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APRESENTAÇÃO 

 

Sou a Adriana Moreira, keretchu mirim em guarani, tenho 32 anos, nasci no dia 02 de 

Dezembro de 1981 na terra indígena de Cacique Boble RS, filha de seu Graciliano 

Moreira e dona Lucia Moreira que faleceu no ano de 2007, somos em total 9 irmãos, 6 

homens e 4 mulheres, vivi ate meus 23 anos nesta terra indígena onde meus pais 

trabalhavam na roça e  para os fazendeiros para nós sustentar. Com 7 anos de idade foi 

estudar numa escola não indígena ate meus 9 anos, depois comecei a trabalhar na roça 

com meu pai, plantávamos para o nosso próprio consumo isso ate os meus 17 anos, 

depois voltei a estudar com ajuda de uma professora que na época me ajudou muito a 

voltar a estudar, estudei ate a 6a série. Tive uma filha Patrícia Moreira Keretchu i 

ytchapyry, hoje com 14 anos. Em 2000 comecei a trabalhar como agente indígena de 

saúde na aldeia por três anos. 

Moro na terra indígena de Yynn moroti whera em Biguaçu SC há dez anos. Vim 

em maio de 2003, eu e minha filha Patrícia, ela tinha 2 aninhos de idade e em agosto do 

mesmo ano vieram meus pais. Aqui estudei no EJA para completar o ensino médio, em 

setembro do mesmo ano comecei a dar aula para séries iniciais da minha nova aldeia, e 

em novembro também do mesmo ano fui umas das alunas do Protocolo Guarani da 1 

Formação Para Professores Guarani do Sul e Sudeste do Brasil Kua`a Bo`e Conhecer 

Ensinar. Sou professora de língua guarani na escola E.I.E.B Whera Tupã – Poty Dja; 

trabalho com as 1a, 2a e 3a séries. 

Hoje sou casada com Santiago Oliveira há 8 anos, temos 4 filhos, Patricia 

Moreira Keretchu i 14 anos, Mariana M.Oliveira 7 anos, Thiago Ronney M.Oliveira 

Whera i, 4 anos e Janaina M. Oliveira 4 meses. 



Hoje com muito orgulho que falo que sou aluna da LICENCIATURA 

INTERCULTURAL INDIGENA DO SUL DA MATA ATLANTICA, na área de 

Linguagem. 

 

 

 

 

  

 

INTRODUÇÃO 

 

Esta pesquisa é sobre a questão da saúde na gestação e no parto das mulheres 

Guarani da aldeia Yynn moroti whera, localizada na cidade de Biguaçu (SC). A 

aldeia situa-se nas margens da BR 101, no km 190, no bairro São Miguel, e 

possui 59 hectares, com 32 famílias e aproximadamente 210 pessoas. Ela foi 

homologada em 1995 e hoje está em processo de ampliação da Terra Indígena, 

através de um grupo de trabalho da FUNAI.  

 Na aldeia tem roçados comunitários e também familiares, onde se 

plantam alguns alimentos tradicionais, como o milho, feijão, batata doce e 

aipim. Para nós a religião Guarani é muito forte e é mantida até os dias de hoje, 

porque tem uma casa de reza, Opy, onde os mais velhos da aldeia passam a 

força e os conhecimentos necessários para todas as atividades e trabalhos que 

acontecem na comunidade.  

Na nossa aldeia valorizamos muito nossa tradição através do artesanato 

que todas as famílias o fazem como modo de manter a cultura, e também para 

gerar renda através da venda.  A língua materna é o Guarani, que é falada pela 

maioria das pessoas da aldeia.  

Os cuidados das mulheres grávidas guarani são muito importantes e 

devem ser cumpridos para que as crianças não nasçam com deficiência mental 

ou física. Essas regras na cultura guarani devem ser cumpridas. Atualmente, 

nem todas as pessoas tem o conhecimento sobre todos os cuidados que devem 

ser seguidos e também têm pessoas que conhecem, mas não cumprem. O meu 

trabalho de conclusão de curso irá levantar os cuidados que a mulher deve ter 

no início da gravidez até o nascimento da criança.  



Sobre o parto, descrevo os cuidados que a mãe e a parteira devem ter 

para a realização de um bom parto. Também sobre os chás, as ervas que são 

usadas durante a gravidez, na hora do parto e após o nascer da criança. Trata-se 

de um tema de pesquisa muito bonito e importante, que diz respeito às pessoas 

que trabalham com curas, as parteiras, por elas serem corajosas e por terem 

esse dom. 

OBJETIVO GERAL 

Pesquisar os cuidados necessários para a manutenção da saúde na gestação e no 

parto das mulheres Guarani, assim como evidenciar a importância das parteiras 

tradicionais e suas técnicas.  

 

OBJETIVOS ESPECÍFICOS  

• Descrever os cuidados que a grávida deve ter assim como os cuidados e 

técnicas das parteiras; 

• Registrar os conselhos e os cuidados repassados para os pais durante e 

após a gravidez; 

• Analisar os cuidados que os pais devem ter quando descobrem que vão 

ter filhos; 

• Apontar as diferenças de cuidado que os pais e as mães devem ter quando 

a criança é um menino ou uma menina; 

• Compreender também por que algumas mulheres têm preferido ganhar as 

crianças no hospital; 

 

JUSTIFICATIVA 

Hoje em dia, as pessoas já não conhecem os cuidados necessários para a saúde 

durante a gestação. Esses cuidados são muito importantes para que a criança 

tenha saúde e possa crescer saudável, sem defeitos, sem ser fraca. Mas esses 

cuidados são importantes para a saúde da mãe e do pai também, os cuidados 

que os pais tomam são importantes para a saúde das crianças. Por isso, essa 

pesquisa é importante para todas as pessoas, pois todas as pessoas um dia serão 

pais.  

Este trabalho também pretende chamar atenção das autoridades 

(Secretaria de Saúde, representantes municipais e estaduais) para a importância 



do trabalho das parteiras, ajudando no reconhecimento de suas atividades e 

práticas de saúde.  

Pretende, por fim, fazer com que os adolescentes e pais Guarani tenham 

entendimento dos trabalhos das parteiras e se conscientizem da importância dos 

partos realizados nas aldeias, repassando esses cuidados para gerações futuras, 

assim como repassar esses conhecimentos aos não-indígenas. 

 

METODOLOGIA 

Para realizar esta pesquisa, fiz entrevistas com duas parteiras da minha aldeia: 

Santa Moreira e Dona Rosa Pará Rodrigues. Foi entrevistada também uma das 

agentes de saúde da aldeia, que acompanha os partos: Helena Moreira. As 

entrevistas foram registradas com gravador de voz. Além disso, registrei alguns 

procedimentos e cuidados das grávidas através de fotografias – trabalho que eu 

já comecei a fazer durante os períodos intermediários do nosso curso. 

Conversei também com mulheres que estavam grávidas e com funcionários da 

SESAI – Secretaria de Saúde Indígena, para compreender melhor como esta 

Secretaria pensa os cuidados pré e pós-partos. Também fiz uma revisão 

bibliográfica para buscar trabalhos já realizados sobre o tema desta pesquisa.  

