
REVISTA pensata | V.5 N.1                                                                    MARÇO de 2016  

 

 

 

  

“Flechando” corpos, curando espíritos: uma análise sobre a noção 

de pessoa entre os Pankararu 

Arianne Rayis Lovo1 

 

Resumo:  

Esse artigo analisa a noção de pessoa entre os Pankararu, localizados na aldeia Brejo dos 

Padres, em Pernambuco, e na favela Real Parque, em São Paulo. A partir da mobilidade 

entre essas duas localidades (aldeia e cidade) busco compreender as continuidades e 

descontinuidades de suas práticas culturais, como os rituais de cura feitos pelas rezadeiras, 

xamãs conhecidas e prestigiadas entre lideranças femininas e masculinas e que 

estabelecem uma intercomunicabilidade entre o mundo humano e sobre-humano. Ao 

mesmo tempo, analiso como se configura, na cidade, os espaços domésticos do grupo, 

evidenciando se há transformações formais em sua organização social e cosmológica. Os 

Pankararu encontram-se localizados na TI Pankararu, no sertão pernambucano, próximo as 

cidades circunvizinhas de Petrolândia, Jatobá e Tacaratu e migram a capital paulista desde 

1940, em busca de trabalho e melhores condições de vida, embora atualmente exista um 

fluxo maior dos “retornados” à aldeia. 

Palavras-chave: Noção de pessoa, Memória, Cura, Pankararu, Cidade. 

 

Abstract:  
This article examines the notion of the person between Pankararu, located in the village 

Brejo dos Padres, in Pernambuco, and the Real Parque shantytown in São Paulo. From the 

mobility between these two locations (village and city) seek to understand the continuities 

and discontinuities of their cultural practices, such as healing rituals made by the 

“rezadeiras”, known and prestigious shamans between male and female leaders and 

establishing an intercommunication between the world human and superhuman. At the same 

time, it analyzes how to set up in the city, domestic spaces of the group, showing if there are 

formal changes in social organization and cosmology. The Pankararu are located in the TI 

Pankararu in Pernambuco hinterland, near the cities of Petrolândia, Jatoba and Tacaratu and 

migrate the capital city since 1940, in search of work and better living conditions, although 

currently there is a greater flow of "returned" to the village. 

Key words: Notion of person, Memory, Healing, Pankararu, City. 

 

                                                           
1 Mestranda do Programa de Pós-Graduação em Antropologia Social da Universidade Estadual de Campinas 

(UNICAMP). 
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Introdução 

Esse artigo analisa a noção de pessoa entre os Pankararu, população indígena 

localizada na aldeia Brejo dos Padres2, em Pernambuco, e na favela do Real Parque, em 

São Paulo. A partir da mobilidade do grupo entre essas duas localidades3, busco 

compreender como os rituais de cura, em especial os realizados pelas mulheres xamãs, se 

manifestam na cidade, me atentando as continuidades e descontinuidades dessas práticas, 

e como ela incide na organização social e cosmológica entre os Pankararu. Para isso, é 

importante analisar como os espaços domésticos se configuram em outros locais onde 

vivem, bem como investigar como eles experienciam o contexto urbano. No Real Parque, 

por exemplo, percebo que há uma tradução da aldeia na cidade em lugares como os jardins, 

que ficam na parte térrea entre os blocos dos prédios do Projeto Cingapura, onde moram, e 

que se tornaram uma espécie de horta comunitária e roça. Investigar como se dá a 

configuração desses espaços é também importante para alargarmos nosso conhecimento 

sobre o modo de vida do grupo.  

Os Pankararu migram à capital paulista desde a década de 1940 em busca de 

emprego e melhores condições de vida, embora possamos verificar um aumento dos 

“retornados” à aldeia (ESTANISLAU, 2014). Segundo dados da FUNASA de 2010 há cerca 

de 8.477 índios Pankararu que vivem no país, espalhados nos estados de São Paulo, Minas 

Gerais e Pernambuco.4 Outros dados, como do IBGE (2010), apontam que, só em 

Pernambuco, eles já somam 9.957.5 A dificuldade em se obter um número exato do grupo 

na TI Pankararu é um dado que merece um estudo mais aprofundado, mas que pode ser 

ocasionada, talvez, pela intensa mobilidade do grupo entre outras localidades, 

principalmente São Paulo.  

                                                           
2 O Território Indígena Pankararu (TI Pankararu) está localizado no sertão pernambucano, próximo às cidades 
vizinhas de Petrolândia, Jatobá e Tacaratu. Nele encontra-se 25 aldeias, contando com a Entre Serras, que teve 
seu processo de demarcação finalizado em 2007. O Brejo dos Padres é a aldeia onde o centro político e 
administrativo encontra-se mais organizado. 
3 Ao longo do artigo usarei as palavras cidade e aldeia como forma de identificar esses dois lugares específicos 
da mobilidade pankararu, a aldeia Brejo dos Padres, em Pernambuco, e a favela do Real Parque, em São Paulo, 
deixando a leitura mais fluída. 
4 FONTE: http://pib.socioambiental.org/pt/c/quadro-geral. 
5 ESTANISLAU, Bárbara Roberto. A eterna volta: migração indígena e Pankararu no Brasil. Tese de Mestrado, 
Unicamp, 2014, p. 74. 
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Segundo Arruti (1996), a capital de São Paulo foi uma das cidades que, a partir dessa 

época, receberam essa leva específica de migrantes, motivados, num primeiro momento, 

pela oferta de mão-de-obra para trabalharem no setor de construção civil. Nas décadas 

seguintes, muitos migraram para trabalhar na construção do estádio de futebol Cícero 

Pompeu de Toledo, o Estádio do Morumbi. Com o tempo, eles foram se fixando às margens 

do rio Pinheiros, tornando-se ali não apenas um “ponto de chegada” daqueles que vinham 

em busca de trabalho, mas também um polo político-administrativo do grupo, que se 

consolidou com a criação da Associação Indígena Comunidade Indígena Pankararu – SOS-

CIP.6 Hoje, grande parte da população indígena da cidade é proveniente da região do 

Nordeste, como os Pankararu, os Pankararé, os Atikum, os Fulni-ô, os Kariri-Xocó, os 

Xucuru, os Potiguara e os Pataxó.7 

A vida cotidiana das populações indígenas no Brasil, em especial nos grandes centros 

urbanos, é marcada pelo preconceito e pela violência que sofrem frente a sociedade 

envolvente. Assim como outros grupos, os Pankararu carregam o estigma de “aculturados” e 

de “índios misturados”, por não possuírem uma língua nativa e adotarem o catolicismo como 

religião, embora o ritual dos Encantados se constitua como uma importante expressão da 

vida religiosa pankararu. Atualmente, pelos dados da Unidade Básica de Saúde Real 

Parque, vivem no bairro 166 famílias pankararu que somam cerca de 600 pessoas. Essas 

famílias encontram-se localizadas em sua maior parte no próprio bairro, mas muitas 

pessoas do grupo também vivem em outras localidades como, Vila Prudente, Santo André, 

Osasco, Jardim Elba, Mauá e Jardim Panorama, local que fica ao lado do Real e que serviu 

também de alojamento ao grupo durante o primeiro processo de urbanização da favela.  

