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Resumo: Este trabalho pretende relacionar mitos dos Ticuna (Alto Solimões – Amazonas

- Brasil) às histórias que cercam as acusações de “feitiçaria” através do uso do livro de

encantações  e  bruxedos  de  São  Cipriano  num grande  aldeamento  da  etnia,  que  se

autodenomina  Magüta.  Tal  reflexão  integra  a  pesquisa  de  doutorado  da  autora,  que

buscou investigar as relações entre humanos e sobrenaturais nesse contexto específico,

com o objetivo de refletir sobre a forma como tais relações perpassam o relato mítico, o

ritual de puberdade feminino, as acusações de enfeitiçamento e agressão – tanto via pajé

(yuücu), quanto via Livro de São Cipriano –, e as decorrentes mortes por enforcamento,

conforme  coletado  em trabalho  de  campo  realizado  entre  os  anos  de  2010  e  2012.

Nessas condições, no trabalho aqui apresentado, serão relacionados alguns mitos sobre

inimigos primordiais dos Ticuna e as histórias contadas recentemente sobre os supostos

usuários/leitores do Livro.  Estes últimos passariam por  um processo metamórfico que

implicaria em sua transformação em ngo’o (categoria que engloba seres nefastos, muitas

vezes referidos como “bichos”  na  tradução nativa  para  o português),  mesma alcunha

atribuída aos inimigos dos tempos primevos. 
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O contexto

No  presente  artigo,  pretendo  relacionar  alguns  mitos  sobre  inimigos  (uwanῧ)

primordiais dos Ticuna1, autodenominados Magüta (etnia de língua isolada, que ocupa a

tríplice fronteira entre Brasil, Peru e Colômbia2), às histórias que cercam as acusações de

“feitiçaria”  através  do  uso  do  livro  de  encantações  e  bruxedos  de  São  Cipriano3.  O

contexto aqui referido se localiza na comunidade indígena Campo Alegre, pertencente ao

município amazonense de São Paulo de Olivença, a partir de trabalho de campo realizado

entre  os  anos  de  2010  e  2012.  O  trabalho  de  campo  em  questão  foi  base  para  a

etnografia sobre os Ticuna de Campo Alegre e suas relações com os seres sobrenaturais,

especialmente  aqueles  envolvidos  no  contexto  do  ritual  de  puberdade  feminino,  das

acusações de feitiçaria e agressão e das mortes por enforcamento4 que ocorreram nesse

período (Silva-Bueno, 2014). 

Partir  do  mito  para  adentrar  o  universo  da  feitiçaria  constituiu  um caminho  de

compreensão  para  dar  conta  de  assuntos  tão  delicados  como aqueles  que  abordam

acusações de enfeitiçamento e morte de parentes por suicídio/homicídio. Foi justamente

nos momentos de apreciação das “histórias dos antigos” – a cosmogonia, as origens das

coisas  e  seres  do  mundo,  a  presença  dos  inimigos  e  a  ocorrência  da  perda  da

imortalidade – que foi possível apreender um sentido para as transformações pelas quais

1  Os Ticuna compartilham território com os Yagua, Cocama, Huitoto, Culina e Mayoruna, bem como com
a  população  branca  e  mestiça  dos  respectivos  países.  Somente  no  Brasil,  segundo  o  Censo
Demográfico  do  IBGE (Instituto  Brasileiro  de  Geografia  e  Estatística)  de  2010,  a  população  ticuna
habitante em terras indígenas é de 39.349 pessoas, que vivem em quase 100 aldeias que se espalham
por oito municípios da região. Já a população Ticuna que reside fora das terras indígenas é de 9.626, o
que resulta numa população total de 46.045 pessoas no Brasil. Os dados do Instituto Socioambiental
(ISA) apontam que os Ticuna na Colômbia (dados de 2011) e no Peru (dados de 2007) somam 8.000 e
6.982 pessoas, respectivamente.

2  Se organizam em grupos clânicos patrilineares, distribuídos em metades exogâmicas, sendo que cada
clã – chamado de nação na tradução nativa – possui como nome um elemento da natureza, podendo
ser, de um lado, uma ave, ou de outro, um animal ou vegetal. Melhor dizendo, as nações se dividem
entre nações de pena e nações sem pena. O membro de uma metade somente poderá se casar com
uma pessoa da metade oposta, sendo que os filhos herdam o clã do pai e seus nomes pessoais se
relacionam ao clã a que pertencem. A constituição das nações é explicada no mito de criação, em que
os heróis culturais,  os irmãos  Yoi e  Ipi,  criaram o gênero humano e atribuíram  nações  aos Ticuna,
ensinando-lhes como deveriam se pintar e casar entre si (Nimuendaju, 1977, 1983; Oliveira Filho, 1988;
Goulard, 2009).

3  O  Livro  de  São  Cipriano  possui  diversas  edições  diferentes,  que  consistem  num  conjunto  de
encantações e bruxedos de grande apelo popular, tendo circulado primeiro no meio rural e depois no
contexto urbano brasileiro. “Estão sempre presentes, em qualquer dos exemplares, versões ou edições,
a estória da tentação e da conversão, o pacto, as receitas práticas, os diversos ensinamentos para se
enfrentarem situações adversas” (Ferreira, 1992: XXIII).

