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Etnomedicina Kulína 

Donald Κ. Pollock 

Ο caráter genérico de grande parte dos estudos em etnomedicina, 
envolvendo noções sobre a causa, a natureza e o tratamento das doenças, 
constitui uma das maiores lacunas da etnografia indígena sul-americana. 
Enquanto o xamanismo tem os seus rituais, particularmente no que se refere 
aos seus aspectos mais dramáticos e públicos, bem descritos em muitos 
relatos etnográficos, somente alguns poucos antropólogos que trabalharam 
nesta região exploraram detalhadamente as interpretações indígenas sobre 
doença (Langdon, 1974; von Martius, 1979; Mussolini, 1980; Pollock, 1988; 
Conklin, 1989). Não obstante, vários relatos deixam claro que, para os índios 
sul-americanos, doença é uma metáfora de domínio público, que pode ser 
utilizada em referência a várias situações de sofrimento de natureza pessoal 
e/ou social; um código altamente significativo, através do qual as interações 
do indivíduo com o mundo assumem profunda significação. 

Neste artigo apresento uma visão abrangente da etnomedicina Kulína, 
focalizando as dimensões culturais das crenças e práticas relacionadas à 
doença, assim como os contextos sociais nos quais se dão os diagnósticos e 
tratamento. Minha avaliação é que às crenças e práticas Kulína associadas 
às doenças estão intimamente relacionadas às suas concepções de "pessoa", 
isto é, à forma através da qual percebem a natureza fundamental do corpo 
e da alma, e às práticas sociais que envolvem pessoas (Seeger et al., 1979). 

A população Kulína, atualmente estimada entre 2.500 a 3.000 pessoas, 
fala a língua Aruák e vive em aldeias distribuídas ao longo dos rios 
formadores da bacia do Purus, na Amazônia Ocidental. A maior parte da 
população vive no Brasil, estando algumas centenas distribuídas em duas 
aldeias situadas na parte oriental do Peru, próximas à fronteira com o Brasil. 

A pesquisa na qual se baseia este artigo foi desenvolvida na aldeia 
Maronaua, situada no Alto Rio Purus, Estado do Acre. Por ocasião do início 
dos trabalhos, a aldeia era composta por cerca de 160 indivíduos, estando a 
economia baseada na caça e horticultura, complementada pela pesca e coleta. 
Atualmente, no entanto, a população Kulína do Alto Purus está mais 



dispersa, vivendo em doze aldeias. Devido ao deslocamento de vários 
habitantes para outras aldeias, principalmente para a de Sobral (um ex-
seringal), a população de Maronaua foi reduzida a cerca de 70 indivíduos. 

Como já foi descrito anteriormente (Pollock, 1988), a saúde da população 
adulta de Maronaua, em geral, parecia boa. A aldeia desfrutava de acesso 
a uma quantidade relativamente abundante de caça, peixe e boas roças. O 
Alto Purus não é uma área de transmissão de malária. Foram observados 
dois indivíduos com suspeita de tuberculose e um homem Kulína (porém 
não residente de Maronaua) com gonorréia. 

Enquanto a saúde dos adultos parecia razoável, a das crianças estava 
comprometida em decorrência de deficiências nutricionais. Segundo os 
padrões alimentares Kulína, os homens adultos são os primeiros a terem 
acesso à carne e, a seguir, as mulheres alimentam-se com as sobras. Para as 
crianças sobra normalmente pouca ou nenhuma carne e elas nem podem 
sequer pensar em exigir a mesma quantidade dos adultos. Os bebês são 
saudáveis e bem alimentados, mas seus irmãos mais velhos seguem, 
normalmente, uma dieta baseada principalmente em mandioca e banana, 
que os deixam saciados, porém não necessariamente nutridos. Abdomens 
distendidos são comumente observados entre crianças de 3 a 10 anos. 

A saúde da população de Maronaua era, em linhas gerais, melhor do 
que a de outras aldeias próximas como, por exemplo, a de Santo Amaro. 
Embora não disponha de dados precisos, pude observar que, em Santo 
Amaro, adultos e crianças desfrutam de uma dieta pobre em proteínas. Esta 
situação resulta da localização da aldeia próxima ao povoamento brasileiro 
conhecido por "Os Peruanos" (na confluência do Rio Chandless com o 
Purus), onde se verifica intensa pesca e caça predatória. 

Doença Kulína 

Os Kulína são regularmente acometidos por um grande número de 
agravos, desde pequenos ferimentos, geralmente ignorados, até ataques de 
feitiçaria que podem representar grave ameaça à vida, sendo tratados pelos 
xamãs. No entanto, carecem de um termo abrangente que englobe todas 
estas condições e que possa ser traduzido, sem ambigüidade, como "doença". 
Os Kulína reconhecem que, na língua portuguesa, o termo "doença" pode 
designar ampla gama de distúrbios orgânicos, não havendo similar em sua 
língua. 

O termo kidza, por exemplo, refere-se não somente ao estado subjetivo 
de "sentir-se doente", como também caracteriza suas causas. Dor no corpo 



é identificada pelo radical kuma, que pode ser qualificado pela menção da 
parte específica do corpo, por exemplo, owede kumatani (dor nas costas). Mas 
enquanto a dor pode ser condição suficiente para caracterizar o estado de 
"doente", ela não é uma condição necessária. Na verdade, outros sintomas 
podem indicar doença, sendo diarréia (mimihi) e febre (dzamakuma) os mais 
comuns. 

