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INTRODUÇÃO 

O universo social em Itapuá* é marcado por representações dos sexos que opõem 
homens e mulheres como categorias diferentes e desiguais e elege como parâmetro dessa 
classificação os processos ligados ao ciclo biológico feminino. 

Através das crenças e rituais que informam e acompanham cada menstruação, 
gravidez, parto e resguardo, a sociedade aqui considerada - mas não só ela - inscreve nos 
corpos, nem sempre dóceis, de suas mulheres, as marcas da ambigüidade que lhes imputa, 
às quais, dada a extrema recorrência de sua impressão, a eles aderem (e às suas mentes) 
como se fossem parte de sua própria "natureza". 

Assim, os estados fisiológicos femininos são marcados em Itapuá por uma série de 
desempenhos extremamente ritualizados, que relevam o modo como as pessoas interpretam 
o mundo e suas três ordens - natural, sobrenatural e social - e da visão diferenciada que 
dirigem aos dois sexos. Disso resulta um "lugar" para a mulher que é sempre de sujeição 
(em relação ao homem) e um perfil ambíguo como fonte de vida (destaque ao papel de 
mãe) e de morte (como ativadora de forças destruidoras e dona de um poder perigoso). 

Dentro desse contexto, dois elementos são de especial importância: os poderes 
perigosos atribuídos à mulher - veneno e panema - e a reima, sistema de classificação que 
relaciona pessoas e alimentos. 

* Itapuá é uma pequena comunidade de pesca do município de Vigia (Pará), onde vivi durante quatro meses, 
entre 1975/76 (com mais um na cidade de Vigia), fazendo trabalho de campo para o mestrado. Até 1981 
desenvolvi projeto de pesquisa no município, tendo passado vários períodos mais curtos na cidade de Vigia, 
onde até hoje mantenho contatos, mais ou menos regulares, com esses locais. 



Desse modo, através da descrição detalhada das concepções e práticas dos itapuaen-
ses, relativas ao corpo feminino e aos estados próprios do ciclo biológico da mulher, é meu 
propósito neste trabalho sinalizar um modelo de sociedade que engloba essas concepções 
e essas práticas no conjunto maior das representações sobre os sexos. Neste, as mulheres 
estão sempre em "natural" desvantagem, o que se justifica com uma recorrência às suas 
especificidades biológicas e às interdições de que são objeto. 

SER HOMEM VERSUS SER MULHER: DIFERENÇAS ANATÔMICAS 

E FISIOLÓGICAS 

As pessoas costumam dizer que os homens e as mulheres são diferentes "por fora" 
e "por dentro", isto é, na sua aparência física exterior e com relação a seus órgãos internos. 

Uma das principais diferenças internas é que o homem é "inteiro" e a mulher não. 
Isso significa que ela possui na sua "barriga" um lugar vago, ou seja, não-ocupado por 
nenhum órgão. Esse local "oco" no ventre da mulher destina-se a abrigar os filhos que ela 
vier a ter, durante a gestação, conforme explicam os itapuaenses: "A mulhé, o maquinismo 
da mulhé é deferente do home, porque eu acho que seja, porque por meio dela dá luz uma 
criança, tive desintrapalhado tudo ali no ventre dela (...). Porque o home pode tê até os 
bofe, fígado, bobó, bucho, completamente tudo dentro do intestino dele (...). Ε que a mulhé 
só pode tê uma parte prum lado e pra outro por causa de pode construí uma criança, pra 
criança ali só pode tê aquele lugar reservado". 

A outra diferença é que só a mulher possui um órgão, rotulado em Itapuá como "mãe 
do corpo", "dona do corpo", ou "madre", localizado no seu "ventre" , na altura da região 
umbilical. Segundo os informantes, é a "madre" que comanda todo o "maquinismo" da 
mulher e, por isso, é considerada como o "essencial" do seu corpo. 

Os outros órgãos do ventre da mulher, relacionados às funções femininas, são o 
"útere" (útero), o "orvalho" (ovário) e as "cordas", que, juntamente com a "madre", formam 
o seu "maquinismo". 

Vejamos então, agora, os estados fisiológicos femininos e as idéias e práticas que 
os acompanham. 

MENSTRUAÇÃO: A "VISITA" QUE "APRISIONA" 

A menstruação é designada, em Itapuá, pelos nomes de "visita", "tempos", "incô
modo" e "bode", embora não seja desconhecido o termo "menstruação". 

A partir da menarca dá-se o afastamento compulsório da mulher dos domínios ditos 
masculinos (mar, porto, rios) ou ambíguos (mangai), e isto está socialmente ligado ao fato 
de que daí em diante ela passa a estar sujeita a uma série de perigos ou ameaças que 

* Em Itapuá, o termo "ventre" só é empregado para referir-se à mulher. O homem só tem "barriga", mas a 
mulher, dentro desta, possui o ventre, onde se localizam os órgãos responsáveis pela reprodução. 



interditam, em última análise, a ultrapassagem de domínios que a sociedade reconhece 
como pertencentes ao homem. 