 

  

 

 

CAPÍTULO I: Cuidados e práticas corporais para manutenção do ciclo de 

vida Guarani 

 

O povo guarani considera ser humano uma criança já dentro da barriga da mãe, 

já quando um casal sente que vai ter um filho. Então desde pequenos as 

meninas e os meninos já são orientados a terem certos cuidados. Os pais já 

repassam os cuidados necessários, para quando tiverem seus filhos, estes já 

saibam os procedimentos a serem observados.  

As meninas desde crianças sabem que no período da gravidez não 

podem comer comida da panela ou na panela, lavar bem os pratos, não podem 



usar colar, comer pés, asas ou moela de galinha porque (se comer moela) todos 

os artesanatos que fizerem vão ficar tortos ou mal feitos. 

A criança quando vem ao mundo já exige várias coisas dos pais, sejam 

eles preparadas ou não, a criança já vem com muita energia, isso tudo porque 

os pais devem cumprir seus deveres ou cuidados.  

A criança guarani vive com pais, com os avós, com as tias, porque 

todos participam de sua vida de aprendizagem e crescimento. Toda a criança 

gosta de aprender a fazer tudo que um adulto faz, como cortar lenha, plantar 

sementes na roça, pescar no rio, fumar petyngua, cozinhar, lavar, costurar, 

brincar com os pais, com os colegas. 

Fig.1: Takua’ i  ensinando o Whera´i  a colher batata doce -Julho/2014 
Fig.3: Takua´i ensinando o Whera´i a plantar - Maio /2014 
Fig.2: Crianças compartilhando alimentos - Setembro/2014 

￼￼ 

   

 

 

Todo esse processo de aprendizagem da criança, depende do nome que vai 

receber. Cada criança já vem com um dom, e esse dom vai ser visto com a 

atitude de cada criança ao nascer, quando criança, na adolescência, na vida 

adulta e na velhice. O batizado depende da criança: muitas vezes, a criança 

necessita dos nomes já nos primeiros meses, mas outras já demoram mais para 

receber os nomes, isso quem vai saber são os karai kuery – os rezadores. 



A criança precisa do nome, em muitas das vezes as crianças tem o 

espírito fraco (inhee  naimbaraetei) e precisa do nome pra se fortalecer  

espiritualmente  e  fisicamente  pra  poder  falar, comer, engatinhar, andar, até 

a adolescência. Depois começa a outra fase da criança que, deixando a sua vida 

de criança, passa a ser adulto, sendo reforçados os ensinamentos e repassados 

os conhecimentos que levará para a vida inteira, depois podendo passar esses 

mesmos conhecimentos para seus filhos e netos. 

As meninas já recebem todo o conhecimento através das avós, das mães, 

tias, irmãs. Todo o conhecimento da mulher guarani vem desde pequena, ela já 

deve aprender a cozinhar, lavar, cuidar dos irmãos, aprende a costurar, 

aprender a servir, a se comportar como mulher, menina, moça. Desde crianças, 

os pais já  devem  falar  de tudo  isso  e  ensinar a elas como vai ser  quando 

crescerem ate a primeira menstruação. Quando vem a primeira menstruação é 

feito todo o processo de resguardo que é só da menina, onde é repassado todo o 

ensinamento que vai levar e servir para ela para a vida toda e para a sua 

família. 

Toda a criança guarani quando menina e menino tem esse jeito doce de 

ser criança, elas se  cuidam como criança, se ensinam, uma ajuda a cuidar das 

outras, tem esse jeito carinhoso de ser criança, alegre, feliz, sorridente, 

atencioso, paciente mesmo nos momentos tristes e assim levando em frente 

todo ensinamento repassado para eles de maneira lúdica.  

O guarani vê um nascimento ou a vinda de uma criança ao mundo como 

uma benção divina que vem trazendo harmonia para a família, para o povo e 

para o mundo. Dona Rosa, uma das entrevistadas durante a pesquisa, explica 

que a educação das meninas já é repassada quando elas são pequenas, assim 

como para os meninos, os avós já repassavam esses ensinamentos: para as 

meninas falavam para não terem preguiça, e acordar cedo, assim como para os 

meninos. Assim, seus os filhos, ao nascer, não façam sua mulher sofrer, ou a 

faça sofrer (no caso das meninas) na hora do seu próprio parto. 

 Para não sentir muita dor na hora do parto, as  meninas  tem  que  varrer  

sempre  o terreiro todos os dias, lavar os pratos e panelas sempre após o uso 

não deixar para depois, as meninas tem que fazer mesmo que não queiram,  

porque  os  avós  já  sabem que elas vão ser  mães e avós um dia, então elas 

tem que aprender a costurar, a  fazer comida, lavar roupas, limpar a casa tudo 



direitinho, porque se não fizerem isso, os filhos dela podem nascer com alguma 

deficiência. Além disso, se os cuidados não forem bem executados, os partos 

podem ser demorados, a placenta dela não vai cair logo e isso fará com que ela 

sofra muito. Assim, para que isso não aconteça temos que falar e ensinar as 

meninas desde agora – diz dona Rosa. Temos que falar para as meninas porque 

são elas que vão passar por isso, e, se não obedecerem, são elas que vão sofrer.  

Dona Rosa explica que se elas não obedecer a esses cuidados, vão sentir 

e ver quando estiverem passando por esses momentos, então, como mães e 

avós, devemos falar tudo de novamente, porque esse provavelmente não será o 

único filho dela e nem vai ser a primeira e nem a ultima vez que vão passar por 

isso. 

Quando as meninas ficarem menstruadas pela primeira vez, devem ficar 

pelo menos 15 dias no resguardo, pois é a partir desse momento que começa a 

vida delas, esse é o momento de nos passarmos esses ensinamentos pra elas, 

fazer com que elas aprendam como deve ser quando elas se tornarem  mães, 

explicar que não pode comer abobora, e bata-doce porque vão sentir muita 

cólica após cada vez que ficarem menstruadas, ou a barriga delas não vai voltar 

ao normal após terem seus filhos. As meninas não podem comer doces, 

melancia, beber refrigerantes, sucos, porque senão ficarão muitos dias 

menstruadas e, além disso, após o partos podem ficar com muitas dores na 

barriga. Essas cólicas podem levar meses para passar, por isso que não devem 

comer essas coisas desde já, mesmo menstruadas. Então desde pequenas 

precisam  saber  sobre  o puru’a reko – a gravidez e os cuidados necessários.   



 

Fig.4: Whera’ i  e Adriana Moreira com 8 meses de gravidez - Novembro/2013 

 

 

Pavê kunhangue’i há’e  avakue’i  ta’y  va’eraera  pe  kyrĩ guive py  

ogueroaya oiko kuaa Ava opambaepapy  pono tay ratchy,imemby 

ratchy, tata’y akakaty onhono he’y Ava, kunhangue’i ma oka 

oipei,oguy omopotĩ,nhaembe odjoi,odja há’eramingua míngua tenque 

nainhateyĩ , ovy voivoi....ha’e imemby pytaapy ma ndoukai he’e  eva’e 

djuky re’e, tchoo  guatchu  vaka,kure há’eramingua,uruma há’eve 

ho’u voi te’ĩ ,haevy py tenque kyrĩguive aema nhandeayvy vae  pono 

houparei hey Ava pono odjepota tay ,imemby pytaapy,há’eyramo 

inhengue ,inheeguchu apy pono odjedjogua topeyidja re ateydjare 

há’erami aetu avy idjaya karamboae ,yma ,ay katu amongue’i py ma 

idjayateri (Dona Rosa, entrevista realizada no dia 16 de outubro de 

2014). 