Esse processo de verticalização de favelas começou a ser feito na década de 1990, 

realizado pelo Programa de Urbanização de Favelas da Prefeitura da cidade, que teve início 

na gestão de Luiza Erundina (1989-1992). No governo seguinte, de Paulo Maluf (1993-

1996), o prefeito deu continuidade ao programa, com o projeto Cingapura, construindo 

conjuntos de habitação popular. No entanto, o investimento neste projeto estava restrito 

“especialmente às favelas localizadas em áreas valorizadas pelo mercado imobiliário 

                                                           
6 Entre alguns dos principais objetivos da Associação está facilitar o aceso às “carteirinhas” de identificação de 
indígenas emitidas pela FUNAI, identificar e atestar àqueles que queiram participar do processo de seleção ao 
Programa Pindorama – PUC/SP, que concede bolsas de estudos para alunos indígenas, fazer a mediação e 
participar da negociação política dos interesses do grupo Pankararu, além de ter sido uma das entidades 
responsáveis pela implantação do Programa de Saúde da Família Indígena (PSFI) na UBS Real Parque. 
7 FONTE: Índios na Cidade de São Paulo. Comissão Pró-Índio de São Paulo. 
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hegemônico” (MARICATO, 1996, p. 68), paralisando os demais programas habitacionais 

que estavam em andamento.  

No fim da primeira década dos anos 2000, esse processo teve continuidade na gestão 

do prefeito Gilberto Kassab (2006-2012), fato que desencadeou alguns descontentamentos 

por parte de alguns moradores da vizinhança.8 O Real Parque encontra-se localizado ao 

lado do bairro do Morumbi, bairro nobre da zona sul de São Paulo, e a construção de 

prédios estilo “Cohab” desagradou a vizinhança local a ponto de ser feito um abaixo-

assinado para que a construção não tivesse continuidade. Na época, o que estava em jogo 

era a preservação não apenas de uma área nobre, mas também de uma paisagem, 

mostrando que ali moravam pessoas de maior posse de bens. O abaixo-assinado não surtiu 

o efeito desejado e a construção dos prédios foi realizado, estando ainda em processo de 

finalização.  

Essas informações, bem como outros dados etnográficos que apresentarei ao longo 

deste artigo, são parte da minha pesquisa entre os Pankararu que venho realizando desde 

2013. Fiz um trabalho de campo intensivo entre os meses de Fevereiro e Março de 2015 na 

aldeia Brejo dos Padres, em Pernambuco, num período que totalizou trinta dias. Fiquei 

hospedada na casa de uma importante liderança indígena, Manoel Alexandre Sobrinho, 

mais conhecido como Bino, e que foi presidente da Associação SOS-CIP Pankararu, e de 

sua esposa, Dona Ninha.  Em São Paulo, as visitas que venho fazendo ao bairro desde 

2013, foram intensificadas em Julho de 2015 e continuam em andamento. Essas visitas 

foram realizadas em conjunto com a equipe médica da UBS local, formada por uma médica, 

uma AIS (Agente Indígena de Saúde), uma AS (Agente de Saúde) e uma enfermeira. Como 

veremos, a presença da AIS na equipe médica é fundamental para se estabelecer um elo de 

confiança com o grupo pankararu.  

Para maior compreensão dos temas que serão aqui apresentados, o artigo se 

encontra dividido em quatro partes. Na primeira, analiso alguns aspectos da vida social 

pankararu, mostrando como a casa é um elemento importante para compreendermos a 

organização social do grupo, se constituindo como um lugar de produção de afetos, relação 

e memória do grupo. Nos espaços domésticos da aldeia, como cozinha, varanda e quintal, 

procuro demonstrar como a noção de pessoa e a produção da memória encontra-se 

relacionada com a casa, sendo ativada ou mantida a partir dos eventos cotidianos 

                                                           
8http://www1.folha.uol.com.br/saopaulo/918801-associacoes-de-bairros-nobres-lutam-para-proteger-
territorios.shtml 
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estabelecidos, como o fato de se plantar a placenta da mulher logo após o nascimento de 

seu filho.  

Na segunda parte, procuro demonstrar como os Pankararu experienciam e habitam a 

cidade, analisando os múltiplos sentidos que a ideia de aldeia e a cidade possui entre eles. 

O que pretendo demonstrar, é que a cidade também é o local do sagrado, uma vez que os 

Encantados, entidades vivas que protegem o grupo, encontram-se também em outras 

localidades fora da aldeia. Ao mesmo tempo, apresento como os espaços domésticos do 

grupo se configuram no Real Parque, entre blocos dos prédios, jardins e passagens, 

percebendo as transformações formais pelas quais eles podem estar sujeitos, evidenciando 

os tipos de sociabilidade que produzem.   

Na terceira, apresento alguns elementos da organização social do grupo, privilegiando 

a família de Dona Ninha e Bino, mostrando como o parentesco, para os Pankararu, 

encontra-se associado ao território e aos domínios da casa. Na quarta e última parte, 

procuro demonstrar a importância das lideranças espirituais para a manutenção da saúde do 

indivíduo, em especial, das mulheres xamãs, já que são elas quem também estabelecem 

uma intercomunicabilidade entre o mundo humano e sobre-humano.  

 

A casa: produção de afetos, relação e memória 

 

  “Lá sendo o lugar deles, é também o meu lugar” 

(Dona Ninha) 

 

A casa de Bino está localizada em frente à Igreja de Santo Antônio, a principal igreja 

da aldeia do Brejo dos Padres. A igreja é considerada o local de “origem” da aldeia, 

abarcando um pequeno comércio de subsistência local e uma praça circunscrita à igreja, na 

qual se realizam as feiras de domingo e onde alimentos e utensílios diversos são trazidos 

das cidades vizinhas. Lá também é o ponto de saída das caminhonetes D20, que realizam o 

trajeto até Petrolândia, e onde as crianças aguardam, pela manhã, a saída do ônibus 

escolar. Portanto, há um fluxo constante e intenso de pessoas e mercadorias que passam 

pelo local. 

No mesmo período da minha estadia na aldeia, ocorria a Quaresma, um evento de 

grande importância aos Pankararu, pois é o momento em que se realiza a saída dos 
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penitentes, sobretudo na Semana Santa. A Penitência9 é um ritual que possui elementos do 

catolicismo e que foi incorporada ao sistema de crenças pankararu. Existem dois grupos de 

penitentes, um masculino e outro feminino. A penitência masculina recebeu influência de 

padres católicos do início do século XX e a penitência feminina, da beata madrinha Dodô e 

do messiânico Padrinho Pedro Batista. Durante esse ritual, os penitentes se encontram às 

quartas e sextas-feiras na Igreja Santo Antônio, que é o santo padroeiro dos Pankararu, e 

caminham em direção às cruzes dos mortos, que se encontram no cemitério ou próximos as 

casas de seus familiares.  

