esta classificação. Hipócrates via o corpo combinado de água e fogo, estes elementos por sua vez devem 

estar em harmonia para a manutenção ou alcance de equilíbrio. Um corpo sadio seria com frio e calor em 

proporções equilibradas (ARAÚJO, 2002, p. 66). 
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           Figura 33- Preparação do desinflama para tratamento de dor de garganta; Fonte: foto 

da autora, 2010 

 

 

           Figura 34- Aplicação do desinflama na garganta de Dona Mariquinha; Fonte: foto da autora, 

2010 
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3.2.1 Saúde e Doença das Mulheres e dos Recém-Nascidos 

 As mulheres, como dito acima, por terem seu corpo diferenciado dos homens, 

necessitam de cuidados especiais em determinados momentos da vida. A menstruação é 

o primeiro momento e, segundo as mulheres entrevistadas, deve-se fazer dieta e evitar o 

contato com a friagem, portanto, também com a argila (no caso das louceiras) que é fria, 

por prejudicar a saúde neste momento. Dona Orlandina explica que chá de hortelã é 

bom para a cólica e o porquê: 

Quando a gente vai menstruar a gente fica inflamado, aquele sangue 

vai sair porque aquilo ta inflamado, usa o hortelã pra desinflamar e 

não sentir dor. Porque o hortelã é uma planta que tem um líquido 

muito forte, este líquido faz tirar a dor, faz refrescar, aliviar as dores 

que a gente sente.  

 Dona Tita, explica que quando a mulher está menstruada ou quando tem filho 

quer comer de tudo, mas que não se deve. Os alimentos como o abacaxi, leite cru e 

laranja, não devem ser ingeridos. Explica que fruta ácida é “danada pra criar cisto que 

provém do sangue, quando tá menstruada e não resguarda de comida e de repouso, 

provoca este tipo de coisa.” Frutas ácidas e leite cru são considerados alimentos 

reimosos para as mulheres e outras pessoas que possuem, por exemplo, problemas de 

estômago e, portanto, não devem comer tais alimentos que prejudicam ainda mais a 

saúde. 

A “reima” - possivelmente um termo derivado de rheuma e que 

também designa “mau gênio” - é uma “qualidade” do alimento que o 

torna ofensivo para certos estados do organismo e em certos 

momentos da vida da pessoa. Assim, por exemplo, o alimento 

“reimoso” “faz mal para o sangue”, “agita o corpo da pessoa”, “põe a 

reima [do corpo] para fora”. Um alimento “reimoso” só pode ser 

consumido por alguém em perfeitas condições de saúde. Tal como 

ocorre com as qualidades de “quente” e “frio”, a “reima” também 

exprime uma relação entre o alimento e o organismo. O alimento 

“reimoso” não pode ser comido por quem esteja com o próprio corpo 

“reimoso”, isto é, com o “sangue agitado”, com reumatismo, com 

feridas da pele (WOORTMAN, 2008, p. 23). 

 Segundo Dona Raimunda alguns exemplos de alimentos reimosos são: porco, 

pato, boi comum, peixe de pele, jiju (peixe de escama), camarão, maracujá, laranja e 
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açaí (para quem tem gastrite). Maria Helena acrescenta: piranha, perema, caranguejo, 

pacu, peixe de pele como a dourada, jacundá e branquinha; caititu, queijo e banha de 

porco. Raimunda explicou que dependendo da condição de saúde da pessoa alguns 

alimentos serão ou não reimosos para ela, como é o caso de frutas ácidas e do açaí.  

 Orlandina que foi parteira em determinado momento da vida, explicou que 

aprendeu com sua mãe, que também era parteira, e relatou diversos saberes e cuidados 

que se tinham (hoje diz que não conhece mulheres novas que fazem isso) quando iam 

ter filho e cuidados no período pós-parto: 

Antigamente nós pensava a barriga, passava alecrim e alfazema... na 

semana dos oito dias pegava o penso, aí com fogareiro passa o penso 

em cima do fogareiro com alecrim e alfazema e então pensava por 

umas três vezes, depois de frio passava de novo no fogareiro... pra 

tirar a friagem. 

  As figuras 35 e 36 abaixo representam o penso: um pano com quatro pontas para 

amarrar na barriga da grávida. 

 

 

Figura 35: croqui do penso 

  

Figura 36: Dona Orlandina demonstra como se usava o penso na barriga. 

 Fonte: foto da autora, 2009. 
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A gente fazia banho pra tirar friagem também: ralava gengibre, fritava 

na andiroba e passava na barriga. Para o parto ser mais rápido passava 

na barriga um pedaço de cebola frita na banha da galinha com pedaço 

de chicória, uns meses antes de nascer.  A gente tomava vinho branco 

na hora da comida e água inglesa, todo dia de manhã. Pra vento 

amarrava a cabeça pra não dá dor de cabeça, não podia tomar chuva.  

Pra evitar estria os antigos falam que quando passava a dor na barriga 

pra não ficar com dor torta, não passa a mão, a unha na barriga e nem 

no seio que dá estria, só passar a mão. Olha eu, não tenho estria. 

  

Outro momento muito importante para a saúde da mulher é o resguardo pós- 

parto. Orlandina explica: 

41 dias de resguardo, não carregar peso, nenhuma atividade doméstica 

durante oito dias. Só coisa leve à partir dos 9 dias, nem costurar com 

agulha de mão pra não perder a vista. Só comer frango, caldo, peixe 

escolhido- não reimoso, não de crista abatida. Óleo nem pensar! No 7º 

dia tomava purga de mamona simples pra limpar o intestino. 

 Giuliana: e quando não faz resguardo o que acontece? 

 Orlandina: desmantela a barriga, dá péssimo corrimento, mais rápido perde as 

forças [no envelhecer]. 

 

 Outra senhora, Dona Maria, de 80 anos, conta como foram os cuidados no tempo 

em que teve seus filhos: 

Não tive nenhum remédio da cidade, tudo em casa, e olha, eu não sou 

barriguda. Tinha minha sogra, me puxava, tomava purgante. As 

meninas hoje tem parto, no outro dia ta andando, não tem resguardo. 

Não comia tudo comida, não são puxada, não toma purgante, não faz 

nada. Dante não acontecia nada, hoje fica tudo magra, tudo feia. Pro 

trabalho, a mulher não gosta de trabalho, nem do serviço da casa. Eu 

não dou pra isso, não gosto de ficar no meio do lixo... No resguardo 

não podia comer peixe de pele, porco. Nos oito dias depois do parto, 

só galinha. Até miúdo hoje elas comem, primeira coisa que apodrece. 

Não podia lavar roupa por oito dias, não podia fazer nada, nem 

carregar balde d´água. A sogra dizia que mulher quando tem filho fica 

com o corpo aberto. Não podia tomar banho de rio, sair... Quarenta 

dias depois voltava a fazer tudo. O trabalho de casa voltava depois de 

8 dias... Puxava a barriga com azeite de andiroba, depois de oito dias 

dava uma purga de mamona, água inglesa...Hoje não respeitam nem 

pai, nem mãe... 
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 Em entrevista com Dona Tita, quando questionada sobre o fato da mulher ficar 

com o corpo aberto depois do parto como dito por Dona Maria no relato acima, ela 

explica: 

Tita: É fica aberto sim. Porque nós mulheres, nós abrimos tudinho 

nosso corpo, a carne abre assim, pra ganhar aquele bebê, ainda se for 

normal. Fazendo aquela força, abrindo. 

Giuliana: Por isso que você fica aberta? Por isso tem resguardo? 

Tita: É verdade. 

Giuliana: Essa é a origem do resguardo? 

Tita: É. Se for cirurgia não, não abriu tudo. 

Giuliana: Resguardo só pelo perigo? 

Tita: Não, porque o parto não é a menstruação, o parto é o amarelo, 

líquido amarelo. 

Giuliana: Quantos dias? 

Tita: quarenta, quieto dentro de casa são oito dias. Depois assim você 

pode fazer almoço, lavar, só não pode pegar chuva e sereno, faz muito 

mal. Tem mãe que fica até doida da cabeça. O parto é aquele branco, 

aquele branco que sobe pra cabeça [e pode deixar a mulher doida]. 

Giuliana: Comida? 

Tita: Galinha, depois carne, depois de oito dias só come a carne 

vermelha porque transforma isso da mulher, isso aí se transforma no 

sangue da mulher. Peixe e galinha pode. Porco não. Laranja e abacaxi 

antes de fazer oito dias dá um escorrimento muito forte. Depois pode 

comer tudo.  

Giuliana: Aí sangue vai se dissolver?  

Tita: É vai dissolver. Só tem o parto. 

  

Dona Mariquinha iniciou o seu aprendizado com as plantas para remédio 

caseiro, quando começou a ter seus filhos. Numa entrevista, compara como foi no 

tempo de seus primeiros filhos e como é hoje em dia, comentando ainda as 

conseqüências para a saúde da mulher que não faz resguardo.  

 

Mariquinha: Foi assim que começou... Eu acredito, tem muita gente 

que não acredita. Foi Deus que ensinou tudo. Se a gente não acreditar 

vai acabando nossa tradição de tudo. Vai acabando tudinho. Olha só, 

no tempo de dantes, minha mãe, até eu mesmo, quando eu tive meus 

filhos primeiros tinha resguardo né? Agora essa moçada a gente não 

sabe se elas estão de resguardo, não tão, andam no mato assim 

mesmo, a gente olha pra elas parece que nem tiveram filho, não 

tiveram nada. E o tempo de dantes, as mulheres era uma mulher sadia. 

Tinha uma mulher aqui que nós ia pra roça, nós capinava, das 7h00 às 

11h da manhã. Capinava o tempo todinho sem reclamar de uma dor. E 
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eu não posso fazer isso. Deus me livre! Tem uma hora assim abaixada 

eu já tenho dor. 

Giuliana: Porque a senhora acha que ela conseguia e a senhora não? 

Mariquinha: É o resguardo mana! Porque olha quando a gente tem os 

filhos da gente... Dante tinha esse negócio de puxar, puxadeira, 

colocava aquele penso na barriga. Eu não sei o porquê que faziam 

isso, mas antes a gente tinha mais resguardo. Hoje daqui pra cá não fiz 

mais resguardo. 

Giuliana: E além de não poder namorar o que mais não podia no 

resguardo? 

Mariquinha: Não podia carregar peso, não pode andar rápido, não 

pode pular, não pode subir escada, e agora... 

Giuliana: Tem coisa que não podia comer também? 

Mariquinha: Tem, coisa reimosa, peixe de pele, pato, porco... comida 

reimosa dante não comia. Agora come tudo, né? 

Giuliana: E podia andar no mato? Na água? Tomar banho de rio? 

Mariquinha: Não! Nada assim podia, só em casa mesmo. 

Giuliana: E quanto tempo? 

Mariquinha: 40 dias. 

Giuliana: Hoje tu não conheces ninguém que faz isso? 

Mariquinha: Não conheço ninguém, o que fazia dantes, acho que é 

bem pouco que faz... aqui mesmo eu não conheço ninguém que faça 

isso mais. 

Giuliana: Nenhuma parte? 

Mariquinha: Acho que comida ainda tem gente que resguarde a boca, 

mas as outras coisas não! A gente não vê. 

Giuliana: A senhora acha que fisicamente o corpo das mulheres que 

pararam de fazer resguardo mudou? 

Mariquinha: Mudou. Muda muito, iiih... O tempo de dantes era 

mulher forte, terminava o resguardo elas faziam o trabalho 

delas...agora as mulheres tudo fraca, não compensa...eu tiro por mim. 

Nos primeiros filhos eu resguardava. Dos outros não resguardei. 

Resguardava assim pra comida, mas se eu quisesse lavar uma roupa já 

pulava pro quintal, eu lavava minha roupa, varria a casa, e isso é uma 

coisa que não pode fazer, limpar a casa. Fazia tudo e agora a gente ta 

desse jeito que problema que dói barriga, as cadeira e puxa pra cá, 

puxa pra lá e num se tem resguardo de nada. Antigamente era tudo 

bem resguardado. Inclusive eu acho que dantes se a gente saísse pro 

rio assim, ah! Não presta ir pro rio assim menstruada que o boto vai 

fazer o mal pra pessoa. Agora a mulherada vai pro rio, não ta nem aí. 

 

 Uma das doenças que ocorre apenas com as mulheres é a abomina, que pode 

atacar, inclusive, durante o parto, Dona Tita explica: 
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Ela se transforma quase assim tipo essa hepatite, ela transmite um 

pouco do fígado, do sangue do rim, joga um pouco pro rim e o rim pro 

sangue, faz o sangue enralecer. Depois a pessoa incha, fica com 

canseira, a urina fica com cor de coca e com mau cheiro. A abomina 

vem de uma bactéria também que vai pro fígado, pro rim e pro 

sangue. Quando a mulher tem abomina durante o parto, perde o 

sentido, se contorce toda, espuma, parece epilepsia – dá uma colher de 

chá de manteiga pra gestante engolir e passa um pouco no estômago 

dela. 

 

 A abomina é relacionada à anemia para muitas mulheres ou é a própria anemia 

para outras, dizendo que a mulher fica fraca, sem energia (ver figura 37).  

 Outra doença que acomete principalmente as mulheres é a mãe do corpo fora do 

lugar. Em entrevista com uma jovem mulher de 28 anos ela me relatou seu caso, 

descoberto depois de muitos anos e relacionado com a falta de resguardo no pós-parto, 

ainda neste relato há ênfase na importância do conhecimento da parteira, diferente do 

conhecimento dos médicos:  

 

Uma pessoa idosa em Macapá, parteira, indicada pela enfermeira do 

Maruanum explicou o que é que eu tinha... É aquela questão de que eu 

tive cinco filhos e não tinha resguardo, aí ela falou daquela questão de 

desmantelo, no umbigo da mulher, se você deitar e pôr a mão tu sentis 

algo pulsando, é mãe do corpo! O desmantelo é na mãe do corpo, está 

fora do lugar. Antigamente eu ouvia falar que as mulheres ficavam 

embaixo do mosquiteiro oito dias, sem fazer nada. Agora as mulheres 

fazem tudo. Teve uma mulher aqui dois dias depois já tava mexendo 

na casa, puxando cadeira, e é isso que é o desmantelo. Dona Tita me 

explicou também: a mãe do corpo ta ligada a tudo que o corpo 

funciona, se a mãe ta fora do lugar acontece um desequilíbrio. 

Comecei a sentir mal desde 2002. Meu último filho foi em 2000. Eu ia 

sempre ao médico, em clínicos, tomei remédio controlado, eu tinha 

muita dor de cabeça. Porque devido há tanto tempo tendo isso eu já 

tava meio descontrolada emocionalmente. Por isso o remédio eu 

tomava e não sentia melhora de tudo e quando parava sentia muito 

pior. Fui no médico então e disse que ia parar. Todos os exames que 

faziam dava tudo normal. Eu sentia tonteira, fraqueza, fazia qualquer 

coisa e tremia, quase sempre que dormia eu acordava tremendo, como 

se eu tivesse trabalhado a noite toda. Às vezes me receitavam 

vitamina, comecei a ganhar  peso e cortava a vitamina. A fraqueza só 

aumentava. Teve um dia que eu falei pra minha mãe que eu ia morrer. 

