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“somente uma psicologia das afecções pode constituir a verdadeira ciência do homem”  

(Deleuze, 2001: 4).  

“[o] que há de não-humano na sexualidade humana: as máquinas do desejo” 

 (Deleuze, 2006: 308) 

 

 

Resumo: Esta comunicação visa refletir sobre algumas relações entre mitologia, 

ritual de iniciação, casamento e relações entre humanos e não-humanos para os 

índios Ticuna (AM, Brasil). Com relação à mitologia, parto do pressuposto de que, de 

maneira geral, os ameríndios não baseiam sua mitologia num antagonismo entre pai 

e filho e o consequente “fechamento edipiano da família diante do socius” (Viveiros 

de Castro, 2007: 114). Neste sentido, concentro a análise em uma série de mitos 

ticuna que tem os heróis Metare e Monmaneki como protagonistas. Se, por um lado, 

temos a figura de Monmaneki, o mulherengo, com quem nenhuma mãe gostaria de 

ver a filha casada, por outro lado, Metare, aparenta ser o “bom partido” da mitologia 

ticuna. Além disso, as aventuras deste último personagem narram a vingança contra 

inúmeros sogros canibais, que são mortos por ele, exemplos do “arqui-mito” 

ameríndio (idem: 123). Deste modo, estes mitos nos fornecem “os termos da dívida 

ontológica” (ibdem) ticuna: entre genro e sogro canibal. Definido o polo masculino da 

análise, passo ao ritual de iniciação feminina dos Ticuna, a chamada Festa da Moça 

Nova. Este ritual, uma máquina de recalcamento da produção desejante, operaria 

uma espécie de “castração simbólica” da moça, preparando-a para o casamento. 

Nesta Festa também entram em cena os não-humanos centrais para a realização do 



ritual. Os mascarados e outros seres do cosmos aparecem na Festa tentando raptar 

as moças – no limite, o perigo é interno ao próprio corpo das neófitas – reacendendo 

a dívida ontológica primordial registrada nos mitos. 
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Introdução 
 

 

Nesta comunicação gostaria de apresentar alguns resultados de minha tese 

de doutorado, mas principalmente questões que estou elaborando atualmente em 

minha pesquisa de pós-doutorado. Em linhas gerais, minha pesquisa de doutorado 

teve como foco central o ritual de iniciação feminina dos índios Ticuna1 (AM), a 

chamada Festa da Moça Nova (Matarezio Filho, 2015). Por ocasião da menarca, as 

meninas ticuna são colocadas em reclusão e é organizado o ritual. Na pesquisa de 

doutorado expus as relações que este ritual, que marca a saída das moças da 

reclusão, mantém com outras dimensões da vida ticuna: organização social e 

parentesco, mitologia, cosmologia, corpo e xamanismo. Parto aqui, portanto, da 

hipótese levantada na tese de que o arrancamento ritual dos cabelos das moças, o 

momento mais esperado da Festa, é uma “castração simbólica” (Leach, 1983[1958]). 

Tudo indica que a moça, nesta fase de puberdade e de intensas mudanças, passa 

por um período em que os afectos da angústia, ansiedade, agressividade, dentre 

outros possíveis, se apresentam de modo intenso em sua pessoa e precisam ser 

“liquefeitos” (Siran, 2002) pelo ritual. 

De acordo com Deleuze & Guattari, “as máquinas sociais pré-capitalistas são 

inerentes ao desejo num sentido muito preciso: elas o codificam, codificam os fluxos 

do desejo” (2011[1972]: 185). A questão, portanto, de como o desejo é codificado 

nestas sociedades torna-se candente para a etnologia2. Meu objetivo aqui é mais 

																																																													
1	Os	Ticuna	conformam	uma	população	atual	de	mais	de	50	mil	pessoas	distribuídas	entre	Brasil,	Colômbia	e	
Peru	(Goulard,	2009:	15).	No	Brasil,	constituem	o	mais	numeroso	grupo	indígena,	contando	com	mais	de	46	mil	
indivíduos	(2010,	IBGE),	falantes	de	uma	língua	tonal	e	isolada.	
2	 “O	 Anti-Édipo	 (...)	 postulado	 segundo	 o	 qual	 a	 máquina	 social	 “existe	 para”	 responder	 ao	 problema	 da	
codificação	dos	fluxos	de	desejo”	(Viveiros	de	Castro,	2015:	137).	