4  Em virtude dos objetivos aqui delimitados, os suicídios ou, no diagnóstico nativo, os homicídios não
serão analisados de forma detida nesse trabalho. Sobre o assunto, ver Erthal (1998, 1999, 2001) e
Silva-Bueno (2014).



estão passando os Ticuna nos tempos atuais. Vale, neste primeiro momento, atentar para

o contexto ao qual se está referindo.

Campo Alegre foi fundada em 1959 por pastores norte-americanos da Association

of Baptists for World Evangelism,  que chegaram ao Alto Solimões com a intenção de

converter  a  população  local,  visando  inicialmente  a  população  ribeirinha  (Macedo,

1996,1999). Nos dias de hoje, é uma das comunidades que possui o maior contingente

populacional  entre  as  aldeias  Ticuna  do  lado  brasileiro.  Os  dados  da  FUNAI  (2008) 5

apontam para uma população de  4.389 pessoas e os dados da FUNASA (2010)6 para

2.196, sendo que o primeiro índice compreende também as comunidades do entorno. 

Em minha primeira visita, em fevereiro de 2010, me surpreendeu o tamanho da

comunidade e sua organização espacial, especialmente sua divisão em “bairros clânicos”,

assim como descreveu Goulard (2009) – em sua etnografia sobre o “ser”, segundo os

Ticuna – sobre alguns dos aldeamentos que visitou no rio Loreto Yaco, na Colômbia.

Possui quatro escolas e um Pólo Base de Saúde, que atende a outras aldeias do entorno.

Naquele momento, mais que essa “organização espacial”, o que mais chamou atenção foi

a existência da PIASOL (Polícia indígena do Alto Solimões), que, segundo várias pessoas

destacaram, fez com que a comunidade se tornasse mais tranquila com a diminuição do

consumo de álcool e drogas, que em muito afetava o cotidiano da aldeia. Outras pessoas

reclamavam, discretamente, das regras impostas por essa polícia, que arbitrava até nos

namoros dos jovens. 

A PIASOL se encontrava – e ainda se encontra – numa situação delicada frente às

polícias da cidade de São Paulo de Olivença, da Polícia Federal e da opinião pública em

geral. Mais ou menos um ano antes da minha primeira visita, a organização havia sido

amplamente exposta  na mídia,  que divulgava que a  Polícia  Federal  investigava “dois

assassinatos  e  abusos  supostamente  cometidos  por  milícias  de  índios  brasileiros  na

fronteira com a Colômbia e o Peru e o treinamento delas por membros das Farc (Forças

Armadas Revolucionárias da Colômbia)” (Brasil, 2009). Uma dessas mortes teria ocorrido

em São Paulo de Olivença:  em setembro de 2009,  “o corpo de um índio foi  achado

carbonizado e com as pernas acorrentadas. O motivo seria o envolvimento com feitiçaria”.

Segundo a notícia,  para a PF e FUNAI as ditas “milícias” são ilegais,  mas os Ticuna

sustentam que as milícias reduziram a criminalidade. Fato é que grande parte da minha

5 Funai:  CGETNO/FUNAI  (Coordenação  Geral  de  Etnodesenvolvimento  Sustentável  da  Fundação
Nacional do Índio).

6  Consultado  no  site da  Fundação  Nacional  de  Saúde  (FUNASA):
http://sis.funasa.gov.br/transparencia_publica/siasiweb/Layout/quantitativo_de_pessoas_2010.asp

http://sis.funasa.gov.br/transparencia_publica/siasiweb/Layout/quantitativo_de_pessoas_2010.asp


estadia  em  campo  foi  permeada  por  uma  presença  muito  forte  de  acusações  de

“feitiçarias” – uso, aqui, o plural pois se trata tanto da feitiçaria, digamos, “tradicional” que

seria realizada por pajés, quanto daquela que seria praticada através do uso do livro de

magia de São Cipriano. 

Se, inicialmente, as acusações de feitiçaria vinham acompanhadas da polêmica em

torno  da  polícia  indígena,  elas  foram  se  intensificando  em  função  das  mortes  por

enforcamento de jovens da aldeia. Um sentimento de terror se instaurou em virtude da

presença invisível  dos  ngo’ogü,  espíritos nefastos que estariam sendo enviados pelos

feiticeiros e/ou usuários do Livro de São Cipriano na tentativa de matar os jovens da

comunidade. Os suspeitos de serem responsáveis por essas mortes eram um suposto

feiticeiro de outra comunidade e os usuários do Livro de São Cipriano.

A partir desse cenário, voltando aos objetivos do presente trabalho, a questão que

emerge é quem são esses seres tão perigosos aos Ticuna? Como já antecipei acima, a

resposta a essa pergunta, na tentativa de compreender algo dessa complexa realidade,

só foi possível através do material mítico colhido. Assim como propôs Taussig (1993) em

sua reflexão sobre o papel desempenhado pelo mito e pela magia em relação à violência

colonial,  pensando  o  terror  como  mediação,  é  possível  afirmar  que  esse  período

conflituoso  do  trabalho  de  campo  só  poderia  ser  compreendido,  ainda  que  não

completamente, através dos mitos ou das histórias dos antigos (ore). Afinal de contas,

desde os tempos primevos, os Ticuna afirmam ter de lidar com seus inimigos humanos e

não-humanos,  sobrevivendo  até  os  dias  de  hoje  e  sofrendo  as  consequências  da

desobediência daquilo que lhes ensinou Yo’i, herói cultural, o gêmeo virtuoso, que pescou

seu povo ao lado do irmão Ipi.