 

As meninas precisam saber que se a  menstruação parar, elas estão grávidas, e 

assim, saber como devem se comportar: nos primeiros meses  não  podem 

cortar galinhas ou tudo que é de cortar, costurar, fazer forças, até o bebe se 

mexer. É bom acordar cedo, gostar e tratar bem todas as crianças, limpar, 

varrer a casa todos os dias para que quando o filho delas nascer, não nasça com 



pelinhos no rosto, porque se nascer assim é porque elas  não limpavam bem a 

casa, o terreiro, os pratos. Se sofrerem muito na hora do parto é porque  não 

lavam bem ou após cada uso as panelas, desse modo, podem sofrer muito, 

como podem ser  fortes e demoradas as horas que antecedem o parto. As 

crianças podem  levar horas  para as  nascerem, assim, não devem fazer as 

coisas pela metade, tem que fazer tudo  certinho e direitinho para que a criança 

não nasça com algum defeito no corpo. Depois dessa fase vem o período fértil, 

em que ela já pode engravidar e esta pronta para ser mãe. 

Quando elas ficam grávidas, passam por um novo tipo de ritual. A 

futura mamãe e o futuro papai não devem usar colar, nem pulseiras, e nada 

amarrado no corpo, como cinto,  roupas apertadas, pois a criança pode se 

enrolar no cordão umbilical. Não matar nenhum tipo de animal porque, nesse 

momento, o casal tem que ter todo repeito pela vida e a natureza, e os seres 

vivos reverenciam esse momento também. Por isso, não pode mexer com 

aparelhos ou objetos cortantes. A futura mamãe também não deve mexer com 

água gelada até os três meses de gestação. 

Quando a mulher engravida, recebe um sinal da lua: a lua faz coco em 

frente à sua casa e, pelo tamanho, pode se saber o sexo da criança.  Se for coco 

pequeno é um menino, se for grande é uma menina. Também antigamente os 

casais sonhavam( ra’u) com algum animal,um objeto,tipo balainho que  e o 

sinal das meninas se o homem sonhar  que, pegou um filhote de um 

passarinho,um coelhinho ou uma flecha e  o sinal dos meninos,então 

antigamente ,como não tinha como saber o sexo acreditava se muito  no ra’u 

,sonho.Eu sempre  sonhei,e sabia do sexo dos meus filhos, da Patricia sonhei 

com um lindo balaio colorido,da Mariana sonhei com um lindo passarinho 

fêmea ,do Thiago vi ao dançar  com  o takuapu no opy uma flexinha que caiu 

dentro do meu takuapy,da Janayna com um lindo pássaro branco,e hoje não se 

acredita mais nesse sonho , talvez algum casal sonha mais não sabe que e um 

sinal,então o meu dever como mãe e ensinar as minhas filhas aterem esse  

conhecimentos.  

Fig.5: Coco da Lua 



 

 

Ate os três meses de gestação, a mulher deve tomar alguns cuidados, como 

lavar bem as panelas, não deixar resto de comida no prato, levantar cedo, não 

ter preguiça. Deve tomar chás para ter um parto normal. Ela tem que se 

alimentar com frutas e comidas assadas, como djety, mbodjape, avatchi. Tem 

que fazer massagem nas costas e na barriga, com banha da raposa para não ter 

dor no parto; deve massagear os seios com cinzas para prepará-los para a 

chegada do leite, além de fazer exercícios a noite massageando as pernas para 

ter boa circulação. Não deve pegar friagem nem carregar peso. 

Além destes cuidados, há um ritual que consiste em passar um remédio 

específico na barriga e nas costas. Isto deve ser feito pela parteira ou pela 

mulher do líder espiritual, com o petyngua, passando a fumaça e conversando 

com o bebê. Assim, a futura mãe aprende os remédios para os futuros filhos e 

como ser uma boa mãe e uma boa mulher. 



Na hora do parto, tem um ritual que é feito pela parteira que prepara as 

ervas a serem usadas neste momento. A mulher é preparada com um 

benzimento com o petyngua em que se passa a fumaça por todo o corpo e da 

um copo de chá  para ela tomar. Também é preparado um copo com água e se 

colhe outro chá que deve ter sete flores. Este só é usado se a mulher demora a 

dar a luz. Neste caso, se pega este ramo e coloca em um copo com água e, 

depois, se passa no corpo da mulher. Este benzimento é feito até o bebê nascer.  

O pai do bebê deve se alimentar bem durante a gravidez da mulher 

porque ele será o apoio da parteira, o amparo físico durante todo o parto; ele 

dará força necessária a sua mulher para que o bebê tenha seu nascimento de 

forma saudável e feliz. Depois do nascimento, o pai que ajudou no parto e a 

parteira enterram a placenta ao lado da casa. A parteira faz um chá para a 

mulher não ter cólica e para aumentar o leite e faz massagem para “a mãe no 

corpo”, que é a parte feminino-reprodutiva (útero, ovário e bacia) voltar ao 

normal. 

A mulher é enfaixada para que sua barriga não fique grande e ela deve 

fazer dieta por dois meses. Neste período, ela não pode comer alguns tipos de 

comida como, por exemplo, carnes, doces, salgados e gorduras. Só pode comer 

farinha de milho torrado com caldo de galinha. Não pode lavar a cabeça, e nem 

caminhar a noite no sereno, tomar água fria, lavar roupa, louça, andar sozinha 

no mato, colher ervas, dormir com o marido, nem ter relação sexual. 

Durante este período, usa uma erva para ter bastante leite, já que 

amamenta a criança até os quatro ou cinco anos. Quando fica mais velha, usa 

remédios para retardar a menopausa, que acontece, mais ou menos, aos 61 

anos. Depois que a menstruação parar, é que se torna kunha karai (anciã), fase 

da vida em que passa os ensinamentos sobre ervas e ritos para os netos e as 

mulheres mais novas. Isso, até sua morte, que, segundo se conta, antigamente 

acontecia de geração a geração.  

 

I.I A importância da criança e do novo ser que vem a esta terra  

Para os Guarani, a vinda de uma criança à terra é vista como mais um 

fortalecimento para a família, para o povo e para o mundo, porque nós Guarani 

entendemos que é muito importante gerar uma criança porque através delas, 

muitas coisas que poderiam acontecer com a família ou com seu povo, ou 



mesmo ao mundo,  se desviam. Isso se dá, pois o espírito das crianças é puro e 

forte, então as crianças vêm ao mundo para fortalecer ainda mais o espírito dos 

pais, dos irmãos, dos mais velhos. Assim, os Guarani consideram a vinda 

dessas crianças como um Ser divino mandado por Nhanderu – nosso Deus - 

que já vem com um dom, trazendo sempre algo bom, sabedoria, conhecimento 

para todos e para si.  

  O batismo das crianças é importante pois nele se dará o nome às crianças. 