	



modesto. Tenho como foco um ritual que, ao que tudo indica, contribui para uma 

codificação do desejo, dos medos, liquefaz a “angústia dos fluxos descodificados” 

(ibdem), nas pessoas que deles participam, em especial as neófitas deste ritual.  

 

Mitologia, as condições intensivas do sistema 
 

Antes de abordarmos o ritual, gostaria de definir algumas bases das 

“condições intensivas do sistema” ou o discurso sobre o “Dado”, como é definido o 

papel da mitologia respectivamente para Deleuze & Guattari3 e Viveiros de Castro4, 

via Roy Wagner (2010). Parto aqui da crítica feita por Deleuze & Guattari à 

psicanálise que considera o complexo de Édipo o “dispositivo de socialização do 

desejo” universal (2011[1972]). Trata-se de liberar a formação do desejo de um 

aprisionamento familiar e passar a uma crítica ameríndia. Como pressuposto da 

análise, devemos levar em conta que, de maneira geral, os ameríndios não baseiam 

sua mitologia num antagonismo entre pai e filho e o consequente “fechamento 

edipiano da família diante do socius” (Viveiros de Castro, 2007: 114)5. Temos dois 

tipos de oposição operando na mitologia ticuna: 1) entre os sexos e 2) entre afins6. 

Examinemos melhor estes dois pontos. 

1) a oposição e a vingança entre homem e mulher na mitologia ticuna 

(Ngutapa X Mapana) são a oposição e a vingança primordiais. Ngutapa se vinga de 

Mapana porque ela não lhe dava filhos, ou seja, não existia fertilidade feminina neste 

tempo. Mapana se vinga dele causando lhe uma gravidez nos joelhos. Yo’i, portanto, 

nascido do joelho de Ngutapa e fundador da sociedade ticuna, é fruto de uma 

oposição entre os sexos que implica na derrota e imobilização de Ngutapa, o 

																																																													
3	 “É	aí	que	o	recurso	ao	mito	é	 indispensável	 (...)	 só	ele	que	determina,	conforme	o	pensamento	e	a	prática	
indígenas,	 as	 condições	 intensivas	 do	 sistema	 (inclusive	 do	 sistema	 da	 produção).”	 (Deleuze	 &	 Guattari,	
2011[1972]:	209).	
4	“O	que	chamamos	“mitologia”	é	o	discurso	–	dos	outros,	via	de	regra	–	sobre	o	Dado	(Wagner	1978):	é	nos	
mitos	que	se	dá,	de	uma	vez	por	todas,	aquilo	que	doravante	será	tomado	como	dado	(...)	É	precisamente	essa	
aliança	com	o	não-humano	que	define	“as	condições	intensivas	do	sistema”	na	Amazônia”	(Viveiros	de	Castro,	
2015:	207-08).	
	
5	“Os	mitos	ameríndios,	naturalmente,	também	contêm	motivos	“edipianos”,	figuras	paternas,	conflitos	entre	
pais	e	filhos.”	(Viveiros	de	Castro,	2007:	123,	nota	178).			
6	“...os	protagonistas	do	mito	ameríndio	são	sogros	ou	cunhados,	não	figuras	paternas	ou	filiais	como	aquelas	
que	 reinam	 nas	mitologias	 do	 Velho	Mundo,	 sejam	 elas	 gregas,	 próximo-orientais,	 africanas	 ou	 freudianas”	
(Viveiros	de	Castro,	2007:	126).			



primeiro homem. O que temos no início dos tempos entre os Ticuna, portanto, é um 

antagonismo muito marcado entre os dois primeiros homem e mulher.  

Na mitologia ticuna, os gêmeos que originaram os Ticuna atuais nasceram de 

uma aliança interespecífica. Para que ela acontecesse, foi preciso que a esposa de 

Ngutapa, Mapana, ou se transformasse em vespa ou arremessasse vespas para 

picarem os joelhos de Ngutapa. Deste modo, para que os joelhos do chamado 

“primeiro homem”, Ngutapa, fossem inseminados, realizou-se uma aliança entre 

homem e animal. Mas isso não é tudo, a inseminação também inverte o papel de 

quem insemina e quem é inseminado. Ngutapa é um homem que tem seus joelhos 

inseminados por uma vespa7. Ou seja, a aliança interespecífica é anterior ou o 

pressuposto da filiação natural, intraespecífica8. Isto está presente na vida ticuna, 

tanto no mito, quanto no ritual, como veremos. 