Inimigos de outrora, inimigos de agora

Inimigos de outrora...

“Antigamente, o mundo era encantado”, explicaram-me, corriqueiramente, diversos

Ticuna com quem convivi. A qualidade de encantado indica que todos os seres do mundo

gozavam de um estado de imortalidade, ü’üne. Os humanos tinham acesso à imortalidade

através do  ritual  de  puberdade  feminino.  Ao  final  da  festa,  a  casa ritual  flutuava em

direção à montanha sagrada chamada Paru, tornando encantados a todos que estavam

nela. A perda do acesso ao mundo imortal se deu em virtude do erro de uma worecü, a



neófita  do ritual  de puberdade feminino,  que atendeu ao chamado de um  ngo’o,  que

aproveitou do descuido da moça e trocou de pele com ela, tomando-lhe sua juventude.

Como bem mostra  o  mito,  depois  de sua primeira menstruação,  a  moça adentra  um

estado de vulnerabilidade,  sendo extremamente perigoso que ela  estabeleça contatos

com qualquer ser dito  ngo’o7. Por isso, ela é levada à reclusão durante meses, período

em que só terá contato com sua mãe e/ou tia paterna. Nesse sentido, por causa desse

erro que os Ticuna conheceram a velhice e a morte. 

Nos dias de hoje, o acesso aos locais ditos ü’üne não é irrestrito. Quando alguém

que os bichos não gostam anda na floresta, eles fazem desaparecer seu destino, fazendo

com que a pessoa se perca. Além disso, para entrar – e conseguir ver o que há – nesses

lugares encantados, não se deve ter pensamentos ruins ou possuir um comportamento

considerado errado, como por exemplo, ter o costume de beber muito, arranjar brigas

e/ou cometer  incesto  clânico,  ou  seja,  se  relacionar  com pessoa  da  mesma metade.

Quando uma pessoa se perde na floresta e desaparece, não quer dizer que ela morreu,

pois  ela  pode  ter  sido  capturada  pelos  encantados,  comido  a  comida  que  eles  lhe

ofereceram e, por conseguinte, ter se tornado um deles.

Esses  que  são,  a  depender  da  situação,  traduzidos  para  o  português  como

encantados  ou  bichos são classificados na língua nativa através de duas categorias de

seres: os ü’ünegü e os ngo’ogü. Os ü’ünegü8 podem ser traduzidos como aqueles seres

detentores de um estado de imortalidade ou, de forma mais simplificada, encantados.

Compreendem diversos seres ou espíritos do cosmo, dentre eles os próprios  ngo’ogü,

seres  (“pessoas”)  sobrenaturais  potencialmente  perigosos  e  nefastos  para  os  Ticuna.

Como bem descreve Goulard, 

el término ü-üne es un término genérico que abarca tanto a los ngo-
ogü, a los ‘padres’ de los animales como a los ‘seres pescados’ que
acompañaron  a  los  gemelos  cuando  se  produjo  la  separación
original. No tienen forma visible permanente, lo que no significa que
no la posean. Esta invisibilidad es relativa (...) (Goulard, 2009: 66).

Numa conclusão óbvia,  é  possível  afirmar  que todo  ngo’o é  um  ü’üne,  mas o

contrário  não  é  verdadeiro.  Esquematicamente,  os  ü’ünegü (encantados;  imortais)  se

7  Na verdade, todos os humanos, independente do sexo, estão sujeitos ao contato com os encantados.
No  entanto,  no  estado  de  puberdade,  essa  vulnerabilidade  se  torna  ainda  mais  marcada  e  com
consequências ainda mais desastrosas, especialmente no caso da menina.

8  A saber, -gü é um sufixo indicador de plural. 



opõem aos  yunatü (mortais, aqueles que perderam a possibilidade da imortalidade), no

entanto, ambos são humanos, sendo que o que os diferencia é o acesso à imortalidade e

também a capacidade de mudar de forma. Como afirma Goulard (2009: 66), a noção de

ü’üne significa, sobretudo, um estado que os humanos mortais possuem em situações

particulares, sendo que o yuücü (o pajé) é o único mortal que pode se aproximar desse

estado por ter um “potencial imortal”. Quando morre, o pajé vai viver com os “pais” (ou

“donos”, natü) dos animais. 

O  termo  que  engloba  todos  os  seres  vivos  do  mundo  (humanos,  animais  e

vegetais)  é  du’ũgü.  Sob essa categoria  se encontram os Ticuna,  que se reconhecem

como pogüta (povo pescado) ou magüta (povo pintado com jenipapo). Pogüta é o nome

dado à primeira “leva” de homens pescados pelos gêmeos primordiais, Yo’i e Ipi, que foi

sendo aniquilada por diversos cataclismos (como dilúvios) que ocorreram ao longo do

tempo, conforme contam os Ticuna.  O motivo  dessas catástrofes  naturais  residia  nas

relações incestuosas. Só sobreviveram aqueles que se casavam da forma correta, os

quais puderam conservar sua forma imortal, ü’üne.