Essas irmandades penitentes têm início na Quarta-feira de Cinzas, terminando no 

Sábado de Aleluia. Como a casa de Bino se localiza em frente à igreja, consegui presenciar 

as saídas que se realizavam às quartas e sextas-feiras pelos penitentes. O local privilegiado 

da casa, bem como o costume de manter as portas sempre abertas, diluindo assim as 

fronteiras entre o espaço público e o privado, me possibilitou conhecer um maior número de 

indígenas pankararu, pelo intenso fluxo de pessoas que circulavam por lá. O costume de 

sentar à varanda no início das tardes, momento no qual muitos voltam do trabalho e da roça 

é bastante comum e pude vivenciar cotidianamente as idas e vindas dessas pessoas, 

sobretudo porque Bino possuía um comércio ao lado da sua casa, frequentado 

principalmente por homens.10 Parentes que passam para trazer uma notícia ou um alimento, 

crianças que param e ficam escutando a conversa dos adultos, alguém que chega e entra 

na casa para pegar água ou café, ou com curiosidade sobre a minha presença no local, 

faziam parte da vida cotidiana da casa.  

 Durante o período em que fiquei hospedada na casa, mantive uma relação muito 

próxima com a esposa de Bino, Maria Senhorinha da Conceição, conhecida como Dona 

Ninha. Num primeiro momento, porém, ela demonstrou um pouco de apatia com minha 

presença no local. Em certa ocasião, durante o jantar, disse que eu fosse cozinhar o que 

quisesse pra comer. Fui até a cozinha e fritei um ovo, ouvindo ela dizer torre mais seu ovo, 

deixe ele torrado, o que para eles significa “fritar” mais, não o comendo cru. Pensei que se 

esse comportamento dela perdurasse, talvez fosse melhor ficar na casa de alguma de suas 

filhas, o que acarretaria num desdobramento mais difícil à pesquisa, pois não possibilitaria 

                                                           
9 Para um maior aprofundamento sobre os penitentes pankararu, ler Matta (2005) e Mura (2012). 
10 Esse espaço se constitui num importante lugar de sociabilidade masculina, pois ali, homens, de diferentes 

idades, passam horas, às vezes dias inteiros, jogando dominó e baralho. Vendo-os jogarem, outros paravam 

para olhar a cena e o horário de maior aglomeração era no final da tarde, quando muitos voltavam do trabalho. 

Durante todos os dias em que estive na aldeia, não vi nenhuma mulher fazer parte desses jogos, nem assisti-los. 
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uma vivência intensa e cotidiana da vida familiar deles. No entanto, essa resistência por 

parte dela foi quebrada logo no decorrer dos primeiros dias, quando percebi que minha 

“entrada” na cozinha, preparando os alimentos e ajudando-a nas tarefas domésticas, dava 

acesso também a uma relação com ela. Assim, fui percebendo que a alimentação, desde o 

“acesso” do alimento até o seu preparo, cria e estabelece vínculos sociais e afetivos, e que 

a “cozinha” se constitui num espaço de intensa comunicação.  

 Dona Ninha mora com Bino e seu neto Ítalo. As tarefas domésticas são feitas por ela, 

como o preparo da comida, arrumação da casa, lavar e passar as roupas, bem como cuidar 

da roça e do quintal (cf. explicação abaixo). O quintal se constitui num espaço doméstico 

importante pois nos revela aspectos cosmológicos da vida social pankararu. Nele são 

plantadas ervas medicinais e sagradas, que são utilizadas em rituais, entre eles a Corrida do 

Embu e Menino do Rancho, algumas plantas e frutas, e a placenta da mulher, que é 

enterrada logo após o parto. Muitas mulheres pankararu dão à luz em suas próprias casas, 

com a ajuda de parteiras tradicionais. Acredito que o ato de plantar a placenta, sendo esta 

uma extensão do corpo da mulher, seja uma forma de pertencimento espacial e produção 

de subjetividades, onde a casa se constitui como uma extensão dos corpos em que nela 

habitam. A distância espacial dos espaços domésticos reflete a distância social entre as 

pessoas, revelando também a diferenciação entre sociabilidades femininas e masculinas, 

como veremos em espaços como a varanda e a cozinha. 

A casa, enquanto espaço vital onde se mantêm e se atualizam memórias, relações e 

afetos, configura-se como um lócus privilegiado para se compreender a organização social 

pankararu, sendo o local de manutenção da memória e de produção de pertencimento 

familiar, étnico e religioso, em espaços como a cozinha, a varanda e o quintal, lugares 

significativos e que revelam não apenas uma separação sexual, mas também uma produção 

de diferenciação da sociabilidade masculina e feminina. Esses espaços também se 

atualizam na cidade, como demonstraremos a seguir, nas habitações dos antigos prédios do 

Projeto Cingapura e nos Conjuntos Habitacionais, onde busco compreender como a 

arquitetura urbana e domiciliar pode influenciar na percepção que os Pankararu têm da 

cidade e do meio/paisagem em que vivem. Como sugere Janet Carsten e Stephen Hugh-

Jones (1995), em About the house, a casa e o corpo encontram-se intimamente 

relacionados, sendo a casa uma extensão da pessoa. A casa também se constitui como o 

agente primordial da socialização. Os espaços que circundam uma casa, como o quintal e a 
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varanda, por exemplo, são lugares que nos dizem sobre seus habitantes, o modo como 

produzem experiência e sua visão de mundo.  

Na aldeia, apesar do crescimento do número de construções habitacionais feitas de 

alvenaria (antes era de taipa), ainda prevalece a arquitetura primária de habitação de seus 

antepassados, com quintal e varanda de terra batida. Estes se constituem como espaços de 

sociabilidade e de “trânsito livre” (familiares ou não circulam nesses espaços diariamente, 

sem restrição), onde a memória afetiva se reaviva. Os elementos primordiais que compõem 

a casa são: a varanda, o quintal, a sala, a cozinha, o terreiro11  e a casa do zelador de praiá. 

Grande parte das casas na aldeia também possui cisternas, onde a família pode comprar 

carro pipa quando falta água ou se cadastrar para recebê-la pelo município de Tacaratu.  