A ausência de uma classificação geral para as várias situações rotuladas 
como "doença", em português, é consistente com o que se pode denominar 
de práxis da doença para os Kulína. As doenças Kulína podem ser de dois 
tipos, sendo classificadas de acordo com suas causas e tratamentos. O 
primeiro tipo ou grupo compreende as que ocorrem fora do corpo, em 
especial na pele. Para fins desta análise, denominarei esta categoria de 
"doenças externas". O segundo grupo abrange aquelas doenças que ocorrem 
dentro do corpo e têm uma origem mística. São as resultantes de feitiçaria 
e serão aqui denominadas de "doenças internas". Embora os Kulína não 
possuam um termo específico para rotular e distinguir tais categorias, parece 
claro que é feita alguma diferenciação entre os dois tipos, tal como descrevo 
a seguir. 

Doenças externas 

As doenças externas compreendem aquelas que afetam a pele. Em geral, 
são consideradas brandas e curáveis com relativa facilidade. Os casos de 
acidentes ofídicos constituem exceções, já que podem ameaçar a vida. Sua 
inclusão na categoria de doença externa justifica-se pelo fato dos procedi
mentos terapêuticos adotados serem idênticos aos utilizados para outras 
doenças incluídas nesta categoria. Na verdade, a mordida de cobra pode ser 
encarada como um caso limite na distinção entre doença externa e interna, 
uma vez que estas são potencialmente mais perigosas. 

As doenças externas abrangem mordidas de insetos, furúnculos, 
urticarias e ferimentos que, por se situarem na parte externa do corpo, 
assumem um caráter público. Normalmente há pouca especulação sobre suas 
causas. Ou ela é óbvia, como uma picada de vespa, ou presume-se que a 
pessoa simplesmente as contraiu sem ocorrer muitos questionamentos sobre 
sua etiologia. 

As doenças externas são tratadas com ervas. Normalmente as folhas são 
mastigadas, mas podem também ser deixadas de molho ou fervidas para o 
preparo de infusões a serem aplicadas como cataplasma diretamente sobre 
a área afetada. Os Kulína selecionam as plantas pelo seu aroma, pois 



presumem que aquelas de aroma agradável (maho bika) têm propriedades 
curativas. Na verdade, é o aroma da planta que consideram como curativo, 
pois estes têm a capacidade de penetração no corpo através da pele e 
transformação do indivíduo. 

Em geral, os bons aromas moderam a "insociabilidade" (wadi), enquanto 
aqueles percebidos como desagradáveis intensificam-na. Os Kulína utilizam 
folhas aromáticas não só para tornarem-se atraentes ao sexo oposto, mas 
também para experimentarem o efeito transformador dos bons perfumes. Os 
defuntos, por exemplo, são friccionados com substâncias de aroma agradável 
para diminuir os perigos decorrentes da separação entre corpo e alma. 

Assim, há uma associação entre doença e insociabilidade que pode ser 
transformada através de bons aromas. Esta associação pode estar relacionada 
a pelo menos duas características da doença externa. Primeiro, o papel do 
doente em si é descrito como um estado "insocial", já que a doença acarreta 
um afastamento temporário de suas interações sociais habituais e, conse
qüentemente, uma certa rejeição à vida social, tão importante para os Kulína. 
A "insociabilidade" conceituai do doente é simbolicamente curada através de 
bons aromas, que não somente interferem nas condições psicológicas do 
doente como também modificam sua condição anti-social. Segundo, a 
natureza dos elementos que se supõe causadores de doença externa também 
aponta para a associação entre doença e insociabilidade. Tais elementos, 
incluindo aqueles classificados como "coisas que envenenam, que mordem 
ou que ferroam" (vespas, cobras, escorpiões, certos peixes como as arraias e 
plantas com espinhos), são manifestações da insociabilidade da floresta em 
oposição à sociabilidade da aldeia. Neste sentido, as doenças externas podem 
ser encaradas como uma forma de penetração da insociabilidade da floresta 
na vítima. 

Os acidentes ofídicos constituem a única situação grave dentre as 
doenças externas. Para os Kulína, a cobra é uma criatura ambígua, apresen
tando tanto características daqueles elementos causadores de doença externa 
como daqueles associados às doenças internas letais. Por exemplo, numa 
discussão sobre o local da doença produzida pela mordida de cobra, 
enquanto alguns informantes argumentavam que as presas penetram através 
da pele e alojam seu veneno na carne da vítima, outros diziam que o veneno 
se localiza e produz seus efeitos na própria pele. Estes chamavam atenção 
para o fato de que as mordidas normalmente ocorrem na planta do pé, onde 
calos grossos quase sempre evitam que a vítima sofra a ação do veneno. A 
despeito da localização, os informantes concordaram que as plantas 
medicinais são o único meio de cura disponível. 



Outro aspecto que expressa a ambigüidade da cobra reside na natureza 
do próprio animal. Imagina-se que elas passem livremente através dos 
orifícios que ligam a terra ao mundo dos mortos (nami budi), estando, 
portanto, em associação com os espíritos que lá vivem. Dessa forma, as 
cobras têm algumas das propriedades de periculosidade típicas dos seres e 
substâncias que circulam entre os dois mundos. Além disso, as cobras são 
criaturas especialmente anti-sociais; elas comem carne e são incapazes de 
produzir sons (isto é, não emitem nem mesmo os sons próprios dos 
animais). Além disso, são "caçadoras" solitárias. Enfim, as cobras são 
criaturas perigosas e ameaçadoras para os Kulína, sendo sua mordida 
bastante temida. 

O primeiro local onde se manisfestam as doenças externas é a pele, a 
porção mais exposta do corpo e a que reflete e exibe a condição social do 
indivíduo (Turner, 1980). Embora não possa desenvolver aqui esse argumen
to detalhadamente, vale dizer que os Kulína encaram estas doenças como 
situações que refletem contatos impróprios com a natureza ameaçadora, 
insocial da floresta. Uma mulher que apresenta um ferimento ou coceira é 
capaz de se recordar que, recentemente, ultrapassou o traçado bem definido 
de um caminho na floresta. Um homem é capaz de relembrar um encontro 
com um animal de espécie "proibida". A transgressão de limites entre 
espaços "sociais" e "insociais" constitui a base para a interpretação da 
etiologia de muitas doenças externas. O próprio local destas doenças — a 
pele — representa o limite entre o exterior sociável e o interior místico dos 
indivíduos. Não obstante, deve ser enfatizado que, na verdade, todas as 
doenças externas são consideradas brandas e transitórias, sendo a trans
gressão às quais elas estão associadas igualmente leves. 