Em Itapuá, a menstruação é percebida como um estado intermediário entre a saúde 
e a doença, tendendo, entretanto, mais para a segunda, pois qualquer desobediência da 
mulher às interdições próprias dela produz sérios prejuízos à sua saúde. 

Na verdade, todas as prescrições e proibições, neste contexto, denotam a procura 
de um ponto ideal, um meio-termo. Todo excesso deve ser evitado: "Muito frio e muito 
calor faz mar, tem que sê um ponto regular (...). É a chuva, o barro num pode pisá, é muito 
frio, o calor do forno (de farinha) (...)". 

As interdições também estão ligadas às crenças relativas aos "humores" do corpo 
humano e à "síndrome quente-frio" . 

Não é fácil para os itapuaenses definir os humores. Eles os relacionam à "pressão" 
(quentura) do sangue, mas o que de fato afirmam é que o bem-estar físico da pessoa depende 
de ela estar com "bons humor", pois então mais dificilmente poderá ser atingida por uma 
doença. 

Além disso, as proibições alimentares durante a menstrução dizem respeito a um 
contexto mais vasto, referente à reima dos alimentos. Nesse sistema, os alimentos são 
classificados como "reimosos" ou "mansos" (não reimosos) e relacionados a determinadas 
categorias de pessoas que se encontram em certos estados liminares (purga, xamanismo, 
luto, menstruação, puerpério, e tc) . A palavra reima não é usada em Itapuá; fala-se apenas 
em alimento "reimoso" e "manso". 

Os critérios utilizados para classificar os alimentos em reimosos ou mansos levam 
em conta três momentos: a) o alimento em si, antes de ser preparado para o consumo; b) o 
estado da pessoa que vai consumi-lo; e c) o modo de preparo do alimento. 

De todo modo, porém, após o primeiro e o segundo momentos, o alimento é sempre 
potencialmente reimoso, pois, mesmo aquele mais manso pode tomar-se reimoso, caso certas regras 
importantes deixem de ser obedecidas na ocasião do seu preparo (ficar enfumaçado, por exemplo). 

No caso da mulher, a reima é de fundamental importância na classificação dos 
alimentos prescritos ou proibidos nos diversos estados de seu ciclo, no contexto das 
proibições alimentares a eles ligadas. 

Proibições e doenças de ordem natural. Durante a menstruação, como foi dito, a mulher 
está sujeita a ameaças de ordem natural e sobrenatural, que determinam proibições que ela deve 
cumprir. As proibições de ordem natural dizem respeito à ingestão de certos tipos de alimentos 
(isolados ou combinados entre si) e ao comportamento da mulher em determinadas situações. 

Os alimentos considerados proibidos ("reimosos") para a mulher menstruada são, 
principalmente, os de origem vegetal e, neste grupo, as frutas em particular. Ela não ingere, 
enquanto dura o fluxo, os seguintes tipos ou "qualidades" de frutas: ácidas (limão, laranja, 
abacaxi, araçá, cupuaçú, bacuri, e tc) , travosas (caju, taperebá, taramino, e tc ) e gordurosas 
(abacate, piquiá, uxi, umari, e tc) . 

* O tema relativo à síndrome quente-frio já foi analisado por vários antropólogos. Fora do Brasil temos os 
estudos de Foster (1953), Currier (1966) e Logan (1973), entre outros. No Brasil, devem ser mencionados 
os estudos de Ibanez-Novión (1974), Peirano (1975) e Brandão (1976), que analisaram a sua ocorrência, 
respectivamente, em Sobradinho (DF), Icaraí (CE) e S. José de Mossâmedes (GO). Com relação a Itapuá, 
o tema é tratado mais amplamente em Motta-Maués (1976). 



A proibição das frutas ácidas, travosas e gordurosas relaciona-se também a conse
qüências danosas para a mulher, sob a forma de "doenças do ventre", uma categoria de 
doenças que só atinge as mulheres, tais como a "suspensão", as "flores brancas" e a "mola". 

Na suspensão, o sangue menstrual "sobe pra cabeça" e, segundo acreditam, a mulher 
pode ficar louca ou até mesmo morrer, se o tratamento seguido nesses casos não der certo: 
"Suspensão, a menstruação sobe, pronto, não desce, pode (...) tem mulhé que pode morre 
doida, uma alta dor de cabeça, e haja remédio pra arriá, feliz dela se arriá, se arriá ela tá na 
boa, e se não arriá fica doida". 

As frutas "gordurosas" provocam a chamada "flores brancas" ou "purgação": 
"Purgação é o mesmo escorrimento (corrimento), é a mesma flores branca, dá de extrava
gância, de não guarda a boca de come certas coisas gorduroso, é que vem dá essa flor". 

A outra proibição, neste contexto, é a que se refere à mistura de alimentos. A mulher 
menstruada não pode ingerir, numa mesma refeição, carne com peixe e/ou mariscos, a não 
ser que entre um alimento e outro ela tome uma certa quantidade de água (1 copo), "pra 
fazê a separação". De qualquer forma, é preferível evitar totalmente a mistura, cuja 
transgressão pode ameaçar uma gravidez futura através da doença rotulada de "mola" pelos 
itapuaenses. 