Ela [a mãe] falou que um dia tava mal e era pra tomar ovo batido com 

vinho, aí ficava boa, parava, ficava pior do que antes. Minha sogra 
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dizia que o problema era de barriga. Eu não sei se escutei, não 

lembro... A mulher de Macapá me puxou e disse que a mãe do corpo 

tava fora do lugar e a mulher fica fraca quando isso acontece. Porque 

tive muito filho e não fiz resguardo... Tenho muitos filhos e tinha que 

carregar um e outro, carregava peso. Ela me ensinou um remédio: uma 

mistura de canela, café, leite ninho, manteiga, vinho e aí fica como 

uma papa, de noite esquentava e morno passava num papel e colocava 

sobre o umbigo, dormia com aquilo. Senti um abalo no corpo todo, 

falei pro meu esposo que eu tava tremendo. Me diziam que tinha 

passado muito tempo, que eu tava fraca, por isso senti tanto. Passei até 

ficar melhor. Passei um mês, toda noite. Fiquei melhor, mas eu não 

paro. Depois que eu passei por uns três meses, parei e voltou tudo. Fui 

na Tita. Tava me sentindo fraca de novo. Meu esposo falou que ele 

tinha me levado lá pra ela me puxar. Tita disse que era difícil pra 

puxar, porque eu tinha muitos gases, que isto atrapalha pra puxar e 

tratar, porque ela [mãe do corpo] fica saindo do lugar. Falou da mãe 

do corpo, dos sintomas que eu tinha, igual a outra mulher. Que 

quando a mulher ta com a mãe do corpo fora do lugar, a mulher fica 

fraca, tem enjôo, tonteira. Parou de puxar, então eu perguntei se tinha 

algum remédio pra passar: aventosa (pra tirar gases) e najarana 

(desinflamatório), são dois paus. Ela vai fazer uma garrafada quando 

eu conseguir estes paus [que só tem no rio Matapi], vai vinho, noz 

moscada, outros paus... este remédio é pra fortalecer a mãe do corpo 

pra ela poder parar [no lugar]. Ela se mexe, às vezes sobe, às vezes 

desce. Enquanto eu fizer muita coisa, lavar roupa, estender roupa, 

limpar a casa, começo a sentir fraqueza, o corpo treme todo. Tanto 

tempo com este problema, fiquei deprimida, estressada. Vou lá na Tita 

pra ser puxada, aí eu melhoro. Já fui lá mais de cinco vezes. Quando 

eu sinto que ta no lugar, já ta bom. Quando não sinto enjôo, não fico 

tonta, faz uns quatro ou cinco meses que vou lá ser puxada. O remédio 

é bom mesmo, mas devido ter passado tanto tempo não coloca mesmo 

no lugar, melhora, mas, é mais difícil pelo tempo. A mãe ficou fraca, 

aí não adianta só passar, teria que tomar o remédio pra ela ficar forte. 

As pessoas falavam muito isso, mas eu sempre falo que é visão de 

velho, por isso nunca acreditei nisso. Eu vejo assim, que o corpo da 

gente é tão complexo que nem na medicina explica tudo e que os 

conhecimentos dos velhos explicam muita coisa. O conhecimento de 

pai pra filho. Se os médicos tivessem esse conhecimento seria 

diferente... a Tita já é bem velha, ela tem o conhecimento, mas 

ninguém mais sabe. De ela querer ensinar alguém. Aqui no Maruanum 

não tem ninguém. A Tita é a parteira, experiente e conhecedora do que 

ela faz. Quando é uma parteira dessa, a mulher durante os oito dias ela 

acompanha a mulher. Outra causa, quando a mulher tem parto normal, 

faz muita força e sai tudo do lugar. Por isso as parteiras que entendem, 

depois puxam as mulheres pra colocar tudo no lugar. É bom conversar 

com ela e a mulher de Macapá porque elas falam de um jeito tão 
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convincente que a gente acredita mesmo. É meio complicado de 

acreditar, mas pra quem passa por isso... Por que a ciência explica, dá 

uma explicação cientificamente hoje, amanhã dá outra... Minha mãe 

me ensinou a evitar abomina e eu fiz na gravidez, laranja da terra com 

sal, colocava no sereno e tomava e fazia banho. Não tive problema 

nenhum durante a gravidez... 

 

 Dona Tita explica o que é a mãe do corpo: 

 

Os gases tiram ela, ela inflama e fica fora do lugar e a falta de 

resguardo. É tipo uma bexiga, faz parte do útero e faz parte do pênis. 

Ela liga tudo no corpo, se ta fora do lugar a pessoa fica fraca, fica 

agoniado, roda a cabeça, fica escura a vista. No homem se ele toma 

um choque, uma queda muito forte com o cóxis também pode sair do 

lugar. 

  

Durante a gravidez, a mulher pode e deve comer o que quiser, não há restrições 

alimentares. O cuidado é com o corpo no sentido de não se machucar, não cair e 

alimentar-se bem para ter saúde física para o parto e para o bebê em formação. Já no 

período do parto a mulher, por “abrir seu corpo”, deve ter cuidados com sua restituição 

e, portanto, resguardar-se. A alimentação não pode ser reimosa, já que o corpo encontra-

se num período sensível. Como Dona Tita explicou, com o líquido branco e amarelo do 

parto que deve se transformar em sangue vermelho para a restituição do corpo, só então 

poderá iniciar uma alimentação menos restritiva. Este líquido branco e amarelo do parto 

está associado à loucura de algumas mulheres no pós-parto, quando este pode subir à 

cabeça, ao invés de descer e transformar-se em sangue vermelho, o natural.  

 Nos relatos de Orlandina e Mariquinha é demonstrado o cuidado em manter o 

corpo quente, sem entrar em contato com a friagem, para isso usavam o penso e a 

diminuição radical das atividades cotidianas. É interessante que no período da 

menstruação os resguardos são muito parecidos: a alimentação reimosa, o cuidado com 

a friagem e o repouso. Estes dois momentos da vida da mulher são marcados como 

ciclos que se iniciam e devem ser resguardados para não gerar doenças. No ciclo 

findado, passa-se a comer de tudo e praticar as atividades sem problemas. 

 Araújo (2002) explica que desde a menarca a mulher deve se submeter a 

cuidados especiais, momento este em que a menina passa a ser considerada mulher, 

partilhando das regras do mundo feminino. A autora relaciona este momento com o 
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espaço doméstico, representado pela geração e cuidado da vida, ao contrário do 

masculino, relacionado à força viril e aos espaços externo e público.  

 A menstruação e o resguardo são momentos de afastamento do universo 

masculino e as interdições aos elementos deste mundo são mais fortemente marcadas. Já 

na menopausa cessam os resguardos, pois é fim do ciclo reprodutivo, não é mais 

criadora de vida, pois não gera vida e não dá à luz. No período menstrual e pós-parto as 

restrições são semelhantes no que concerne ao resguardo por se tratar de momentos 

liminares, em que se deixa uma condição para assumir outra, momento em que a mulher 

tem suas defesas fragilizadas. O resguardo nos dois períodos cessa quando é possível 

uma nova gravidez. Araújo afirma que se trata de um período de passagem, que marca o 

fim de um ciclo e o início de outro (2002, p. 71). 

 Neste sentido, o resguardo garante que as mulheres passem por este período 

liminar, característico de transitar por domínios diversos, em que podem se 

desequilibrar e levar o desequilíbrio a todo grupo ao qual faz parte (idem, p.72). O 

resguardo, quando não realizado, traz prejuízos à saúde, como nos relatos acima, sendo 

um dos piores a mãe do corpo fora do lugar, que é a dona de nosso corpo e propicia que 

tudo funcione corretamente, é a ligação de todo o corpo humano, outro é o citado 

anteriormente, do líquido do parto subir à cabeça e enlouquecer a mulher. Araújo, 

explica: “As restrições impostas à mulher de resguardo estão também associadas a um 

modo de pensar o corpo, os seus órgãos e fluidos, assim como a natureza, os alimentos, 

doenças e remédios como quentes e frios” (op.cit, p. 72).  

  No caso das louceiras, o resguardo na menstruação e no parto é fundamental. 

Nesse período, a atividade de produção de louças é proibida. Além disso, fazer louças 

pode gerar friagem, que é prejudicial para todas as mulheres menstruadas.  

Outras mulheres, que não louceiras, necessitam de resguardo para se protegerem 

também dos seres encantados, como o boto. Estes fatos demonstram que mulheres e 

bebês, por terem cheiro de sangue, têm a possibilidade do contato com o mundo 

sobrenatural. 

 O recém-nascido além de necessitar se proteger de encantados, quando percorre 

junto com os pais água e floresta, os domínios dos outros, precisa de outros cuidados, 

por isso o resguardo é para ele também. Evitar o vento na cabeça da criança é um dos 

cuidados no período do resguardo. Dona Tita contou duas situações em que teve que 
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curar recém-nascidos, a primeira restabelecendo o calor do corpo da criança e a 

circulação sanguínea, o segundo relacionado ao vento: 

 

Se nasce roxo, enrola a criança numa toalha morna com vinho 

amornado. Vento na cabeça: bebê que toma vento na cabeça de 

repente- a moleira toma vento e cabeça cresce- cozinha ovo, descasca, 

deixa em pedaços, depois cozinha mais até formar óleo, este óleo 

passa na cabeça da criança... 

 

 Araújo observou que tanto as mulheres no pós-parto quanto o recém-nascido 

estão num estado em que a comunicação com o mundo torna-se perigosa. Seus 

pesquisados afirmam que neste período os corpos estão abertos: a mulher por manter 

um canal aberto para a passagem do sangue e o bebê por estar num processo de 

construção corporal e com a moleira aberta (o que levaria a cabeça crescer se tomar 

vento, citado no relato acima). O corpo aberto propicia ataques externos, saída da alma, 

isto é, a morte (2002, p. 84). 

 O resguardo em Maruanum, segundo os mais velhos, envolviam os homens 

também, apesar dos homens entrevistados dizerem que não ou então afirmarem que era 

impossível resguardar-se por terem que manter a sobrevivência da família. Maria 

Helena e Seu Picanço durante entrevista discordaram, então a esposa indaga o marido: 

 

Não lembra quando criança tava com muita dor no corpo, dizia que 

parar um pouquinho pra ver se melhora a situação da criança? 

Seu Picanço responde: Mas como ia parar? 

 Maria Helena continua: oito dias depois do parto não torcia a fralda 

pra não espremer, pra não dar dor no corpo da criança. Dizia que se 

espremesse a fralda da criança dava dor no corpo da criança. Eu não 

sei, mas eu não espremia. E quando dava dor no corpo pegava o junco 

que estrala, pega e estrala em cima da criança traaaaaaaa! E jogava 

fora, ou enrolava com a camisa do pai quando ele chegava em casa e o 

pai tinha que ficar acomodado um pouco, era o que diziam, a mãe dele 

dizia! 

 

NOME DA 

PESSOA 

PLANTA/MATO SINTOMA MODO DE USAR 

Dona 

Mariquinha 

Casca do caju 

Verônica 

Barbatimão 

 

Compressa de ovo de 

Inflamação do útero 

 

 

 

Mãe do corpo fora do lugar 

Chá e banho de asseio 

Chá da casca 

Chá da casca, junto com barbatimão 
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pato com canela 

 

Folha de castanhola 

 

 

Abomina 

Colocar em cima do umbigo 

 

Banho e chá 

Edigleuma Verônica 

Barbatimão 

Mucajá  

Pariri  

Najarana 

Laranja da terra e sal 

Infecção de mulher 

Infecção de mulher 

Anemia 

Anemia 

Inflamação da mulher 

Abomina 

Chá 

Chá  

Raiz – chá 

Chá da folha 

Garrafada com pau 

Sumo no sereno pra tomar e banho 

Dona Orlandina Ampicilina de planta 

 

 

 

 

Oriza, hortelã e 

canafixe 

 

Sucuriju de planta 

 

 

Hortelã grande 

 

 

Garrafada de verônica, 

canafixe, barbatimão, 

arruda, sucuriju de 

planta, anani, aroeira, 

alho, canela, unha de 

gato, jucá, sucuúba  

 

 

Garrafada de arruda, 

alfazema, alecrim, 

cravinho 

 

Manteiga  

Dor de urina 

 

 

 

 

Cólica 

 

 

Inflamação 

 

 

Cólica 

 

 

 

Ferida de câncer no útero 

 

 

 

 

 

 

Mãe do corpo fora do lugar- 

dá dor de cabeça, enjôo, 

vômito, tonteira 

 

Abomina- urina grossa 

 

Chá pra desinflamar, é cicatrizante, dói, 

mas sara, é o sumo muito forte, roxo, 

esse líquido tem um poder muito 

grande. 

 

Chá  

 

Chá. As parteiras quando puxavam a 

barriga da gente e dizia que tava 

inflamada dizia logo pra tomar chá de 

sucuriju. 

 

 

 

Chá – desinflama a inflamação da 

menstruação, aquele sangue vai sair 

porque aquilo ta inflamado, o líquido 

forte dele. 

 

 

 

 

Toma a garrafada, puxa e faz emplastro- 

tem uma proteína a garrafada, sumo 

escuro 
 

Quando da no parto dá manteiga e puxa 

ao redor do umbigo 

Dona Maria Amor crescido 

Barbatimão 

Verônica 

Inflamação do útero 

Inflamação de mulher 

Inflamação da mulher 

Chá  

Banho de asseio 

Banho de asseio 

Dona Ana 

Alves 

Caju  

 

 

Murarema 

 

 

Verônica 

 

Barbatimão  

Unha de gato 

Siquiúba 

Anani 

Pau d‟arco 

Inflamação da mulher 

 

 

Infecção da mulher 

 

 

Inflamação da mulher 

 

Inflamação da mulher 

Inflamação da mulher 

Idem ao anterior 

Idem 

Anemia  

Casca com água, beber ou passar. O caju 

cura como ele mesmo quando corta a 

casca dele vai fechando devagarinho, 

aos poucos, assim faz na gente. 

 

Casca pra chá 

 

Chá e banho de asseio- é travoso vai 

sarando as doenças que a gente tem. 

 

Chá da casca e banho de asseio 

Chá da casca 

Chá da casca e banho de asseio 

Chá da casca 

Dona Tita Sabão grosso 

 

Esturicão  

Câncer do colo do útero 

 

Inflamação de mulher 

Banho- combate bactéria que causa o 

câncer 

Banho de asseio por 30 minutos 
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Verônica com 

paricazinho, casca da 

goiaba branca e casca 

do barbatimão 

 

Manteiga 

 

 

Copaíba 

 

 

Inflamação do útero 

 

 

 

Abomina na hora do parto 

 

 

Evitar filho 

 

Banho de asseio 

 

 

 

 

Engolir uma colher de chá e passar na 

barriga 

 

Pílula  

Dona Joana Verônica e barbatimão Inflamação da mulher Banho de asseio 

Dona Graça Arruda fêmea 

 

 

 

Barbatimão  

 

Verônica 

 

Unha de gato 

Anani  

 

Uxi-roxo 

Aborto  

 

 

 

Dor uterina 

 

Hemorragia 

 

Inflamação da mulher 

Cisto uterino 

 

Cisto uterino 

Chá- por ser tão forte o que tá no 

sangue vai desmanchando (no caso de 

aborto espontâneo, não para causar) 

 

Chá da entrecasca ou deixa de molho na 

água 

Deixa de molho e bebe 

 

Chá da casca 

Entrecasca na água 

Entrecasca- chá, é meio travoso e 

amargoso, solta um vinho que tenho 

certeza que é o que cura essas doenças 

Dona Ana Tabaco e alho 

 

 

Folha de embaúba 

roxa, folha de 

guarumã e laranja da 

terra 

Mãe do corpo fora do lugar-  

tonteira, fraqueza, enjôo, mal-

estar, sufoca a gente; 

 

 

 

Abomina- é igual anemia 

Faz “esfreguição” pra puxar e reza 

cruzando a mão, puxando pra acertar pro 

lugar,, dizendo: quando o sol sentar pra 

colocar a mãe no lugar, três vezes. 