Doença interna 

A categoria de doença denominada "interna" abrange dois tipos 
principais, dori e epetukái. A primeira ataca crianças e adultos, enquanto a 
última aflige os bebês. Ambas são causadas por substâncias invasoras, 
também chamadas dori e epetukái, que ameaçam a vida da vítima. Segundo 
os Kulína, as doenças do tipo dori são causadas por feiticeiros ou xamãs 
inimigos, que injetam um pouco de substância dori deles próprios nos corpos 
de suas vítimas. A doença epetukái não é causada por feiticeiros mas, da 
mesma forma que dori, tem origem "sobrenatural" ou mística, relacionando-
se à trangressão de tabus alimentares. 



Doença interna infantil (epetukái) 

Os Kulína atribuem epetukái em bebês ao consumo de carne de animais 
machos pelos seus pais. Os indícios da doença são variáveis e incluem 
diarréia, inchação abdominal ou constipação. Praticamente todos os sintomas 
associados a distúrbios gastrintestinais podem ser interpretados como 
epetukái. No entanto, o diagnóstico baseia-se menos nos sintomas apresen
tados pelo bebê do que nas circunstâncias sociais de sua família no momento 
da doença. Para o melhor entendimento deste processo, descreverei 
primeiramente a "lógica cultural" da doença e, em seguida, sua "lógica 
social", isto é, o seu contexto. 

Diz-se que animais machos de várias espécies têm a substância epetukái 
em sua carne, podendo vir a provocar doença no bebê quando consumida 
por seus pais. Conseqüentemente, os Kulína proíbem o consumo da carne 
de animal macho pelos pais durante a infância de seus filhos. A proibição 
perdura até que o bebê seja capaz de falar e andar, quando então não é mais 
considerado um "bebê" (nono) e sim uma "criança" (ehedeni). Para compreen
der esta proibição, é necessário antes entender como as crianças são 
"formadas", um processo dividido em duas fases separadas pelo evento do 
nascimento. Na primeira, o feto é formado pelo acúmulo do sêmen no 
útero; na segunda fase, o bebê recém-nascido é "concluído" através do leite 
materno e de outros alimentos tidos como leves e aromáticos, tais como os 
produtos da roça cultivados pelas mulheres. Em cada fase, o feto/bebê está 
sujeito a influências potencialmente perigosas decorrentes da ação de seus 
pais. Na verdade, isto sugere que o bebê carece das capacidades atribuídas 
às pessoas, expondo-o a danos que lhe podem ser indiretamente impingidos. 
Este perigo desaparece somente depois que a criança consumiu substâncias 
leves em quantidade suficiente para formar-se como pessoa plena. A 
dimensão psicológica deste processo ocorre paralelamente ao processo social, 
requerendo que a criança não só manifeste determinados atributos que a 
qualifiquem como "pessoa", incluindo as capacidades de audição, compre
ensão, fala e locomoção, como também que a criança seja composta 
igualmente de substâncias masculinas e femininas. Ε por esta razão que o 
consumo da carne de animal macho põe a criança em perigo, pois, não 
estando plenamente formada como pessoa, pode adoecer em decorrência do 
consumo excessivo de substâncias masculinas por seus pais. 

Os Kulína dizem que a condição epetukái é "como ter besouros na 
barriga"1. No caso, um tipo específico de besouro que forma pequenas bolas 
de matéria fecal e que as utiliza para bloquear a entrada de seus buracos no 



solo. Epetukái é encarada da mesma maneira, já que é uma substância que 
impede a passagem de alimentos e fezes através do abdômen, ora causando 
constipação e inchação abdominal, ora provocando diarréia e enfraquecimen
to. 

As substâncias que contribuem para a formação de uma criança são, 
basicamente, o sêmen e o leite materno. A estas podem ser acrescidos outros 
alimentos, tais como carne de animal macho durante a gestação, carne de 
animal fêmea e alimentos cultivados após o nascimento. As características 
destas categorias também relacionam o processo etnofisiológico de repro
dução ao caráter social do casamento e à família no qual ele ocorre. A troca 
de alimentos é uma metáfora do casamento para os Kulína. Os homens 
caçam para prover a carne; as mulheres cuidam das roças para prover 
alimentos cultivados. O casamento em si é denominado "comendo juntos", 
uma referência à comensalidade implícita desta troca de tipos de alimentos. 
Além disso, o casamento implica em um processo no qual os homens trazem 
substâncias silvestres de "aromas fortes" para casa e as mulheres as trans
formam em substâncias comestíveis, de aroma "suave", através do cozimen
to. Paralelamente, o casamento também é percebido como um processo 
através do qual as mulheres "domam" os rapazes adolescentes, transforman
do-os em adultos sociáveis2. 

O processo de formação de uma criança é, por conseguinte, semelhante 
ao de estabelecimento de um relacionamento conjugal, com uma diferença 
básica: enquanto o primeiro focaliza a criança, o último focaliza os alimentos. 
Os termos da troca são, contudo, semelhantes, já que coincidem quanto às 
metáforas que representam as categorias contrastantes entre as substâncias 
ditas masculinas e femininas. Para os Kulína, casamento e relações intra¬ 
familiares são metaforicamente equivalentes a trocas ou provisão de tipos de 
alimentos adequados, subentendendo-se que relações conjugais incorretas 
são equivalentes a provisão de alimentos impróprios. Quando há um bebê 
na casa, diz-se que a provisão de carne de animal macho é imprópria. A 
doença causada pela ingestão de alimentos impróprios assinala a existência 
de relações conjugais ou intrafamiliares incorretas. Reciprocamente, relações 
conjugais ou intrafamiliares incorretas geram um contexto no qual a doença 
do bebê pode ser interpretada como resultante da provisão de alimento 
inadequado. 