Este tipo de aliança está presente no cotidiano também, mas em forma de 

desastre. Alguém que é interpelado por um espírito maligno ou um “bicho” (ngo’o) na 

floresta pode estabelecer uma aliança com este ser. Trata-se da mesma aliança 

interespecífica, mas que ocorre sem benefício para a vítima e seus parentes. Em 

geral a pessoa nunca mais retorna para os seus. Parte definitivamente para a 

perspectiva animal, vira “bicho” (ngo’o). Esta aliança reaparece de forma controlada 

no ritual. Os “bichos” e imortais (ü’üne) são recebidos na Festa para brincarem e 

dançarem com os Ticuna, ““contiguidade absoluta” de tipo tangencial-diferencial 

estabelecida pela aliança contra-natureza” (Viveiros de Castro, 2007: 119). Aliança 

esta fundamental, pressuposto, como ressalta Viveiros de Castro, da filiação natural. 

Devemos ter em mente que boa parte do ritual está voltado para um controle da 

fertilidade das moças novas, produtora da filiação natural. Para tanto, o ritual coloca 

a “aliança contra a natureza” em andamento. 

2) outra oposição importante está registrada numa série de mitos que tem o 

herói Metare como protagonista. As aventuras deste personagem narram a vingança 

contra inúmeros sogros canibais, que são mortos por Metare. Uma espécie de 

negativo das histórias de Metare são as narrativas sobre o caçador Monmaneki, 

																																																													
7	 Viveiros	 de	 Castro	 cita	 Deleuze	 &	 Guattari:	 “a	 sexualidade	 passa	 pelo	 devir-mulher	 do	 homem	 e	 o	 devir-
animal	do	humano:	emissão	de	partículas”	[Mil	Platôs]	(2007:	118).			
8	 “...	 a	 filiação	 natural	 dentro	 de	 cada	 espécie	 depende	 dessa	 aliança	 contra	 natureza	 entre	 as	 espécies.”	
(Viveiros	de	Castro,	2007:	118).			



cujas inúmeras esposas estão sempre em conflito com a sogra, mãe do caçador9. 

Estes dois heróis da mitologia ticuna, além de explicitarem o antagonismo entre 

afins, que podemos considerar pan-ameríndio, nos revelam um julgamento de quem 

seria um bom companheiro. Por um lado, temos a figura de Monmaneki, o 

mulherengo, com quem nenhuma mãe gostaria de ver a filha casada, por outro lado, 

Metare, aparenta ser o “bom partido” da mitologia ticuna.  

Monmaneki é o exemplo do homem com quem não se deve casar. Lévi-

Strauss o apresenta como “um diletante da aliança, uma espécie de Don Juan 

hiperbólico que, não contente, como dizemos (mas já utilizando diferenças sub-

específicas) em passar das morenas às loiras, estende sua curiosidade amorosa até 

as espécies animais mais variadas, batráquios, aves e invertebrados” (2006[1968]: 

65). O mito de Monmaneki se insere num grupo que reflete sobre a distância ideal 

entre os cônjuges, que Lévi-Strauss chama de “tema do casamento sensato, nem 

muito afastado nem muito próximo” (idem: 129). Monmaneki ora se casa com 

esposas afastadas demais, já que são animais, ou, por último, uma esposa próxima 

demais, já que passa um tempo grudada nele. 

As aventuras de Metare narram a vingança contra inúmeros sogros canibais, 

que são mortos por ele, exemplos do “arqui-mito” ameríndio (Viveiros de Castro, 

2007: 123). Assim aconteceu com seu sogro, o Tũtchuru, um inseto chupador de 

sangue. “[T]odas as noites Metare tirava todo o corpo de sua esposa, porque ele é 

ü’üne [encantado/imortal]. Ele tirava a vagina dela e colocava seu pênis no lugar. A 

vagina dela ele colocava nele. Ele colocou seio também, cabeça, tudo ele tirava e 

colocava nele. Então o Tũtchuru foi lá tocar [no corpo dentro do mosquiteiro], “esse 

aqui é tcheate, meu genro”, disse o Tũtchuru, “e essa aqui é tcheacü, minha filha”. Aí 

ele chupou a filha dele pensando que era o genro dele.” (Matarezio Filho, 2015: 

141). 