 

Chá ou banho; laranja deixa serenar com 

sal amargo e toma suco e faz banho 

Figura 37: Tratamento de doenças da mulher 

  

Por ser a mulher mais suscetível a determinadas doenças e às agressões de 

sobrenaturais, toda esta parte de cuidados na menstruação e no parto é amplamente 

conhecida entre as mulheres de Maruanum, assim como os cuidados com seus filhos 

pequenos. Além disso, como demonstrado na maioria dos quadros, são as mulheres as 

maiores conhecedoras das plantas que curam, isto pelo fato de que, além de sua saúde,  

ser o ambiente doméstico o espaço primordialmente delas.  São elas as responsáveis 

pela saúde, alimentação e cuidados em geral com a casa, quintal e jardim. Os homens, 

considerados grandes conhecedores, tiveram mães, avós ou sogras que cultivavam e 

utilizavam os remédios, portanto, com elas aprenderam os saberes referentes às plantas 

que curam (quando não são pajés). 
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3.2.2 Dentada de Cobra e Ferrada de Arraia 

 

 Por se tratar de duas lesões causadas por animais e a ferida ser igualmente 

dolorida e difícil de tratar, todos os interlocutores a consideram próximas, se não iguais 

(ver figura 38). Pelo caráter de difícil tratamento, são poucas pessoas que sabem curar. 

Havia, inclusive, em Maruanum um senhor conhecido como curador de dentada de 

cobra, já falecido.  Por se tratar de um conhecimento valorizado, ele se mantém na 

memória de sua filha, Dona Zezé.  

 Francisco Assis dos Santos, conhecido como Chico Graúdo, aprendeu com seu 

pai a curar picada de cobra, o avô de Dona Zezé, conhecido como “o Graúdo”. O avô 

fazia os remédios, mas não dizia como eram feitos. Quando era bem velhinho mostrou 

os remédios e ensinou o seu filho, pai de Zezé, o chamado Chico Graúdo. Relata Dona 

Zezé: 

Lavava a boca com álcool e chupava o veneno e depois fazia os 

remédios, pilava, fazia emplastro. Pra aprender tinha que ser picado 

pela cobra pra depois ser curado e aí aprender a fazer curar. Meu avô 

quando não podia ir na hora [da picada] mandava a camisa dele para 

pôr na cizura da cobra pra segurar a dor até ele chegar. Levava o 

remédio e sempre chupava, mas quando já tava inflamado aí não 

chupava mais e mandava a pessoa ir pro médico e tomar soro, depois 

ele curava. Os remédios misturava com pólvora e sempre que dava 

matava a cobra. Ele dizia que o pai dele [bisavô de Zezé] matava a 

cobra, tirava o fígado e colocava em cima da cizura. Meu pai chupava 

e fazia o remédio. Depois fazia resguardo total das pessoas. Não 

entrava ninguém, fazia os curativos todos os dias, trocando os 

curativos durante oito dias. 

  

É significativo que, para aprender a tratar a picada, era preciso primeiro ser 

mordido pela cobra, fato que segundo Dona Zezé, fez com que ninguém realmente se 

interessasse em aprender, pois ninguém queria se submeter a isso. Essa concepção é 

muito semelhante às dos povos indígenas, entre os quais um pajé só se torna capaz de 

curar se, antes, foi acometido por doenças e males que depois poderá curar (GALLOIS, 

ip., 2011). Outro aspecto relacionado ao complexo do xamanismo indígena (idem, 

2011) é que um pai, depois de ser picado e ter aprendido a curar, podia passar sua 

capacidade de curar pela camisa que vestia, aliviando a dor do paciente até conseguir 

estar presente. Esta relação com ser picado de antemão para depois aprender e passar o 
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alívio por sua camisa refere-se à transmissão a partir do corpo e seus fluidos, adquirindo 

a capacidade de aprendizado e de cura.  

  Dona Zezé fala sobre o conhecimento de uma senhora que hoje realiza 

tratamento de picada de cobra e arraia: “aprendeu com Paulino, velho que curava lá no 

Torrão [do Matapi], era meu tio.” Esta senhora explica como trata: 

 

 As árvores do mato assim que eu já fiz [remédio] foi pra dentada de 

cobra, é uma cebolinha que chamam, que a gente, que grela aqui no 

pátio. A gente arranca aquela soca dela, faz o chá é dá para aquela 

pessoa que tá com picada de cobra. Cobra só jararaca e aquela cobra 

que dá na beira d água toda rajada, como é o nome dela? Aquela uma, 

acho que chamam coral. Pergunto: Uma vermelha e preta? É essa uma 

mesma, responde. Foi essa aí que eu curei com esse remédio. Arranca 

a soca, porque só aparece de inverno, é cria do mato mesmo, ela só 

aparece de inverno, de verão ela some tudinho. Aí a gente tira aquela 

soca, aquela sai tudo “arrodando”, tipo uma cebola, aí faz o chá e dá 

pra pessoa beber e aquela „babaria‟ dela põe na ferida e amarra. Um 

dia todo amarrado. Eu só dei uma vez pra pessoa e sarou. Não teve 

dieta, não teve perigo nenhum, não inchou. Foi batata nela. E pra 

picada de arraia a gente dá essa aningueira – dá na água, parece um 

cipó, um bucho assim, um muruti, dá umas folhas, a gente tira aquela 

folha dela do grelo, traz, bota numa panela de alumínio com tampa, 

bota pra ferver tampada. Aí a senhora pega a mesma folha da 

aningueira tira da panela e põe a folha em cima [da tampa]. Se a arraia 

mordeu no pé, você vai agüentar aquela vaporação conforme a 

senhora agüenta aquela quentura, em cima da folha, aí fica tipo um 

suador na perna, vai adormecendo tua perna, aí quando termina a 

gente vai três vezes, aí quando termina de fazer a gente dá um 

voltarem, uma pílula, tem injeção também, aí dá e pronto. Da arraia eu 

já curei três. Até aqui esses um que eu fiz não teve mais nada, eu fiz 

pra uma menina do tamanho dela [apontando para uma menina de 3 

ou 4 anos de idade], fiz pra um rapazinho do tamanho do meu neto. E 

pra um rapaz que foi batido de cobra também. 

 

 Na entrevista com Seu Mariano e Dona Antonia, quando explicavam porque o 

fel da paca era bom para curar derrame, relacionaram isto com o fato da paca viver 

junto com a jararaca, em seguida seu Mariano conta como os antigos descobriram um 

mato que curava picada de cobra. Transcrevo a entrevista: 

 

Mariano: eu vou contar uma história: o jacurarú [lagarto] com a 

cobra. Eles brigam, brigam, brigam, quando a cobra ta pra matar ele, 
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ele sai, se esfrega numa folha e volta a brigar. Quando a gente vê 

assim, vê a folha que ele se esfrega a gente usa pra picada de cobra, 

pro veneno. Ah! Então não é que ele briga? 

Giuliana: Ele sabe qual folha ele usa pra se proteger? 

Mariano: É ele sabe curar, a cobra briga, a cobra morde, quando ele 

ta meio baqueado ele sai e se esfrega na folha e volta. 

Giuliana: Os antigos sabiam? 

Mariano: Sabia, viam, quem dera nós sabia, vivia com ela [a folha].  

Giuliana: Tem que ver na hora que ele ta brigando e saí, aí vê qual é a 

folha. 

Mariano: É, quando ele voltava, já voltava curado pra briga. 

Mas tem outro remédio pra picada de cobra: raspa a casca do 

jenipapo, tira o sumo e põe na água, mais o junco e cachaça. 

Giuliana: Pra tudo tipo de picada de cobra? 

Mariano: É. Quando é picado de cobra não urina, quando bebe isso, 

põe urina. Não deixa urinar [a picada de cobra]. Se beber tudo, aí ele 

urina. 

Giuliana: E isso sara? 

Mariano: Isso corta o veneno da cobra, põe urina, bebe muita água e 

a pessoa não urina, quando bebe o remédio urina. 

 

 Além da dor natural da dentada de cobra, Dona Orlandina e Dona Maria Helena 

explicaram que algumas pessoas que tem fala “doída” provocam ainda mais dor quando 

falam perto de quem está com a ferida aberta, e que, além da dor a ferida começa a 

jorrar sangue. 

 

NOME DA 

PESSOA 

PLANTA/ MATO 

/ANIMAL 

 

SINTOMA MODO DE USAR 

Dona Maria 

Helena 

Lava com sabão e 

procura médico; 

Antigamente: jalapa+ 

guaraná+ jenipapo+ 

pólvora 

Enjôo, febre, corpo mufino, 

dor de cabeça – picada de 

cobra e ferrada de arraia 

Quem curava vinha com tabaco, chupava 

com álcool na cizura pra não virar 

enzipla. 

Dona 

Raimunda 

Caroço de abacate Ferrada de arraia 

 

Caroço ralado põe em cima da ferrada e 

não pode andar descalço, tem que 

ficar quieto, não pode comer comida 

reimosa porque inflama. Acho que o 

travoso do abacate e o frescor dele que 

cura. 

Dona Orlandina Café em pó, folha da 

aningueira novinha 

Banha de boto com 

outra planta 

Ferrada de arraia- afeta o 

corpo todo 

Picada de cobra- o corpo 

incha, dor, mufino 

Defuma a folha e põe o pó junto e deixa 

o vapor na picada- tira a dor 

Não pode pisar em titica de galinha, 

não pode namorar, resguardo de 

comida reimosa, não pode andar 

descalço; não deixar gente de fala 

doída perto de quem está ferido. 

Dona Ana Leite da mangueira Picada de cobra- combóia Põe o leite na ferida; é travoso, isso que 
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(tronco) cura. 

Seu Duca “Quiboa” (água 

sanitária) 

Fel da paca 

Ferrada de arraia 

 

Picada de cobra 

Tira a dor, tira o veneno, deve ser o 

cheiro. 

É contra-veneno pra picada de cobra, 

pois paca vive com surucucu 

Dona Tita Banha de boto Picada de cobra e ferrada de 

arraia 

Tomar a banha e colocar em cima da 

cizura. 

Figura 38: Dentada de cobra e ferrada de arraia 

 

 

3.2.3 Dor de Estômago, Gastrite, Câncer 

 

 A dor de estômago não tratada pode virar uma gastrite, se esta também não for 

bem cuidada pode virar uma úlcera e esta se transformar em câncer se não tratada. Foi 

desta maneira que me explicaram a associação destas doenças e ainda disseram que a 

inflamação está presente em todos os casos (ver figura 39). Explicam que quando a 

comida não fez bem ao estômago, dando azia que permanece, dói até virar gastrite. 

Outra relação é com o fato de não lavar os alimentos, pegar um verme e este gerar 

inflamação, causando dor até virar gastrite. O câncer como dito é o caso não cuidado de 

dor estômago que foi piorando e não tratado. Quando não relacionado com a dor de 

estômago, dizem que qualquer ferida, baque ou mordida de piranha que não foram 

cuidados pode virar um câncer também. E ainda, explicam que um pequeno tumor que 

não é tratado, cresce e se torna câncer. 

 

NOME DA 

PESSOA 

PLANTA 

 

SINTOMA MODO DE USAR 

Dona Maria 

Helena 

Temperada de unha de 

gato, barbatimão, 

verônica, tapereba e 

jucá 

 

Gastrite – comida sem lavar, 

leite sem ferver, causa dor e 

inflamação, se não cuida vira 

câncer 

Tomar 

 

 

 

Dona 

Raimunda 

Garrafada com 

verônica, barbatimão, 

babosa 

Babosa e mel, 

barbatimão, unha de 

gato, sucuúba, ipê 

roxo- temperada 

Boldo e hortelã 

Câncer- vem de uma 

inflamação que não foi 

tratada 

Gastrite- comer coisa azeda, 

açaí, dá dor, azia, ferida e 

vira gastrite 

 

Dor de estômago -vem da 

comida azeda 

O amargoso faz sarar. 

 

 

 

 

 

 

Toma o chá, arrota e alivia. 

Dona 

Orlandina 

Siquiúba e unha de 

gato 

 

Dor de estômago e gastrite- 

vem de verme, de má 

alimentação, bebida alcoólica 

Chá da casca com unha de gato; 
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Babosa; 

Garrafada com aroeira 

 

Câncer- de um baque que não 

trata, da gastrite, inflamação 

 

Babosa pra câncer da próstata; 

Garrafada pra ferida no útero 

Dona Ana Ampicilina, siquiúba Dor de estômago e gastrite: 

gera de um verme, dá gastura 

no estômago 

Chá da casca da siquiúba ou leite com 

ampicilina- é travoso, vai fechar o que 

tá aberto 

Dona 

Mariquinha 

Siquiúba Dor de estômago: de comida 

reimosa, bebe muito e fuma 

muito 

Chá da casca. 

Não quis ser 

identificada 

Noni 

 

Siquiúba- casca, leite 

de amapá, leite da 

bananeira, leite do 

pião branco 

Câncer: vem da gastrite 

 

Dor de estômago e gastrite: 

dor no estômago, azia quando 

come, “azedume” 

Chá: aprendeu com médico. 

 

Toma o leite puro ou com água e chá da 

casca de siquiúba- os leites são travosos 

ou amargos que fecha ferida 

Dona Tita Hortelã grossa 

Leite de gado 

 

 

 

 

 

Casca de goiaba 

branca e paricazinho, 

verônica, barbatimão; 

Lavadeira- flor rosa  

Dor de estômago e gastrite- 

De muito verme dá dor de 

estômago; gás no estômago 

acumulado quando não come 

na hora, este vento faz buraco 

no estômago e vira gastrite 

 

Câncer no colo do útero e 

outros- vem de uma bactéria 

no colo do útero ou de 

alimentação mal lavada 

Pra dor de estômago: chá de hortelã e 

tomar leite em jejum; 

Pra gastrite pilar hortelã na água ou 

mascar. 