O quintal da casa é um espaço importante de significado, relacionando-se com 

aspectos cosmológicos dos Pankararu, pois é nele onde se plantam ervas sagradas e de 

uso medicinal, como manjericão, alecrim de caboclo, pião-roxo, pião-brabo, pião-manco, 

arruda, espada de São Jorge; frutas como banana, mamão, caju, coco verde, murici, embu, 

pinha; e leguminosas como andu e feijão; há também criação de galinhas e pavão. Em 

algumas casas, o quintal também é o local da preparação da comida para a realização dos 

“pratos”, a fase final do sistema de prestação e contraprestação, ou seja, a retribuição por 

alguma promessa atendida. Esse espaço também se constitui no local onde se planta a 

placenta da mãe que acaba de dar à luz. A placenta da mulher não é tratada como um 

“resto” ou um corpo estranho, mas como uma extensão do corpo feminino, sendo esta uma 

prática comum também entre os Tupinambá de Olivença (Viegas, 2007) e os Terena 

(Franco, 2011).  

Cada família possui uma roça, que é um local afastado da casa onde se plantam 

alimentos de forma mais intensiva. Algumas famílias possuem uma pequena criação de 

bodes e cabras, sendo a criação de gado mais escassa. Na roça há plantação de mandioca, 

abóbora, andu, caju, cana de açúcar, capim e pinha. Como a região tem uma vegetação 

caracterizada pela caatinga, com poucas chuvas e rios intermitentes, as roças acabam não 

servindo para subsistência familiar, mas apenas para um consumo local e sazonal. Há 

também uma “horta comunitária” na aldeia, na qual, a princípio, qualquer um pode plantar e 

                                                           
11 Os terreiros são espaços sagrados nos quais se realizam os rituais. Na aldeia Brejo dos Padres, o terreiro do 

Poente e do Nascente são os mais conhecidos. 
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colher o que quiser, embora prevaleça plantação de cactos e capim, que é vendido para o 

consumo de gado. 

A cozinha e a varanda também correspondem a espaços nos quais a memória e as 

lembranças são constantemente ativadas. Em muitos momentos pude experienciar os 

relatos de Dona Ninha e de Bino sobre períodos de suas vidas, de quando moravam no 

Real Parque, da saudade dos filhos que moram longe, das frutas que não vingam mais etc. 

Observando esses espaços que se inter-relacionam e que indicam níveis de interação social 

entre as pessoas (a cozinha e o quintal, por exemplo, são espaços nos quais a circulação de 

mulheres é maior do que os demais), comecei a pensar a casa como uma unidade social na 

qual as pessoas ativam suas memórias, seus afetos, suas relações, em maior ou menor 

medida, dependendo da sua interação social com os demais.  

Analisando esses espaços que apresentam uma diferenciação de sociabilidade 

feminina e masculina, comecei a investigar qual seria o local de sociabilidade produzido 

pelas mulheres. Acompanhando Ninha em suas atividades diárias, fui mapeando alguns 

lugares onde essa sociabilidade se formava. As atividades domésticas, como cozinhar e 

lavar roupas, são feitas pelas mulheres. Como tinha apenas duas mulheres na casa, eu e 

Ninha, às vezes ocupava seu “posto” na cozinha, quando ela não se encontrava em casa. 

Ela não impunha regras a minha técnica de cozinhar. Em outras atividades, como lavar a 

roupa no tanque, Ninha se incomodava e não deixava eu lavar minhas roupas, sob o 

argumento de que eu as lavava de forma muito devagar.  

Em algumas ocasiões fomos eu, Ninha e sua filha, Dora, pegar frutas do pé, atividade 

que levava algumas horas, já que as árvores “carregadas” se encontravam longe da casa, 

nos “caminhos” entre uma roça e outra, e o processo até pegá-las exige certo esforço e 

preparo físico. Dora subia na árvore e a balançava até que todas as mangas maduras 

caíssem. Eu ajudava a colocar nos cestos feitos de palha de ouricuri. Na volta, quase depois 

de duas horas entre chegar e apanhar as mangas, fomos embora, ela carregando na 

cabeça, assim como fazem muitas mulheres na região do Nordeste. Em tom jocoso, Dona 

Ninha dizia que eu era muito “fraquinha” e que não conseguiria levar o cesto na cabeça, 

como sua filha. De fato, não o consegui e fui alvo de chacota diante delas, uma vez que não 

conseguia realizar uma atividade aparentemente rotineira da vida social delas. Assim que 

chegamos na casa, Bino colocou as frutas num caixote. As mangas, junto com as pinhas 

que outrora pegamos, mais o beiju foram enviados à São Paulo para serem divididos entre 

seus quatro filhos.  
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Uma relação entre casa e pessoa também se encontra presente na análise sobre os 

Tupinambá de Olivença, localizados no sul da Bahia, feita por Susana Viegas (2007).  De 

acordo com a autora, a casa, “unidade social primária”, é o lugar onde as experiências 

vividas se constroem (Viegas, 2007, p. 179). Valendo-se da “experiência vivida” e da 

fenomenologia, a autora realiza uma etnografia baseada na observação participante que 

privilegia os aspectos mais prosaicos da vida, como o ato de comer, de se vestir, habitar, 

etc. Estes constituem o universo central de uma “antropologia da vida cotidiana”. Segundo 

ela, o mundo social tupinambá é conhecido por meio da experiência vivida. Sendo assim, o 

conhecimento só pode ser apreendido através da experiência vivida e a pessoa torna-se um 

“ser-no-mundo” na medida em que se situa nele, estabelecendo uma relação de 

intersubjetividade com ele.  

Entre os Tupinambá de Olivença, há um sentimento de ligação com a terra, onde os 

valores como “personalização” e “responsabilidade” predominam. Viegas classifica, para fins 

analíticos, três tipos de habitação: as fazendas, as casas separadas e as Unidades 

Compósitas de Residência. Esta última se configura como o modo de organização do 

espaço habitacional mais frequente entre os Tupinambá. É nele onde o complexo da casa é 

criado, sendo formado pelo quintal, “fogo” e edifício. O “fogo” é o lugar da parte dos “fundos” 

da casa e um local de sociabilidade dos seus habitantes. As mulheres que lidam com ele e 

“a preparação da comida com as atividades femininas é tão forte que, quando um homem 

cozinha, diz-se que faz “comida macho”, ou se faz café, diz-se “café de mão de homem” 

(Viegas, 2007, p. 83, 111). O quintal também possui uma relação com a pessoa, pois é dela 

que recebe os cuidados. Ela quem o personaliza, ou seja, cuida, planta e tem a 

responsabilidade de mantê-lo “vivo”. Por isso, quando esta morre, o quintal morre também.  

 Sendo a casa o lugar do habitar é nela que a criança torna-se um ser-no-mundo, 

ligada a esse espaço e a sua mãe. Nesse sentido, os primeiros laços intersubjetivos no 

mundo são, para ela, os de seus pais, que frequentam a casa e, principalmente, o fogo, 

lugar onde se prepara o alimento. No entanto, as avós também assumem papel importante 

nesse campo de relações, sendo figura “central nas dinâmicas de relacionamento que 

constituem o parentesco” (2007, p. 113) e que podem substituir temporariamente a figura 

materna. Viegas também enfatiza que a filiação entre os Tupinambá não pode ser 

compreendida na chave da reprodução biológica, física ou moral, pois o parentesco é feito 

pela comensalidade. Assim, as categorias “filhos legítimos” e “filhos de criação” significam, 
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mais que alocar pessoas numa hierarquia de valores, diferenciá-las em relação ao modo 

como irão se ligar afetivamente com seus pais biológicos e “de criação”.  