As proibições não-alimentares da menstruação referem-se ao comportamento que 
a mulher deve assumir nessa situação, e se relacionam, principalmente, ao contexto da 
síndrome quente-frio. 

Quando está nos "tempos", a mulher não pode tomar banho. No final, ela deve tomar 
um banho "cabeça e tudo", (de corpo inteiro) pois, se ela não molhar também a cabeça, não 
faz a "arriação", e o sangue retido subirá, causando-lhe uma "suspensão". 

Outra interdição nesse contexto é a abstinência sexual, que é talvez a mais rigida
mente observada, pois o próprio homem evita a mulher nesse período. As explicações para 
a proibição são que "é porcaria", ou que "faz mal para a mulher", porque ela está "aberta" 
e isso contribui para abri-la mais: "Eu acho que seja até uma porquidade, né, tem mulhé 
que diz que faz, eu nunca vi, mas ouço dizê, não tem respeito com nada, mas besteira é 
delas, né, porque o home faz a obrigação e a mulhé há de se defende". Presentes aí as idéias 
universais(?) da poluição feminina e do comando masculino. 

A partir do que foi visto até aqui, é bom lembrar que as ameaças de ordem natural 
a que fica exposta a mulher durante a menstruação constituem um importante fator 
ideológico do grupo, para justificar o comportamento ritualizado que se impõe nesse 
estado, contribuindo para restringir a sua atuação no sistema social. O mesmo se pode dizer 
com relação às ameaças e proibições de ordem sobrenatural, de que tratarei a seguir. 

Proibições e doenças de ordem sobrenatural. As entidades que podem causar mal 
à mulher nos seus "tempos" são os "bichos" ou "encantados-do-fundo", que habitam ou 
freqüentam o mangai, o porto, os rios e igarapés, locais que por isso devem ser evitados 
pela mulher naquela situação. 

Entre os chamados "bichos-do-fundo" ou "encantados" estão as oiaras e o boto, 
considerados os mais danosos para a mulher menstruada, sendo que o boto pode prejudicá-la 
mesmo em qualquer ocasião * Na menstruação, porém, ela atrai (sem saber) esses encantados. 

* Não se trata de um boto comum e sim de um boto encantado. Maiores detalhes a respeito dos "encanta-
dos-do-fundo" em Itapuá se encontram em Maués (1990). 



As "oiaras" podem provocar uma doença chamada "corrente-do-fundo", isto é, 
ataques periódicos durante os quais a pessoa é "tomada" por elas e perde o controle sobre 
seus atos, ficando fora de si (em transe). Nesses casos, é necessária a intervenção de um 
pajé curador, para afastar a entidade, (já que socialmente a mulher não é aceita como xamã). 

O boto só ataca mulheres, e mais, só no período que vai da menarca até a ocorrência 
da menopausa. Apresentando-se como um jovem bonito, sempre vestido de branco, o boto 
passa a namorar a mulher, até conseguir manter relações sexuais com ela. Quando isso 
acontece, o boto deve ser morto a bala, (o que sempre ocorre aliás), senão ele suga todo o 
seu sangue, através do ato sexual, e a mulher acaba morrendo anêmica . Entretanto, a 
simples aproximação do animal pode provocar dores de cabeça e febre alta, a que exige a 
benzição de um pajé ou benzedor. 

A G R A V I D E Z : S E N D O M U L H E R E M I T A P U Á 

Para que a gravidez ocorra, segundo os itapuaenses, é necessário que a mulher se 
"junte" (pelo ato sexual) com um homem, a fim de que ele deposite nela o seu "micóbri" 
ou "pingo" (sêmen): "Pra se gerá a criança, olhe, vai, vai daquele pingo, né, quando o home 
vai fazê a obrigação dele (copular) cum a mulhé, né, aquele pingo fica, aí vai se gerando 
(...)"· 

Embora acreditem que o sangue da mãe também ajuda no desenvolvimento da 
criança, todos costumam dizer que "a criança vem do pai". Como me dizia uma mulher: 
"Pra se forma uma criança, se gera do home, um micóbri, que aquilo (sêmen) é um micóbri, 
ele sai do home pra mulhé recebê, a mulhé recebe mas aquilo é feito do próprio home pra 
mulhé recebê, só recebe, agora o menino, a menina se gera do próprio sangue da mãe, mas 
aquele micóbri já foi do pai e junta com o sangue da mãe". Mais uma vez o modelo da 
hierarquia entre os sexos se faz presente, diminuindo e quase anulando o papel da mulher. 

Contrastando com a menstruação e o puerpério, a única proibição que existe na 
gravidez é à mistura de carne com peixe e/ou mariscos, que mencionei no caso da 
menstruação, mas aí também o pai da criança fica sujeito ao mesmo preceito. Os itapuaen
ses acreditam que essa mistura pode provocar, durante a gravidez, uma doença que chamam 
de "mola". Ela ocasiona a formação de "bichos" no ventre da mulher, que podem "comer 
a criança" que está se formando, sendo mesmo muito difícil que a gestação chegue a bom 
termo, quando a mulher é atacada desse mal. 