Como já  se  pôde  notar,  os  ngo’ogü são  extremamente  nocivos  aos  humanos,

podendo o encontro com eles ser fatal, pois eles podem introduzir uma enfermidade em

forma de “flechinhas” no corpo da vítima. Sua periculosidade se faz notar, especialmente,

em situações  liminares,  como  é  o  caso  da  worecü,  como  já  mencionado  acima.  Os

ngo’ogü atacam as pessoas que cometem incesto clânico por viverem com o mesmo

sangue.  A esses  mesmos  ngo’ogü,  muitas  vezes,  os  pajés-feiticeiros  recorrem  para

acarretar males às suas vítimas. E são esses seres que aparecem para as vítimas de

suicídio-homicídio, atraindo-as e levando-as a se pendurarem na corda, como descrevem

os relatos.

Nimuendaju (1952) e Goulard (2009) afirmam que, segundo os Ticuna, os ngo’ogü

são “demônios”. Para Nimuendaju (1952:118), são os seres mais antigos do mundo. Não

são imortais9,  embora muitos tenham poderes que os fazem superior e perigosos aos

homens. Alguns desses seres moram na terra, outros no céu, e a maioria nas regiões

subterrâneas, que eles acessam através de cavernas. As regiões subaquáticas fazem

parte desse submundo,  que compreende várias terras de diferentes tipos e entradas.

Nesses  locais,  os  ngo’ogü não  são  os  únicos  habitantes,  sendo  acompanhados  por

humanos “defeituosos”: cegos, anões, pessoas sem ânus. 

9  Diferente de Nimuendaju (1952), para Goulard (2009: 67) os dados apontam para a imortalidade dos
nefastos ngo’ogü.



Em suma, de uma maneira geral, os ngo’ogü são seres invisíveis, que podem se

tornar visíveis e assumir qualquer forma, inclusive humana, especialmente para enganar

os  humanos,  levando-os  até  mesmo  a  se  enforcarem.  É  comum  ouvir  histórias  de

pessoas que se depararam com um ngo’o na roça, no centro do mato, nas imediações ou

no interior da sua casa e até mesmo em sonhos. Alguns encontros desastrosos com os

ngo’ogü ocorrem num momento de embriaguez da pessoa, fato também observado por

Goulard  (2009:  286).  Quando  a  pessoa  está  embriagada,  seu  “princípio  vital”10 está

enfraquecido, momento favorável para que um  ngo’o  se aproxime e se aproveite para

introduzir uma doença em seu corpo.

Diversos  mitos  narram as histórias  desses demônios  terrestres11,  como coletou

Nimuendaju (1952). Dois desses mitos nos chamam atenção por apresentarem o herói

Me’tare e sua luta para matar  dois demônios Witchicü e  Tutchuru, que dizimavam os

Ticuna nos tempos primordiais. As duas histórias12 narram o genro,  Me’tare, que busca

aniquilar o sogro que, usando a beleza da sua filha, atrai  os homens que viram suas

presas. Comecemos pela luta de Me’tare contra o ngo’o Tutchuru:

Antigamente, no Eware, existia o Me'tare. Antes de o Me’tare existir, já havia gente, mas só

que havia também muito bicho (ngo’o), como essa tal de Onça-preta, chamada Tutchuru,

que chupa sangue, como carapanã, mas só que é gente.  Tutchuru é inimigo do Ticuna.

Tem outro, o  Witchicü, que é inimigo também. Tem o  Uca'e, outro inimigo. Então, nesse

tempo existe o  Me'tare, um “santo”. Num tempo, uma moça encontrou na roça dela um

jabutizinho pequenininho, que era gente. Ela o levou para casa. Passou um tempo, uma

semana, e ela sempre estava agradando aquele jabutizinho, sempre dentro do mosquiteiro

com ele, conversando com ele. Aí passou um mês e ele vira gente mesmo e conversa com

ela:  “Será que tu gostas de mim? Se gostar,  eu fico contigo”.  Mas ele nunca tinha se

mostrado para ninguém, só aquela menina sabia que ele era gente. Todo tempo ele virava

jabuti. Quando ele estava caçando, não era pequeno, virava gente, homem. E estava todo

tempo caçando, trazendo alguma caça. Ela era filha do Tutchuru, uma moça bonita, todo

homem queria se casar com ela. Sempre que aparecia alguém querendo casar com a filha

10  Goulard  (2009:  67-69)  explica  as  modalidades  da  constituição  do  du-ũ (ser  vivo).  Um  “princípio
energético”, o pora, permite seu crescimento e assegura sua permanência, referindo-se a uma noção de
força, uma energia. O ser se constrói a partir do crescimento de seu  pora até alcançar um estado,
possuir uma “quantidade” suficiente que permite a reprodução do ciclo vital, assegurando a manutenção
do  “princípio  vital”  (a-e).  Esse  processo  se  desenvolve  em  cada  indivíduo,  a  partir  dos  critérios
englobados na noção de ma-ũ, ou seja, o “princípio corporal”, sua identidade. Segundo o autor, o corpo
é a parte material visível, mas o apreciam como o resultado da atividade de outros componentes que
estão em interação e sem os quais não se poderia existir.  Se poderia sintetizar a concepção ticuna do
Ser como o “corpo dos afetos”.

11  No mundo subaquático, o grande representante ngo’o é yewae, a cobra-grande, o ‘pai’ ou ‘dono’ dos
peixes e/ou dos rios, que causa perigosas correntezas no rio Solimões. 