Dessa forma, penso que a “casa” é um espaço significativo que não apenas constrói 

relações e memória, mas possui também um sentido de pertencimento que pode passar 

pelo corpo. Numa conversa com Ninha, sobre aonde seus familiares habitavam, ela me 

contou que preferiria morar na rua de cima da sua casa, onde seus pais e seus avós 

moravam. Indaguei o por quê e ela respondeu que lá, sendo o lugar deles, é também o meu 

lugar. Habitar o mesmo espaço geográfico no qual seus avós e pais moraram parece, num 

primeiro momento, ser também uma forma de manutenção das relações e memórias do 

grupo, onde o corpo aparece como um feixe de intersecção entre as diferentes 

temporalidades e afetos. 

O fato de plantar a placenta no quintal também pode evidenciar isso, como se esse 

“pedaço” do corpo da mulher indicasse um pertencimento espacial. Isso também ocorre 

quando um Pankararu morre, na cidade. Como prática ritual do grupo, o corpo do morto é 

trazido até a aldeia para ser enterrado ali, embora a Sesai (Secretaria Especial de Saúde 

Indígena), segundo Bino, tenha diminuído os recursos para o translado do corpo, 

dificultando essa prática do grupo. Pensando na circulação de mercadorias, bens, pessoas, 

cura, etc. dos fluxos migratórios entre aldeia e cidade, penso que o fato do corpo do 

indivíduo morto voltar à aldeia para ser enterrado encerre não apenas o ciclo de vida do 

sujeito, mas um ciclo vital ao grupo, mostrando que a aldeia se configura como o local de 

pertencimento da pessoa.  

 

Blocos, passagens12 e jardins: conhecer e habitar a cidade 

 
“Uma cidade é o lugar onde um menino,  

ao percorrê-la, pode descobrir algo que lhe diga  

o que gostaria de fazer com sua vida” 

(Joseph Rykwert) 

 

A cidade vem se configurando como um tema importante no desenvolvimento desse 

trabalho. Nesse sentido, venho me familiarizando com leituras que possam contribuir no 

entendimento de cidade enquanto “ritual” (RYKWERT, 2006), bem como autores que nos 

                                                           
12 O termo passagem é empregado por mim nessa pesquisa para designar espaços de intensa circulação e 

sociabilidade entre os Pankararu no Real Parque. 
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mostram os mecanismos particulares de urbanização pelos quais as principais cidades do 

país passaram, em especial, o aparecimento de áreas com loteamentos irregulares em São 

Paulo (MARICATO, 1996) e os sentidos múltiplos que a favela possui como um pedaço que 

também produz sociabilidade (MAGNANI, 1998).  

Uma cidade pode ser construída considerando não apenas seus aspectos comerciais, 

econômicos, militares, mas também pelos seus elementos rituais (RYKWERT, 2006). O que 

nos interessa aqui é explorar os múltiplos sentidos que a experiência e a vivência numa 

cidade pode adquirir, considerando, sobretudo, a vida social pankararu e a sua mobilidade 

entre a aldeia, a cidade e a favela, analisando, também, como os espaços domésticos do 

grupo se atualizam na cidade, investigando se os aspectos do meio/paisagem em que vivem 

alteram seu modo de vida. 

Quando subi pela primeira vez a rua principal que dá acesso à favela Real Parque, em 

outubro de 2013, as obras do Conjunto Habitacional ainda estavam em andamento. Minha 

presença no local provocou desconfiança e questionamentos de alguns moradores do 

bairro, fato ocasionado pela forte presença do tráfico na região e do possível monitoramento 

das “entradas” e das “saídas” de pessoas na favela. Percebi, depois, que eu fora 

classificada como “de fora” daquele ambiente, não compartilhando dos mesmos códigos 

daquele grupo.  

Isso me levou a pensar sobre as fronteiras espaciais e a extensão não apenas 

territorial que o Real Parque possui, mas também a força imagética que ele pode produzir e 

pela qual pode se contrapor frente aos limites e aos múltiplos sentidos da cidade. Quais as 

mudanças que os Pankararu percebem em sua localidade a partir do processo de 

urbanização do Real Parque? Como os Pankararu pensam e vivenciam a cidade, 

considerando-a também como um lócus de produção de conhecimento? Quais 

aproximações possíveis entre essas diferentes localidades - cidade, aldeia, favela - e quais 

os sentidos que elas possuem ao grupo Pankararu, uma vez que o Real Parque encontra-se 

quase inteiramente urbanizado? 

Na minha estadia na aldeia Brejo dos Padres pude perceber que a palavra cidade, por 

exemplo, adquiria sentidos diferentes dependendo do contexto no qual era empregada. 

Fiquei hospedada na casa de Bino, que mora em frente à igreja Santo Antônio, e muitas 

vezes ouvia-o se referir àquela localidade como “a cidade”, se contrapondo as demais 

localidades da aldeia. Neste local há um pequeno comércio, como um mercadinho, que 

vende produtos industrializados, sendo o local onde acontece as feiras de domingo. Lá 
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também é o local de saída e chegada do ônibus escolar que leva as crianças da aldeia até 

às escolas em Tacaratu.  

Se pensarmos na gramática urbana que as cidades coloniais brasileiras possuíam já 

nos séculos XVII e XVIII, com a construção das igrejas como ponto de planejamento inicial 

de uma cidade, podemos dizer que a configuração da aldeia Brejo dos Padres talvez possa 

acompanhar esse mesmo padrão. Na aldeia, esse espaço que circunda a igreja e que 

possui maior desenvolvimento comercial e maior interação social entre as pessoas é 

chamado de “cidade”, e se contrapõem aos demais espaços do lugar. No entanto, essa 

percepção do local feita por Bino pode ter se dado também pela experiência que ele teve no 

período em que morou em São Paulo, associando cidade a um espaço no qual há maior 

interação social e trocas de mercadorias e serviços. 

Mas na aldeia, a palavra cidade também pode significar “Real Parque”, o local no qual 

os Pankararu se deslocam para fazer suas consultas médicas, buscar emprego, estudar ou 

visitar parentes. Segundo Mura (2012), para os Pankararu, a cidade também é descrita 

como um lugar “imoral”, “violento”, “impuro”, enquanto a aldeia é o lugar do “sagrado”, da 

“pureza”, onde as normas vigoram e a moralidade persiste. Essa dicotomia também se 

encontra presente nas narrativas dos meus interlocutores. Um deles me relatou que um 

membro de sua família, menor de idade e que mora no Real, fora mandado para a aldeia 

porque havia se envolvido “com coisa errada”, e a família havia decidido por esse 

“afastamento” por um período indeterminado. Nesse sentido, venho investigando como os 

Pankararu que moram na cidade se protegem dessas “impurezas” e se as práticas de cura 

podem também estar associadas a esse processo de purificação. Mary Douglas (2014) 

afirma que “onde há sujeira há sistemas”, nos quais a sujeira é um subproduto de uma 

ordenação e classificação sistemática de coisas. Isso nos permite investigar se existem 

outros elementos “desviantes” na cidade que “poluem” o sistema simbólico pankararu. 