É o momento em que  recebe o nome que já tinha antes de nascer, o nome não 

é da criança, é do espírito. É um guardião e protetor de cada ser criança que 

nasce, espírito que vem do sol, do karai, do jakaira, e de tupã, são esses 

elementos que comandam todos os demais espíritos. No momento que a 

criança recebe o nome, ela está protegida pelo espírito. O batizado é onde se 

reúnem os karai, espíritos se apresentam para o universo em nome da criança 

para ser ouvido e chamado pelo karai, pelos pais e pelos irmãos, e assim para 

os quatros cantos do universo. A criança precisa do nome para se fortalecer 

espiritualmente e fisicamente. 

 
Nhanderu kuery há’ema py kyringue’i ombou opamararei djareko eỹ 

Ava,ombou,djareko kuaa Ava,yrui py opaitcha djaroayvy ey 

Ava,há’e’y rapy ndoikoi odjevydju,ndjarekokuaa ey 

ramo,ndovyai,inhee ndovyai,amomguepy yrupy ogueroayvy vy 

ndoguerekotchei ayvy ,amongue oedja ,djoedjaguive há’rami vy 

ndoikoi kyringuei,kyrigue’i py oiko djaroayvy Ava nhanderu 

kueryre,nhamemaendu’a Ava,nhambo’e Ava nhanderu kuery reko py 

nhanderekopy,há’evy rapy tudjavy oikuaa Ra gua’y kuery pe 

vamaminokuerype omombe’u Ava djepe oikuaara ,aerapy nhanderu 

kuery redju guay kuery ombo’e Ava,overomaendu’a Ava(parte da fala 

da DONA ROSA,entrevista feita no dia 16 de outubro de 20140) 

 

Deus enviou um Ser divino, um Ser sagrado que é a existência das crianças. 

Tem que tratar com carinho com amor, que nhanderu mandou sabedoria não só 

para criança e para família, ela trás toda proteção e saúde. Ensinamento que 

recebe dos pais para levar para a vida e assim repassar  para  seus filhos e netos 

de nhanderu, desse modo, as crianças já sabem como os pais vão receber, já 

sentem o que se passa com os pais,  porque muitas vezes os pais falam que não 



querem ou brigam muito quando vão ter filhos. Tudo isso a criança sabe, e por 

isso que às vezes as crianças voltam para nhanderu, porque sentem tudo isso, 

elas tem alma pura e conseguiram alcançar tudo que era para ser feito aqui 

nessa terra e as vezes as crianças voltam por desgostos dos pais ou por 

sofrerem. 

 

 

Capitulo II: Percepções sobre saúde e doença – Concepção Biomédica e as 

concepções indígenas  

 

A saúde da criança, da mãe e do pai depende de todo esse processo da dieta 

alimentar, que começa já desde quando são apenas crianças. Do simples fato do 

não cumprimento dessas dietas, a criança pode nascer com alguma deficiência 

mental ou física, por isso que os mais velhos falam que não é para comer esses 

alimentos é por que não deve comer mesmo. Esses cuidados também devem 

ser observados pelos pais no início da gravidez, pois tem comidas que os pais 

não devem comer, pois na hora do parto a criança pode demorar a nascer. Já 

presenciei esse fato, principalmente para em relação às meninas quando estão 

na primeira menstruação e também durante o pós parto da mulher. Do mesmo 

modo, o homem após o nascimento de uma criança, deve ter alguns cuidados: 

não comer carne, qualquer tipo de carne de animais, porcos, carnes bovinas, 

principalmente no dia do parto, pois pode afetar o espírito da criança.  

A mãe pode ter depressão, tudo devido aos cuidados não executados. 

Assim, para nós Guarani, alguns procedimentos devem ser evitados, pois não 

se consegue curar,  ou seja,  esse tipo de acontecimento não tem cura,  por isso 

os mais velhos sempre falam que devemos evitar certas coisas e assim tomar 

certos cuidados. 

Os cuidados para que isso não aconteça depende dos pais, depende do 

ensinamento, da educação que a criança recebeu quando pequena. Na verdade, 

todas as crianças desde pequenas já são preparadas para isso. Dona Rosa fala – 

uma das parteiras guarani entrevistadas – explica que os meninos e meninas já 

devem saber desde pequenos sobre isso, e que as meninas devem acordar cedo, 

falar, aprender a servir seus próprios pais, irmãos, cuidar dos animais, fazer 

artesanato direito, todos esses cuidados terão consequência quando eles tiverem 



filhos. Os meninos também devem aprender a cortar lenha direito, para quando 

sua mulher estiver grávida não sofrer muito. Tudo dependerá do que ele era 

quando criança, adolescente, da maneira que fez as coisas, pois tudo isso será 

visto na hora do parto da mulher. Algumas crianças podem demorar para 

nascer porque a mãe não teve bom comportamento: não cuidou bem dos irmãos 

ou não foi gentil com os outros,  falou coisas que não devia para alguém. 

Dona Rosa explica ainda que algumas mulheres sofrem porque a placenta 

demora a cair, esse fato deve-se aos pais da criança, que se alimentavam de 

comida ainda fervendo da panela ou raspas de comida; ou a mãe não lavava 

bem os pratos ou as panelas; ou ainda mulheres que tinham preguiça. Por isso 

que ela fala muito para seus netos para que isso não aconteça. Dona Rosa 

comenta que todas as crianças vão ter filhos um dia e que os pais devem falar 

bastante sobre o assunto com seus(suas) filhos(as) e netos(as).  

Quando pensei em escrever um pouco sobre esse tema, é porque via 

muitas mulheres que iam para o hospital e depois reclamavam do atendimento, 

de como foram tratadas. Já passei por esta situação quando fui ganhar a minha 

segunda filha no hospital, só de pensar em hospital já não gostava pois desde 

criança, eu tinha muito medo de enfermeiras. Quando me vi indo para o 

hospital ganhar neném, já tinha em mente que ali não voltava mais. Tudo que 

presenciei quanto aos cuidados necessários para a mãe e a criança, serviu como 

exemplo para minha vida. Desde então comecei a conversar com algumas 

mulheres sobre a minha experiência, me lembro que depois de alguns minutos 

depois de nascer minha filha, entraram no quarto com bandejas de vários tipos 

de comida e eu fiquei ali olhando. Toda aquela comida, mas ali ao lado estava 

a minha filha que dependia de mim, do meu comportamento, de tudo que irei 

fazer a partir daquele momento. Então, não comi nada. Passaram-se um dia, 

dois, três, e eu não ia para casa. Estava tudo bem com o neném, mas uma das 

enfermeiras me falou que a criança estava com alta e quem estava internada era 

eu. No momento me assustei e queria saber o porquê.  

Mais tarde vieram com os meus exames e não viram nada, só queriam 

saber porque que eu não estava comendo. Essa situação a maioria das mulheres 

passam quando vão para o hospital, então explico que passei por essas 

experiências, e que não recomendaria para mulher nenhuma, pois no hospital 

as pessoas não conhecem a realidade da aldeia. É difícil para quem não quer 



quebrar a regra de não comer de tudo, ainda mais para mulheres Guarani que 

vão ao hospital sem nem ao menos entender ou falar bem o português.  