12  Ambas as versões aqui apresentadas me foram narradas pelo Sr. Abraão, então delegado da PIASOL.



dele, Tutchuru fazia pamonha, uma panelada para comer com carne de gente. Na hora que

seu novo genro ia  dormir,  quando já estava quase amanhecendo,  Tutchuru chupava o

sangue dele, ficava só o osso. E, quando amanhecia, o homem estava morto. Aí outro dia,

fazia a mesma coisa. Porque a filha dele era bonita, sempre aparecia rapaz querendo ficar

com ela. Quando  Tutchuru já tinha matado uns cinco homens, aí  Me'tare chegou. Ele já

sabia que Tutchuru era inimigo. Ele resolveu que ficaria com a filha dele e tentaria vencer o

inimigo dele. Ele chegou para o  Tutchuru e disse: “Vovô, eu vim aqui contigo, se você

gostar e se sua filha gostar, eu quero ficar com tua filha”. Tutchuru disse: “Se você quiser,

se gostar dela, está aí a minha filha, pode ficar com ela. Eu já me agradei”. Aí passaram

algumas noites, sem que ele fizesse algo contra Me'tare. Mas quando foi no quinto dia, o

Me'tare já sabia do pensamento do pensamento do  Tutchuru. “Agora que ele vai mexer

comigo”,  Me’tare disse. Então ele fez o seguinte: tirou o pênis dele e colocou na filha do

Tutchuru, e a vagina dela,  Me'tare colocou no seu próprio corpo. Ele trocou suas partes

íntimas com a da esposa para Tutchuru não saber quem era quem na escuridão da noite.

Então, à noite,  Tutchuru tateou onde estava o pênis e a vagina para saber de quem ia

chupar o sangue. Mas como Me'tare inverteu tudo,  Tutchuru acabou chupando o sangue

da filha dele. Pela manhã, Tutchuru disse, cantando: “Minha filha, levanta”. A filha dele não

se levantou mais, já estava morta.  Quando seu inimigo terminou de cantar,  Me'tare se

transformou em japó, que posou numa árvore de abiu no terreiro. Tutchuru ficou chateado

por ter comido a própria filha e pensou: “o que eu posso fazer agora? Como que eu vou

matar o Me'tare?”. Me'tare também queria mata-lo e pousou no telhado de palha da casa

dele.  Quando  Tutchuru olhou para cima, ele furou os olhos do  Tutchuru com seu bico

grande de Japó. Aí  Tutchuru caiu e Me'tare se transformou em homem de novo e matou

esse bicho. Se Me’tare não matasse esse bicho, nunca os Ticuna iriam crescer, iriam se

acabando com o tempo. Mas ainda há outros bichos.

Sigamos com o ngo’o Witchicü, que também foi aniquilado por seu genro Me’tare:

Noutro tempo,  Me'tare foi atrás de outro inimigo, o  Witchicü. Este tinha uma filha

bonita e todos queriam casar com ela. E acontecia a mesma coisa, passava um

dia, dois dias, ele ia fazer pamonha – naquele tempo se fazia muita pamonha.

Depois de alguns dias, ele falava para o genro dele: “Olha, meu genro, amanhã nós

vamos apanhar patauá”.  Aí foram lá para o centro da floresta para apanhar patauá,

uma árvore bonita que tem um cacho bonito. O genro dele não sabia bem para

quê, mas concordou em ir com Witchicü. Levavam também um cesto de pamonha.

Já no centro do mato,  Witchicü falou para seu genro: “Vai procurando cipó para

você subir. Se for por aqui, tem formiga de fogo, nesse lado não tem formiga de

fogo”. Ele disse isso porque no lado em que disse haver formiga de fogo, estavam



os ossos dos homens que ele já tinha comido. Aí o genro foi lá tirar cipó pelo lado

que  o  sogro  orientou.  Tirou  cipó  comprido  e  amarrou  na  testa,  pois  Witchicü

mandou que ele sinalizasse quando estivesse perto dos cachos. O genro trepou na

árvore e quando chegou bem perto dos cachos, o sogro puxou e ele caiu no chão e

morreu. Aí Witchicü comeu. Antigamente, essa era a história do Ticuna. Esse bicho

comeu muita gente. Quando ele já tinha feito isso com outros três genros, Me'tare

chegou. Esse Me'tare disse assim: “Vovô, você tem uma filha, eu gosto dela, você

deixa eu me casar com ela? ”.  Witchicü respondeu: “Se tu quiseres, eu deixo”.

Então eles se casaram. Passou dois dias, fez pamonha, e disse assim: “Meu genro,

amanhã nós vamos lá apanhar patauá, lá no centro tem um cacho bonito, para nós

fazermos vinho”. Mas o Me'tare já sabia de tudo. O sogro, mais uma vez orientou:

“Não vá por esse lado porque tem muita formiga de fogo e vai te ferrar. Agora,

nesse lado não tem formiga de fogo, aí você pode ir procurando cipó”. Aí Me'tare

fica pensando e dá a volta no lugar que o sogro disse para ele não ir e se depara

com  um  monte  de  osso  dos  homens  que  ele  já  havia  comido.  Me’tare volta,

trazendo o cipó. “Agora, meu genro, você vai subir e colocar o cipó envolto na tua

testa”, disse Witchicü. Me'tare concorda, já sabendo como iria se defender. Ele vai

subindo, subindo, até que chega lá em cima, mas ele não coloca direito na testa. Aí

quando ele chega mais lá em cima, seu sogro puxa, mas o cipó escapole. Witchicü

não consegue matar ele.  Me'tare se transforma em japó e sai voando.  Witchicü

pensa: “Puxa vida, o que eu posso fazer agora? Como que eu posso matar ele? ”.