 

 

 

 

Chá 

 

Seu Duca Cebolinha 

 

 

 

 

Dor de estômago: comer 

muita coisa que faz mal, 

comer comida quente e tomar 

água gelada 

 

 Chá 

 

 

 

 

Figura 39: Dor de estômago, gastrite e câncer 

 

 

 

3.2.4 Dor de Barriga, Diarréia, Dor de Cabeça, Inflamação, Dor de Urina, Reumatismo 

 

 De maneira geral a dor de barriga e a diarréia estão relacionadas com 

alimentação mal lavada, pode ser também da água e do leite ou quando a pessoa come 

em demasia de uma mesma comida. Todos dizem que tanto a dor de barriga como a 

diarréia são acompanhadas de dor de cabeça, por se tratar de uma inflamação ou 

infecção na barriga que dói (ver figura 40). 
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NOME DA 

PESSOA 

Planta 

 

SINTOMA MODO DE USAR 

Dona Maria 

Helena 

Japana, caapitiú, 

alfavacão, hortelã 

grande, catinga mina, 

arruda 

 

 

Alfavaca 

 

 

 

 

Anuirá, verônica, 

casca do caju, de 

manga, hortelã, elixir 

paregórico 

 

 

Marupazinho, casca de 

manga, casca de 

andiroba 

Dor de cabeça: de uma gripe, 

pressão alta, febre, sol 

quente, barulho, dor de 

barriga 

 

 

Dor de barriga: de 

menstruação, de uma diarréia, 

da água, comida mal feita 

 

 

Diarréia: da comida, da água, 

do leite, é tipo uma 

quentura 

Banho frio e esfregar na cabeça com 

cabeça abaixada: a água sai quente, a 

água sai quente porque dor de cabeça 

deixa a cabeça quente; a fortidão das 

plantas, aquele cheiro passa pra 

cabeça e sai na água quente 

 

 

 

 

 

Menstruação: chá alfavaca 

Chá: tudo pau travoso, faz arrotar, pum, 

tem que soltar vento aí passa a dor; 

 

 

 

Chá: travoso e amargoso sara e refresca 

Dona 

Raimunda 

Tapereba, verôncia, 

barbatimão 

 

 

Camilitana, alho e 

casca de laranja 

 

 

Diarréia: de uma infecção, da 

dor de cabeça, febre, dor de 

barriga 

 

Dor de barriga: comeu algo 

que não fez bem, infecção 

Chá: fecha a infecção - travoso 

 

 

 

Chá  

 

Dona 

Orlandina 

Jucá 

 

 

Boldo com desinflama 

Dor de cabeça: de raiva, 

infecção, gripe, susto, febre. 

 

Dor de barriga e diarréia: de 

uma comida que prejudica o 

intestino, excesso de gordura, 

de dor de cabeça, de comer 

muito uma mesma comida 

 

Põe n álcool e passa na fonte (têmporas), 

nas testa e cheira; 

 

Chá  

Dona Ana Hortelãzinho 

 

 

Arruda, catinga mina, 

alho, junco pipioca 

Diarréia e dor de barriga: 

vem de verme, de comida 

 

Dor de cabeça: de sinusite, 

gripe, dor no corpo 

Chá: o ardume que ele tem é igual de 

pimenta, isso que cura. 

 

Temperada: passa na testa e cheira. 

Dona 

Mariquinha 

Anador de planta, 

mastruz, cravo 

amarelo 

 

Folha de eucalipto, 

japana branca e roxa  

 

Arruda , catinga e alho 

 

Dor de barriga e diarréia: 

vem de verme, gases, diarréia 

 

 

Dor de cabeça 

Chá  

 

 

 

Chá de eucalipto com japana 

 

Arruda, catinga e alho no álcool e amarra 

na cabeça- cheiro 

Não quis ser 

identificada 

Casca do caju e fruta 

Limonada de tapioca 

 

Dor de barriga e diarréia: 

comida que faz mal, dá 

mufineza 

Chá ou comer fruta 

Tomar limonada de tapioca com suco de 

caju 
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Catinga mina, chicória 

 

 

 

Dor de cabeça: aborrecimento 

, do corpo quente que toma 

banho frio, da gripe, de dor 

de barriga 

 

Banho na cabeça; pode por no álcool e 

ficar cheirando e passar na testa 

Dona Tita Hortelã de folha 

grossa 

 

 

 

 

Laranja da terra, 

arruda 

 

 

 

 

  

Dor de barriga e diarréia: 

ameba, verme ou de uma 

cólica de uma inflamação de 

menstruação 

 

 E espreme a folha e bebe: o cheiro e cor 

verde do sumo curam. 

 

Arruda põe no álcool e cheira; 

 

 

Laranja: ferve a folha e põe no sereno e 

passa na cabeça (de trás pra frente). 

 

Seu Duca Catinga mina 

Vindicáa e caapitiú 

 

 

Andiroba,caju e 

manga, verônica, 

barbatimão e jucá 

Dor de cabeça 

 

 

 

 

Diarréia 

 

Catinga:soca com junco e põe no álcool 

e passa na cabeça, na testa – é cheirosa 

Vindicáa e caapitiú: Rala e soca no 

álcool: é cheiroso 

 

Sumo da casca: são travosos por isso 

funciona pra diarréia 
 

Figura 40: Dor de barriga, diarréia e dor de cabeça 

 

 A inflamação por sua vez, se não devido a dores de barriga e diarréia, 

inicialmente sempre é relacionada a problemas uterinos de uma menstruação, do parto 

ou de problemas advindos destes, relacionados com cisto, mioma e em alguns casos 

com a laqueadura. Outro fator que leva a uma inflamação é a comida reimosa, pois 

segundo Dona Orlandina: “quando a gente tem qualquer coisa, eu, por exemplo, 

reumatismo no meu pé e como pirarucu, camarão, provavelmente vai inflamar, a minha 

garganta a mesma coisa.” Outras pessoas relacionam com um golpe ou corte em alguma 

parte do corpo e também com a infecção urinária, dor de urina, como falam. Esta última 

devido a utilizar roupas apertadas e não urinar toda vez que sente necessidade ou por 

problemas no rim, como pedras. 

 O reumatismo é tratado como uma inflamação, cujos sintomas são dores no 

corpo ou em partes específicas do corpo como mãos, pés, joelhos. Dona Raimunda diz 

que os antigos (e muitos atualmente) relacionavam com a friagem no corpo e todos 

dizem que quando chove ou vai chover, piora muito a dor. Normalmente o tratamento 

relaciona-se com pomadas caseiras que massageiam a parte dolorida, aquecendo-a. 

Todo processo inflamatório, relacionados às doenças descritas vem com febre, segundo 
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a maioria dos entrevistados.  A febre, por si só, dizem que qualquer coisa pode 

ocasionar: um aborrecimento, preocupação, dores, gripe, cansaço muito intenso, o 

choque térmico do corpo quente com o frio (citados anteriormente) e praticamente todas 

as enfermidades relatadas neste item (ver figura 41). 

 
NOME DA 

PESSOA 

PLANTA/MATO/ANIMAL 

 

SINTOMA MODO DE USAR 

Dona Maria 

Helena 

Pacuã, esponjeira, mastruz, 

semente de sucupira, azeite 

(andiroba) 

 

Quebra-pedra, gameleira 

 

 

 

Barbatimão, unha de gato, 

jucá- temperada 

 

Babosa com mel e vinho 

Reumatismo: 

enfraquecimento dos ossos; 

 

 

 

Dor de urina: de uma 

infecção de alguma 

“paragem”, nos rins ou 

bexiga 

 

Inflamação: de comida 

reimosa, do reumatismo 

 

Inflamação do útero: do 

parto, laqueadura, 

menstruação 

Faz massagem toda noite, alivia a 

dor 

 

 

 

 

Chá: pau travoso 

 

 

 

 

Chá: travoso que cura 

 

 

Beber em colher 

Dona 

Raimunda 

Azeite (andiroba) 

 

Barbatimão, verônica, unha 

de gato  

 

Canafixe, folha de camuti 

 

Reumatismo: vem da 

chuva, da friagem 

Inflamação: de um 

tumorzinho, de um 

ferimento, é quente. 

Dor de urina: problema no 

rim, dói todo o corpo 

Desinflama porque é quente 

 

Faz “esfreguição”, e chá – refresca a 

inflamação 

 

Chá: é calmante, refrescante, faz 

urinar muito 

Dona 

Orlandina 

Buchinha, andiroba, banha de 

tartaruga, óleo de pracaxi, 

sebo de Holanda 

 

Ampicilina de planta, 

desinflama 

 

Azeite (andiroba) com álcool 

Inflamação: de infecção 

urinária, dos órgãos, ovário, 

de um golpe, incha 

 

Dor de urina: não fazer xixi 

quando tem vontade, é 

infecção que dá 

 

Reumatismo: de baque 

Pomada caseira ; 

 

 

 

Chá  

 

 

 

Passa onde dói 

Dona Ana Desinflama  

Ampicilina 

 

Canafixe e folha de graviola 

 

Inflamação: de ferimento, 

baque 

 

Dor de urina: vem da 

relação sexual, infecção no 

canal da vagina 

Chá: chá ou põe sumo na 

inflamação- o líquido que cura; 

 

Chá: canafixe é azedinha 

Dona 

Mariquinha 

Vassourinha e canafixe 

 

 

 

 

Timbó  

Dor de urina: de comida 

reimosa, dor no canal da 

vagina e às vezes febre 

 

 

Reumatismo : muita 

friagem no corpo 

Chá  

 

 

 

 

Põe no álcool e passa onde dói: 

minimiza a dor 
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Não quis ser 

identificada 

Osso de capivara, raiz de 

timbó no álcool; 

 

Caco de barro ou de uma 

pedra 

 

Cascado caju, casca da 

amexeira, alfavaca e sabão de 

barra 

 

Reumatismo: dor nos ossos, 

em algumas “paragens”, 

incha; 

Dor de urina: prende a 

urina, dói 

 

Inflamação: no útero, 

algum micróbio, algum 

bicho que passa na 

calcinha- formiga, maruin, 

embuiá, barata 

Põe num pano e põe onde tá inchado, 

queima e faz chá: é amargoso 

 

Põe o caco ou pedra no fogo, depois 

tira e urina em cima, os antigos 

dizem que é bom 

 

Banho de asseio e chá- é travoso e 

ajuda a sara as feridas e lavar com 

sabão; 

Dona Tita Canafixe  

 

 

Banha de sucuriju e cânfora 

Banho em água morna com 

álcool 

 

 

Japana branca, folha laranja 

da terra 

 

 

 

 

 

 

Vassourinha na cachaça e na  

cânfora 

 

 

  

Dor de urina: pode ser dos 

rins, do começo da próstata 

 

Reumatismo: pega friagem 

e dos nervos, ossos 

 

 

 

Inflamação que vira 

enzipla: da no sangue e sai 

pra fora, pode dar na 

cabeça, 

 

 

 

 

 Se for do útero é da 

menstruação, de mioma, de 

cisto 

 Chá: pra dor, se for a próstata só 

cirurgia. 

 

Passa onde dói 

 

 

 

 

Ferve e põe pra serenar 

 

 

 

 

 

Banha e cede a quentura da 

inflamação 

 

 

Se for do útero: resguardo de comida 

reimosa ácida e leite cru 

Figura 41: Inflamação, dor de urina e reumatismo 

 

 

3.2.5 Ferida Brava 

 

 A ferida brava de modo geral relaciona-se à picada de pium, sendo uma picada 

que nunca seca, secretando sempre um líquido (tudo indica que seja leishmaniose) (ver 

figura 42). Relacionam com diabetes, pois a ferida não sara; com “furada” de prego; 

mordida de piranha e outros insetos como besouros. O que a caracteriza são feridas que 

nunca fecham e nunca secam, por este motivo, consideradas bravas. Apenas Dona Tita 

disse que se aproxima de picada de cobra, pois ferida brava é causada por picada de um 

inseto, o pium, e picada de cobra também, pois segundo ela “cobra é inseto, os dois 

vivem na floresta”. Muitas pessoas não souberam dizer nenhum tratamento. Algumas 

relatam que só o remédio da farmácia cura, outras que nunca viram remédio da farmácia 
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curar (talvez sendo outra picada, que não leishmaniose, são curadas com remédio 

caseiro). 

 

NOME DA 

PESSOA 

PLANTA 

 

SINTOMA MODO DE USAR 

 Manga, jucá, taperebá, 

barbatimão, verônica 

Ferida que não sara, escorre 

secreção, pode vir de um 

baque, ferrada de inseto ou 

furada de prego 

Chá da casca e sumo em cima da 

ferida; é travoso, desinflamatório. 

Dona 

Orlandina 

Sal torrado, casca de 

mamorana; 

 

 

Amor crescido 

Ferida não cuidada pode virar 

ferida brava; picada de pium, 

de meruaçu, de piranha, pode 

virar câncer. 

Banho; 

 

 

 

Pilar amor crescido e passar na ferida. 

Dona 

Mariquinha 

Raspa de pau: caju, 

paricazinho, tapereu e 

sulfa 

Às vezes é o sangue da 

pessoa que tá ruim. 

Passa sumo na ferida. 

Figura 42: Ferida brava 

 

 

3.3 CATEGORIAS DO MUNDO SENSÍVEL: CHEIROS, GOSTOS, SUMOS E 

CORES 

 

 Foi apresentado nos diversos quadros (na coluna modo de usar em negrito) que a 

eficácia dos remédios se dá através da percepção do mundo sensível, ora por cheiros 

bons, fortes, ruins, ora pelo gosto amargo, travoso ou ainda pela cor característica, como 

vermelho, verde e roxo do sumo a ser ingerido. Por exemplo, cheiro bom da manjerona, 

e forte da arruda e catinga de mulata, o gosto amargo e travoso de uxi- roxo, a cor verde 

de hortelã e o roxo da ampicilina. 

 Cada pessoa, no entanto, pode perceber e utilizar esta eficácia de modo 

diferente, o que está enfatizado também nos quadros apresentados. Por este motivo 

montei o teste de cheiros e gostos a fim de averiguar semelhanças nesta percepção. É 

preciso ressaltar que por se tratar de um teste realizado com temperos secos os cheiros e 

gostos não são os mesmos do que se fossem frescos e, ainda, que o teste foi aplicado 

sem permitir que os interlocutores vissem o que estavam experimentando. O teste foi 

realizado com oito mulheres para identificar semelhanças de uso entre as interlocutoras; 

semelhanças no critério de uso de plantas segundo gosto e cheiro com o intuito de 

averiguar se os métodos de utilização das plantas e matos seguem a mesma lógica 
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observada nos quadros apresentados. Nas figuras 43 e 44 abaixo, apresento o resultado 

dos testes.  

 Note-se que nesses gráficos, mantenho a terminologia nativa utilizada pelos 

entrevistados, para qualificar gostos e cheiros. Adiante procuro explicar como são 

percebidos alguns desses cheiros, como ardoso, queimoso, manso e enjoado. 

 Analisando os dois gráficos percebe-se que as sensações entre cheiro e gosto 

variam sobre o mesmo tempero, como esperado, afinal sentir um cheiro e gosto sem 

saber o que se está cheirando e degustando, provocam outras sensações do que 

experimentar e cheirar determinado vegetal que se está vendo, pois trazemos na 

memória estas sensações, diferente do que foi proposto neste teste. Segundo Shepard Jr. 

(2004), o estudo dos sentidos documenta o papel dos sentidos na terapia com plantas 

“medicinais” e a sensação pode ser entendida como um fenômeno biocultural enraizado 

na fisiologia humana ainda construído através da experiência individual e cultural 

(2004:252)
76

. O resultado do teste comprova o que foi apresentado nos quadros 

expostos anteriormente, onde uma mesma planta pode ser considerada cheirosa por 

alguns ou pela maioria e, fedorenta para outros. Portanto, a sua eficácia também pode 

ser divergente. Na figura 44, adiante, são demonstradas as diferentes comparações feitas 

pelos interlocutores com os vegetais conhecidos pelos mesmos, assim como a utilidade 

destes. Vê-se que temperos desconhecidos como wasabi, páprica doce e curry foram 

comparados com vegetais conhecidos e seu atributo de cheiro forte, ruim ou gostoso, 

assim como o gosto queimoso ou travoso foi relacionado às eficácias conhecidas, 

destarte poderiam ser utilizados, mostrando que a eficácia é o que importa e desde que 

testada e comprovada será válida. 