 

II.I As perspectivas da Biomedicina e Guarani sobre saúde e doença  

Durante minha pesquisa, fiz uma entrevista com Marcelo França onde ele 

expõe sua perspectiva como um profissional  que trabalha há anos nas aldeias 

guarani de Santa Catarina. Ele explica como são tratados os doentes por um 

médico não indígena e como são realizados os tratamentos para cada situação. 

Também fala sobre como ele vê essa diferença de tratamento ao paciente 

realizado por um karai (líder espiritual guarani).   

O doutor Marcelo explica como funcionam as divisões da biomedicina. 

Faz uma comparação da visão holista e totalitária na visão Guarani e djurua 

(não indígena), e explica como isso funciona. 

 

O modelo biomédico 

 
Esse modelo tem sido bastante analisado e descrito, mas é importante 

que se reflita sobre cada uma de suas características, pois a meu ver, 

nossa prática e algumas políticas públicas direcionadas aos povos 

indígenas, ainda estão muito vinculadas a ele. E para falarmos das 

diferentes abordagens, principalmente conhecendo a medicina 

tradicional guarani e seus movimentos sociais internos, atrelados as 

crenças e rituais, com sustentação curativa e preventiva na 

fitoterapia, me atrevo a identificar algumas características do modelo 

biomédico, para que possamos estabelecer parâmetros na reflexão 

(Marcelo França, entrevistado em 27 de outubro de 2014). 

 

 

O modelo biomédico, na sua forma “pura”, segundo ele, se identifica 

pelo positivismo - tem a verdade cientifica; a fragmentação/especializada -  

ensino com ênfase na anatomia, estudando segmentos do humano, dando 

origem as múltiplas especialidades medicas; mecanicismo -  considera o corpo 

humano como uma máquina; biologicismo -  as doenças são causadas sempre 

por um agente causal (biológico, físico, químico); tecnificação - centraliza  os 

processos de diagnostico e cura nos procedimentos e equipamentos 

tecnológicos; individualismo -  da ênfase a cura das doenças em detrimentos 

da promoção da saúde e da prevenção das doenças; curativismo -  o melhor 

ambiente para se tratar das doenças é o hospital, porque nele tem todos os 

exames acessíveis e se administram medicamentos nas horas certas. 



 
Já na visão guarani, na sabedoria e no entendimento dos karai kuery 

(líder espiritual), não há essas divisões, assim como das doenças. 

Quando uma pessoa fica doente, o líder espiritual avalia a pessoa 

espiritualmente e fisicamente para depois dar o diagnóstico, porque 

muitas vezes as doenças são espirituais e com um tempo elas acabam 

afetando o físico da pessoa, se não tratado logo com um karai. 

Assim, sempre temos que procurar o karai para saber se as 

dores que sentimos são espirituais ou não e, as vezes,  não é o caso, 

mas apenas uma indicação de um “banho de ervas”, chás ou levar  

no opy  - casa de rezas, para fazer tratamento perante o ‘fogo 

sagrado”, isso já resolveria. Em outros casos, já tem que  passar por 

um tratamento mais específico com o karai ou até levar esse doente 

para o hospital.   

O karai trata das doenças desde o espírito até o físico, como 

exemplo, se uma pessoa fraturar uma perna, ele já sabe que tipo de 

medicina usar ou passar em uma emergência. Depois é feita uma 

avaliação completa onde ele faz um tipo de “raio x” completo para 

ver se esse acontecimento foi apenas um acidente ou não, porque 

sabemos que estamos sempre a mercê de todas as coisas ruins, assim 

como de espíritos que  circulam e que podem nos atingir  a qualquer 

momento. Então o karai ao fazer esse “raio x” no paciente, já vai 

saber se esse acontecimento é espiritual, se assim for, ele sabe que 

tipo de “medicina” usar, como tratar para salvar o espírito do 

paciente, algo que pode levar dias, meses, ou até anos. 

O processo de cura também depende muito do paciente em 

querer se curar com o karai, assim, deve fazer tudo como ele mandou 

fazer. Muitos não conseguem ficar na aldeia (se moram fora) para 

dar continuidade ao tratamento, mas muitos conseguem se curar pois 

conseguem compreender que o caso é espiritual. Outros não 

conseguem se curar por que não conseguem entender que a doença é 

espiritual. Vêem a doença como “maligna”, sem cura, um “feitiço” 

feito por alguém, mas isso depende de cada pessoa. No tratamento de 

cura também há influência da família, do modo de vida da pessoa, da 

vivência de cada um, por onde passou, com quem se relacionou, como 

foi sua educação, como foi sua trajetória de vida – tudo isso o karai 

vê ao fazer esse tratamento. Por isso é demorado e, muitas vezes, o 

paciente não consegue compreender e acaba não fazendo certo o 

tratamento. 

Outro exemplo é a dor de barriga numa criança, que pode ser 

o não cumprimento de uma dieta do pai ou da mãe, que comeram 

comidas gordurosas enquanto a mãe estava amamentando, comeram 

comidas salgadas, muitos doces. Isso pode afetar a criança, assim 

como deixar uma criança chorar muito, pois isso pode significar que 

a criança foi atingida por um espírito de um animal que só o karai 

sabe. O espírito da criança sabe dos comportamentos dos pais, de seu 

relacionamento, das possíveis brigas ou separação, assim, as 

crianças devem ser bem tratadas pois estão observando tudo. Isso tem 

a ver com um modo profundo de observação e cuidados para que o 

espírito da criança fique bem, seja no plano físico ou emocional. 

 Se a criança comer algo que seu corpo não aceitou bem, temos 

uma explicação, assim como o uso de certas medicinas recomendadas 

por um karai - líder espiritual. Também tem doenças que são 

relacionadas com o nosso próprio convívio, nós mesmos transmitimos 

doenças através do nosso próprio comportamento, que muitas vezes  



nem  sabemos  como transmitimos essas doenças, apenas 

identificadas pelo karai. 

Os djurua kuery  - não indígenas - não sabem que muitas vezes 

ao irmos ao hospital, os  médicos  não sabem o que sentimos ou não 

conseguem achar o verdadeiro problema.  Isso ocorre porque o 

médico geralmente não tem a capacidade de um karai que consegue 

visualizar o “interior da pessoa”. O médico não consegue tratar o 

sentimento espiritual, apenas o físico. 

  As doenças podem estar relacionadas à perda de pais, irmãos, 

parentes, ou até mesmo relacionadas com uma decepção com a 

própria  vida,  por  ter  feito  algo  que  não devia,  por exemplo: 

maltratou  verbalmente  ou  fisicamente uma  pessoa : por um tempo, 

essa pessoa não vai sentir nada, mas chegará um momento que tudo 

isso aparecerá em forma de dores pelo corpo que nem ela mesmo se 

lembrará do que havia feito de errado. 

 Muitos dos doentes que vão fazer tratamento com um  karai  

não conseguem  compreender quando ele explica que essa doença já 

estava ali  há  anos e que precisa ser  tratada  com mais  delicadeza,  

com mais atenção. O doente não entende a explicação e acaba por 

não fazer o tratamento correto, pois pensa que o  karai  não  sabe o 

que diz, ou muitas vezes, espera que ele  tire essa  dor  do  dia para a 

noite. Em muitos casos, sai da “consulta” dizendo que o  karai  não 

conseguiu  tirar a dor dele porque não sabe de nada, sendo muitas 

vezes criticado por ter essa capacidade de enxergar a doença física e 

espiritual. 