Me'tare estava lá em cima, cantando num galho de árvore, e disse: “Se você quer

comer, está aí à vontade sua própria carne”. Aí Witchicü começa a ter vontade de

comer  a  carne  de  sua  canela.  Ele  pegou  sua  faca  e  começou  a  comer  com

pamonha. Come seu peito, seus braços, sua barriga... Até que  Me'tare joga em

cima  do  coração  dele  um carvão  que  pega  fogo  e  o  mata.  Aí  que  os  Ticuna

puderam crescer mais e mais...

As duas narrativas reproduzidas exemplificam o fato de os ngo’ogü se mostrarem,

desde  os  tempos  antigos,  como grande  ameaça  à  sobrevivência  dos  Ticuna.  Alguns

elementos presentes nesses dois mitos nos auxiliarão na tarefa de refletir sobre como

essa  ameaça  é  atualizada  nos  dias  atuais,  particularmente  pela  via  da  feitiçaria

“tradicional” e/ou do Livro. Mas, para tal,  é necessário entender de forma mais detida

como  a  alteridade  perigosa  dos  ngo’ogü  se  relaciona  com  essas  duas  formas  de



agressão.

... Inimigos de agora

O yuücü (pajé, como é traduzido no lado brasileiro) se relaciona com os espíritos

das  árvores  e/ou  com os  ngo’ogü de  uma  forma  dúbia,  podendo  tal  relação  ser  de

predação ou não, ou seja, se pautar tanto na intenção de provocar a morte, quanto na

promover a cura. Em outras palavras, um mesmo yuücü pode matar uma pessoa e curar

outra.  Entretanto,  o  fato  de  ele  possuir  o  conhecimento  –  ou,  seja,  a  capacidade de

introduzir  espinhos ou flechinhas carregadas de doenças no corpo de sua vítima –, não

significa que ele faça uso do mesmo. Por outro lado, se ele não possui esse poder, pode

adquiri-lo em qualquer momento de sua vida. Nas palavras de Nimuendaju (1952: 100),

“one  may  constantly  observe  that  among  the  Tukuna  no  shaman  is  ever  free  from

suspicion”. Justamente para desviar e desambiguar essa suspeita iminente é que existem

também  os  termos  “curador”  (ngietacü13)  e  “feiticeiro”  (yuücü)  para  diferenciar  as

intenções daquele que detém em seu corpo o poder xamânico. Em português, já ouvi a

referência a outrem como “meio pajé”,  tanto no sentido de ser curador,  quanto no de

saber fazer o mal. Tal menção, creio, nos dá pistas que, em determinadas situações, ser

um “pajé inteiro” possa ser bastante perigoso14. 

Uma vendeta contemporânea provinda de uma acusação de feitiçaria envolve o

acusado,  a  vítima,  as  famílias,  o  pajé  que  identifica  o  agressor  e  a  parcela  de  não-

humanos acionados tanto para o suposto feitiço (ngo’gü  ou  ngogü,  feitiço que causa

morte), quanto para descobrir o autor do mesmo e, possivelmente, para revidá-lo como

forma de vingança. Além desses termos indispensáveis, nota-se também a presença do

cacique – ou dos caciques, visto que o conflito pode se instalar entre aldeias –, o pastor e

o(s) profeta(s) da Igreja Batista e a polícia indígena, sob a gerência do delegado eleito em

assembleia. Aliás, tendo em vista a forte presença da Igreja, é possível incluir também,

naquela parcela de seres não-humanos, o Espírito Santo e o Diabo, em especial quando

o mal causado tem como veículo as receitas do Livro de São Cipriano.

Antes de abordar a curiosa presença do Livro entre os Ticuna, é válido mencionar

brevemente o que representa o Livro de São Cipriano, enquanto edição de sucesso entre

as  massas  nas  cidades  brasileiras  de  grande  e  pequeno  porte.  A bem  da  verdade,

13  Ngie significa “chupar”, enquanto ta+cu significa “aquele que”.
14  Neste sentido a figura do xamã se assemelha às situações descritas para outros povos da região, como

entre os Pano e os Arawa. Na verdade, na literatura etnológica a posição ambígua do pajé é antes a
regra do que uma exceção. O fato de ser pajé ser antes uma condição, uma virtualidade e um processo
do que uma instituição é visível na literatura pano (Ver, por exemplo, Lagrou, 1998, 2007).



segundo Ferreira (1992:  XVI-XVII), ainda que sob uma aura de sigilo e mistério, o livro é

de conhecimento amplo e frequente na sociedade rural brasileira, que deste modo segue

seu “caminho da cidade”.  A expansão em território  brasileiro  está  ligada à umbanda,

religião  afro-brasileira,  sendo  que  além  de  alcançar  um  público  esparso  por  várias

cidades,  ele  visa  também  um  grupo  de  migrantes,  que  vivem  nas  grandes  cidades

brasileiras, em busca de adaptação aos espaços urbanos. O livro é um livro de magia,

que traz consigo uma carga de maldição e tem sua produção,  circulação e consumo

regulados por certos princípios e tabus15. 

O livro com as receitas de Cipriano teria sido introduzido em Campo Alegre por

pessoas que viajam até Letícia (cidade colombiana que faz fronteira com Tabatinga, no

lado brasileiro), conhecem o livro e são atraídos pelas promessas nele contidas, trazendo

exemplares para vender na aldeia. Outra forma de entrada seria através dos mascates

peruanos,  que entram na comunidade vendendo utensílios diversos (roupas,  panelas,

etc). O uso desse Livro não se restringe, de forma alguma, à Campo Alegre, mas também

se ouve notícias de seu uso em outras comunidades do lado brasileiro e peruano. 