A cidade também pode se configurar como um lugar onde se obtém prestígio, pois a 

busca pela educação traz capital simbólico aos núcleos familiares e ao grupo. Duas filhas de 

Bino estudaram na Pontifícia Universidade Católica, PUC-SP, pelo Programa Pindorama.13 

Uma delas, Dora, que morou no Real por trinta anos e retornou à aldeia em 2014, trabalha 

hoje como Professora de Educação Básica I em escolas indígenas da própria aldeia, depois 

                                                           
13 O Projeto Pindorama é um programa realizado pela PUC-SP em parceria com a Funai e a Pastoral Indigenista 

da Arquidiocese de São Paulo que promove a inclusão indígena na própria universidade, em cursos regulares, 

enfatizando o saber indígena e sua visão de mundo. 
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de dois anos sem conseguir emprego, apesar de sua boa qualificação e experiência com 

educação indígena. Essa resistência em ser aceita novamente no grupo pode ser 

compreendida se considerarmos sua trajetória de vida e as experiências adquiridas na 

cidade, o que pode ter gerado um processo de negociação com aqueles que a percebem 

como uma pessoa de grande prestígio e capital simbólico. 

No Real Parque venho investigando como os espaços domésticos cozinha, varanda e 

quintal se atualizam na cidade. Há no bairro dois tipos de habitação popular: o Projeto 

Cingapura e os Conjuntos Habitacionais. Esse processo de urbanização trouxe não apenas 

serviços públicos que antes não havia no local, mas também possibilitou ao grupo uma 

reorganização do seu espaço doméstico na cidade. Nos blocos mais antigos dos prédios do 

Cingapura é possível encontrarmos na parte térrea uma área comum, composta por jardins, 

escadas e passagens. 

O jardim é um elemento que compõe a paisagem urbanística de todos os blocos, até 

dos mais recentes, como nos espaços de lazer dos Conjuntos Habitacionais. Os blocos D6 e 

D8 concentravam, num primeiro momento, a primeira leva de migrantes pankararu que 

chegavam no Real Parque vindos da TI Pankararu. Com o tempo, esse local passou a não 

comportar mais todos aqueles que vinham para a capital paulista, sendo remanejados em 

outros blocos. Atualmente, ainda é um espaço onde moram muitos pankararu. No entanto, 

quando olhei aquele jardim dos blocos C e D pela primeira vez me veio a imagem, 

imediatamente, da aldeia no Brejo dos Padres. O jardim fora cercado com pequenas hastes 

de madeira e arame, junto com uma “portinha” no local. Haviam árvores dentro e até uma 

“casinha” para abrigar animais. Na ocasião, havia um carneiro amarrado numa árvore e 

galinhas. Segundo Roziani Pankararu, filha de Bino e minha principal interlocutora no local, 

aquele espaço funcionava como uma espécie de quintal ou horta comunitária. Mas, mais 

que isso, percebi que a aldeia fora traduzida na cidade, com seus elementos vegetais e 

animais.  

Isso também acontece nos corredores que dão acesso aos apartamentos. É comum 

aqueles que praticam a reza plantarem ervas medicinais ou sagradas, como arruda e 

manjericão, em vasos que ficam em frente as suas portas, do lado de fora do apartamento. 

Antes do processo de urbanização, alguns rituais, como a “dança dos praiás” eram feitos 

próximos aos barracos, pois a terra batida do local criava uma semelhança espacial com a 

aldeia. Depois da construção dos prédios mais novos, os Pankararu vem negociando com 

os moradores locais um espaço nas quadras poliesportivas para realizar suas práticas 
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culturais. Atualmente, algumas delas são realizadas em locais como o Casulo, uma ONG 

que atende moradores do bairro e que cede a sua quadra para o grupo realizar a dança, 

principalmente no dia 19 de Abril, no qual se comemora o Dia do Índio. 

Os caminhos geográficos do Real Parque são compostos por vielas, becos, ruas, 

escadarias, passagens. Embora as ruas possuam nomes é comum ouvir um Pankararu 

dizer que tal lugar fica “na rua do fulano”, como fazem na aldeia, num processo de 

identificação territorial que passa pela casa e pela família, como quando indicam a “Rua dos 

Nêgo” ou a “Rua dos Oliveira”. Essa associação que fazem, ligando o nome e o espaço 

territorial, é também apresentada por Claudia Mura: 

 

É o caso da aldeia Saco dos Barros, onde residem, em sua maioria, os 

membros da família Barros, renomada por ser muito numerosa, pela 

capacidade de se valer de vínculos com influentes políticos do município de 

Petrolândia (município de referência desta aldeia) e pela antiguidade da sua 

residência no lugar. (...) Em outros casos, a posição alinhada das casas de 

um mesmo grupo doméstico faz com que a estrada que as costeia tome seu 

nome, por exemplo, Rua dos Oliveira, cujos membros pertencem ao tronco 

Binga (MURA, 2012, p. 40). 

 

Na entrada desses blocos antigos, existe uma espécie de porta que dá acesso a um 

“espaço doméstico pankararu”. Sempre quando me encontrava com a equipe médica, a AIS 

pedia para eu esperar neste local. Fui percebendo que ali se reuniam bastante indígenas, 

uma vez que alguns pediam por atendimento médico a AIS. Essa “porta” de entrada aos 

blocos antigos está circunscrita entre dois comércios locais, construídos em madeira, e que 

vendem bebidas e salgados. Nas visitas monitoradas que fiz junto a equipe médica, muitas 

consultas se davam nas ruas e nessas passagens, o que gerava certa tensão e disputa com 

o atendimento médico entre indígenas e não indígenas.  

Todos esses espaços domésticos, como jardins, corredores e passagens, atualizam 

práticas e modos de vida do grupo pankararu na cidade de São Paulo. Eles também se 

constituem como locais de diferenciação sexual, uma vez que percebemos a circulação 

maior ou menor de homens e mulheres em cada um deles, como no caso da “porta de 

entrada” aos blocos do grupo, apresentada acima. Assim como o “fogo” e o quintal são 

lugares que possibilitam a produção do sentir e do “ser-no-mundo” (Viegas, 2007), bem 

como uma forma de criar laços sociais e de pertencimento, entre os Tupinambá de Olivença, 
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espaços como a varanda e as passagens, por exemplo, são locais que também criam laços 

e memória entre os Pankararu.  