Uma questão que é muito importante se refere à morte. Quando 

vamos para um hospital e mesmo com todos os recursos disponíveis, 

não conseguimos evitar a morte (e  assim também o karai mesmo com 

grande compreensão da medicina tradicional, com todo o seu 

entendimento espiritual não consegue salvar o espírito da pessoa se a 

hora da pessoa chegou) é porque todos nós estamos com o nosso 

momento marcado. Muitas vezes as pessoas não conseguem entender 

isso e acabam acusando o karai ou médico por incapacidades de 

salvar ou diagnosticar corretamente esse paciente.  Entendo assim, 

que o médico que trabalha em aldeias deveria receber o 

conhecimento dos karai para atender aos pacientes de uma forma 

mais ampla, isto é cuidar da doença física com a compreensão 

espiritual.  

  

Adriana: Como é a atuação da SESAI em relação às gestantes, os 

cuidados e atendimento? 

Marcelo França: Considerando o que foi exposto acima, a atuação 

da EMSI, atendendo a política estabelecida pela SESAI, com modelos 

idênticos aos ofertados aos não indígenas, ainda longe de atingir a 

construção coletiva, se resume em cumprir o que estabelece o 

protocolo do programa de atenção com exames de pré-natal 

(médicos/enfermagem e laboratoriais), exames de imagem (conforme 

disponibilidade na rede do SUS), e orientação quando de gravidez de 

risco, para a busca de suporte médico na hora do parto. É respeitada 

a decisão do indivíduo na escolha do modo de nascimento, sendo 

dado apoio logístico, quando da necessidade de deslocamento da 

parturiente e/ou das parteiras tradicionais no auxilio do parto 

domiciliar. 



A interação dos saberes acontece de forma esporádica, sem 

protocolos de intenção de agregar o conhecimento tradicional ao 

modelo de atenção proposto, quer no momento de acompanhamento 

pré-natal; durante o nascimento ou ainda pós-parto. 

O desconhecimento das necessidades de dietas específicas durante e 

após nascimento, o período e o motivo de resguardo e outras 

manifestações culturais, em algumas vezes, dificultam o vínculo do 

profissional com as parturientes e familiares e interfere no resultado 

do acompanhamento das gestantes Guarani, pois em certos 

momentos, estas só são identificadas em estado avançado gestacional, 

impedindo o cumprimento dos protocolos estabelecidos pelo 

Ministério da Saúde para os exames mínimos. 

Também o distanciamento de alguns indivíduos da sua 

tradicionalidade e a precariedade, em alguns casos no acesso a 

comunicação com a EMSI, ocasionam transtornos no 

encaminhamento dos acompanhamentos as gestantes. 

 

 

A partir da entrevista realizada podemos compreender um pouco mais como 

funcionam as perspectivas sobre saúde e doença da Biomedicina, e as 

diferenças existentes na visão Guarani.  

 
 

 

CAPITULO III: A importância das parteiras para a saúde da criança 

As parteiras tem um papel muito importante no nascimento de uma criança, são 

elas que vão ajudar a cuidar, a criar, e a curar essa criança, indicando chás se a 

criança ficar doente, então fica como madrinha da criança, o reconhecimento 

fica com as famílias das crianças. E quando uma parteira morrer, a criança que 

essa pessoa trouxe ao mundo sente muito e é preciso que os pais tenham muita 

atenção porque a criança e a parteira estão ligadas uma à outra espiritualmente. 

Lembro que quando minha mãe faleceu – ela tinha feito o parto da Marcelina 

Ocampo – o menino da Marcelina, na noite do velório, passou mal e teve muita 

febre. Lembro também que Dona Julia, uma tchedjary (uma velhinha) 

comentou que isso acontece porque a pessoa que fez o parto dele tinha acabado 

de ir embora. Então, a parteira tem uma grande importância na vida dessa 

criança. 



 

 

Figura 6: As parteiras Helena Rosa Moreira e Dona Rosa Rodrigues, e a gestante Patricia 

Moreira – 23 de Novembro/2014. 

 

 

As parteiras tem o dom de saber e sentir o momento certo, de como a criança 

está, se está na posição normal ou não, então ela tem essa capacidade de sentir 

através das massagens, massageando com delicadeza. A maneira que usa as 

mãos para massagear é diferente, as falas dela para a mãe gestante é 

fundamental na hora do parto. 

     

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

      

 

Figura 7: Dona Rosa Rodrigues-75 anos - Julho/2013 

 
 Aqui na minha aldeia existem três grandes parteiras que foram 

fundamentais na minha pesquisa, que são: Dona Rosa Para Rodrigues Para 

Yva, 75 anos; Helena Rosa Moreira e Santa Moreira. Dona Rosa mora na aldeia 

do Amâncio, que pertence a nossa Terra Indígena. Ela é avó do meu marido 

Santiago, e foi ela que fez meus três partos aqui em casa: da Mariana , Thiago, 

Janayna e mais recentemente, há dois meses, da minha netinha. 

            Ela é muito conhecida por várias mulheres que a convidam para ajudar 

a trazer seus filhos ao mundo. Em entrevista ela fala que já faz esse trabalho há 

29 anos. Quando era mais jovem  não  sabia  ainda, e nem tinha interesse e nem 



pensava em fazer esse trabalho. O primeiro parto que ela assistiu foi da sua 

primeira filha, quando Marta, sua neta estava para nascer.  

Foi quando ela começou, não foi ela quem fez, apenas estava lá para 

assistir como convidada. Depois, o primeiro parto que ela fez foi do Santiago, 

no dia 19 de janeiro de 1984, sendo este realizado sozinha. Posteriormente, das 

outras filhas dela: todos os partos foram realizados por ela sozinha e hoje essas 

netas todas já tem filhos. 

 “Não foram só das minhas filhas que fiz o parto” –  afirma Dona Rosa, 

“...e nem das minhas netas, foram muitas outras mulheres que precisavam do 

meu trabalho e de minha ajuda. Por onde eu passava ou visitava as aldeias, 

sempre tinha quem precisava da minha ajuda”. 

                Dona Rosa conta que foi chamada por uma mulher com o nome de 

Jesuína, cuja mãe falou que iria fazer partos, isso foi quando a Dona Rosa, 

grávida, levou o seu filho caçula para ela fazer massagem na barriga. Foi aí que 

a mãe da Jesuina ensinou as técnicas para fazer partos, falou como era para 

fazer massagens, ensinou como preparar chás, e ela falava enquanto passava a 

mão na barriga dela. E foi assim que Dona Rosa aprendeu o trabalho de 

parteira, observando e ajudando. 

         “Essa mulher, mãe da Jesuina, era uma grande parteira da época. Ela 

me ensinou tudo e depois morreu, e graças a ela sou hoje uma parteira, e 

gosto de fazer isso.” declara ela. 

Na entrevista, ela conta um pouco da técnica que ela usa para realizar 

esse trabalho e ela diz que nem todas as mulheres tornam-se  boas parteiras.  