A presença desse Livro é uma presença,  na verdade, ausente, pois é um livro

oculto, do qual todos falam, mas nunca alguém afirma já tê-lo visto. É objeto de grande

curiosidade, inclusive daqueles que mais criticam seu uso. Muitos acreditam que o livro é

responsável  pelos  enforcamentos.  Seus  leitores-seguidores,  atraídos  pela  ilusão  de

conseguirem dinheiro e bens (moto, loja, etc.), fazem “pacto com o diabo” através do livro

de São Cipriano. Aí, quando não conseguem o que almejavam, atentam contra a própria

vida.  Outros usos dizem respeito  a magias de amor,  que podem conduzir  a  vítima à

loucura, levando-a a cometer suicídio16. 

Nessas condições, de um modo geral, temos que o mal veiculado pelo livro de São

Cipriano pode levar à doença, à loucura e ao suicídio da vítima e à transformação de seu

usuário em  ngo’o, categoria que, nesse contexto, pode passar pela tradução nativa de

“bicho” ou “vampiro”. Em se tratando da técnica de enfeitiçamento, os que provocam o

15  Nota-se a presença desse (ex-)bruxo no Brasil na literatura de folhetos nordestinos, os cordéis: “Seus
leitores são aqueles de rodoviária, como informa um dos seus ‘autores’. É das classes populares das
mais  diversas  proveniências  que  vem  a  necessidade  desses  textos,  em  sucessivos  e  diferentes
produtos editoriais, em Portugal, no Brasil e em outros países da América Latina, mas pode-se dizer que
ele vai avançando, atinge pessoas de classe média, de maior poder aquisitivo e, em geral, filiadas a
crenças espíritas pertencentes ao que se definiu como um “contínuo mediúnico” (Ferreira, 1992: XVII).

16  Dentro desse espectro das “magias de amor”, esse livro também foi muitas vezes responsabilizado pela
ocorrência de homossexualismo na aldeia. Ouvi o caso de um rapaz que escrevia os nomes de homens,
muitas vezes casados, com quem queria se relacionar para que se sentissem atraídos por ele. Neste
caso, o problema maior era quando o nome era escrito a caneta, o que dificultaria desfazer o feitiço.



mal através do livro de São Cipriano, o fazem através da leitura do livro e da escrita do

nome  da  vítima  nas  páginas  do  livro.  Eles  também  podem  fazê-lo  através  de  uma

“coleção” de peças de roupas, fotografias e outros itens das suas vítimas. 

Vale  notar  também  uma  similaridade  com  a  potência  curativa  e  patogênica

centrada na figura do pajé: o livro também pode ser usado para o bem, a depender de

quem o maneja. Um senhor me explicou: pode-se usar para coisa boa, para ficar rico,

construir uma casa bonita, mas só pode ler aquela página que possibilita isso, pois se ler

o resto, ou a pessoa enlouquece, ou vira  ngo’o17. Alguns dizem que feitiçaria de pajé é

mais forte que a agressão via livro. Outros (menos frequentes) afirmam o contrário. Fato é

que, diferente do vasto conhecimento de toda a terapêutica xamânica envolvida na cura

e/ou  vingança  de  um feitiço  supostamente  lançado  por  alguém,  no  caso  do  Livro,  a

terapêutica para reverter o mal  causado por uma “receita de Cipriano” é ainda pouco

conhecida, justamente por ser uma técnica “exógena”. Aliás, meus interlocutores foram

taxativos ao afirmarem que aquilo que é feito através do Livro de São Cipriano não é

feitiçaria, nos termos da técnica específica praticada pelo yuücü. 

A potência e intencionalidade agressiva do “bicho-vampiro”, praticante das receitas

de  Cipriano,  é  contada  em diversos  casos  que  teriam ocorrido  em Campo  Alegre  e

noutras  aldeias.  Muitos  desses  casos  descrevem  pessoas  que,  através  do  Livro,

adquiririam a capacidade de voar para vários lugares do mundo e de se transformar em

animais e passear  por debaixo da terra.  Um dos casos conta que o “vampiro”  viajou

“acoplado” num avião para outro país com outros ngo’ogü, que apareciam sob a forma de

americanos18,  e, numa visita a um hospital, sugou o sangue de doentes lá internados.

Outros  casos  descrevem  pessoas  que  iam  por  debaixo  da  terra  até  o  cemitério  se

alimentar da carne fresca dos mortos.  A força destes últimos casos era tanta que os

parentes das pessoas que morriam naquele período ou estavam se recusando a enterrá-

17  É possível afirmar que existe uma certa flexibilidade no uso da categoria ngo’o no discurso cotidiano.
Exemplo disso é que Nimuendaju (1952: 80) afirma que os mascarados que aparecem no ritual  de
puberdade feminino representam os ngo’ogü, enquanto que em Goulard (2009: 285-286) são os “pais”
dos seres (natügü) que se encontram sob as roupas-máscaras. Esse autor, assim como Nimuendaju
(1952:  100-101) faz a  distinção entre  os espíritos das  árvores e  os  ngo’ogü,  o que pude também
perceber em campo: o  yuücü recorre aos “donos” das árvores para curar através dos remédios que
elabora, enquanto que quando recorre aos  ngo’ogü, geralmente é para fazer feitiços contra alguém.
Outros seres são muitas vezes ditos ngo’ogü para alguns, o que pode ser desmentido por outros. Isso
notei também com os “vampiros” acusados de seguirem as receitas do Livro de São Cipriano. 