Um análise de casos específicos de doença interna infantil (epetukái) 
comprova a relação entre a doença na criança, o casamento e as relações 
dentro da família de maneira geral. Em doze casos de epetukái detalhada
mente investigados, a totalidade foi atribuída ao consumo indevido de carne 



de animal macho pelos pais. Ao mesmo tempo, todos os casos foram, por 
sua vez, precedidos de ruptura de relações na família do bebê. Estas 
rupturas aconteceram de várias formas, tendo sido examinadas e comentadas 
quase que publicamente. Incluíam acusação de adultério e/ou negligência 
no cumprimento de obrigações rotineiras, tanto pelo marido/pai como pela 
esposa/mãe, como também desentendimentos entre genros e sogros. 

Curiosamente, os Kulína, até onde pude determinar, não estabelecem 
uma conexão consciente entre esses desentendimentos intrafamiliares e a 
doença dos bebês, que é sempre atribuída ao consumo da carne de animal 
macho pelos pais. A cura da doença por um xamã, conseqüentemente, 
resulta em maiores cuidados por parte dos pais, que evitam com maior rigor 
os alimentos proibidos. A ruptura social, que ensejou o contexto para a 
doença, antes de domínio público, passa a ser censurada. Cabe então às 
partes envolvidas resolver a disputa ou, ao menos, torná-la menos pública. 

Embora os Kulína não relacionem explicitamente epetukái aos desenten
dimentos intrafamiliares, é possível que haja um reconhecimento implícito 
desta associação. Por exemplo, os pais do bebê, na prática, não evitam a 
carne de animal macho por mais do que uns poucos dias ou uma semana 
após o nascimento da criança. Quando indagados se a violação não causaria 
epetukái, os informantes normalmente respondiam que um xamã pode 
facilmente curar a doença, de tal forma que os pais não precisam ficar tão 
preocupados com os alimentos que consomem. É possível que esta atitude 
esteja condicionada à associação implícita entre alimentos proibidos e 
discórdias intrafamiliares. Na ausência de conflitos, proibições alimentares 
deixam de ter significado e um bebê saudável passa a ser sinal de cuidados 
paternos e matemos adequados3. 

Para concluir esta discussão sobre doença interna infantil, devo assinalar 
que os Kulína normalmente atribuem a diarréia comum (mimihi) ao consumo 
da carne de animal macho, sem maior aprofundamento acerca da condição 
de epetukái. Mais uma vez, há questões culturais e sociais que esclarecem esta 
condição. A diarréia infantil, quando diagnosticada somente como mimihi, 
é considerada relativamente branda, não requerendo tratamento por um 
xamã. Apesar da diarréia poder ser também causada pelo consumo da carne 
de animais machos pelos pais, epetukái resulta quando os pais comem a carne 
de animais machos considerados espíritos tokorime. Animais que não são 
manifestações desses espíritos não causam epetukái propriamente dita, mas 
somente sua forma mais branda — diarréia. 

Os dados disponíveis também sugerem a existência de diferenças sociais 
entre os contextos que geram a diarréia comum e epetukái. Ao que parece. 



epetukái é diagnosticada quando os pais de um bebê doente são acusados de 
adultério. A diarréia, por sua vez, é diagnosticada quando os pais do bebê 
doente são acusados de negligência em alguma obrigação. Isto é, o adultério, 
a violação mais grave das relações conjugais, está associado à doença mais 
grave, epetukái. Neste caso, a etnomedicina Kulína relaciona a doença à 
ingestão de animais machos, resultante de uma natureza sobrenatural 
essencialmente poderosa. Por sua vez, as violações menos sérias das 
responsabilidades maritais relacionadas à preguiça, improdutividade e 
desavenças entre genros e sogros está associada a uma condição menos 
grave — diarréia. A teoria Kulína explica esta condição como resultante do 
consumo não de qualquer espécie de animal macho, mas daqueles que não 
são considerados espíritos tokorime. 

Doença interna dos adultos (dori) 

A etiologia de dori, na visão Kulína, é relativamente simples: a doença 
se manifesta quando um feiticeiro ou um xamã do mal (dzupinahe) injeta 
substância dori no corpo da vítima. Em geral, os atos de feitiçaria não são 
inteiramente sem motivo, ainda que um feiticeiro não precise obrigatoria
mente de uma razão para praticá-lo contra alguém. Dori é mais comumente 
diagnosticada entre adultos do sexo masculino e mais raramente entre 
crianças, pelas razões discutidas abaixo. 

Enquanto a etiologia da doença dori é relativamente simples, o conceito 
de dori é complexo. Trata-se de uma substância que se infiltra na carne dos 
xamãs conferindo-lhes a habilidade de curar e/ou de causar o mal. Entre os 
Kulína, os xamãs são sempre homens. Enquanto no presente somente cerca 
da metade da população adulta masculina seja xamã, dizem que, no 
passado, todos os homens eram xamãs. Esta ideologia tem ao menos uma 
implicação importante para os Kulína contemporâneos: na prática, qualquer 
homem adulto das várias aldeias pode ser considerado xamã ou, mais 
importante, feiticeiro. Embora as acusações de feitiçaria sejam mais 
freqüentemente lançadas contra os xamãs mais conhecidos de aldeias 
vizinhas, certas circunstâncias exigem que os Kulína descubram um feiticeiro 
dentro de sua própria aldeia. A convicção da potencialidade de qualquer 
homem adulto atuar como feiticeiro permite que acusações sejam lançadas 
contra aqueles indivíduos socialmente considerados marginais e, por 
conseguinte, mais vulneráveis (Pollock, 1984,1992). 