Uma das várias mulheres que dizem ter tido essa doença relatou-me assim sua 
experiência: "Ele nasceu (morto) de noite, depois que ele nasceu passei muito ruim, era de 
tempo: eu teve ele, aí a morragia (hemorragia) disse: agora é aqui. Chega me dava 
passamento, e a mina (grande quantidade) de bicho que eu botava, bicho grande, parece 
esse bicho que dá no mangar; eu pus uma coisa parece um abacate grande, uma senhora 

* O tema do boto que se transforma em gente e seduz as mulheres, muito disseminado por toda a Amazônia, 
é tratado com alguns detalhes, na literatura antropológica, por Galvão (1955) e Wagley (1957). Com relação 
à Itapuá, o assunto é abordado por Maués (1990). 



que era parteira disse que aquilo era o saco dos bicho, foro examina tava cheio de bicho, 
de todo tamanho, parece assim uma arraia". 

Embora a gravidez não acarrete praticamente perigo algum para a mulher (a não ser 
a "mola"), ela mesma pode representar uma ameaça para outras pessoas, na medida em 
que, nesse período, algumas mulheres se tornam "venenosas" ou "panemas", ocorrendo o 
mesmo, no caso do "veneno" apenas, em relação à menstruação. Na gravidez, porém, o 
fenômeno é mais acentuado e, portanto, mais perigoso. 

O "veneno" da mulher é uma espécie de poder destruidor incontrolável de que ela 
fica possuída, que se manifesta no sentido de causar dano às plantas e aos animais. "Se ela 
pegá uma fruta aquela frutera morre; é sim senhora, se ela vai apanhá pimenta, a pimentera 
fica, chega fica só seca, e se ela enxergá uma cobra ela num morde, pode até pisá em cima, 
ela pode saí de cima, pode ir embora, que num acontece nada". 

Além de venenosa, a mulher grávida pode transmitir "panema" para o pescador ou 
o caçador, se comer a sua "imbiara", (o peixe ou animal que ele pescou ou caçou). Isto não 
se dá em toda gravidez, podendo ocorrer em algumas gestações e em outras não. 

Panema é uma espécie de estado de incapacidade em relação à atividade produtiva, 
que diferentemente do chamado azar, com o qual é às vezes comparada, é permanente 
enquanto dura o estado da pessoa empanemada (algo como estar "embruxado"). Analogi-
camente, um dos indicadores mais seguros de que uma mulher grávida está "panema" é a 
sua indisposição para executar suas tarefas diárias (os serviços da casa e da roça): "Dessas 
mulhé que fica mole, fica num sei como, aquela (...) já pode contá, ih! Uma panema das 
maió, e tem muitas que não, né, a mulhé fica até esperta, sadia", explicam os itapuaenses. 

No que se refere, ainda, a esses poderes perigosos da mulher, justamente quando 
atualiza processos eminentemente naturais, pode-se dizer que isto reflete a própria percep
ção com relação a ela como uma categoria ambígua e ambivalente que, ao mesmo tempo 
em que dá origem a um novo ser (a criança), também ocasiona a morte de outros (plantas 
e animais). Creditar à mulher um poder destruidor, nesse momento, é como diminuir ou 
procurar anular, de certa forma, o outro tipo de poder, benéfico, que lhe é próprio - a sua 
fertilidade. 

O PARTO: U M RITUAL D E MULHERES ENTRE MULHERES 

O nascimento é marcado, em Itapuá, por um sofisticado desempenho ritual. Logo 
que começa o trabalho de parto, prepara-se um local que é designado com o nome de 
"lugar". Em um aposento reservado da casa, forra-se um canto no chão, com uma esteira 
de palha e alguns panos, para ali a mulher deitar para ter seu filho. Além da esteira é 
colocada uma vela de embarcação, (já usada), como uma espécie de forro, no teto do quarto, 
por cima do local onde ficarão deitadas a mãe e a criança, depois que esta nascer. 

Além da "assistente" (parteira), outras três mulheres participam obrigatoriamente 
do ritual do nascimento, a "leiteira", a "tratadeira" e a "lavadeira", todas contratadas com 
bastante antecedência pela mulher, e escolhidas entre mulheres da própria localidade. 



A leiteira ("mãe-de-leite") amamenta o recém-nascido nos seus três primeiros dias 
de vida, pois, segundo os informantes, naquele período o leite da mãe é considerado 
"venenoso" - sua coloração amarelada indica isso. Há aí uma relação com a reima dos 
alimentos, pois os peixes que apresentam essa coloração são sempre muito reimosos. 

A tratadeira, como diz o nome, é a mulher que vai "tratar" da que "descansou": 
substituí-la nas tarefas domésticas, que ela está impedida de executar, e cuidar, de modo 
especial, da parida, e juntamente com a leiteira, "se muda" para a casa dela nos primeiros 
dias. 