 

                                                           
76

 Shepard Jr. estuda a relação entre os sentidos percebidos na eficácia das plantas utilizadas para fins 

terapêuticos entre dois grupos indígenas do Peru, compara como cada grupo percebe odor, gosto, irritação 

e visão. Atribui a estes eficácias de acordo com suas concepções de doença, como parte da cultura. Para 

saber mais ver: Shepard, Jr., G. H., 1999. 
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 Figura 43: Identificação de cheiros 

 

Figura 44: Identificação de gostos 
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TEMPERO PLANTA COM QUAL 

PARECE 

            

PARA O QUE UTILIZARIA? 

Cheiro   Gosto Cheiro Gosto  

AÇAFRÃO Arruda 

 Catinga de 

mulata 

Mangarataia 

 

Arruda 

Urucu 

 

Dor de cabeça 

Garganta 

Comida 

Chá 

„Esfreguição” 

Desinflamatório 

Chá 

Colorau 

 

WASABI (raiz 

forte) 

Ariá- cará 

Combuca podre 

 

Pimenta 

Buchinha 

Boldo 

Pimenta branca 

ou amarela 

 

Pimenta 

 

 

 

Tempero 

Chá para gases 

 

 

Dor nas pernas 

 

 

 

 

Tempero 

 

 

 

Dor nas pernas 

 

 

ALHO 

(tempero 

pronto) 

Pimenta de 

cheiro 

Alho 

Caldo knor 

Alho podre 

Alho 

 

Tempero 

 

Chá pra pressão 

Chá  

Tempero 

 

Chá pra pressão 

MANJERONA Tabaco verde 

Alfazema 

Alecrim 

Folha seca 

Hortelã 

Cana velha 

Alecrim  

Menta 

 

Aromatizante da 

casa 

Chá digestivo 

Dor de barriga 

Tempero 

Chá pra dor 

Chá digestivo 

Banho cheiroso 

Chá pra verme 

ALECRIM Vick 

Menta 

 

Noz moscada 

Banha de boto 

 

Mastruz 

Alfazema 

 

Mastruz 

 

Pau 

 

 

Andiroba 

Chá pra febre 

Chá pra dor de 

estômago 

 

Chá pra dor de 

barriga 

Tempero 

Passar nas pernas 

para dor 

Pulmão 

Quebradura de 

animal- 

cicatrizante 

Chá pra dor de 

barriga 

“Esfreguição” 

pra dor 

Febre 

 

PÁPRICA 

DOCE 

Tabaco 

Hortelã 

Folha seca 

Favo de mel 

Urucu 

 

Tabaco 

Jutaí 

Mastruz 

 

“Esfreguição” pra 

dor 

Gripe 

Garrafada 

Garganta 

 

“Esfreguição” 

pra dor 

Garrafada 

 

 

ORÉGANO Hortelã 

Mangaratai 

Erva 

Cravo 

Folha 

seca/tabaco 

Macela 

 

Manjerona 

Cravinho 

Boldo 

Arruda 

Manjericão 

Menta 

 

Chá 

Chá pra dor de 

estômago 

Chá dor de barriga 

Chá pra dor de 

cabeça 

Chá 

Dor 

Chá pra dor de 

estômago 

Chá pra dor de 

barriga 

Banho cheiroso 

LOURO Hortelã do Andiroba Garrafada Dor 
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sertão 

Vick 

Banha de 

sucuriju 

Pitiú de peixe 

Capim marinho 

 

Quina 

Mastruz 

Arruda 

 

Chá 

Dor 

Reumatismo 

Dor no joelho e 

pernas 

 

Reumatismo 

Desinflamatório 

Dor de barriga 

CURRY Vick 

Canela + algo 

Canela 

Caldo knor 

Gengibre 

Arnica 

Pimenta + algo 

Gengibre 

Chá 

Dor de cabeça 

Chá 

Garganta 

Baque 

 

Tempero 

Chá 

Garganta 

 

Dor de cabeça 

CANELA Hortelãzinho 

Canela 

Erva doce 

Puxuri 

Jasmim 

Noz moscada 

Canela 

Cravo 

 

Dor de barriga 

Dor de gases 

Fraqueza 

Comida 

Garrafada 

Perfume 

Dor de barriga 

Garganta 

Garrafada 

Chá 

Comida 

 

PIMENTA DO 

REINO 

Preciosa 

Manjerona 

Pucá 

Cravinho 

Erva medicinal 

Noz moscada 

Canela 

Cravo 

Chá pra gases 

Garganta 

Dor de cabeça 

 

Tempero 

Garrafada 

Dor de cabeça 

Fraqueza 

Figura 45: Teste de cheiro e gosto- semelhança e utilidade dos vegetais 

 

 A lógica da associação para uso de determinado cheiro é a mesma utilizada para 

explicar a eficácia das plantas relacionadas por mim nesta pesquisa. O universo das 

categorias do sensível é experimentado e comprovado, e desta experiência são tiradas 

conclusões de cura ou de descarte daquela planta, mato ou animal.  

 Desta forma o cheiro da catinga mina, da arruda, da manjerona e oriza, curam 

desde dor de cabeça por penetrarem na cabeça e dar o alívio, como retiram a dor e o 

calor da cabeça quando se faz banhos, assim como curam derrame e afastam malfazejos. 

São ainda consideradas melindrosas, ou seja, necessitam de cuidados maiores que 

outras plantas por serem mais sensíveis às pessoas (menstruação, mau-olhado). Outras 

plantas cheirosas terão sua eficácia também relacionada ao cheiro que penetra no corpo, 

retirando a doença e trazendo o relaxamento, o alívio para a pessoa doente. Quando o 

cheiro é forte, pode ser considerado bom ou ruim para as pessoas, mas no caso dos 

encantados ser forte é ser ruim, portanto a eficácia serve para afastá-los, como o alho, 

mucuracaá, vindicáa e cipó d‟ alho. 

 O gosto amargo pode estar relacionado ao tratamento do fígado como a quina, o 

gosto travoso do tapereu, verônica e barbatimão. Relaciona-se à cura de ferimentos 

externos e internos, como um corte ou então uma gastrite. O amargo é uma propriedade 
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apreciada como eficácia e o travoso idem, pois funcionam como um elemento que fecha 

a ferida, enjilha o ferimento, como dizem. Sobre o gosto amargo das plantas uma 

senhora afirma: “tudo que é amargo é remédio bom mesmo para várias doenças.” 

Plantas com sumo vermelho ou verde fortes são consideradas boas para 

determinadas doenças. Usando-se o sumo diretamente em uma ferida aberta ou então 

para ser bebido, para curar uma infecção urinária, como exemplo: a ampicilina com 

sumo roxo, o hortelã pequeno de sumo verde para tratar cólica menstrual ou do bebê, ou 

ainda o hortelã de folha grossa, que serve para tratamentos de vermes. 

 

 

3.4 ASSOCIAÇÃO DE DIVERSOS SABERES 

 

 Em muitos dos quadros acima apresentados e no conjunto das explicações de 

tratamento das doenças vemos que além de vegetais (mansos e bravos) há a utilização 

em associação com diversas banhas de animais (boto, sucuri, tatu) e de fel da paca, 

espinha de poraquê, além de outros alimentos como o vinho, ovo e margarina e ainda 

outras substâncias, como a creolina (incorporada no uso por um conhecimento vindo da 

leitura de um livro sobre cura das doenças, mais uma maneira de associação de saberes).  

 Há ainda uma associação de como a planta age, ou seja, qual sua eficácia e como 

sua ação de cura tem semelhança com o processo de obtenção de sua casca para 

remédio: o cajueiro, quando sua casca é cortada, acontece como um ferimento em seu 

tronco. Aos poucos a árvore vai se reconstituindo, fechando a ferida. Em nosso corpo 

algo semelhante se realiza: quando, por exemplo, no caso de ferida no colo do útero, a 

mulher faz seu banho de asseio e aos poucos esta ferida se fecha, reconstituindo o 

órgão, como ocorre no tronco da árvore
77

. Seu Duca associa a árvore da macaxeira com 

fortalecimento das pernas: 

 

Coloca a folha da macaxeira na água morna pra criança sentar e andar 

rápido, ter firmeza nas pernas. Funciona porque a árvore da macaxeira 

cresce rápido, aí funciona igual nos moleques. 

 

                                                           
77

 Ver “croatá” em apêndice, no quadro com demais plantas que curam que não entraram no conjunto das 

doenças aqui apresentadas por poucos interlocutores citarem. 
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 Outro exemplo, ainda não demonstrado é tratamento do baço e da tosse de 

guariba (a tosse é tão forte que lembra a vocalização de guariba, além da semelhança do 

cipó com a cauda do animal), explicado por Seu Mariano e Dona Antonia: 

 

Tirava a casca do jenipapo, media o tamanho do pé e botava no 

fumeiro e ia murchando, aí o baço também ia. Com a quentura ia 

enjilhando, o baço ia diminuindo também. Aí fica bom. A mãe que 

dizia e fazia [mãe de Mariano]. 

Essa tosse de guariba que a gente chama, lá no mato tem um mato que 

é vermelho que nem o rabo de guariba. Aquele ali a gente toma, faz o 

chá pra ir matando a tosse. É tipo um cipó, não lembro o nome. É 

vermelho e cabeludo, vai dando aqueles talozinhos. Se a gente olhar, 

acha. Bate ele e faz o chá. Dá aquela tosse e passa. Rabo de guariba, 

cipó, um cipozinho vermelho. Dá aquela tosse em criança, aí bate, faz 

o chá e vai passando. 

 

 Seu Duca explica o tratamento para dor de garganta e a associação de cura com a 

função de desenferrujar do óleo diesel e a “ferrugem da garganta” e ainda, o fel da paca 

que cura picada de cobra, pela associação de interação com a cobra como citada por Seu 

Mariano e Dona Antonia, no item dentada de cobra e ferrada de arraia: 

 

Usa óleo diesel com água, só três pinguinhos na água. Pode ver que 

tudo que é enferrujado ele ajeita, assim ajeita a garganta. Seu 

Mauricio que ensinou. 

 

Picada de cobra usa o fel da paca que é um contra-veneno que ela tem 

[por viver com a surucucu]. 

 

 São casos como estes que nos mostram que o conhecimento sobre plantas que 

curam estão associados a outros conhecimentos, fazendo parte do saber de remédios 

caseiros ou remédios do mato e percebendo que os ambientes como um todo fazem 

parte do saber que cura um mal, inclusive no que se trata de aprendizado relacionado 

aos vegetais que são conhecidos por caboclos e espíritos de luz, como veremos no item 

a seguir. Os animais são partes dos remédios utilizados em Maruanum e em outras 

regiões da Amazônia. No Alto rio Negro, no estudo realizado por Silva (2008), ela 

relaciona diversos animais utilizados, chamando-os de “animais medicinais”: insetos, 

aves, mamíferos e peixes. Por mais que minha intenção foi a de levantar os usos de 

plantas e matos, em diversas situações partes de animais são utilizados e relatados 
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juntamente com os vegetais, mostrando que esta separação não é válida, o que importa é 

a eficácia do remédio e o conhecimento que permite diversas associações. 

 A inclusão de diferentes alimentos como remédio compõem os tratamentos da 

mesma maneira que plantas e mato antes não conhecidos como remédio. A partir do 

momento que alguém utilizou e comprovou o uso, este será transmitido para outras 

pessoas e estas, ao usarem e comprovarem sua eficácia continuarão usando e 

compartilhando o conhecimento. A lógica do saber é a mesma para todas as coisas, o 

que importa é a eficácia e a experiência acumulada. É como diz a senhora que trata 

dentada de cobra e ferrada de arraia, ao me responder se o tratamento que ela fazia 

servia para todos os tipos de cobra ou somente de jararaca: “Mas eu vou experimentar. 

A gente tem que fazer pra ver se vai aprovando”. Ou retomando a fala de Dona 

Mariquinha, na primeira parte deste capítulo quando afirma que tudo é remédio, mesmo 

se não conhece, porque quando chega alguém e diz por sua experiência que funciona 

como remédio e é comprovado, vira remédio. Desta forma, conclui-se que “planta 

medicinal” não é uma categoria válida no Maruanum, a categoria é remédio caseiro, 

remédio do mato e outros tantos remédios de partes de animais, substâncias ou 

alimentos. 

   Outro item muito importante é o fato da maioria de meus interlocutores terem 

afirmado que: “remédio da farmácia não resolve, pode melhorar um pouco, mas que o 

que cura mesmo é o remédio caseiro”, e cada uma das pessoas que fizeram esta 

afirmação relataram casos de cura que conhecem, principalmente em se tratando do 

derrame, considerado doença brava. As pessoas podem até utilizar os dois remédios (o 

da farmácia e o caseiro), mas em se tratando do caseiro sabem como é feito, e conhecem 

sua procedência, já os da farmácia desconhecem a origem. Sabem que seu efeito é 

rápido, mas que muitas vezes não sara a doença, como dizem. O remédio caseiro 

demora mais pra tratar, mas quando trata, sara de verdade, afirmam. 

 A maneira pela qual abordei os saberes sobre as plantas, buscando compreender 

como este saber se conecta com a visão de mundo de meus interlocutores, enfatizei a 

compreensão das relações que se dão com os ambientes a partir das relações com seus 

donos para entender a proveniência de alguns males que acometem as pessoas em 

Maruanum. Por outro lado, não foi minha proposta promover um levantamento 

quantitativo sobre os vegetais utilizados. Desta forma, acredito que não apresentar os 
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nomes científicos não diminuiu a análise do saber nem tão pouco se afastou dos 

objetivos por mim propostos.  

 Assim, outras pesquisas sobre plantas que curam têm como enfoque a utilidade 

destas plantas em relação ao que estas tratam ou curam, mas não como se relacionam 

com os donos dos ambientes e geram males através da interação com os mesmos.  

 As diferenças podem ser notadas em trabalhos de van den Berg, Souza e 

Furtado, 1978; van der Berg, 1991; Santos et al. 2003; van der Berg, 2010. Os estudos 

de van der Berg foram realizados no Pará e de Santos no Amapá, em comum fazem uma 

abordagem etnobotânica de caráter biológico, que se baseia em listas de plantas 

utilizadas, seu nome popular, científico e seus usos. Em alguns casos aparece uso 

“espiritual”, como de plantas utilizadas para “tirar magia” ou sarar dor advinda de 

magia, no estudo de Santos, e “amansar criança”, tirar “mau-olhado, panemice, 

quebranto”, também advindos de forças mágicas, em van der Berg, 1978. Apesar de 

estes usos aparecerem não se faz distinção de uso numa análise de importância de tais 

situações para o grupo estudado, nem de onde viriam estes males no sentido de 

compreensão do universo simbólico do grupo. A pesquisa de Coelho-Ferreira em 

Marudá, Pará (2009) aponta usos de plantas para curar quebranto, mãe do corpo, 

panemice e explica os sintomas destas, mas também não abarca os saberes sobre os 

domínios dos outros, numa análise que possa diferenciar o uso dos vegetais que tratam 

doenças “físicas” e “espirituais”.  