Uma das metas da Festa da Moça Nova é propiciar um bom esposo para as 

moças que estão sendo iniciadas, mas não tão logo, como frisam as canções 

entoadas no ritual. Este virá no momento certo. As filhas dos sogros que são alvo da 

vingança de Metare todas se casam inúmeras vezes. Todos os pretendentes que se 

tornam maridos são mortos pelo sogro até que Metare põe fim à matança 

exterminando o sogro perverso. O herói, que alterna sua aparência em tartaruga e 
																																																													
9	História	de	Monmaneki,	mito	de	referência	e	fio	condutor	do	terceiro	volume	das	Mitológicas,	A	Origem	dos	
Modos	à	Mesa	(Lévi-Strauss,	2006	[1968]).	



japuaçu, é o símbolo, neste sentido, do parceiro ideal. Não por ser um assassino do 

pai de sua esposa, mas por possibilitar que haja o casamento e a filha não fique 

eternamente atrelada ao pai. As mulheres que se casaram com Metare, portanto, 

são bem-aventuradas. Contudo, a recusa em estar com parceiro tão corajoso e, 

principalmente, excelente caçador – ainda que com o aspecto repugnante de uma 

tartaruga, “este bicho só caga”, diz a moça do mito que escolhe o gavião 

(ĩtawetchinẽ (Accipiter superciliosus)) como parceiro – acarreta na vingança de 

Metare sobre a garota. Ela é mandada para a roça para colher macaxeira enquanto 

os participantes da Festa são levados para a morada dos imortais. 

Alguns mitos narram os perigos dos sedutores para as moças. A mesma 

narrativa que mostra a faceta de grande caçador de Metare, requisito indispensável 

para um bom marido, relata como ele foi trocado pela moça nova que estava reclusa 

pelo gavião belo e sedutor, no entanto, péssimo caçador, que alimenta sua 

companheira só com calango. Podemos dizer que o gavião é um sedutor, no sentido 

atribuído por Lévi-Strauss, ou seja, mais um exemplo de alguém com quem uma boa 

moça não deve se casar. Ao mesmo tempo em que Metare é o símbolo de um 

“parceiro ideal” para a manutenção da regra de casamento, o gavião atenta contra 

esta regra. O sedutor, diz Lévi-Strauss, “ele também representa a intrusão violenta 

da natureza no seio da cultura” (Lévi-Strauss, 2004 [1964]: 317), o que o autor diz 

ser também uma característica do veneno. A descrição do sedutor por este autor vai 

completamente ao encontro do que representa o gavião rival de Metare: “o sedutor é 

desprovido de status social relacionado ao seu comportamento – senão, ele não 

seria exclusivamente um sedutor –, agindo unicamente em virtude de suas 

determinações naturais, beleza física e potência sexual, para subverter a ordem do 

casamento” (ibdem). O excesso de potência sexual também é atacado por Metare, 

que mata a anta gigante Nacütchi’i depois dela enfiar seu pênis na boca do herói. 

“Metare mordeu com força e cortou a cabeça do pênis do Nacütchi’i, no mesmo 

instante este último caiu morto”. Na história de Õmi, “um monstro em forma de um 

lagarto gigantesco” (Nimuendaju, 1952: 74), a moça foi retirada da reclusão antes da 

hora e, aproveitando-se disso, Õmi disfarçado de “belo jovem” – mais uma vez o 

sedutor rondando a reclusão das moças – pegou ela para dançar, levou para sua 

casa e matou. 

Metare, nas narrativas que colhi em campo e nos relatos registrados por 

Nimuendaju (1952), aparece se vingando de um sogro canibal. O excesso de 



sovinice dos sogros de Metare é refletido, por exemplo, no excesso de retenção de 

sangue do Tũtchuru, o que gera seu inchamento e sua morte, explodindo. Metare 

estourou o bicho que estava cheio de sangue. O outro sogro canibal, Wĩtchicü, por 

encanto mágico de Metare, de tão mesquinho, começa a consumir a carne do 

próprio corpo até se acabar. O herói representa, portanto, a abertura do mundo 

familiar excessivamente fechado por um sogro canibal, que, ao matar todos os seus 

genros, não libera suas filhas. 