  

 

 

 

 

A família de Dona Ninha: caminhos, troncos e ramas 

 

Considerando que uma história de família é um método de análise sócio-antropológica 

que objetiva dar conta da trajetória de vida de um sujeito social (LINS DE BARROS, 1989), 

pretendo apresentar alguns aspectos da vida cotidiana da família de Bino e Ninha, 

elucidando, porém, fatores importantes da vida social pankararu. A distribuição espacial das 

casas dos membros de uma mesma família é feita à semelhança geométrica de uma árvore, 

na qual os galhos seriam como caminhos que me levam às diversas “ramificações”, 

chegando aos núcleos familiares. As famílias extensas se distribuem num mesmo espaço, 

construindo suas casas uma ao lado da outra. No entanto, num mesmo núcleo familiar pode 

também acontecer dos filhos construírem suas casas em círculo, ao redor da casa central 

dos pais. Essa configuração espacial possibilita compreender as redes de relações que 

compõem “a grande árvore pankararu”, com seus troncos e ramas. No entanto, essa 

dicotomia não nos revela uma linhagem, como bem demonstrou Arruti (1996), mas nos 

mostra como os Pankararu percebem e compreendem o mundo, classificando como 

“troncos velhos” e “pontas de ramas”, respectivamente, os grupos mais antigos e que detém 

uma memória ancestral do grupo, e grupos mais jovens, e que podem estar em vias de 

encontrar um novo “segredo”.14 

As famílias se constituem como importantes unidades sociais para os Pankararu, 

sendo reguladoras da moralidade entre os indivíduos. Segunda Mura (2012), a família 

constitui-se na unidade política e social mais reconhecida, e, por conta disso, é alvo de 

avaliações constantes entre as demais. Para assegurar que ninguém desvie sua conduta 

moral, nem mesmo transgrida as regras sociais estabelecidas, há uma divisão de atividades 

empreendidas por determinados indivíduos. Dentro desse sistema de condutas, a relação 

                                                           
14 Esse “segredo” está atrelado a “fragmentação identitária” (ARRUTI, 1999) que o grupo Pankararu vem 

sofrendo desde a década de 1940. 
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entre jovens e avós é extremamente importante, pois são eles quem estabelecem a primeira 

educação dos netos, sendo responsáveis por um quadro de moralidade. A criança 

pankararu é estimulada desde cedo a conhecer a rede de relações da família, reconhecendo 

quem são aqueles a quem ela deve respeito, autoridade e confiança, bem como os limites 

de interação entre os membros do grupo.  

 Claudia Mura nos mostra como é frequente entre as narrativas dos mais velhos uma 

idealização do passado, onde prevalece valores como respeito e submissão em relação aos 

mais jovens. O reconhecimento da autoridade dos mais velhos é colocado às crianças 

desde cedo, como o pedido da “bênção” dirigido principalmente “a avós [...] e a quem se 

deve o devido “respeito”, tanto pela posição ocupada na genealogia quanto pelas relações 

íntimas estabelecidas na própria rede de parentesco” (MURA, 2012, p. 64). Para Viegas, 

essas práticas cotidianas do pedido da “benção” também são recorrentes, indicando 

valorização e respeito em relação aos pais e avós. 

 O prestígio é um elemento fundamental entre as famílias e os grupos domésticos. 

Valoriza-se aqueles que trazem algum tipo de benefício para as famílias que moram nas 

aldeias, por exemplo, e isso é conseguido, em muitos casos, com a obtenção de títulos em 

função do estudo. Uma maior escolaridade é tida como um incremento ao valor moral do 

indivíduo, pois ela quem poderá ofertar, futuramente, em maiores auxílios ao tronco familiar, 

seja em recursos pessoais aos familiares, até postos importantes dentro de cargos 

administrativos do Estado.  

 Os casamentos com os não índios são realizados sem muita resistência, embora 

existam reservas quanto à participação destes nas organizações políticas e religiosas do 

grupo. Na cidade, acredito que o matrimônio esteja associado a um valor simbólico elevado, 

e observo que há uma tendência maior, entre as mulheres que habitam ou habitaram a 

cidade, de se casarem com homens não indígenas. Duas filhas de Bino são casadas com 

não indígenas e moram em São Paulo. O casamento entre primos também é altamente 

desejável. Bino e casou com sua prima, Dona Ninha. Segundo Bino, eles “são primos 

legítimos”, o que me leva a pensar numa aliança que ordena os mais e os menos 

“legítimos”, sendo necessário uma investigação mais profunda para se compreender qual a 

extensão dessa aliança e quais parentes são proibidos/não desejados por ela. 

Uma das filhas de Bino, Roziani, é casada com um não indígena e possui dois filhos 

homens: um, do primeiro casamento; e, outro, do segundo. Seu filho mais velho, Thales, 

tem hoje 15 anos e participou de inúmeras apresentações da “dança dos praiás” realizada 
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na cidade, quando seu avó ainda era presidente da Associação. Analisando a história de 

família de Ninha, todas as suas quatro filhas se casaram com brancos. Entre elas, duas 

nasceram e se criaram no Real Parque, e as outras duas nasceram na aldeia, mas 

cresceram na capital paulista. Esse prestígio do homem branco também foi verificado no 

trabalho de Lasmar (2005). Segundo a autora,  

as mães pressionam as filhas para se casar com os brancos porque isso 

permite a mulher indígena uma posição relevante em meio a ambiguidade 

social da cidade, pois ela indica a tensão entre a produção da identidade 

indígena e a apropriação das capacidades e bens dos brancos (LASMAR, 

2005, p. 245).  

 
 O casamento com o homem branco também oferece um prestígio à família indígena 

pankararu, pois dá acesso a um universo de bens e facilita a inserção no mundo dos 

brancos, ampliando também a sua rede familiar. Ao mesmo tempo, modifica o estilo de vida 

e a corporalidade da mulher, pois ela passa a usar roupas e sapatos que as mulheres da 

cidade usam, mudando seus gestos corporais e gostos. Lasmar afirma também que o 

casamento com o não indígena facilita o acesso à cidade, hospital, escola, etc. Contudo, 

sabendo que os Pankararu possuem acesso ao atendimento de saúde na capital paulista, 

pelo Ambulatório do Índio15, e que muitos se deslocam da aldeia até a capital paulista para 

esse fim, talvez o casamento com os brancos, na cidade, facilite, em maior medida, o 

acesso à educação e outros bens, mais que o acesso à saúde. 