A lavadeira é a encarregada, especialmente, de vir lavar a roupa da mãe e da criança 
que nasceu, separada das outras pessoas da casa. 

A mulher de parto também se encontra vulnerável, como no caso da menstruação, 
a ameaças de ordem natural e sobrenatural. Os primeiros dizem respeito, principalmente, 
a doenças que possam atingi-la e lhe causar até a morte. Entre estas existem duas, 
consideradas mais graves: a "morragia" (hemorragia) e a possibilidade de o "parto subir" 
(para a cabeça). 

A primeira, que pode ocorrer por ocasião do parto ou mais tarde, nos primeiros dias 
do resguardo, é sempre associada, pelos itapuaenses, com a "mola", a que já me referi antes. 
A outra doença (o parto subir para a cabeça) também pode acontecer durante o parto, ou 
nos primeiros dias do resguardo, sendo causada por um simples "susto", ou por um abalo 
emocional mais forte (morte de um parente, por exemplo). 

Os perigos de ordem sobrenatural são desencadeados pelos "encantados", os "invi
síveis", que estão em toda parte, e para evitar que eles possam "malinar" com a mulher ou 
a criança recém-nascida é preciso prevenir-se; daí as defumações que se fazem nelas e, 
também, em suas roupas, tanto na hora do parto como durante os oito primeiros dias do 
resguardo. 

Por outro lado, a própria mulher que está de parto representa um perigo dessa 
natureza, através das exsudações do seu corpo. Em razão disso, as duas pessoas que lidam 
mais intimamente com ela, seja diretamente (assistente), ou através de suas roupas 
(lavadeira), tomam precauções (esfregando alho ou cachaça nos braços) para evitar que 
sejam atingidos por algum mal por terem pegado "naquelas coisas do parto da mulher". 

O "RESGUARDO" PÓS-PARTO: PERIGOS, CRENÇAS Ε RITUAIS 

O período do resguardo pós-parto é considerado, em Itapuá, como extremamente 
perigoso para a mulher. As pessoas costumam dizer que, até se completarem os quarenta 
dias posteriores ao parto, a mulher está "com o pé na sepultura". Uma série de prescrições 
e proibições de vários tipos acompanham essa fase, e podem ser vistos como os procedi
mentos necessários para que ela seja ultrapassada com êxito. 

Durante o resguardo existem dois dias que são particularmente perigosos para a 
mulher, e por isso devem ser mais "guardados" por ela: são o sétimo e o quadragésimo, 
que exigem reclusão absoluta. 



A explicação que as pessoas dão para esse tipo de comportamento é a seguinte: 
desde o dia do parto, a "sepultura" da mulher está aberta e, quando se completam os quarenta 
dias, ela fecha e, então, a mulher está livre. Além disso, é também nesse dia que o corpo 
da mulher se "fecha", depois de ter estado "aberto" desde a gestação, daí a necessidade de 
sua quase imobilidade e reclusão. Por tudo isso, qualquer descuido da parte dela, naquela 
ocasião, pode ser motivo, segundo acreditam, de sérios transtornos e até mesmo a morte. 

O resguardo realmente não termina ao fim dos quarenta dias após o parto, pois, no 
que concerne às prescrições alimentares e certas atividades, esse período se alarga até um 
ano após o nascimento da criança. 

A S PRESCRIÇÕES PRÓPRIAS D O RESGUARDO: 

PARA N Ã O FICAR "ESTRAGADA" 

As itapuaenses costumam dizer que as mulheres da cidade ficam "estragadas" 
porque não têm resguardo. 

Em Itapuá, as prescrições próprias do resguardo dizem respeito aos alimentos e aos 
comportamentos que devem ser evitados ou seguidos pela mulher durante os cinco períodos 
que o compõem. O primeiro compreende os sete dias, a contar daquele em que ocorreu o 
parto; o segundo vai do 8 o até o 40° dia; o terceiro, do 41º dia até o 3° mês; o quarto, do 4° 
até o 6° mês; e, finalmente, o quinto, vai do 7º mês até se completar um ano após o parto. 
Esses períodos podem ser reunidos em dois grupos, de acordo com a maior ou menor rigidez 
com que se aplicam as proibições alimentares. 

Assim, nos três primeiros períodos (até o 3° mês), são discriminados estritamente os 
alimentos permitidos à mulher, sendo todos os outros proibidos; nos dois últimos (do 4° mês a 
1 ano), determina-se apenas o que ela não pode comer, sendo permitidos os demais alimentos. 

Durante o primeiro período do resguardo, a mulher recebe uma alimentação 
especial, que contrasta tanto no que se refere ao número de refeições diárias, como à 
quantidade e aos tipos de alimentos, com o que é consumido habitualmente pela população 
de Itapuá. Logo cedo, ela toma café com pão, ou bolachas e manteiga; às nove horas, mais 
ou menos, vem a "merenda" da manhã, que consta de uma sopa de galinha com macarrão 
ou arroz e pão; no almoço, é galinha cozida, servida com macarrão, arroz e bastante farinha 
de mandioca; à tarde, outra merenda, constando de café como é servido de manhã cedo; o 
jantar é igual ao almoço e, antes de dormir, torna a tomar café com pão ou bolachas. 
Geralmente a mulher consome uma galinha por dia, nessa primeira semana, sendo a metade 
em cada parte do dia. 