 A seguir, figura 46, é um quadro comparativo de uso de algumas plantas que 

curam entre estudo de Coelho-Ferreira (2009) em Marudá, Pará e Maruanum, Amapá. A 

construção deste quadro compartivo teve como intenção enfatizar que entre regiões 

diferentes pode haver usos distintos para o mesmo vegetal
78

; o oposto também pode ser 

verdadeiro, já que o fluxo de troca entre Pará e Amapá é grande. 

 

Planta SINTOMA Local 

Amor crescido Músculo distendido, 

fratura, aborto, úlcera, 

fígado, piolho, caspa 

Hepatite, ferida brava 

Marudá 

 

Maruanum 

                                                           
78

 Foram utilizadas para esta comparação espécies vegetais identificadas cientificamente por Coelho-

Ferreira (2009) em Marudá e por Santos (2003) em Maruanum, para que fosse verossímil esta 

comparação, já que o nome popular pode variar muito. 
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Barbatimão Inflamações da mulher, 

colesterol, corte, 

inflamação; 

Inflamações da mulher, 

inflamação em geral, 

câncer, dor de urina, 

ferida brava 

Marudá 

 

 

Maruanum 

Cipó d‟ alho Mau-olhado, panemice, 

feitiço, descarrego, 

erisipela, reumatismo, 

mãe-do-corpo, dor de 

cabeça 
Feitiço, encante, malfazejo 

Marudá 

 

Maruanum 

Gergelim preto Golpe, convulsão, dor de 

cabeça, dor de dente 

Derrame, dor de cabeça, 

paralisia, choque térmico 

Marudá 

 

Maruanum 

Manjerona Quebranto, dor de cabeça, 

golpe, dor de dente 
Quebranto, dor de cabeça, 

asma, pulmão, garganta, 

aborrecimento de criança 

Marudá 

 

Maruanum 

Oriza Cólica menstrual, mãe do 

corpo, dor de cabeça, dor 

de dente 

Cólica menstrual, pressão 

alta 

Marudá 

 

Maruanum 

Sucuriju Náusea, cólica intestinal e 

estomacal, rim, urina; 

Inflamação de mulher, 

garrafada para câncer no 

útero, ferida de câncer 

Marudá 

 

Maruanum 

Urubucáa Tosse, gripe 

Dor 

Marudá 

Maruanum 

Figura 46: Comparação de usos de alguns vegetais em Maruanum e Marudá/ PA 
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3.5 PRÁTICAS CURATIVAS: BENZEDOR, PARTEIRA E PAJÉ 

 

 O benzedor Seu Alcides contou como iniciou seu aprendizado para rezar e 

benzer as pessoas, umas das práticas de cura em Maruanum, principalmente em se 

tratando de quebrante: 

Desde molecão eu aprendi a rezar. Quando eu nasci, que eu me criei 

um pouquinho eu aprendia rezar. Eu aprendi uma oração do São João 

Batista que hoje em dia eu acho até uma admiração. Nunca ouvi, 

ninguém me ensinou... era rapaz. Aí comecei a rezar quebrante. 

Chegava pessoa aqui e pedia par eu rezar os filhos deles, aí eu rezava, 

assim:  

Quem é da terra não morre 

Quem é do céu não se cria 

Na boca de quem não presta 

Quem é bom não tem valia. 

Eu também aprendi oração na bíblia pra mau-olhado, quebrante, antes 

eu converso com Deus, me preparo aí eu vou [na casa da criança ou 

iniciar a reza]: 

Deus te fez 

Deus te criou 

E Deus tire essa doença 

Que no teu corpo entrou 

No louvor de São Pedro 

E São Paulo 

Que saia do teu corpo 

Todas essas doenças 

Assim como Deus fez o cálice sagrado 

Que saia essa doença do seu corpo 

Assim como nosso senhor 

Jesus Cristo foi nascido em Belém 

Crucificado em Jerusalém  

Pois assim saia toda doença do teu corpo criancinha 

Tu és menina dos olhos do Papai do céu 

Aí eu rezo pai nosso. 

 

 As parteiras, como foi visto acima, podem nascer com este conhecimento ou 

aprender este trabalho com outra parteira. Mas para meus interlocutores sempre as 

pessoas que nascem com o saber são as mais conhecedoras, em quem mais confiam, 

seja benzedor, parteira ou pajé. São pessoas que normalmente não cobram pelo 

tratamento, pois segundo os pajés não lhes é permitido “porque dom de Deus não pode 

cobrar”. 
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 Dona Tita é parteira desde os 15 anos de idade quando fez um parto de gêmeos, 

de lá pra cá (hoje tem 62 anos) já realizou mais de 1000 partos, depois deste número 

deixou de anotar em seu caderno (data, nome da mãe e do filho). Ela explica que não 

precisa nem tocar na barriga da parturiente para identificar se a criança está bem, se está 

virada ou não e se ela tem condições de realizar o parto (se não, indica cesariana), ela 

diz:  

Mulher grávida vem aqui, não toco na pessoa, eu me concentro e se 

der pra eu fazer eu faço, se não falo pra ir pra Macapá fazer cirurgia. 

Já me pediram muito pra eu trabalhar dentro da maternidade, mas eu 

não aceito, ouço aquela voz: não, não, não! Porque acho que é muito 

sangueira, sabe? Pitiú muito forte. 

 

  Além de parteira é considerada curandeira ou pajé e benzedeira (este último 

poucas pessoas a consideram), dois termos utilizados localmente. E explica que tem 

clarividência, vê as pessoas “como se fossem transparentes, vejo a imagem [do corpo] 

como se fosse uma imagem de televisão”. Outras parteiras analisam as parturientes com 

toque na barriga e averiguando a saúde como um todo da mulher. Utilizam plantas 

mansas para tratar e ajudar no parto, como descrito anteriormente, e ainda algumas do 

mato. Possuem um conhecimento específico sobre o corpo feminino e realizam o 

acompanhamento da parturiente durante a gravidez e no período do resguardo. Como 

este saber já foi descrito, agora abordarei os aspectos do saber de pajé. 

  Dona Tita é sumidade em Maruanum no que se refere às diversas curas e relatou 

como se deu o início de sua prática, marcando em sua fala que desde a barriga de sua 

mãe era uma pessoa diferente: 

 

Quando eu estava pra nascer minha mãe tava indo banhar no rio. Eu 

nasci lá na beira, com a ajuda de minha tia que me pegou e eu dei um 

sorriso dobrado pra ela, como uma gargalhada, como seu eu fosse 

falar. A minha mãe ficou com muito medo e quis me dar. Antes disso 

eu dei risada na barriga da mãe, ela ouviu. Por isso sempre quis me 

dar porque tinha medo de mim, meu pai que não deixou [o pai era pajé 

reconhecido no Maruanum]. Eu via visage, ouvia pessoa falando, eu 

ficava amedrontada. Meu pai tinha esse negócio, ele descobriu que eu 

tinha esse dom, que eu tinha nascido com ele. Aí minha mãe notava eu 

me batendo, as coisas que eu via, aí ela não deixava. Aí quando foi um 

dia quando na faixa dos 12 anos eu disse pro meu pai: vai chegar aqui 
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uma pessoa muito mal e vai morrer. Daí chegou a pessoa e morreu. Aí 

pronto, começou, aquilo lá, eu me concentro e aparece como um 

imagem, visão e aquela voz fica no meu ouvido dizendo que é pra eu 

fazer. É assim meu trabalho, tipo uma imagem de televisão, tipo ta 

passando assim [a TV ligada] e aquela voz dizendo o que ta 

acontecendo e eu fico vendo tipo essa imagem de televisão, to vendo 

aquela visão e aquela voz me dizendo , é isso... Salvei muita vida, 

muita gente. Eu sinto uma energia muito forte no coração, sinto dor, 

como um choque no coração, um raio e só passa quando passa a 

revelação. Porque é como um tremor de água gelada por dentro, 

porque a energia , é muito energia, força, paz.  Às vezes são pessoas 

que estão jogadas em algum canto, tem que passar por lama, água, 

mas eu tenho que chegar pra ajudar a pessoa! 

 

 Dona Tita faz questão de frisar que o trabalho dela é diferente de seu filho que 

incorpora espírito e assim cura a pessoa: 

 

Meu filho com menos de oito dias foi levado uma noite dos meus 

braços... Eu dormia na rede com ele em meus braços, quando então 

senti a falta dele e acordei. Procurei, procurei e nada, as outras pessoas 

que estavam aqui me ajudaram a procurar e ele não se encontrava em 

nenhum lugar. No outro dia quando acordei ele estava embaixo da 

rede, dentro do mosquiteiro da minha rede. Pronto! Levaram ele e 

hoje ele ensina remédio, foi o chamado dele. Ele incorpora espíritos, 

eu vejo, como uma visão, não incorporo. 

 

 Assim como o filho de Dona Tita, Seu Caboclo é um pajé de incorporação que, 

segundo ele, incorpora diversos caboclos na pajeroba, diferente de Dona Tita também, é 

que o mesmo, cura malfazejo de feitiço. Seu Caboclo relata o início de seu aprendizado: 

 

Quando foi pra eu saber, eu era pequeno, tinha de oito a nove anos. Eu 

saí pra longe de casa e ouvi me chamar, mas não via ninguém, mas eu 

tinha medo. Uma vez me chamaram eu olhei e vi: dois garotinhos, um 

menino e uma menina, embaixo de um jatobá. Me chamaram, a 

menina branquinha e o menino escurinho. Quando cheguei perto, não 

vi mais. Voltei pra casa, comecei a sentir frio, frio, febre, zonzeira, 

como alguém falando no meu ouvido. Falavam que eu tava variando 

de febre. Até que minha mãe me levou pra um senhor que era 

entendido disto [Gregório, pai de Dona Tita]. Quando cheguei lá, 

febre, ela [a mãe] falou pra ele que eu tava mal, tá variando, pra não 

dizer que ela tinha visto o negócio da marmota [os garotos 

encantados]. Ele ficou me apalpando e disse: isso aí é só benzer ele, é 
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um dom que ele tem. São os meninos que estão agoniando ele. Fui 

benzido, tomei remédio. De manhã a febre passou. Fui sempre vendo 

aquela marmota, eu fui crescendo, crescendo. Quando me casei com 

uns 20 anos... quando foi um dia, lá no terreno do meu sogro eu fui 

pra roça. Eu andando numa lagoa, ela só alagando... na roça comecei a 

ouvir uma zuada do meu lado, mas não via ninguém. Vim embora, 

quando subi no teso, no meio do caminho estava lá um homem. Ele 

falou comigo: agora é a vez! Tu tá maduro, tu agüenta bem! Eu 

perguntei: agüenta o quê? Te acalma que tu vai saber, pode se 

preparar que de noite nós vamos fazer força, ele disse. Como, vai 

brigar comigo, eu falei.  Te acalma, ele respondeu. Não falei pra 

ninguém. Na boca da noite, tomei banho, aí sentei lá fora. Aí uma 

sombra passando rápido, aí eu já não soube demais nada. Fui fazer 

força, o pessoal se agarrando em mim. Passei três dias fazendo força. 

Pras pessoas eu tava doente, não falava nada, eu apanhava, tentava 

bater. Eu tinha que domar eles tudinho pra eu trabalhar com eles – 

fazer pajeroba e cada um incorporava e dizia o que queria. Gregório 

participava, ele tinha já uns 80 anos, eu uns 20. Comecei a trabalhar 

com eles, não lembrava de nada. Eles incorporam e contam o que a 

pessoa tem, se tem que puxar [como uma massagem], puxa, faz 

remédio. São muitos, passo a noite todinha fumando, bebendo e não 

acaba deles incorporarem. A última pajeroba que fiz foi em dezembro 

[de 2009]. Agora estou doente, to fraco, aí eles não têm vindo. 

 

 Em seguida Seu Caboclo explica que existe pajé de agrado e pajé de nascença: 

 

Se eu morro por acaso, e os meus caboclos se agradarem da senhora, 

eles vão pra senhora. E de nascimento já tem os caboclos, nasceu com 

aqueles pra trabalhar. 

 Explica quem são os caboclos: 

Uma sombra. Como espírito, eles vivem no encante, na floresta, no 

fundo d‟água, poço, mas a gente não vê. Pode aparecer como animal, 

eu vejo, eu falo com eles. No meu terreno eu tenho vários caboclos 

que moram lá mesmo. Mês de novembro é tempo de fazer pajeroba e 

eles aparecerem... 

 

 Para descrição da pajeroba pedi a Seu Matias, um senhor de 70 anos de idade, 

que contasse o que ele assistia, segundo ele no período de 1950 até 1965. Na década de 

1980, a maioria dos pajés morreu e é quando chega o posto de saúde na vila do Carmo. 

O pai de Dona Tita e outros pajés promoviam diversas pajerobas de tempo em tempo. 

Optei por relatar a descrição de Seu Matias, pois, segundo o próprio, ele nunca 
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acreditou em pajé, mas freqüentava todas que aconteciam, por este motivo acho 

interessante um relato de um maruanuense descrente desta prática que, contudo, soube 

detalhar e respeitar esta prática: 

 

Naquele tempo era muito difícil tratamento, não existia transporte, era 

difícil de ir para a cidade. Tinha os curadores, os pajés, quando 

adoecia procurava eles. Eles pediam uma garrafa de cachaça, fumo, 

tawari. Usava o marari com uma cabacinha com pena, com semente 

dentro para fazer barulho [maracá]. Sacudindo aquilo o caboclo 

baixava então a pessoa dizia o que tinha e era aplicado o remédio. 

Algumas vezes o próprio pajé dizia o que tinha e qual o remédio. 

Outros diziam: flechada de boto, mau-olhado de bicho, de bicho do 

fundo ou coisa feita que significava feitiço. Essa era a primeira cura. 

Depois vinha o fechamento da cura, que era um segundo trabalho da 

mesma espécie que dava o nome de fecha a cura ou dá o paciente por 

tratado. Podia acontecer na casa do pajé ou do doente, no Torrão 

acontecia muito. Tinham uns cinco pajés naquela época, duas 

mulheres e três homens, mas também eram convidados pajés de fora, 

de Macapá.  

 

 É interessante notar que há sempre um período marcado na vida de cada um dos 

três praticantes de cura, no sentido do início de seu trabalho, da descoberta ou chamado.  

O contato e aprendizado com seres do outro mundo, do mundo do encante, ser possível 

ou fundamental para a prática a qual se emprega. Os pajés aprendem a curar através dos 

encantados ou de espíritos de luz, como Dona Tita afirma no caso dela, apenas o 

benzedor afirma que aprendeu sozinho. São pessoas que dialogam com estes seres, 

portanto únicos no sentido em que determinadas doenças advindas das agressões destes 

seres só são identificadas e conseqüentemente só por eles tratadas. É muito claro que 

médico, enfermeiro e técnico de enfermagem têm sua importância e saber, porém nunca 

poderiam curar malfazejos de encantados. 