18  Essa representação do branco estrangeiro (e, aqui, pode-se incluir o branco de São Paulo “do Sul”)
enquanto usurpador por excelência dos conhecimentos indígenas é bastante marcado nas comunidades
que visitei. São várias as histórias de barcos de estrangeiros que aportam para conhecer as plantas
medicinais e até para estudar a constituição física das pessoas (através de coletas de sangue, por
exemplo), que evocam, claramente, as conhecidas situações de biopirataria na Amazônia. Ver também
as análises dos Gringos corta-cabeças por Goulard (1992).



los em Campo Alegre, ou faziam vigília nas primeiras noites em que o corpo havia sido

enterrado para que o mesmo não fosse violado e comido pelos “bichos”. 

Geralmente, essas histórias se originam de depoimentos que ex-“usuários” do Livro

ou seus familiares dão aos membros Igreja. Grande parte dos depoentes se encontravam

em condição de enfermidade por terem ingerido grande quantidade de carne fresca dos

mortos; e pediam perdão a Deus pelos seus pecados, confessando-se arrependidos. Vale

enfatizar,  nessas condições,  que esses “pecadores” já  se encontravam num processo

metamórfico avançado: já seriam ngo’o.

Considerações finais: os inimigos em relação

Alguns elementos presentes nos mitos de Me’tare e nos relatos dos “vampiros” do

Livro  permitem  fazer  algumas  comparações.  A começar  pelas  práticas  do  Witchicü,

Tutchuru e dos “vampiros” em chupar e/ou comer a carne e o sangue frescos dos mortos.

No entanto, talvez seja possível afirmar que os ditos “vampiros” não consigam completar

sua transformação em ngo’o, visto que seus corpos não suportam a ingestão de carne e

sangue humanos, levando-os à morte.
As histórias de Me’tare mostram a relação potencialmente conflituosa entre genro e

sogro durante o período de  bride-service,  de acordo com a regra de uxorilocalidade19.

Nesse período, o genro deve ajudar seu sogro até que possa ter uma boa roça e sua

própria casa para morar com sua família, sendo que esse período pode se estender por

um tempo considerável. Goulard (2009: 237) descreve essa situação para o caso dos

Ticuna que vivem em malocas20 no que diz respeito à competição do genro com seu sogro

e cunhados; esta situação não é muito diferente daquela que encontrei durante o trabalho

de campo. Interessante notar que Me’tare se encontra sob o mesmo estado de boa parte

dos jovens que são encontrados mortos enforcados, visto que o suicídio entre os Ticuna é

predominantemente  masculino  e  ocorre  na  fase  em  que  os  jovens,  geralmente,  se

casam21. 

19  Essa relação entre sogro e genro e o mito de Me’tare foi notada no trabalho de Erthal (1998) acerca do
suicídio entre os Ticuna.

20  Como notou Nimuendaju (1952: 11), a habitação original dos Ticuna era uma grande, isolada e comunal
maloca, ocupada por mais de uma família. Os Ticuna passaram por um processo de intenso contato,
principalmente a partir  do final do século XIX, com o ciclo da empresa seringalista. No decorrer do
tempo, foram diversas as transformações que se sucederam, dentre elas o quase total desaparecimento
das malocas  clânicas  -  ainda  é  possível  encontrá-las  do  lado  colombiano,  como registrou  Goulard
(2009) – e o surgimento dos aldeamentos; as missões protestantes; e os movimentos messiânicos.

21  O Relatório de Gestão da FUNASA a respeito da etnia Ticuna, referente ao ano de 2009, aponta a
ocorrência de 21 óbitos por suicídio, sendo 18 masculinos e 3 femininos. O suicídio (e as tentativas de
suicídio) seria, segundo esses dados, predominantemente masculino. Erthal (2001, p. 310) nota que



Os mitos percorridos ilustram as tentativas de dizimar os  Magüta  realizadas por

seres ditos  ngo’o.  Contra esses inimigos (uwanῧ) que os heróis primevos tiveram que

lutar  para  que  os  Magüta pudessem  subsistir  até  hoje,  num  mundo  em  constante

transformação.  No entanto,  é  notável  que a  “guerra  cosmológica”  contra  esses seres

ainda continua nos tempos atuais: nesse caso específico, as relações entre humanos e

não-humanos continua marcada pela predação.  Nos termos expressos por Whitehead e

Wright (2004, p. 1-3), na tentativa de dar conta de um  dark shamanism, os  corpos se

tornam o lugar das disputas cosmológicas, tanto os corpos físicos quanto políticos, que

são criados e destruídos através das ações rituais e políticas dos chefes, guerreiros e

xamãs. 

Nesse sentido, o mito atualizado e transformado na história vivida dos Ticuna se

configurou como uma importante ferramenta para se compreender como são acionados

os vários registros de interpretação, que envolvem as acusações de feitiçaria e o uso do

Livro de São Cipriano. Através das histórias dos antigos pudemos refletir sobre a agência

dos seres invisíveis, especialmente os ngo’ogü, sua agência invisível e sua presença no

cotidiano entre os Ticuna.
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