A substância dori é também possuída pelos espíritos tokorime. Na 
verdade, é a posse de dori que toma o espírito tokorime. Por isso, os xamãs 



humanos podem ser chamados tokorime (adzaba tokorime) da mesma forma 
que todos os espíritos podem ser chamados dzupinahe (xamã). 

Dori causa doença ao alojar-se na carne da vítima. Nos casos mais 
graves, desenvolve-se tão rapidamente que não é possível extraí-la. A 
gravidade da doença está associada a diferentes tipos de dori, sendo dori 
makoko (dori vermelho escuro) a mais perigosa. Todos os xamãs possuem 
todos os tipos de dori, utilizando-os de acordo com suas intenções. 

Como no caso da doença interna infantil, dori é diagnosticada somente 
cm certos contextos sociais. Estes invariavelmente englobam franca 
hostilidade ou discórdia entre membros de diferentes famílias. Também aqui, 
a associação entre doença dori e contexto social não é feita conscientemente 
pelos Kulína. Conflitos entre membros de diferentes famílias materializam-se 
em discussões violentas, que podem escalar para luta física entre homens. 
Normalmente, estes conflitos ocorrem entre parentes por afinidade, ainda 
que ocasionalmente possa ocorrer entre parentes mais próximos, como entre 
irmãos residentes em casas diferentes. Os Kulína não estabelecem relação 
entre a natureza do conflito e a natureza da doença subseqüente. Contudo, 
a ocorrência de conflito entre famílias é comumente seguida pelo diagnóstico 
de alguma doença como sendo dori. A gravidade da doença não é relevante 
para o diagnóstico de dori, já que mesmo uma doença "branda" pode vir a 
ser diagnosticada como tal, caso ocorra após um conflito interfamiliar de 
natureza pública. É importante salientar que, na ausência de conflitos, não 
observei casos de dori. 

O relato de dois casos ilustra bem o contexto social de dori. Um homem 
de idade aproximada entre 55-60 anos sofria de dores de estômago 
recorrentes e, periodicamente, vomitava sangue. A duração de sua doença 
foi longa, tendo se iniciado bem antes de minha chegada à Maronaua. Na 
ausência de hostilidades públicas entre famílias, sua doença era totalmente 
ignorada por todos na aldeia. Ainda que freqüentemente demandasse 
medicamentos industrializados, ninguém recomendou um xamã para tratar 
sua doença. Quando acompanhados de tensão social, contudo, os sintomas 
eram interpretados como resultantes de feitiçaria e, nestas ocasiões, o doente 
era submetido a rituais de cura conduzidos por um xamã. Em outras 
palavras, o mesmo conjunto de sintomas podia ser diagnosticado ou não 
como dori, a depender do nível de tensão social reinante na aldeia. 

O segundo caso diz respeito a uma criança que contraiu o que acredito 
ter sido caxumba. Embora o entumescimento verificado na região do pescoço 
fosse consistente com os sintomas de dori, foi descartada a possibilidade de 
feitiçaria. Os xamãs não explicaram a natureza da doença e os pais acabaram 



recorrendo a remédios ocidentais. Acho que o diagnóstico de dori não seria 
apropriado frente à ausência de hostilidades na aldeia. 

O processo de diagnóstico de dori incorpora um elemento que está 
ausente no diagnóstico de outras doenças: a identificação do presumível 
feiticeiro. Em um primeiro momento, é sempre o feiticeiro de outra aldeia, 
em geral um líder, o acusado. Em Maronaua, o feiticeiro mais freqüentemen
te acusado era o chefe da aldeia de Santo Amaro, com o qual os habitantes 
de Maronaua mantinham intensa relação. 

Se a doença é curada com êxito, a acusação de feitiçaria é válida ainda 
que nenhuma outra ação seja praticada. Este processo assemelha-se às 
acusações de feitiçaria verificadas em outras sociedades, onde servem para 
definir e manter as "fronteiras" de cada grupo. Isto pode ser apropriado no 
caso de Santo Amaro, onde as estreitas relações sociais mantidas com 
Maronaua, incluindo casamentos, podem ameaçar a identidade de um dos 
grupos. Acusações de feitiçaria direcionadas a outros grupos canalizam as 
hostilidades e/ou ressentimentos existentes entre os membros da aldeia para 
o exterior, projetando-os sobre membros de outras comunidades. Na prática, 
o líder de Santo Amaro não chegou a ser seriamente ameaçado quando 
acusado de ter causado dori em Maronaua. 

Quando a doença dori é fatal, as acusações transferem-se para alguém 
da própria aldeia. Por exemplo, um ancião de Maronaua que contraiu uma 
infecção respiratória que evoluiu para uma pneumonia, veio a falecer, apesar 
dos esforços dos xamãs de sua aldeia. Sua condição foi diagnosticada como 
dori e, mais uma vez, o líder da aldeia Santo Amaro acusado de feitiçaria. 
Quando a condição do ancião agravou-se e ficou evidente que logo morreria, 
a acusação de feitiçaria foi transferida para um outro ancião residente em 
uma aldeia do Rio Envira, que o doente havia anteriormente visitado. No dia 
seguinte à morte, o velho acusado de feitiçaria foi morto em retaliação. Por 
sua vez, o líder de Santo Amaro, tendo sido informado do risco de vida que 
corriam, foi à Maronaua com um grupo de seguidores. O objetivo da visita 
foi não só o de anunciar publicamente que jamais usaria de feitiçaria para 
matar membros de outra aldeia, como também ajudar os xamãs locais a 
tratar de uma epidemia "secundária" de dori que surgiu após a morte do 
ancião. Quando dori é fatal, o feiticeiro pode ser identificado dentre os 
membros da própria aldeia do morto e, nestes casos, geralmente é alguém 
tido como periférico à vida social. Em outras situações, pode ser alguém de 
fora, como foi o caso do "feiticeiro" do Rio Envira, ou ainda alguém 
considerado tabakora (indivíduo "sem valor"), isto é, que não cumpre com 
suas obrigações sociais. 