Enquanto para Monmaneki quem dificulta seus casamentos é sua mãe, que 

impõem tarefas inexequíveis a suas noras, Metare se depara com um sogro 

devorador de genros. A estratégia dele foi uma explicita inversão de sexos feita para 

enganar o canibal. Metare se transforma em mulher a fim de não ser devorado pelo 

Tũtchuru. 

Mostrei acima um panorama das “condições intensivas do sistema” ticuna, o 

dado por de traz do que acontece no ritual. Em seguida proponho pensarmos o ritual 

da moça nova dos Ticuna como uma máquina de recalcamento da produção 

desejante das moças. Ao contrário dos sistemas africanos ocidentais (Dogon) ou do 

sudeste asiático (Kachin) – base etnográfica d’O Anti-Édtipo –, onde o que é intenso 

e primordial são as linhagens filiativas, a intensidade primária ameríndia está na 

aliança. Nas palavras de Viveiros de Castro, trata-se de “conceber uma outra ordem 

intensiva onde a energia primária” seja “uma “energia de aliança”” (2015: 183). 

Deste modo, para estes últimos o sistema extenso das alianças – ou seja, as 

alianças que são atualizadas com base na virtualidade mítica – parafraseando 

Deleuze & Guattari, implica um recalcamento ativo da memória [noturna e 

biocósmica] intensa da aliança (2011[1972]: 207). Como bem demonstra Viveiros de 

Castro, a aliança intensiva é anterior à filiação intensiva para os ameríndios. Neste 

sentido, o ritual da moça nova dos Ticuna é uma máquina de recalcamento das 

alianças demoníacas e intensivas do mito. 

Sabemos dos perigos que a descodificação dos fluxos podem acarretar10, tais 

como a ruptura da periodicidade astronômica, o caos na diplomacia cosmopolítica e 

todo tipo de pragas evocadas pelos movimentos messiânicos. Mais ou menos bem 
																																																													
10	“...um	fluxo	que	não	seria	codificável,	que	não	se	deixaria	codificar	—	que	é	precisamente	o	terror	do	socius	
primitivo”	 (Deleuze	&	 Guattari,	 2011[1972]:	 216).	 Ou	 esta	 passagem,	mais	 geral	 e	 ligada	 ao	 desejo:	 “o	 que	
todas	 as	 sociedades	 temem	 absolutamente	 como	 o	 seu	 mais	 profundo	 negativo,	 a	 saber,	 os	 fluxos	
descodificados	do	desejo.”	(idem:	234).	
	



sucedido, o ritual visa transformar um “fluxo germinal [pré-pessoal] intensivo” ou 

“representante do desejo” (Deleuze & Guattari, 2011[1972]: 216) em “produção ou 

reprodução sociais”11.  

 
A extensão do desejo ou quando o virtual se atualiza no ritual 
 

Devemos levar em conta que, ao menos para os Ticuna, o desejo, a 

sexualidade e o corpo das moças púberes são alvos do principal evento ritual. “O 

desejo faz correr, flui e corta” (Deleuze & Guattari, 2011[1972]:16). Na Festa da 

Moça Nova estamos lidando com uma série de fluxos: menstruação, cabelos, 

bebidas, danças, tintura de jenipapo, fluxo de peles (gente, instrumentos e 

mascarados), de cantos, de instrumentos, etc. O ritual é todo voltado para a 

codificação destes fluxos desejantes. A mitologia também relata uma dinâmica de 

corte e fluxos. Vejamos o exemplo do sangue, substância que é referência de 

maturidade dos corpos das moças. Muitos “bichos” (ngo’o), os seres mais nocivos 

do cosmos, são mortos nas narrativas devido ao inchaço causado pela refeição de 

sangue de gente. Eles acabam ficando cheios de tanto chupar sangue que ficam 

imóveis, assim são pegos facilmente. Este motivo do chupador de sangue é muito 

recorrente não só na mitologia ticuna, mas também na vida cotidiana, em muitos 

relatos sobre a ação dos vampiros. Um de meus colaboradores ticuna, Ondino, 

relatou diversas histórias de “vampiros”12 (nũtchi’i), mostrando que o mito está bem 

vivo, mas transformado. É uma forma bem comum de um ngo’o (bicho) matar suas 

vítimas. Podemos pensar estes ngo’o como extremos da contensão do sangue, no 

polo oposto estariam as mulheres, que sangram mensalmente. Os imortais (ü’üne) 

estariam para além deste continuum sanguíneo – contensão/menstruação – seriam 

seres despoluídos de sangue, puros, sem males. 