 É possível que a presença do posto de saúde coincidir com a morte da maioria 

dos pajés e cada vez mais pessoas jovens contarem apenas com esta assistência, 

contribuiu para que eu encontrasse resistência de algumas pessoas afirmarem que 

participam, por exemplo, de pajeroba, questão depois confirmada por Seu Caboclo. Por 

outro lado, é comum também encontrar resistência por se tratar de assunto que não é do 

domínio de todos e se mantém certa discrição que pode ter sido entendida como 

resistência por mim. De qualquer maneira, as pessoas que resistiram em falar de 
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doenças de encantado, valorizam este saber e conhecem diversos casos ocorridos em 

sua própria comunidade ou em outras, ficando evidente o quanto este saber é 

importante. E fundamental foi conviver e retornar algumas vezes para conversar, 

entrevistar estas pessoas, pois só assim, mesmo resistindo, acabavam narrando histórias 

que envolviam o universo do domínio dos outros, dos encantados. 

 

 

3.6 CONCLUSÃO 

  

 O que procurei mostrar nesse capítulo é como as práticas terapêuticas utilizadas 

em Maruanum se relacionam à etiologia das doenças e infortúnios.  

  Não seria possível compreender as práticas curativas sem uma aproximação às 

relações simbólicas que sustentam a cosmologia dessa comunidade. Neste sentido, é 

possível entender os ambientes domésticos e dos outros como parte de um todo 

compartilhado. São relações desequilibradas entre humanos e não humanos que geram 

as doenças, podendo ser tratadas por saberes específicos de benzedores, pajés e 

parteiras, restabelecendo o equilíbrio entre humanos e não-humanos.  

 Quando a doença é causada no ambiente doméstico, será tratada por pessoas 

comuns que restabelecem o equilíbrio de seu corpo. A eficácia dos remédios é o mais 

importante na cura das doenças de acordo com os sintomas das enfermidades, isto 

significa dizer que o odor, o gosto, a cor e o sumo são as propriedades mais importantes 

dos remédios para escolha do tratamento e consequentemente a cura. São os saberes dos 

ambientes e dos elementos que os compõem (vegetais, animais, encantados) que 

importam seja num remédio de planta mansa, brava, de partes de animais ou outras 

substâncias e alimentos.  



193 
 

CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

 O caminho percorrido nesta pesquisa teve como desafio compreender de que 

maneira os saberes tradicionais sobre as plantas que curam se relacionam com o modo 

de vida das pessoas e se associam às práticas locais e aos saberes mais amplos. Desta 

maneira, a construção dos capítulos visou demonstrar que, para acessar estes saberes 

mais amplos, era necessário entender a história da região considerando os aspectos 

sociológicos, cosmológicos e simbólicos.  

 Assim, ganharam destaque, ao longo da pesquisa, as relações com os ambientes 

e com os diferentes seres, humanos e não-humanos, que os habitam. A partir dessas 

relações, foram abordados aspectos do conhecimento daquela comunidade, 

especialmente as espécies consideradas remédios, o que viabilizou uma aproximação 

das práticas de cura de doenças e infortúnios que ocorrem tanto no espaço doméstico 

como no trânsito pelos domínios dos “outros”. 

 Nas entrevistas e observações realizadas durante a pesquisa de campo foi 

impossível separar estes aspectos, visto que o saber local é construído num emaranhado 

de conhecimentos e de práticas que se conectam tanto à história do local quanto, por 

exemplo, às maneiras de praticar agricultura, de interagir com os encantados e de 

utilizar os vegetais. Desta maneira, o primeiro desafio foi tecer estes aspectos de 

maneira objetiva e clara para que o leitor compreendesse que acessar os saberes sobre as 

plantas que curam sem considerar aspectos históricos e cosmológicos não seria possível 

entender de que maneira esses saberes e suas aplicações relacionam-se com o modo de 

vida das pessoas de Maruanum. A escolha foi privilegiar, portanto, as narrativas dos 

entrevistados. 

 Assim, o primeiro capítulo apresentou a situação atual de Maruanum através da 

descrição do modo de vida que se apóia em trabalhos familiares, na agricultura e nas 

atividades de pesca e caça, entre outros. Foi fundamental coletar informações sobre a 

história da região, tanto a respeito da origem como das formas de ocupação das famílias, 

considerando não só a falta de material publicado e, sobretudo, para compreender como 

essas famílias expressam sua identidade, fundada nessa história em comum. O que 

importa não é ser quilombo ou município e sim que as pessoas compartilham um modo 
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tradicional de viver, calcado em aspectos simbólicos e práticos, traduzidos no cotidiano 

das pessoas e em suas explicações sobre o mundo.  

 Nesse capítulo 1, dedicado ao modo de vida em Maruanum, procurei esboçar um 

“modelo local”, que Escobar (2000) caracteriza a partir de alguns elementos, entre os 

quais é sempre fundamental considerar o conjunto de significados-uso, na perspectiva 

do lugar, sendo este uma imagem complexa da vida social que não obrigatoriamente 

está oposto à natureza, ou seja, onde o mundo social é integrado ao natural. Estes 

modelos locais, segundo o autor, deixam claro o arraigamento especial a um território 

que é concebido como uma entidade multidimensional, resultado das diversas relações e 

práticas e; pelos vínculos estabelecidos entre sistemas simbólicos/ culturais e as relações 

produtivas que podem se apresentar muito complexas. 

 Nesse sentido, procurei descrever esse enraizamento, evidenciando que os 

conhecimentos locais estão baseados em processos históricos, lingüísticos e culturais, 

que nunca estão isolados de histórias mais amplas, mas mantém especificidades 

próprias a um lugar (ESCOBAR, 2000, p. 119). 

 Para que pudesse abordar as plantas que curam, não poderia me afastar da 

cosmologia do grupo. Foram evidenciados, a partir dos relatos de agressão por parte dos 

donos dos ambientes, males que acompanham as pessoas e explicam maneiras de agir 

no trânsito entre diversos ambientes.  

 É assim, portanto, que foi construído o segundo capítulo, delineando os espaços 

dos ambientes domésticos em oposição aos ambientes considerados como domínios dos 

outros seres, que vivem no encante. Descrevi percursos nesses diferentes domínios para 

demonstrar que as relações entre humanos e não-humanos dão acesso a outros aspectos 

da noção de doenças e de cura. A partir desse contexto, procurei evidenciar que as 

plantas que curam são utilizadas e conhecidas também para equilibrar estas relações de 

agressão provocadas pelos seres do mundo do encante. Para tal, foi fundamental 

entender que o mundo vivido, percorrido e, portanto, percebido pelos maruanenses é 

complexo, pois este mundo dos humanos também é habitado por seres de outro mundo 

(encante). É no contexto dessas complexas relações que procurei entender como são 

pensadas as relações de gestão dos ambientes que são erigidas por regras sociais. 

 Como Araújo (2002) conclui em sua pesquisa no meio popular sobre 

fitoterápicos, que a compreensão da visão de mundo do grupo é condição sine qua non 
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para que se possa compreender o significado do uso das plantas, das dietas alimentares e 

restrições que pessoas em determinados momentos da vida devem seguir. 

  Desta maneira, também foi possível ressaltar a importância das relações entre 

diferentes domínios e seres, que embasam a cosmologia da comunidade e que 

sustentam, por sua vez, o modo como humanos devem se relacionar com os ambientes. 

Neste sentido, há diversas regras sociais com os ambientes e os donos, mães e 

encantados. Tais regras proíbem abusos e orientam práticas e condutas ao transitar estes 

ambientes dos “outros”, por respeito. Este respeito, se não praticado gera agressões. 

Todo este sistema de lugares que merecem cuidados, certo temor e até não ser 

freqüentado, nos mostra que é desta maneira que a biodiversidade local é manejada e 

conservada. Afinal os ambientes não são apenas humano e o ser humano relaciona-se e 

compartilha os ambientes com outros seres animais e pessoas invisíveis que orientam 

ações. Ações estas que podem ser consideradas como formas locais de manutenção e 

proteção da biodiversidade. Mas não por uma preocupação ambientalista ou 

conservacionista e sim porque o mundo vivido e utilizado é complexo e ensina regras de 

uso e de relacionamento que visam o equilíbrio entre “este” mundo e o “outro” mundo.  

 Não posso esquecer-me de dizer que o papel e a contribuição feminina foram 

fundamentais para minha compreensão dos diversos aspectos sociais da região e entre as 

comunidades e que são elas no ambiente doméstico que cuidam, transmitem e renovam 

diversos saberes associados às plantas. Se esses saberes e práticas femininas têm 

destaque, é certamente porque as mulheres são mais sensíveis ao equilíbrio das relações 

entre domínios e, portanto, devem seguir maiores restrições alimentares e maiores 

cuidados, conforme os conhecimentos locais sobre saúde, doença e cura. 

 Após compreender esta teia de relações sociais entre diversos domínios entre 

humanos e não-humanos, apresentei no terceiro capítulo a maneira pela qual são 

identificados e nomeados os diferentes ambientes e os vegetais, de maneira breve. Esta 

identificação preliminar foi importante para situar as plantas que curam dentro do 

universo vegetal, este universo que não possui um termo nativo que o designe, mas que, 

no entanto, possui diversos critérios de diferenciação por meio de classificações que 

remetem também à diferença entre os ambientes. É preciso ressaltar que as 

classificações apresentadas são uma das tantas possíveis de serem descritas e acessadas, 

de acordo com o interesse e os objetivos que o pesquisador tem. Isto significa dizer que 
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a maneira pela qual conduzi a pesquisa fez aparecer três critérios de classificação (pelos 

ambientes, pela utilização e pela morfologia). 

 Seguindo os critérios de utilização dos diferentes vegetais e em seguida as 

descrições de uso, manejo e das práticas curativas das plantas mansas, pude 

compreender que a formulação “plantas medicinais” não é uma categoria válida, nem no 

sentido classificatório e nem no que diz respeito à eficácia curativa. Isto ficou evidente 

nos diversos quadros apresentados em que plantas mansas e bravas são utilizadas 

sozinhas ou em associação com partes de animais, de alimentos e outras substâncias.  

 Os princípios locais explicam a eficácia destes diferentes elementos utilizados 

como remédio e é esta que importa e se manifesta nos diversos tratamentos. Eficácia 

que, por sua vez, é continuamente testada por meio de experimentações, e estas, 

fundamentais para identificar os diferentes remédios, saberes que são então transmitidos 

por meio do compartilhar receitas, histórias de uso e de cura. São as categorias do 

mundo sensível que são observadas, experimentadas e que constituem o fundamento 

desta eficácia. Esse princípio local de eficácia sendo radicalmente distinto da noção de 

principio ativo, da ciência médica oficial. 

 Outra questão a ser enfatizada é a relação das pessoas com o sistema oficial de 

saúde que identifica e trata as diferentes doenças por outros critérios. Todos em 

Maruanum valorizam a presença dos profissionais de saúde e a existência do posto de 

saúde, tanto por significar uma conquista para a região quanto para garantir assistência 

de diferentes doenças que acometem as pessoas.  

 Porém, ficou claro que se por um lado o sistema oficial trouxe segurança para as 

pessoas que não precisam mais deslocar-se para a capital do estado em busca de 

assistência médica e a possibilidade do controle de certas endemias como malária e 

ainda diarréia, pressão alta, diabetes entre outras, este sistema não contempla a cura de 

doenças advindas das relações com seres de outro mundo ou da doença brava como o 

derrame. Ou seja, a complementação do tratamento caseiro realizado com diferentes 

remédios e as práticas curativas realizadas por pajés, parteiras e benzedores são tão ou 

mais importantes em Maruanum do que o posto de saúde. Tão ou mais importante 

porque estes saberes, que envolvem diversas doenças ou infortúnios, são acessados por 

todos, salvo o “trabalho de nascença” (como os pajés dizem de suas práticas), destes que 

se comunicam com os seres do mundo do encante. Também porque sempre será 
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possível, enquanto houver pessoas interessadas e conhecedoras, tratar pequenos 

sintomas relacionados às doenças somente “físicas”, como a dor de barriga de bebês, 

como também as doenças “espirituais”.  

 Há autonomia enquanto este saber se mantiver vivo no que se refere ao 

tratamento de diversas doenças e reconhecimento dos diversos saberes tanto por parte 

dos próprios moradores que sempre se mostraram alegres em relatar seus 

conhecimentos, como para a sociedade envolvente que só poderá valorizar e dialogar 

com tais saberes a partir do momento em que se conhecem estes saberes, sem, no 

entanto, deslocá-lo do modo de vida e da organização social e de mundo em Maruanum. 

 Aqui abro um parêntesis para reiterar um pressuposto importante desta pesquisa: 

o saber tradicional é dinâmico e, portanto, incorpora a todo tempo novos saberes. Como 

foi visto no caso de aprendizado por meio de livros e no compartilhar de experiências 

que utilizam a creolina (item da etiologia das doenças, capítulo3), por exemplo, ou 

associação de diversos elementos, inclusive remédios alopáticos. Segundo o grupo de 

pesquisa ICSU (2002), o conhecimento tradicional é desenvolvido em grupos culturais 

durante determinado tempo e é delimitado por questões sociais e ambientais específicas, 

assim como outro tipo de conhecimento. O conhecimento ao longo da história é 

compartilhado e trocado entre diferentes sociedades. Isto quer dizer que o saber 

tradicional aceita e adota conteúdos de outros conhecimentos e vice-versa.  

  A contribuição desta pesquisa foi a de descrever e valorizar os saberes locais, 

ditos tradicionais, que são a base da vida em Maruanum e que compreendem as 

explicações diversas do mundo e em especial de uso dos remédios. Estes saberes, então 

compreendidos em seus aspectos mais amplos, também dão acesso aos modos de gestão 

da biodiversidade praticados na região de Maruanum, e que são praticados em toda a 

região amazônica. Esta região que é permeada de relatos de experiência com outros 

seres, intermediadas por “especialistas” como pajés, parteiras e benzedores que 

cumprem papel de destaque nessas sociedades e no estabelecimento do equilíbrio entre 

os mundos que estão sempre conectados. 

 É com esta intenção que busquei, através dessa pesquisa, ressaltar diversos 

modos de conhecer e identificar os ambientes e os seres que os habitam, a história de 

origem que se remete a escravos e indígenas, modos de usar e curar doenças. Saberes 

estes que buscam dialogar com a sociedade urbana em busca de melhorias de qualidade 
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de vida, mas ainda com um grande desafio no que tange ao emaranhado de saberes que 

os constituem para serem compreendidos, valorizados e então respeitados. Só então a 

partir deste passo poderemos pensar efetivamente em construção da gestão da 

biodiversidade local. 
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APÊNDICES 

 

APÊNDICE 1 

Planta 

 

SINTOMA MODO DE USAR 

Mastruz Verme Chá 

Hortelã Verme 

Dor de barriga de neném 

Chá 

Paricazinho Ameba Chá  

Croatá Queda 

 

 

 

 

 

 

 

Meningite 

Chá - o jeito que ele é (todo aberto com 

várias ramificações) quando pega baque 

ele vai desmanchando o sangue, como as 

folha dele mesmo... ele vai abrindo, por 

isso ele vai espalhando, limpando o 

sangue batido. 

É porque ela é muito forte, uma planta 

muito forte, ela é tipo uma espada, então 

nós conhecemos, dão o nome de espada 

de São Jorge – essa é a verde, não a 

rajada. Meus pais diziam – a espada de 

São Jorge, depois a outra geração deram 

o nome de croata. Tipo uma espada, vai 

cortar o mal. 