O ritual de cura de dori permite entender sua natureza. Dori é tratada 
em um ritual chamado tokorime, durante o qual os xamãs, que aparecem 
como vários espíritos tokorime, retiram dori do corpo do paciente. Os rituais 
de cura acontecem à noite e podem durar horas ou se estenderem até o 
amanhecer. Uma cura bem sucedida é seguida por um segundo ritual (ou 
melhor, pela segunda fase do mesmo ritual) na noite seguinte, quando toda 
a aldeia dança numa grande roda e entoa canções que evocam beleza e 
harmonia, sinalizando o fim da ameaça da feitiçaria. 

O ritual tokorime acontece normalmente no centro da aldeia, destinado 
para estes fins, mais precisamente entre as duas filas de casas. O ritual 
começa quando as mulheres formam um pequeno semicírculo e cantam para 
que os xamãs/espíritos venham tratar o doente. Este, por sua vez, senta-se 
próximo, em um banco ou rede. Os xamãs surgem da floresta com a 
aparência de espíritos tokorime, vestindo trajes feitos de fibra de palmeira, 
que consistem de um longo toucado, semelhante a um véu que cobre a 
cabeça e a parte superior do corpo, e uma saia longa, que vai da cintura até 
os pés. Os xamãs entoam cantos, um de cada vez, virados de frente para o 
semicírculo formado pelas mulheres, dançando com curtos passos estiliza
dos. Cada xamã aspira tabaco pelo nariz, que lhes é trazido por uma mulher. 
Em seguida, o xamã apalpa a área doente do corpo do paciente e, ao 
descobrir dori, suga fortemente o local. Dori também pode ser extraída por 
sucção utilizando as mãos em concha que, a seguir, são friccionadas pelo 
xamã no próprio peito. Em ambas as técnicas, o xamã aprisiona dori dentro 
de seu próprio corpo, expelindo-o em seguida, vomitando e cuspindo. 
Retira-se a seguir para a floresta, quando um segundo xamã toma seu lugar. 
Os xamãs vão se alternando, repetindo o ritual até sentirem que dori foi 
completamente extraída. 

O tabaco constitui elemento vital do ritual de cura. Houve um caso em 
que, na falta, um ritual de longa duração foi interrompido enquanto alguns 
homens faziam uma viagem de canoa de vários dias para adquiri-lo de 
brasileiros que viviam em uma localidade fora da área indígena. Segundo a 
mitologia Kulína, a inalação de tabaco provoca morte, seguida pela 
transformação do morto em animal, mais especificamente a forma animal de 
um espírito tokorime (Adams, 1962). No ritual de cura, o efeito é semelhante 
— a inalação de tabaco transforma o xamã nos espíritos tokorime que irão 
expelir dori do paciente. Devido aos seus fortes aromas, o tabaco e algumas 
variedades de pimenta são os únicos cultivares sob a responsabilidade dos 
homens. Na verdade, o forte aroma do tabaco é somente moderado por meio 
de "cozimento", isto é, a redução da folha do tabaco à cinza, utilizada como 



rapé. O aroma do tabaco funciona de modo semelhante ao de outros aromas, 
i.e., penetra no corpo para produzir uma mudança no indivíduo, levando a 
uma espécie de morte simbólica e transformação em espírito. 

Todos os espíritos tokorime cantam no ritual de cura, mas somente 
alguns deles realmente curam. Os demais apenas "ajudam a cantar". O canto 
em si é um aspecto importante do ritual O xamãs glorificam-se da "beleza" 
de suas canções, que são compostas regularmente. Por vezes, os xamãs 
celebram "falsos" rituais de cura, sem pacientes, para ensinar às mulheres as 
canções a serem entoadas durante um verdadeiro ritual4. As canções têm 
duas características consideradas vitais para o ritual de cura. Primeiro, o 
canto é uma forma particularmente compelativa de expressão verbal para os 
Kulína. Os estilos de linguagem variam na sua força diretiva; a linguagem 
normal na sua maior potência é utilizada pelos homens adultos nas reuniões 
comunitárias. O canto pode ser encarado como um tipo de linguagem 
diretiva especialmente aumentada, usada, por exemplo, pelas mulheres para 
"ordenar" que os homens saiam para caçar quando a carne se escasseia (Rüf, 
1972; Siskind, 1973; Pollock, 1985,1992). As canções apresentadas num ritual 
de cura são altamente compelativas na sua força diretiva, em consonância 
com a seriedade do trabalho de cura. Segundo, o canto cria e define o ritual 
como tal. Todo ritual Kulína gira em tomo do canto, sendo esta sua essência. 
Assim, as canções tanto definem o caráter ritual de um evento como dão 
andamento à ação durante sua prática. 

Os temas e componentes das canções dos rituais de cura são bastante 
variados. As canções consistem, em primeiro lugar, simplesmente dos sons 
característicos do espírito do animal que se supõe estar entoando a canção. 
Estes sons identificam publicamente o espírito tokorime. Um segundo tema 
comum é o uso e/ou a procura de urucu ou jenipapo pelo espírito, 
substâncias usadas para a pintura facial. No canto, o espírito pode dizer que 
sua face está pintada ou que ele veio buscar pintura para seu rosto. O 
terceiro tema recorrente é o consumo ou procura de uma bebida feita de 
mandioca, chamada koidza5. Em muitas canções, estes temas estão entrelaça
dos; uma canção pode começar com os sons do espírito animal e descrever 
sua pintura, ao mesmo tempo que diz que o espírito veio buscar a bebida de 
mandioca. 