Esses são os únicos alimentos permitidos para o consumo da mulher neste primeiro 
período, sendo todos os outros proibidos. 

Quanto aos comportamentos próprios dessa fase, ela pode amamentar seu filho, 
embora sem deixar a rede (ou cama) em que fica em uma quase total imobilidade, pois até 
mesmo as refeições ela faz deitada. Só lhe é permitido levantar-se para satisfazer suas 
necessidades fisiológicas, o que é feito sem deixar o aposento em que se encontra reclusa. 



Além dessas atividades, tudo o mais é proibido para a mulher, embora os informantes 
acentuem, sobretudo, dois tipos de proibição: sair do quarto e manter relações sexuais. 

Dos oito até se completarem os quarenta dias após o parto (2° período do resguardo), a 
dieta da mulher já inclui alimentos que ela não consumia antes: "peixinho bom" e carne bovina. 

A categoria "peixinho bom" inclui o peixe considerado não-reimoso, o que significa, 
neste contexto, peixe pequeno, não-gordo e não-capturado com redes de náilon ou plástico, 
passado pelo processo de salga, pois o sal é um dos elementos que "cortam" (diminuem) a 
reima e em seguida é moqueado, ou seja, assado no calor do braseiro do fogão, sobre talas 
de madeira. Depois é lavado e cozido em bastante água, para servir de alimento à mulher. 
Além do peixe, ela também pode comer carne bovina, neste período, tanto o "jabá" 
(charque), como a carne fresca, submetida à salga como o peixe, e preparada de modo igual. 

Quanto aos comportamentos da mulher neste período, quando se completam os sete 
dias após o parto, ela deixa o quarto e já começa a retomar aos poucos as suas obrigações 
domésticas, embora ainda não possa sair de casa. Essas obrigações incluem o preparo dos 
alimentos e os cuidados da casa, do marido e dos filhos. Entretanto, ela não pode ainda 
fazer serviços considerados "pesados", e carregar qualquer coisa de mais peso, inclusive 
os filhos pequenos (com exceção do recém-nascido). 

Além dessas, uma proibição que deve ser rigorosamente mantida pela mulher é a que 
se refere às relações sexuais, que devem ser suspensas até que ela tenha "quarentado" 
(ultrapassado os 40 dias). A continência sexual nesse período, mesmo que já tenha cessado o 
fluxo sangüíneo, é justificada pelos itapuaenses como sendo necessária à mulher, que está ainda 
"aberta" e, por isso, não deve fazer algo que contribua para mantê-la assim; por essa razão, o 
ato sexual é aconselhado, como já vimos, durante a gravidez. As mulheres costumam relatar 
casos em que outras saíram do resguardo grávidas (sinal evidente de que não cumpriram a 
proibição), condenando sempre o homem que não "respeitou" o resguardo de sua mulher . 

No terceiro período do resguardo pós-parto (do 4 a dia ao 3° mês), as proibições 
alimentares ainda se mantêm bastante rigorosas. A partir dos quarenta dias é permitido à 
mulher o consumo do peixe fresco, desde que não seja reimoso, e do caranguejo, este com 
uma restrição: não ser de uma espécie particular chamada "manicujá", considerada "vene
nosa", por ter as duas "unhas" grandes de um só tamanho . 

Devido ao rigor das proibições alimentares que acompanham estes três primeiros períodos 
do resguardo pós-parto, chegamesmo aser comum que as mulheres se alimentem, às vezes, apenas 
de mingau de farinha de mandioca, quando há falta de alimentos que elas possam consumir. 

Entretanto, depois de "quarentar", a partir, portanto, do 3° período, a mulher pode 
enfim sair de casa e retomar suas atividades normais, inclusive o trabalho nas roças. Pode, 
a partir daí, manter relações sexuais. Não obstante, ela deve evitar ainda tarefas que exijam 

* A "condenação" atinge apenas o homem, pois a mulher deve sempre se submeter aos desejos do marido, 
não tendo, portanto, "culpa" no caso. 

** Devo dizer que, no caranguejo comum, uma das unhas grandes é sempre maior do que a outra. Neste ponto 
vale lembrar a observação de Mary Douglas (1966), no capítulo de seu livro sobre as "abominações do 
Levítico": "em geral, o princípio subjacente da pureza dos animais é que eles sejam totalmente conformes 
à sua classe. São impurezas as espécies que são membros imperfeitos de suas classes ou cuja própria classe 
confunde o esquema geral do mundo" (tradução de Mônica Siqueira Leite de Barros e Zilda Zakia Pinto; 
Douglas (1976:72). 



um esforço maior, principalmente carregar coisas muito pesadas (cestos de mandioca, por 
exemplo). 

No que diz respeito aos dois últimos períodos, as proibições diminuem sensivel
mente, sendo que apenas ainda se mantêm as referentes aos alimentos. 