 

Para ser parteira, tem que saber tudo sobre as medicinas, ter 

coragem e gostar do que faz, porque essa mulher que vai ser parteira 

tem que ter uma mão delicada e boa para fazer as massagens numa 

mulher grávida. Nem todas tem esse dom, as massagens não podem 

ser de qualquer jeito porque depende de como a criança está 

posicionada, se esta para direita  ou está para esquerda, ai o 

movimento que eu faço é para que aos poucos, a criança fique na 

posição certa para nascer. Tem que ter paciência porque tem 

mulheres que levam horas para ganhar ou ficam dias  no trabalho: as 

vezes a criança tem vergonha de nascer porque tem mais de três 

pessoas  junto, eu sei disso, por isso que eu prefiro que fique só o pai 

da criança junto, me sinto melhor também para realizar meu 

trabalho.  
Todas essas dificuldades na hora do parto tem uma explicação: uma 

delas seria os maus cuidados e ensinamentos que os pais deveriam ter 

quando criança, quando adulto, e quando descobrem que vão ter 



filhos. Já vi tudo isso! (Tradução de Adriana Moreira, entrevista 

realizada com Dona Rosa). 

 
 

Ela também conta que durante esses anos todos de parteira ela já viu coisas que 

acontecem durante e após o nascimento que só ela sabe, mas a parteira não 

deve falar isso para ninguém. Ela já viu vários tipos de partos, cada um 

diferente do outro, viu crianças que ela ajudou a vir ao mundo falecerem na  

não dela , já viu seus netos morrerem depois de grandes, já viu mulheres 

desmaiarem durante e após o nascimento do seus filhos, e viu crianças com má 

formação:  ela diz que essas crianças que nascem assim é porque não era para 

elas viverem e nem mamarem.  

A técnica que ela usa é a paciência, a coragem, a atenção e a Fé em 

Nhanderu para que tudo dê certo, para mãe e para o filho. Ela acredita muito 

no poder do chá que ela usa na hora do parto,  assim,  admiro a firmeza e a 

atenção que ela tem o tempo todo. Isso me fez refletir e admirar ainda mais 

esse lindo trabalho que ela faz.  

Dona Rosa tem duas pessoas deficientes em sua casa, um é seu marido 

tcheramoi  Carlito –  

  que perdeu a visão há uns dez anos, e seu filho caçula que é deficiente mental. 

E apesar de toda essa dificuldade que tem em casa, mesmo assim ela tem uma 

coragem e tanto para fazer partos quando a convidam e querem sua  ajuda. 

  Ela fez recentemente o parto da minha filha, Janaina que completou 1 

ano de idade, e da minha filha mais velha Patrícia, há apenas dois meses atrás. 

Patrícia tinha complicações durante a gravidez e os médicos e o karai falaram 

que ela tinha pouco líquido amniótico e que a criança não ia nascer normal, que 

a bolsa não ia estourar por falta desse líquido. No começo fiquei muito 

assustada, mas depois que conversei com Dona Rosa e expliquei para ela sobre 

a minha filha, ela falou que ela precisaria ficar com ela até o parto para fazer 

massagens diárias para que a criança conseguisse se virar aos poucos até 

nascer.  

Lembro que falei para ela que estava assustada, e ela falou que ia dar 

tudo certo, e assim ela ficou um mês todo em casa até minha neta nascer. Na 

hora do parto, deu tudo certo, ela fez massagens e fumou seu petynguá a noite 

toda até Patrícia dar a luz.                 



  A fumaça do petynguá purifica o espírito da mãe, ajuda o espírito da 

criança a se conectar com os dos pais, dos irmãos e assim da família, pedindo 

que espíritos de outras pessoas que já morreram não se aproximem da gestante, 

porque nessa hora ela está exposta a todos os espíritos que não querem que seu 

filho nasça. Por isso a parteira que está ali, nesse momento tem que saber falar 

com os espíritos para que a deixem em paz, que os deuses dos quatro cantos do 

universo a ajudem a ter um bom parto. 

 Dona Rosa tem um carinho muito grande pelo trabalho que faz, muita 

paciência, amor pelas crianças, e essa sabedoria que só ela tem. Foram esses 

conhecimentos que ela tem e minhas experiências que me inspiraram nesse 

trabalho. A forma de como ela realiza esse trabalho, a dedicação que tem com 

as gestantes e que teve comigo, falando de como as mulheres devem se 

comportar durante o trabalho de parto. Suas falas foram fundamentais na  hora 

do parto, os cuidados que ela tem com a criança e com a mãe, os ensinamentos 

de como deve se cuidar após o parto, mostrando os chás e as medicinas,  tudo 

isso ela ensina com todo o amor e carinho. 

 



 
Figura 8: Santa Moreira - 50 anos - Agosto/2014. 

 

     Outra grande parteira que eu tive a oportunidade de conversar foi a Santa 

Moreira, Djaxuka, 50 anos, tem 10 filhos, 23 netos e 3 bisnetos –  morou em 

nossa aldeia durante 15 anos.  

Fiz uma entrevista com ela numa atividade do tempo comunidade, onde 

ela me falou de como começou a fazer partos, e a sua primeira vez como 

parteira. Ela conta que a sua história, fala de seu tempo de casada e como esse 

período foi triste. Viveu com seu marido por vários anos, porém presa, ele era 



ciumento e quase a matou, mas mesmo assim ela conseguiu fugir com seus 

filhos. Hoje ela mora na aldeia da Praia de Fora desde o ano passado. 

Em entrevista, Santa  fala que  fez o seu primeiro parto  quando teve o 

seu  nono filho, e que antes, quem fazia seus partos era a sua mãe dona Rosa 

Mariani. Ela já observava  tudo que sua mãe fazia, o que usava, como 

preparava as medicinas, e com 28 anos, ela fez o seu primeiro parto sozinha.  

Santa conta que foi a minha  falecida mãe que a convidou para ajudar 

para fazer um parto, e ela lembra que foi o parto da filha do deu Dário e de 

Doralina – seus tios. Ela se recorda que na época, a minha mãe estava com o 

nenê pequeno, por isso não conseguiu dar muita atenção a parturiente. Foi um 

parto um pouco difícil porque já se passava do prazo há dois dias e a criança 

não tinha nascido ainda. Lembra também das falas da mãe da criança dizendo 

que achava que a criança não ia mais nascer, porque estava demorando demais. 

Então lembrou de tudo que sua mãe fazia para ajudar no parto e começou a 

fazer massagens e assim começou o processo do trabalho, iniciando pelo pés 

até a cabeça. Não sabia muitas coisas, mas foi o que ela fez naquele dia. Desde 

aquele dia ate hoje ela já fez 12 partos e 2 deles foram na opy  - na casa de 

reza.  

Quando perguntei a ela porque não são todas as mulheres parteiras, ela 

respondeu: 

 

Nem todas podem ser parteiras pois tem que ser forte fisicamente e 

espiritualmente, ter coragem porque precisa passar essa força e essa 

coragem para a mãe, sempre acreditar que vai dar tudo certo, mesmo 

se por acaso acontecer alguma coisa, mas eu tenho que ter muita fé e 

coragem, porque é uma vida que esta chegando. Então tem que estar 

muito forte para ver, é preciso saber se a criança está na posição 

certa, sentir se está bem, se mexendo bem, fazer massagens, fumacear 

com petynguá, para as energias ruins não chegarem perto e 

atrapalhar a  força da mãe. Tenho que fumar para que Nhanderu nos 

ajude e nos proteja. Quando essas energias ruins chegam perto, ou 

também por falta de cuidados dos pais no inicio da gravidez, muitas 

vezes os partos são demorados, e sempre são as crianças que sofrem 

com isso, nascendo todas roxinhas ou inchadas (Entrevista com Santa 

Moreira no dia 23 de setembro de 2011). 