Simbolicamente, a bebida koidza constitui o principal alimento feminino 
para os Kulína do Rio Purus. Várias características da koidza conferem-lhe 
esta posição. Para os Kulína, a mandioca (po'o) foi o primeiro alimento a ser 
cultivado e, como tal, é a principal contribuição da mulher para a subsistên
cia de sua família. Enquanto outros alimentos são consumidos mais ou 



menos de acordo com a época, a mandioca acompanha os demais em todas 
as refeições ao longo do ano. Neste ponto, a mandioca é semelhante à carne, 
tida como a mais importante contribuição masculina. O papel simbólico da 
koidza está também relacionado ao seu processo de produção. A mandioca 
cozida é mastigada pelas mulheres e devolvida à panela, onde é deixada 
para fermentar levemente. Assim, a koidza não é somente cozida, quando 
exala bom aroma e fica "mansa", como também é misturada à saliva das 
mulheres, aumentando assim sua "mansidão". 

Em outra oportunidade, destaquei o papel dos alimentos e de suas 
trocas nas manifestações de sociabilidade e amizade entre os Kulína (Pollock, 
1985). O uso da koidza no ritual de cura também atrai nossa atenção para as 
implicações sociais de tal permuta, que gera sociabilidade através de sua 
oferta e consumo durante a canção. No ritual de cura, os espíritos tokorime 
é que são forçados a iniciar relações amigáveis com a aldeia através da 
essência do alimento, o que lhes impõe a obrigação de curar o indivíduo 
doente. Os espíritos também se oferecem como alimentos; o ritual de cura 
chama os espíritos do mundo dos mortos, reino de tokorime, para fora. Mais 
tarde, suas incorporações físicas permanecem na floresta como animais a 
serem caçados pelos Kulína. 

Medicina ocidental 

Ainda que as técnicas curativas tradicionais Kulína sejam baseadas no 
uso de plantas e rituais xamanísticos, o grupo tem sido receptivo aos 
medicamentos fornecidos por diferentes agentes da sociedade nacional, 
incluindo funcionários da FUNAI, missionários e antropólogos. Na verdade, 
o uso de tais medicamentos, coletivamente denominados hemedzi (remédio), 
confirma as concepções de doença Kulína. 

Geralmente, os medicamentos ocidentais são procurados para as 
doenças externas ou para dores internas em estágio inicial antes das mesmas 
serem diagnosticadas como dori ou epetukái. Após estes diagnósticos, os 
medicamentos ocidentais são consideradas ineficientes. Os Kulína apropria
ram-se dos medicamentos ocidentais e utilizam-nos segundo suas próprias 
concepções de substâncias curativas. Algumas dessas apropriações não são 
óbvias. Por exemplo, dentre os habitantes não-indígenas da região, verifica-
se uma certa preferência por medicamentos injetáveis. Os Kulína rapidamen
te adotaram a injeção como principal forma de medicação; a agulha, na visão 
dos Kulína, penetra na pele e aplica as substâncias diretamente dentro da 
carne, local onde, segundo eles, muitas doenças ocorrem. As medicações 



orais são consideradas menos eficazes, pois acreditam que o remédio passe 
por transformações no aparelho digestivo, assim como os alimentos, sendo 
portanto menos eficazes. Certa vez, uma organização missionária italiana 
enviou uma remessa de antibióticos na forma de supositórios para 
Maronaua. Os Kulína ficaram confusos com o seu formato e horrorizados 
quando lhes expliquei para que e como eram usados. 

Várias medicações específicas são altamente apreciadas, particularmente 
aquelas destinadas a doenças de pele. Mercúrio cromo e violeta genciana são 
consideradas substâncias fortes e aromáticas, daí suas propriedades 
curativas. Além disso, ambas colorem a pele, combinando com o vermelho 
do urucu e o azul/negro do jenipapo, aplicados na face e braços, nas 
pinturas corporais ritualísticas. 

Por outro lado, os Kulína não fazem clara distinção entre as diferentes 
categorias de medicamentos ocidentais. O termo penicilina abrange virtual
mente todos os injetáveis, e o termo hemedzi (i.e., remédio) é usado 
indistintamente para a penicilina e para os demais medicamentos. Em sua 
avaliação das medicações ocidentais, os Kulína tomam os critérios básicos 
empregados na avaliação das plantas curativas, cujos poderes derivam de 
características generalizadas, como aroma "agradável", por exemplo. A 
suposição básica dos Kulína de que todos os medicamentos são semelhantes 
é reforçada pelo fato dos fornecedores de produtos farmacêuticos para o 
governo brasileiro distribuírem todas as drogas em embalagens semelhantes. 
Os Kulína não lêem os rótulos, possivelmente por suporem que se trata do 
mesmo medicamento. A indicação, por parte de agentes de saúde, de que os 
remédios têm uso específico, não abalou a crença fundamental dos Kulína, 
que enfatizam suas semelhanças. Presumem que, assim como é o caso de 
algumas plantas, certas medicações são meras versões mais fortes de outras 
e, por conseguinte, apropriadas para doenças consideradas mais graves. 

Há um aspecto complementar da medicina ocidental que reforça as 
noções tradicionais Kulína acerca da natureza das doenças. Meus informan
tes chamaram atenção para a alta mortalidade infantil nas comunidades não-
indígenas da região. Segundo eles, isto ocorre porque indivíduos não-Kulína 
não seguem as prescrições alimentares indicadas para os pais de bebês. Em 
outras palavras, os Kulína entendem que grande número de bebês não-
indígenas morrem de epetukái, uma doença que os Kulína conhecem e sabem 
como curar. 