 Como vimos, “as máquinas sociais pré-capitalistas (...) codificam os fluxos do 

desejo” (Deleuze & Guattari, 2011[1972]: 185). Mas como se dá esta codificação em 

																																																													
11	 “O	 que	 é	 recalcado	 é	 a	 produção	 desejante.	 Recalcado	 é	 aquilo	 que,	 desta	 produção,	 não	 passa	 para	 a	
produção	ou	 reprodução	 sociais,	 é	o	que	aí	 introduziria	desordem	e	 revolução,	os	 fluxos	não	 codificados	do	
desejo.	 (...)	o	que	passa	da	produção	desejante	para	a	produção	social	 forma	um	 investimento	sexual	direto	
desta	produção	social”	(Deleuze	&	Guattari,	2011[1972]:	229).	
	
12	Os	 “vampiros”	 ticuna	 são	descritos	 como	pessoa	 reclusas,	que	 se	alimentam	de	 sangue,	não	 tomam	sol	e	
ficavam	muito	brancos	por	isso.	



uma máquina social específica? Se dá pela inscrição ou marcação dos corpos, o 

“investimento coletivo dos órgãos” (idem: 189). Estes órgãos produzem e cortam os 

fluxos, o investimento coletivo cerca, distribui e fixa estes órgãos no socius. Vejamos 

um trecho esclarecedor de Deleuze & Guattari:  

“Uma máscara, portanto, é uma tal instituição de órgãos. Sociedades de 

iniciação compõem os pedaços de um corpo: ao mesmo tempo, órgãos 

dos sentidos, peças anatômicas e junturas. Proibições (não ver, não falar) 

[167] aplicam-se aos que, em tal estado ou em tal ocasião, não desfrutam 

de um órgão investido coletivamente. As mitologias cantam os órgãos-

objetos parciais e sua relação com um corpo pleno que os repele ou atrai: 

vaginas pregadas no corpo das mulheres, pênis imenso partilhado entre 

os homens, ânus independente que se atribui a um corpo sem ânus.” 

(2011[1972]: 189) 

O exemplo da máscara utilizado pelos autores é bastante ilustrativo para o caso 

ticuna. A mesma “pele” dos mascarados que vão à Festa é a “pele” da moça que 

será trocada, rejuvenescida, é também a “capa” do xamã e a “casca” da árvore da 

qual se fazem os grandes trompetes executados na Festa. Todas estas “peles” são 

designadas pelo mesmo termo, tchamü.  

Temos um exemplo do perigo dos fluxos descodificados das “peles” no mito 

de To’oena13, a primeira moça nova, que morre ao olhar para os trompetes proibidos 

do ritual. Se entendermos o desejo como “muito ligado” ao delírio, assim como é 

definido por Deleuze14, a cena do mito de To’oena, em que ela delira ao olhar para o 

trompete proibido é bastante significativa. O delírio, aliás, é umas das formas de 

transformação mais comuns nos mitos. Em geral, o personagem que perde sua 

perspectiva “enlouquece” (do seu ponto de vista) e assume a perspectiva de outro. 

Ao delirar e ver o trompete como um perigoso jacaré prestes a atacá-la, To’oena 

revela seu inconsciente como máquina desejante. Ela quer ver os trompetes 

proibidos, o som dos instrumentos atrai a moça e ela sai da reclusão, apesar dos 

conselhos no sentido contrário.  