O quarto período, que vai do 4° ao 6° mês, inclui como proibições alimentares as 
frutas ácidas e gordurosas. Além dessas frutas, os demais alimentos proibidos são a carne 
de porco e dois peixes referidos como muito reimosos, o cação e o pacamon. A partir desse 
período a mulher já pode assumir todas as suas atividades normais, não havendo mais 
restrição alguma, no tocante ao comportamento considerado como próprio do seu sexo. 

Finalmente, o 5º e o último período do resguardo (do 7° mês até 1 ano) conserva, 
apenas, as proibições alimentares referentes ao consumo da carne de porco e dos peixes 
cação e pacamon. 

Deve ser lembrado, porém, que, como a partir do 3° período do resguardo, a mulher já 
pode manter relações sexuais, é muito provável que fique grávida novamente, antes de se completar 
um ano após o parto. Se isto acontecer, cessam todas as proibições referentes ao resguardo. 

A MENOPAUSA: "VIRANDO HOMEM" EM ITAPUÁ 

De muito menor expressividade no que diz respeito a desempenhos rituais do que 
a menarca ou a menstruação de modo geral, apesar de representar uma mudança bastante 
acentuada na mulher (do ponto de vista biológico), a menopausa possui, em Itapuá, uma 
importância social muito grande. 

A ocorrência desse processo não é marcada por nenhum desempenho especial. Ne
nhuma prescrição ou proibição assinala para a mulher essa fase de sua vida, pelo contrário, a 
menopausa é ansiosamente aguardada e recebida com muita alegria, pois significa justamente 
o fim das restrições que lhe foram impostas desde que chegou a sua primeira "visita". Como 
me dizia uma mulher: "Ah! Mas eu fiquei foi alegre, porque às vez queria ir pegá um caranguejo, 
ficava presa, não podia ir no mangal; e eu tinha uma raiva, tá lavando roupa todos os mês, a 
gente qué fazê uma viage, uma coisa aperriada, Deus o livre". 

As mulheres não referem qualquer sintoma que acompanhe o final de seu período 
fértil, a não ser a irregularidade do fluxo, até a sua cessação total. A idéia que existe sobre 
a época da ocorrência da menopausa é de que, quanto mais filhos a mulher teve, mais cedo 
chegará esse período para ela: "A gente quando tem muitos filho, assim de oito, nove, doze 
filho, cedo pára, e quando só tem pouco filho sempre custa a termina". Essa idéia está 
associada para elas à perda maior de sangue que ocorre com as multiparas em relação às 
outras que tiveram menos filhos: "Porque, sabe, quando a gente tem filho é uma coisa que, 
quando vem, vem mesmo (...)" (referindo-se ao sangue expelido durante e após o parto) . 

* Devo dizer que, para as mulheres de Itapuá, ter poucos filhos significa uma prole de pelo menos umas cinco 
crianças, uma vez que a maioria delas costuma ter sempre mais de dez filhos, sendo muito mais comum os 
casos em que esse número sobe para quinze ou mais. Entretanto, como a mortalidade infantil é muito grande, 
geralmente esse número fica reduzido à metade. Aliás, era sempre motivo de estranheza para minhas 
informantes o fato de eu só ter três filhas, principalmente por já estar casada há vários anos. 



O término do período fértil da mulher, em Itapuá, ao marcar justamente a abolição 
de todas as restrições que a ocorrência do seu início (a menarca) representou para ela, 
realiza, de alguma forma, o retorno a uma situação anterior, na qual as mesmas restrições 
ainda não existiam. É possível dizer mesmo que o caráter indefinido da sexualidade da 
menina, de um lado, e a perda da fertilidade da mulher idosa, de outro, promove, num plano 
simbólico, mas que se reflete também, em termos do comportamento, a aproximação dessas 
duas categorias de mulheres, na medida em que a ambas é permitida uma intromissão em 
domínios considerados como masculinos. 

Na verdade, todas as ameaças ou perigos, e as prescrições e proibições que os 
processos naturais acarretam, são impostos à mulher apenas no período de sua vida que 
decorre entre a menarca e o climatério, portanto, enquanto ela é definida, sem restrição 
alguma, como mulher. Antes da ocorrência da menarca, a mulher, como menina ainda, é 
por assim dizer "assexuada", no sentido de não ser identificada integralmente a um ou outro 
sexo. 

A própria classificação utilizada pelos itapuaenses mostra que não se estabelecem 
diferenças entre as crianças de ambos os sexos, ao incluírem todas numa mesma categoria, 
que é designada pelo termo "canalha". A separação só se realiza quando a menina se torna 
"moça", e tem de abandonar o grupo heterogêneo de que fazia parte. 

Por outro lado, quando a mulher deixa de ser "visitada" (menstruada) diz-se que ela 
"já é homem", o que é bem traduzido pelas próprias mulheres ao comentarem a sua chegada 
em alguma delas: "É, nós brinquemo assim. Às vez ali a comadre Lúcia, eu digo assim, tu 
já é home, não? Ela diz: tu também já é". Embora isso seja sempre dito em tom de 
brincadeira entre as mulheres, indica, também, através da categoria verbal utilizada, uma 
redefinição da mulher no sentido de sua atuação social. 