 
                  Figura 9: Helena Rosa  Moreira - 42 anos - Junho/2014 

 

    Helena Rosa  Moreira, Takua Yvydju Mirim, tem 42 anos, é filha do seu 

Alcindo Whera Tupã e Dona Rosa Mariani, casada com Adelino Gonçalves e 

tem 5 filhos e 1 neta. Trabalha como agente de saúde (AIS) há 6 anos. Nos 

primeiros anos, trabalhou só nos atendimentos levando as pessoas enfermas 

para o hospital, para fazer exames, consultas, e auxiliava a equipe quando tinha 

atendimentos aqui na aldeia. Até hoje ela faz isso, mas há 4 anos ela começou a 



fazer  parto, e fala que antes já acompanhava sua mãe, assistia os partos que ela 

fazia.Também ela já tinha sonhado que um dia ia trabalhar com as mulheres. 

    Quando Maria – esposa de Adélcio entrou em trabalho de parto, a mãe dela 

chamou a Helena para ajudar e foi a partir desse dia que ela começou a fazer 

partos. Ela lembra que a mãe de Maria chamou e nesse dia dona Rosa não 

estava, então ela fez o parto da Maria sozinha. Depois ela fez o parto de outras 

mulheres, também sozinha, ajudou Dona Rosa a fazer o parto da sua filha, 

quando nasceu sua primeira netinha. 

     Em entrevista ela fala que as mulheres precisam saber que ganhar um filho 

em casa é bem melhor do que ir ao hospital, porque “lá agente não pode dar a 

atenção como aqui, não pode nem fazer massagem” – explica Helena. As 

vezes  é preciso levar a gestante ao hospital, por se tratar de mulheres jovens e 

inexperientes, que vão ter o primeiro filho, e as gestantes que  tiveram 

complicações durante a gravidez. Ela diz que acompanha essas mulheres até o 

hospital, mas não pode ajudar no parto. Mesmo assim ela ajuda essas mulheres 

a se recuperarem depois que voltam, quando a procuram para fazer chás, ou 

outras medicinas. 

     Os partos feitos na aldeia são bem melhores, porque são feitos com toda a 

paciência, amor, carinho e assim respeitando o tempo da criança. “Sempre 

recomendo e falo para as mulheres grávidas ganharem em casa. Eu estou 

sempre pronta para atender a todos que me procuram.” diz Helena. 

 

    



 

 

  Fig.10: Lucia Moreira – Falecida em 2007.  

     Eu gostaria  através desse meu trabalho deixar  a minha homenagem a essa 

grande mulher, mãe, avó, que muito me ensinou a ser essa pessoa que sou hoje. 

Foi e será sempre para mim uma grande parteira, a minha eterna grande anciã. 

Foi ela que me chamou quando eu tinha 14 anos para fazer o parto de sua filha, 

minha irmã. No momento, fiquei muito assustada, mas lembro até hoje das 

palavras que ela me disse: “você precisa saber e ter muita coragem, porque vai 

passar por isso”. Então tudo que eu sei, tudo que conheço de algumas 

medicinas foi ela que ensinou. A sabedoria dela, os ensinamentos dela serão 

eternos, vou levá-los para minha vida. Tento, de algumas maneiras, passar 

esses conhecimentos deixados por ela para minhas filhas, meu filho e agora 

minha netinha. 

    Agradecendo muito a LUCIA MOREIRA, DJATCHUKA, nascida no dia 05 

de agosto de 1965, por  tudo  que ela representa  para mim hoje, pelos 



ensinamentos, pelos conselhos, que muito me ajudam hoje no cuidado dos 

meus filhos. Não tenho palavras para falar do quanto essa mulher representa 

para mim, e o quanto ela faz falta. Mesmo com muitas saudades, eu estou 

tentando levar em frente esses lindos ensinamentos deixados por ela. Minha 

mãe faleceu no ano de 2007. 

     Hoje lembramos dela com muito amor e carinho, pedindo sua proteção e 

suas benções divinas, saudades, saudades... 

    

CONSIDERAÇÕES FINAIS:  

Todos esses conhecimentos, esses valores que essas parteiras possuem dentro 

da comunidade, estão sendo aos poucos deixados para trás, porque nem todos 

tem uma parteira em sua aldeia ou não sabem se tem ou, nem sabem o quanto 

essas pessoas são importantes. Por isso a maioria das mulheres prefere ir ao 

hospital, mesmo tendo uma parteira.  

Hoje vejo que essas profissionais estão sendo desvalorizadas por essas 

novas gerações de mulheres que não as procuram para fazerem massagens, ou 

mesmo pedir orientação de como vão ter que se comportar na hora do parto. 

Muitas parteiras que já se foram, que tiveram a sua passagem neste mundo já 

faziam esse trabalho que era muito valorizado. Hoje poucas conhecem  e 

sabem do trabalho que elas fazem, porque ninguém  mais na família fala dessa 

mulheres, não falam para seus filhos da importância que elas tem 

principalmente para as meninas, porque são elas que mais do que nunca vão 

precisar do trabalho delas. 

 Isso se fazia antigamente quando não tinha médicos nas aldeias. As 

mulheres não freqüentavam o hospital, tudo era feito ali dentro da aldeia, se 

valorizava muito os chás, banho de chás, todas as ervas medicinais. Em 

algumas aldeias, como a nossa, ainda tem família ou mulheres ou homens que 

fazem ainda esses trabalhos de preparar chás, indicar banhos de chás para as 

crianças. Explicar como se faz, exemplo disso, a Sônia, filha da Dona Rosa e 

seu Alcindo, dois grandes sábios que muito nos ensinam para a vida, para toda 

a vida, incansavelmente. 

    Então o desafio é para nós mulheres, para mim como mãe, avó, tia, irmã, 

de tentar agora mais do que nunca, compreender e entender, saber e procurar. 

Saber de todo esse ensinamento das parteiras que ainda estão aqui, e procurar 



aprender para que todo esse ensinamento não morra com elas. Então, estamos 

todas desafiadas a tentar compreender esse trabalho que elas fazem com todo o 

amor, mesmo sabendo que aos poucos, estamos deixando para trás todo esse 

ensinamento procurando mais o hospital do que as mãos delicadas das 

parteiras. Elas estão aqui para ensinar a quem se dispõe a querer aprender as 

técnicas, os cuidados, enfim... 
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Fig.11: Takua´i e Sabrina: aprendendo a colher batata doce - Julho/2014 



 

Fig.12: Adriana Moreira ensinando a Takua´i e Sabrina a procurar as batatas doces a serem colhidas - 

Julho/2014 



 



Fig.13: Whera’ i e Luan compartilhando os brinquedos – Janeiro/2015 

 