																																																													
13	Ver	mito	na	íntegra	em	Matarezio	Filho	(2015:	516-522).	
14	 “...	 o	 delírio,	 que	 é	 muito	 ligado	 ao	 desejo,	 desejar	 é	 delirar,	 de	 certa	 forma,	 mas	 se	 olhar	 um	 delírio,	
qualquer	que	seja	ele,	se	olhar	de	perto,	se	ouvir	o	delírio	que	for,	não	tem	nada	a	ver	com	o	que	a	psicanálise	
reteve	dele,	ou	seja,	não	se	delira	sobre	seu	pai	e	sua	mãe,	delira-se	sobre	algo	bem	diferente,	é	aí	que	está	o	
segredo	do	delírio,	delira-se	sobre	o	mundo	inteiro...”	(Deleuze,	1988:	18).	



 O fluxo “pele” e cabelos das moças será codificado e cercado através 

variadas manipulações, principalmente a pintura de jenipapo e o arrancamento dos 

cabelos no final da Festa. O que estamos tratando na Festa da Moça Nova é 

justamente um “investimento coletivo dos órgãos”. Não há uma “privatização” dos 

corpos das moças e seus órgãos. As moças sofrem os mais variados tabus pelo fato 

de ainda não terem seus órgãos investidos coletivamente. 

 Uma importante questão que a Festa da Moça Nova nos coloca é: por que os 

cabelos da moça nova são arrancados? Por que o uso deste e não outro tipo de 

sofrimento físico é imposto a elas?  Para interpretar esta ação ritual, nas 

Considerações Finais de minha tese de doutorado (Matarezio Filho, 2015: 467), parti 

da crítica elaborada por Leach (1983[1958]) sobre as constatações feitas pelo 

psicanalista Dr. Charles Berg15. O argumento do Dr. Berg é de que o cabelo é um 

deslocamento genital. Portanto, quando os cabelos são cortados/arrancados 

teríamos uma ação simbólica de castração. Mais adiante no texto, este argumento, 

apesar de visto com certo ceticismo por Leach, é reforçado pela contribuição de 

diversos materiais etnográficos16. 

 Ao longo da descrição da Festa fica evidente que ela é farta em simbolismos 

fálicos explícitos ou, nas palavras de Leach, conscientes (1983[1958]: 164), desde 

os grandes trompetes (to’cü e iburi) até os mascarados que trazem seus pênis à 

mostra. De acordo com o antropólogo britânico, este tipo de simbolismo é 

“repetidamente recorrente em rituais dramáticos e religiosos” devido ao fato de que 

“o ritual torna explícito e consciente aqueles pensamentos poderosos e perigosos 

que são passíveis de se tornarem reprimidos. A energia libidinosa é agressiva. Ipso 

																																																													
15	 “Baseando-se,	 em	 primeiro	 lugar,	 em	 material	 clínico,	 o	 Dr.	 Berg	 conclui	 que	 o	 cabelo	 da	 cabeça	 é	 um	
símbolo	universal	dos	órgãos	genitais.	O	corte	de	cabelo	e	o	ato	de	fazer	a	barba	devem,	assim,	ser	entendidos	
como	“castração”	simbólica.”	(Leach,	1983[1958]:	143).			
16	“[O]s	relatórios	de	trabalhos	de	campo	mais	recentes	usualmente	apontam	na	mesma	direção.	(...)	os	rituais	
de	 cabelo	 podem	 adquirir	 um	 significado	 claramente	 sexual.”	 (Leach,	 1983[1958]:	 145).	 Apesar	 de	 todo	 o	
cuidado	em	não	generalizar	 apressadamente	a	proposição	do	Dr.	Charles	Berg,	 Leach	afirma	que	a	hipótese	
deve	ser	considerada:	“A	maioria	das	“exceções”	parece	ser	de	“exceções	que	confirmam	a	regra”	(...)	 tenho	
conhecimento	 de	 um	 pequeno	 número	 de	 casos	 em	 que	 o	 cabelo	 é	 usado	 como	 um	 símbolo	 ritual	 sem	
qualquer	 significado	 libidinoso	 aparente.”	 (1983[1958]:151).	 No	 entanto,	 os	 antropólogos	 não	 teriam	
condições	de	explicar	“por	que	a	simbolização	deveria	tomar	a	forma	que	toma”,	para	tanto	seria	necessário	
recorrer	à	psicanálise:	“A	etnografia	indica	uma	relação	persistente	entre	o	cabelo	como	um	símbolo	e	o	falo	
como	um	 símbolo	 e,	 neste	 ponto,	 é	 apropriado	que	o	 cabelo	 seja	 proeminente	 em	 ritos	 que	denotam	uma	
mudança	no	 status	 socio-sexual;	mas	os	 antropólogos	 sozinhos	não	 têm	uma	 teoria	que	explique	por	que	a	
simbolização	 deveria	 tomar	 a	 forma	 que	 toma.	 (...)	 Os	 argumentos	 psicanalíticos	 do	 Dr.	 Berg	 realmente	
fornecem	tal	explicação.”	(idem:	163).			