 

Os deuses na cidade 

 

Na cidade, quando algum Pankararu fica doente, ele se dirige a uma rezadeira para 

saber se o mal que lhe abateu é “caso de médico ou de reza”. Se seu corpo foi atingido por 

algum feitiço, quebranto ou flechada, ele deve ser curado com a ajuda dos Encantados. Os 

encantados são entidades sobrenaturais que se “encantaram”, ou seja, não morreram, e, 

por isso, são considerados seres vivos e que se manifestam através dos Praiás, dançadores 

que vestem a indumentária sagrada do grupo. Na aldeia, eles dançam em terreiros. Na 

                                                           
15 O Ambulatório do Índio, criado em 1992 pelo Hospital São Paulo, é ligado ao Departamento de 

Medicina Preventiva da Unifesp pelo Projeto Xingu, e possui como um de seus objetivos a construção 

de projetos terapêutico aos pacientes indígenas. Para um estudo mais aprofundado sobre o tema ver 

Assumpção (2014) e Lopes (2011). 
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cidade, algumas dessas apresentações são feitas em ambientes privados, no próprio Real 

Parque, ou em espaços públicos, como forma de dar mais visibilidade ao grupo na capital 

paulista. 

Segundo Lopes (2011, p. 57), “os Encantados protegem e curam os Pankararu sem 

distinção de localidade”. Em consonância com o autor, pretendo demonstrar que a presença 

do grupo, em São Paulo, atualiza, sobretudo, seu sistema xamânico através das práticas de 

cura feitas pelas rezadeiras. Ervas, chás, alimentos, são mandados da aldeia até a cidade, 

num fluxo contínuo de proteção e cura. Observar esses elementos, e a forma como eles se 

manifestam nessas duas localidades, me atentando as continuidades e descontinuidades 

dessas práticas, é importante para compreender as transformações formais do grupo, em 

especial, possíveis mudanças em sua noção de pessoa. 

As práticas de cura pankararu, embora apareçam de forma mais diluída nos trabalhos 

de Matta (2005) e Mura (2012), constituem-se como o objeto central no trabalho de Lopes 

(2011), no qual o autor busca compreender a integração das formas tradicionais de cura 

com a biomedicina, enfatizando as tensões e os processos de “tradução” e ressignificação 

que os elementos rituais passam no contexto urbano, em especial, no Real Parque. Para 

ele, a cura Pankararu se localiza entre a biomedicina e a medicina tradicional, “um espaço 

em que há um deslocamento de importância e a lógica “espiritual” de sua ritualística é posta 

conjuntamente às práticas médicas” (LOPES, 2011, p. 68). Dessa forma, esse autor procura 

demonstrar que a biomedicina não se encontra num sistema hierárquico de valores, se 

sobrepondo a medicina tradicional pankararu. Ao contrário, ela se atualiza como uma 

espécie de complemento às práticas de cura, sendo também importante nesse processo. 

Em consonância com o autor, procuro compreender como a cidade incide na cosmologia e 

organização social do grupo e quais mudanças podemos perceber desse processo, 

atentando para as noções de doença e cura. 

 O Cosmos Pankararu é composto por múltiplas entidades e todas estão numa 

posição de hierarquia, que evidencia, sobretudo, o fluxo de diversos elementos culturais do 

seu sistema religioso. Ao vestir o praiá, o indivíduo perde sua identidade individual e torna-

se um ser “intermediário” entre o mundo dos homens e o mundo sobrenatural, cabendo a 

ele uma série de restrições alimentares e sexuais para que o ritual seja realizado. A estas 

entidades são dirigidos pedidos de cura, preces, bem como o pagamento de promessas. Na 

cidade, o pagamento de promessas é realizado pelo “prato” e “garapa”. Quando alguém diz 

que vai pagar um “prato” significa que sua prece foi atendida e que, como prometido, irá dar 
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uma oferenda ao encantado e aos participantes do ritual. Essa oferenda geralmente é uma 

comida composta por carne de carneiro, arroz e pirão, que as pessoas comem com as 

mãos.  

A saúde dos Pankararu encontra-se constantemente ameaça por forças malignas ou 

demais entidades que desejam tomar conta do espírito da pessoa. A corporalidade das 

populações indígenas apresentam uma intercomunicabilidade com o mundo sobrenatural, 

onde forças ameaçadoras, espíritos, Encantados, etc. estabelecem um ordenamento da vida 

social do grupo, na medida em que indicam a manutenção de quadros de moralidade, 

processos de cura, etc. Como nos mostra Carneiro da Cunha (1978), o corpo é o eixo por 

onde converge a esfera individual (sangue, mundo cotidiano) com a esfera coletiva (nomes, 

títulos, vida ritual), através do qual podemos visualizar a organização social desses povos.  

Entre os Pankararu, a dicotomia corpo aberto/corpo fechado indica a manutenção de 

um quadro de moralidade. Comportamentos desviantes, o não cumprimento de restrições 

sexuais ou alimentares durante as atividades rituais perturbam a estabilidade da saúde, 

deixando-a ameaçada por ataques de espíritos ruins. Ter um comportamento moral exigido 

e realizar as interdições prescritas mantem o corpo livre de qualquer entidade que queira 

ameaçá-lo. Certa vez, Dona Ninha me contou que uma de suas filhas não havia feito os 

resguardos do pós-parto, que a proibia de sair fora da casa, uma vez que ela estava com o 

corpo aberto. Como ela saiu, suas pernas ficaram inchadas e seu corpo dolorido.  

Entre as causas de algumas doenças que podem acometer os Pankararu, estão: 

pegação, flechamento, mau-olhado, inveja, sol e sereno, quebrante e feitiço, cujos sintomas 

podem ser dor de cabeça, vômitos, febre, olho fundo, dor de barriga, desmaio, dor ou 

zumbido no ouvido, moleza no corpo, falta de apetite, entre outros (MURA, 2012, p. 207). 

Para curar o mau-olhado ou vento se recorre a um benzedor. Quando a doença é mais 

grave, como o flechamento, por exemplo, aí só a ajuda de um curador para desfazer o 

feitiço, sendo essencial a ajuda dos encantados. O flechamento é um mal que se abate no 

indivíduo e que provoca muita dor, podendo levá-lo a morte em poucas horas se a pessoa 

não receber os devidos cuidados, como me relatou Josivete sobre sua filha que acabou 

morrendo por ter sido flechada. Essa doença é atribuída a bichos ruins, entidades malignas, 

como a caipora, e que desejam se apossar do espírito do indivíduo querendo levá-lo com 

ela.  

Talvez esse embate travado com o mundo sobrenatural, no qual diferentes entidades 

buscam se apossar do espírito do indivíduo, causando-lhe dor, sofrimento e morte, possa 
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nos dar alguma pista sobre a noção de pessoa pankararu. Se o corpo permanece 

constantemente ameaçado por forças malignas, a necessidade de curá-lo ou extirpar o mal 

que o acomete possibilita compreendermos esse processo de formação de sua 

subjetividade e identidade. Todas essas questões têm me auxiliado a compreender como os 

Pankararu vivencia a cidade, e como essa experiência em contexto urbano incide em sua 

noção de pessoa e me atentar as práticas culturais do grupo, como os rituais de cura, 

permite adentrar em aspectos relevantes da sua cosmologia. 
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