 

Alfavaca  Ameba  Chá  

Quina  Malária  Chá - A quina é bom pra fígado porque é 

amargoso. 
 

Cedro Febre da malária Chá - O cedro é bom pra febre porque 

tem fedor.  
Anuirá  Ameba  Chá - anuirá, porque é travoso sara as 

enfermidade que a gente tem. 
 

Mandioca  Verruga  Passa a folha do pé na verruga, sem 

deixar cair no chão, quando a folha cai 

(do pé), cai a verruga. 
Marupazinho Hemorróida 

Ameba 

Chá da soca.  

Vindicáa  Dor nas pernas 

 

Febre 

Temperada com gengibre e álcool passa 

onde dói- esquenta. 

Pau pra tudo Malária  Põe no sol e faz chá e banho de tarde. 

Apé Inzipla  Põe na região até a folha secar. 

Amor crescido, jambu, 

raiz do camapu, raiz 

do carrapicho 

Hepatite  Limpa urina, não pode comer sal, carne 

só na brasa e comer doce. Amargo, 

porque o fígado incha, cresce e estas 

desinflama, desincha. 

 

Chicória e catinga de 

mulata 

Sinusite A catinga é analgésico, desinflamatório e 

calmante. Chicória é tipo uma pra dar 
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sono na pessoa, se você ta com tremor no 

nervo, ela vai buscar lá no fundo e 

elimina pra você. E é por isso que ela 

cura a sinusite porque ela vive entre a 

pele e osso, a sinusite, pra entrar numa 

bucha do cérebro e a chicória, e catinga 

mina – aquele cheiro forte chama ela, 

elimina com ela. Porque aquele cheiro é 

como se você tivesse puxando um gás, 

um aparelho tirando aquilo de dentro. 

Aquele cheiro é que faz tirar. 
 

Japana roxa Dor de ouvido Passa no leite do pano e põe no ouvido. 

Malva rosa Coração Chá - Cheirosa. 

Chama Deixar corpo cheiroso Banho 

Pião roxo Queimadura 

 

 

 

Ferida 

 

Dente furado  

 É cicatrizante muito bom. Ele é 

remédio, se você tira o leite dele vai vê 

que cola e vai enjilhando a ferida. Faz 

um chá forte da casca. 

 Pode pôr o leite na ferida que enjilha 

também. 

Leite – travoso. 

Patcholi Queda de cabelo Chá . 

Urubucáa Dor  Ele vai lá e cola na doença, como cola na 

roupa. 

Elixir paregórico Gases   

Pajé marioba Febre alta O amargo dele 

Amor crescido Carne crescida dos olhos  

Tabaco  Ferida aberta Seca a ferida. 

Capim santo Anemia Cheiro  

Capim de saúva Anemia  Cheiro  

Jutaí cica Corte  Rala e põe na ferida, é travoso. 

Lima Coração  Tem uma reimazinha cheirosa. 

Manjericão  Banho cheiroso em criança e 

tirar catarro 

Cheiro.  

Banha de sucuriju Quebradura   

 

Figura 47: Demais usos de diferentes plantas e matos (não consideradas no 

conjunto das etiologias) 
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APÊNDICE 2 

TERMO DE CONSENTIMENTO 

 

 

DADOS DA PESQUISADORA 

 

Titulo da pesquisa: “Tudo é remédio: estudo das práticas curativas em comunidades de 

Maruanum, AP.  

Pesquisadora Responsável: Giuliana Cristina César Henriques  

RG:  

CPF:  

Instituição: Universidade Federal do Amapá (Programa de Pós-Graduação em 

Biodiversidade Tropical/PPGBIO). 

Telefones para contato:  

 

DADOS DE IDENTIFICAÇÃO DO ENTREVISTADO 

 

Nome:.......................................................................................................  

Idade:              R.G.: 

Comunidade:  

 

Venho por meio deste consentir a utilização da entrevista realizada pela pesquisadora 

Giuliana Cristina César Henriques em sua dissertação de mestrado. O objetivo desta 

pesquisa é conhecer os saberes tradicionais sobre as plantas que curam, através de 

entrevistas que serão realizadas e pela coleta de exemplares de vegetais que sejam 

utilizados pelos entrevistados (as) para identificação no IEPA (Instituto de Pesquisa 

Científicas e Tecnológicas do Estado do Amapá). 

 

 

Eu........................................................................................................................... 

RG........................................., declaro ter sido informado e concordo em participar da 

pesquisa acima descrita. 

 

Aceito que meu nome seja divulgado nos resultados dessa pesquisa. 

(   ) SIM                                         (  ) NÃO 

 

 

Aceito que minha imagem seja divulgada 

(  ) SIM                                         (  ) NÃO 

 

 

.................................................................................................................... 

Assinatura do (a) entrevistado(a)  

 

 

Data: __________ de ___________________ de 2009. 

Ministério do Meio Ambiente 
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ANEXO 

 

GABINETE DA MINISTRA 

 

RESOLUÇÃO No- 35, DE 27 DE ABRIL DE 2011 Dispõe sobre a regularização de 

atividades de acesso ao patrimônio genético e/ou ao conhecimento tradicional associado 

e sua exploração econômica realizadas em desacordo com a Medida Provisória no 

2.186-16, de 23 de agosto de 2001 e demais normas pertinentes. 

 

A MINISTRA DE ESTADO DO MEIO AMBIENTE, faz saber que o Conselho de 

Gestão do Patrimônio Genético, no uso das competências que lhe foram conferidas pela 

Medida Provisória no 2.186-16, de 23 de agosto de 20011, pelo Decreto no 3.945, de 28 

de setembro de 2001, e tendo em vista o disposto em seu Regimento Interno, publicado 

por meio da Portaria no 316, de 25 de junho de 2002, resolve: 

 

Art. 1o Esta resolução define diretrizes e critérios para análise de processos de 

regularização de quem: 

I - acessou componente do patrimônio genético e/ou conhecimento tradicional 

associado, para fins de pesquisa científica, bioprospecção ou desenvolvimento 

tecnológico, sem autorização legal; 

II - acessou componente do patrimônio genético e/ou conhecimento tradicional 

associado e explora economicamente produto ou processo resultante desse acesso, sem 

autorização legal; 

III - diversamente daquele que realizou o acesso, explora economicamente produto ou 

processo oriundo de acesso a componente do patrimônio genético e/ou conhecimento 

tradicional associado, sem anuência do Poder Público ao Contrato de Utilização do 

Patrimônio Genético e de Repartição de Benefícios-CURB. 

§ 1o A regularização de que tratam os incisos I e II deste artigo não se aplica às 

atividades de acesso para fins de pesquisa científica, bioprospecção ou desenvolvimento 

tecnológico concluídas antes de 30 de junho de 2000. 

§ 2o A regularização de que trata o inciso III deste artigo envolverá a repartição de 

benefícios decorrentes de exploração econômica iniciada a partir de 30 de junho de 

2000. 

Art. 2o Para fins de regularização das atividades de exploração econômica de 

componentes do patrimônio genético e/ou do conhecimento tradicional associado, com 

vistas à repartição de benefícios, prevista no caput do art. 24, da Medida Provisória no 

2.186-16, de 23 de agosto de 20011, e à anuência ao CURB pelo Conselho de Gestão do 

Patrimônio Genético, deverá o interessado formalizar pedido acompanhado dos  

seguintes documentos: 
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I - apresentação de CURB, referente à exploração econômica ocorrida a partir de 30 de 

junho de 2000; e II - informações comprobatórias das atividades antecedentes de acesso 

a patrimônio genético e ao conhecimento tradicional associado, inclusive obtidas de 

terceiros, em decorrência de licenciamento de produto ou processo ou do uso da 

tecnologia protegidos ou não por propriedade intelectual. 

Art. 3o O pedido de regularização deverá atender aos seguintes requisitos: 

I - comprovação de que a instituição: 

a) constituiu-se sob as leis brasileiras; 

b) exerce atividades de pesquisa e desenvolvimento nas áreas biológicas e afins; 

II - qualificação técnica para o desempenho de atividades de acesso e remessa de 

amostra de componente do patrimônio genético ou de acesso ao conhecimento 

tradicional associado, quando for o caso; 

III - estrutura disponível para o manuseio da amostra de componente do patrimônio 

genético; 

IV - projeto de pesquisa, quando ainda em execução, ou relatório de pesquisa concluída, 

que descreva a atividade de coleta de amostra de componente do patrimônio genético ou 

de acesso a conhecimento tradicional associado, incluindo informação sobre sua 

destinação; 

V - apresentação de anuência: 

a) do órgão competente, quando se tratar de espécie de endemismo estrito ou ameaçada 

de extinção; 

b) da comunidade indígena envolvida, ouvido o órgão indigenista oficial, se a amostra 

tiver sido obtida em terra indígena; 

c) do órgão competente, se amostra tiver sido obtida em área protegida; 

d) do titular de área privada onde a amostra tiver sido obtida; 

e) do Conselho de Defesa Nacional, se a amostra tiver sido obtida em área indispensável 

à segurança nacional; 

f) da autoridade marítima, se a amostra tiver sido obtida em águas jurisdicionais 

brasileiras, na plataforma continental e na zona econômica exclusiva; 

g) da instituição mantenedora da coleção ex situ, quando for o caso; 

VI - apresentação de anuência da comunidade indígena ou local envolvida, quando se 

tratar de acesso a conhecimento tradicional associado, em observância aos arts. 8o, § 1o, 

e 9o, inciso II, sem prejuízo da deliberação do Conselho de Gestão prevista no inciso IV 

do art. 11 da MP no 2.186-16, de 2001; 

VII - indicação do destino das amostras de componentes do patrimônio genético ou das 

informações relativas ao conhecimento tradicional associado; 

VIII - registro de depósito das subamostras de componente do patrimônio genético em 

instituição fiel depositária credenciada pelo Conselho de Gestão e das informações 

biológicas, químicas ou documentais, que permitam a identificação da procedência e a 

identificação taxonômica do material; 

IX - quando se tratar de acesso com finalidade de pesquisa científica, apresentação de 

declaração assinada pelo representante legal da instituição, afirmando ter acessado o 
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patrimônio genético ou o conhecimento tradicional associado apenas para a finalidade 

objeto da regularização; e 

X - apresentação de Contrato de Utilização do Patrimônio Genético e de Repartição de 

Benefícios devidamente assinado pelas partes,  quando se tratar de acesso ao patrimônio 

genético ou ao conhecimento tradicional associado com potencial de uso econômico, 

referente à exploração econômica ocorrida a partir de 30 de junho de 2000. 

§ 1o Quando o acesso tiver a finalidade de pesquisa científica e esta houver sido 

concluída, a comprovação dos requisitos constantes dos incisos II e III deste artigo 

poderá ser dispensada pelo Conselho de Gestão ou pela instituição credenciada na forma 

do art. 14 da Medida Provisória no 2.186-16, de 2001. 

§ 2o Admitir-se-á, para os casos de que trata a alínea "d" do inciso V deste artigo, a 

dispensa do termo de anuência do titular da área de coleta da amostra de componente do 

patrimônio genético com a apresentação do Contrato de Utilização do Patrimônio 

Genético e de Repartição de Benefícios. 

§ 3o Na impossibilidade da apresentação das anuências de que tratam as demais alíneas 

do inciso V deste artigo, será admitida a manifestação dos respectivos órgãos 

competentes sobre a regularização do acesso realizado. 

Art. 4o O projeto de pesquisa referido no inciso IV do art. 2o, desta Resolução, quando 

ainda em execução, deverá conter: 

I - introdução, justificativa, objetivos, métodos e resultados esperados e obtidos a partir 

da amostra ou da informação acessada; 

II - localização geográfica e etapas do projeto, especificando o período em que foram ou 

que serão desenvolvidas as atividades de campo e, quando se tratar de acesso a 

conhecimento tradicional associado, identificação das comunidades indígenas ou locais 

envolvidas; 

III - discriminação do tipo de material ou da informação acessados ou a serem acessados 

e quantificação aproximada de amostras obtidas; 

IV - indicação das fontes de financiamento, dos respectivos montantes e das 

responsabilidades e direitos de cada parte; e 

V - identificação da equipe e curriculum vitae dos pesquisadores envolvidos, caso não 

estejam disponíveis na Plataforma Lattes, mantida pelo CNPq. 

Parágrafo único. Na alegação da impossibilidade da identificação de procedência de que 

trata o inciso II, deste artigo, ficará a critério do Conselho de Gestão do Patrimônio 

Genético a avaliação da justificativa apresentada pelo interessado. 

Art. 5o O relatório de pesquisa concluída referido no inciso IV do art. 2o, desta 

Resolução deverá conter: 

I - introdução, justificativa, objetivos, métodos e resultados esperados e obtidos a partir 

da amostra ou da informação acessada; 

II - localização geográfica e etapas do projeto, especificando o período em que foram 

desenvolvidas as atividades de campo e, quando se tratar de acesso a conhecimento 

tradicional associado, identificação das comunidades indígenas ou locais envolvidas; 

III - discriminação do tipo de material da amostra ou da informação acessados e 
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quantificação aproximada de amostras obtidas; 

IV - indicação das fontes de financiamento, dos respectivos montantes e das 

responsabilidades e direitos de cada parte; e 

V - identificação da equipe e curriculum vitae dos pesquisadores envolvidos, caso não 

estejam disponíveis na Plataforma Lattes, mantida pelo Conselho Nacional de 

Desenvolvimento Científico e Tecnológico-CNPq. 

§ 1o Na alegação da impossibilidade da identificação de procedência de que trata o 

inciso II, deste artigo, ficará a critério do Conselho de Gestão do Patrimônio Genético a 

avaliação da justificativa apresentada pelo interessado. 

§ 2o As exigências deste artigo poderão ser atendidas com a apresentação de  

publicações resultantes da pesquisa. 

Art. 6o Os processos já protocolados na Secretaria-Executiva do Conselho de Gestão do 

Patrimônio Genético visando à regularização das atividades de acesso à componente do 

patrimônio genético e/ou ao conhecimento tradicional associado, antes da edição 

desta norma, serão processados como solicitações de regularização, devendo ser 

complementados pelos requisitos previstos nesta Resolução.  

Art. 7o As deliberações do Conselho de Gestão do Patrimônio Genético relativas às 

solicitações de regularização respeitarão a ordem cronológica de seu encaminhamento, 

na medida em que os processos forem devidamente instruídos. 

Art. 8o A regularização de que trata esta norma, dar-se-á sem prejuízo da apuração pelas 

autoridades competentes das responsabilidades civil, penal e administrativa, nos casos 

de acesso ao patrimônio genético e/ou ao conhecimento tradicional associado em 

desacordo com as normas vigentes. 

Art. 9o Nos casos de que trata esta Resolução, envolvendo a exploração econômica de 

produto ou processo desenvolvido a partir de amostra de componente de patrimônio 

genético ou de conhecimento tradicional associado, em desacordo com as normas 

vigentes, o Conselho de Gestão do Patrimônio Genético comunicará ao órgão 

da Advocacia-Geral da União-AGU para conhecimento e providências. 

Art. 10. Esta Resolução não trata da repartição de benefícios devida à União, prevista no 

parágrafo único do art. 24, da Medida Provisória no 2.186-16, de 23 de agosto de 2001. 

Art. 11. Esta Resolução entra em vigor na data de sua publicação. 
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