Não possuo dados para confirmar a observação dos Kulína sobre a 
elevada mortalidade infantil nas comunidades não-indígenas da região. 
Vários indivíduos não-indígenas que visitaram Maronaua enquanto eu lá 



estava forneceram voluntariamente uma visão semelhante àquela dos Kulína, 
sugerindo que os "índios" seriam melhor adaptados à vida na floresta e, por 
isso, obteriam maior sucesso na reprodução. Embora a população não-
indígena regional ridicularizasse muitas crenças tradicionais Kulína, 
ocasionalmente traziam suas crianças doentes até a aldeia para serem 
tratadas. 

Finalmente, devo registrar que os Kulína relataram que os missionários 
do "Summer Institute of Linguistics" (SIL) da aldeia de São Bernardo, na 
margem peruana do Rio Purus, haviam proibido a prática do xamanismo e 
treinado um homem Kulína para atuar como "enfermeiro" ou agente 
sanitário. A proibição de cura xamanística parece ter surtido pouco efeito, 
uma vez que os indivíduos que necessitavam da atenção de um xamã 
passaram a vir à Maronaua ou à outra aldeia da margem brasileira do rio. 
Surpreendentemente, a enfermaria construída pelo SIL passou a exigir dos 
membros da aldeia pagamento pelos tratamentos. É bem conhecido o 
interesse dos missionários protestantes em criar uma economia de mercado 
em pequena escala nas comunidades indígenas, perspectiva na qual se insere 
a instituição de pagamento pelos serviços de saúde. No entanto, a idéia de 
pagar por tratamento é tão oposta às noções fundamentais Kulína de deveres 
e obrigações, fundamentadas em seu sistema de parentesco, que sou levado 
a crer que os residentes de São Bernardo participam do sistema introduzido 
pelos missionários pelo fato da natureza do dinheiro ainda não ter sido de 
todo assimilada por sua cultura. As conversas com moradores de São 
Bernardo também sugerem a possibilidade de que a "venda do tratamento 
da doença" esteja servindo para confirmar que os missionários do SIL não 
são verdadeiramente membros da aldeia. 

CONCLUSÕES 

Ao deslocarem-se para a região do Alto Purus no início do século, os 
Kulína sobreviveram às graves conseqüências para a saúde advindas do 
contato com seringueiros brasileiros e peruanos. Apesar das epidemias ainda 
recentes, como a de 1950 (Schultz & Chiara, 1955), e da dieta relativamente 
limitada, principalmente em proteínas, os Kulína do Rio Purus têm-se 
mantido, em geral, saudáveis e independentes, ainda que estabeleçam 
contatos ocasionais com brasileiros para a compra de mercadorias. 

A etnomedicina Kulína permanece viva graças ao sigilo através do qual 
encobrem dos visitantes e outros estranhos ao grupo suas crenças. Os Kulína 
sabem que os brasüeiros e peruanos são céticos com relação às suas noções 



tradicionais sobre doença e tratamento. Ao ocultar suas práticas, preservam-
se de criticas e ajudam a assegurar sua sobrevivência. Na verdade, os 
caboclos brasileiros da região ocasionalmente utilizam os xamãs e suas 
medicações fitoterápicas, o que reforça a convicção Kulína de que seu saber 
etnomédico é correto. 

Neste artigo, tentei apresentar uma visão abrangente acerca do sistema 
de crenças e práticas médicas Kulína, enfatizando como elas derivam e se 
articulam com as concepções Kulína de "pessoa". As crenças tradicionais 
mostram-se fortes, possivelmente devido à íntima associação com as noções 
Kulína sobre corpo e espírito, bem como à formação, aquisição e transfor
mação dessas noções na vivência de uma ampla variedade de contextos 
sociais, desde o nascimento até a morte. Há, enfim, uma lógica cultural 
embutida nas crenças e práticas Kulína que as unem intimamente à cultura 
mais abrangente da qual elas são parte. Enfatizei também a existência de 
importantes funções sociais para as crenças e práticas etnomédicas Kulína. 
Neste ponto, as crenças sobre doença representam um "idioma do sofrimen
to", que diz respeito tanto ao social como ao corpo- Como em muitas outras 
culturas, a doença entre os Kulína não é meramente uma apreciação social 
sobre os estados e processos do corpo, como também uma forma de 
apreciação do corpo acerca dos processos sociais. 

NOTAS 

1. Claire Lorrain (comunicação pessoal) relata que, entre os Kulína do Rio Juruá, epetukái está associada à "real" 
presença de um besouro na barriga do bebê, imediatamente sob a pele. 

2. Em outro trabalho (Pollock, 1985), discuti a distinção apontada pelos informantes Kulína entre a rudeza dos 
homens e a relativa docilidade das mulheres. 
3. Uma explicação alternativa, de caráter cultural-ecológico, para a nâo-obediéncia às proibições alimentares 
poderia ser a de que, sendo a caça abundante (como é o caso da floresta que circunda Maronaua), a proibição 
não se faria necessária como forma de regular seu uso. Embora possa haver alguma verdade nesta 
interpretação, meu interesse principal centra-se nas explicações com ênfase em aspectos culturais das restrições 
alimentares Kulína. 

4. Socialmente, os "falsos" rituais de cura podem ter significado semelhante aos "verdadeiros". Porém, não 
posso confirmar esta possibilidade pois, apesar de relativamente freqüentes, só presenciei dois "falsos" rituais. 
5. Segundo Claire Lorrain (comunicação pessoal), entre os Kulína do Rio Juruá esta bebida é conhecida como 
patsini, sendo consumida pelos xamãs durante o ritual de cura. 
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