U M "LUGAR" PARA A MULHER 

O modelo de sociedade dos itapuaenses configura um mundo em perfeito equilíbrio, 
o que, por sua vez, depende do equilíbrio, das três ordens que o compõem. Nesse modelo, 
qualquer excesso, desordem, confusão, não pode ser permitido. Todas as fronteiras são 
muito bem demarcadas e a sua ultrapassagem só é feita com segurança. 

Designar, neste sentido, um lugar à parte para as mulheres, significa interditar-lhes 
o trânsito em outros espaços (não só sociais, mas físicos) à base de uma série interminável 
de prescrições e proibições que vigoram desde que elas "ficam moças" (com a ocorrência 
da menarca) e são permanentemente seguidas até quando "viram homem" (com a chegada 
da menopausa). 

Tais interdições, como vimos, estão vinculadas a uma série de concepções e práticas 
médicas, e rituais que relevam de crenças secularmente partilhadas de uma forma particular 
de conhecimento acerca do funcionamento do organismo feminino, de um conjunto 
complexo de hábitos e ideologias alimentares e das representações sobre os papéis de 
gênero. 

Nesse mundo se movem as mulheres - nosso sujeito por excelência neste trabalho - , 
que partilham com os homens de sua sociedade a adesão ao modelo que as exclui. Terrível 



adesão essa, pois percebidas nele como ambíguas, transitantes, perigosas, ameaçadoras da 
ordem, portanto, também se percebem assim e, como tal, incorporam e atualizam a imagem 
negativa e diminuída que o espelho social reflete. 

Imagem e exclusão tão exemplarmente retratadas no ritual do parto, através do 
"lugar" que se prepara para a mulher parir - no chão (embaixo, portanto), num canto do 
quarto (fechado) forrado com uma esteira e panos, tendo no teto (em cima, portanto) -
dominando todo o ambiente, uma vela de embarcação, símbolo masculino por excelência, 
numa sociedade de pesca. No ritual, pedagogicamente, a sociedade sinaliza a cada sexo o 
papel e o espaço que lhes destina. 



REFERÊNCIAS BIBLIOGRÁFICAS 

BRANDÃO, C. (1976). Mossâmedes: Crenças e Costumes de Comida. In: Sociedades Rurais do 
Mato Grosso Goiano. Universidade Federal de Goiás. 

CURRIER, R. (1966). The Hot-Cold Syndrome and Symbolic Balance in Mexican and Spanish-
American Folk Medicine. Ethnology 5 (3): 251-263. 

DOUGLAS, M. (1966). Purity and Danger: An Analysis of Concepts of Pollution and Taboo. 
Routledge and Kegan Paul, London. 

FOSTER, G. M. (1953). Relationships between Spanish and Spanish-American Folk Medicine. 
Journal of American Folklore 66: 201-217. 

GALVÃO, Ε. (1955). Santos e Visagens, Brasiliana 184, São Paulo, Editora Nacional. 

IBANEZ-NOVIÓN, Μ. Α. (1974). El Cuerpo Humano, la Enfermedad y su Representación. 
Dissertação inédita de mestrado. Universidade Federal do Rio de Janeiro. 

LEACH, E. (1964). Antropological Aspects of Language: Animal Categories and Verbal abuse. In: 
Vogt and Lessa (Eds.): Reader in Comparative Religion. Harper and Row. 

LEAL, O. F. (1993). Sangue, Fertilidade e Práticas Contraceptuais. I Encontro Nacional de 
Antropologia Médica. Salvador (xerox). 

LOGAN. Μ. Ν. (1973). Humoral Medicine in Guatemala and Peasant Acceptance of Modem 
Medicine. Human Organization 32 (4): 385-395. 

MAUÉS, R. H. (1990). A Ilha Encantada: Medicina e Xamanismo numa Comunidade de Pescadores. 
Belém, Editora da Universidade, UFPa. (Coleção Igarapé). 

MOTTA-MAUÉS, M. A. (1993). "Trabalhadeiras" e "Camarados": Relações de gênero, ritualização 
e simbolismo numa comunidade amazônica. Belém, Editora da Universidade, UFPa (Coleção 
Igarapé). 

MOTTA-MAUÉS, Μ. A & MAUÉS, R. H. (1980). O Folclore da Alimentação: Tabus Alimentares 
da Amazônia. Belém. Ed. Falângola. 

PEIRANO, M. G. S. (1975). Proibições Alimentares numa Comunidade de Pescadores. Dissertação 
inédita de mestrado. Universidade de Brasília. 

SAPIR, D. (1970). Kujaama: Symbolic Separation among the Diola-Fogni. American Antrhopologist 
56:1330-1348. 

VAN GENNEP, A. (1960). The Rites of Passage. The University of Chicago Press, Chicago. 

WAGLEY, C. (1957). Uma Comunidade Amazônica. Brasiliana 190. São Paulo, Editora Nacional. 