facto, se assuntos de significação libidinosa são abertamente trazidos para o 

contexto da vida diária, há perigo para a sociedade. (...) O falicismo no ritual é, 

assim, uma forma de profilaxia catártica; não é uma expressão do inconsciente 

reprimido do indivíduo coletivo, mas um processo social que serve para evitar que o 

indivíduo desenvolva repressões sexuais.” (ibdem). 

 A Festa prepara a moça para o casamento, mas espera-se que não tenha 

relações sexuais tão logo. A cabeça sem cabelos dela é um sinal de celibato entre 

os Ticuna, o que também é recorrente em uma “proporção assustadoramente alta da 

documentação etnográfica”17. Podemos pensar que uma das questões colocadas 

pela Festa da Moça Nova é: como proporcionar um período de abstinência sexual, 

sem que isso se torne a causa de consequentes repressões, ao mesmo tempo em 

que se prepara uma menina para seu casamento? O ritual, por meio de uma 

“profilaxia catártica” ocasionada pelo excesso de símbolos fálicos, prepara a moça 

para um curto período celibatário ao mesmo tempo em que, pela mesma via, evita o 

desenvolvimento de “repressões sexuais”. Ao mesmo tempo, podemos questionar 

se este simbolismo fálico não teria como intensão também coibir profilaticamente 

qualquer desejo que a moça possa desenvolver por alguns indesejáveis não-

humanos, como os “bichos” (ngo’o).  

 Esta é uma das chaves para se entender a função do sofrimento no ritual da 

moça nova e porque ela se dá pelo arrancamento dos cabelos. No trecho citado 

acima, Leach se apoia nas conclusões dos psicanalistas, ou seja, a “energia 

libidinosa é agressiva”. Conforme a moça cresce – e as canções e conselhos que 

ocorrem na Festa são bem explícitos com relação a isso –, começa a enfrentar sua 

mãe. Não respeita mais suas ordens, como dizem os Ticuna, “começa a responder 

encima dela”. A entrada da moça em sua puberdade implica numa potencialização 

de sua libido, portanto, aumenta sua agressividade em relação às pessoas mais 

próximas. Entre os Ticuna, a mãe da moça é quem sente mais estas mudanças de 

humor e o aumento da agressividade da menina pubescente. Dois fenômenos que 

caminham pari passu, libido e agressividade, e possuem mecanismos de controle 

em qualquer sociedade. Ou seja, todas as sociedades possuem regras de 

																																																													
17	“[U]ma	proporção	assustadoramente	alta	da	documentação	etnográfica	se	ajusta	de	maneira	bastante	óbvia	
ao	modelo	que	se	segue.	Em	situações	rituais:	cabelo	longo	=	sexualidade	não	restringida;	cabelo	curto,	cabeça	
parcialmente	 raspada	 ou	 cabelo	 bem	 amarrado	 =	 sexualidade	 restringida;	 cabeça	 totalmente	 raspada	 =	
celibato.”	(Leach,	1983[1958]:	152).			



matrimônio, que também direcionam a libido das pessoas, e possuem uma gestão 

de controle da violência. As conotações sexuais do arrancamento de cabelos da 

moça são, portanto, evidentes. Seu primeiro período fértil e, possivelmente, o 

momento e em que encontrará seu parceiro de casamento está diretamente 

relacionado com sua cabeça sem cabelos. Não é cena rara numa comunidade 

ticuna ver uma moça casada recentemente e com os cabelos bem curtos, ainda 

crescendo depois de sua Festa.  

As consequências de não se fazer o ritual para a moça que acaba de ter sua 

menarca é deixa-la a mercê da iniciação por outros seres do cosmos, os chamados 

“bichos” (ngo’o). Os aconselhamentos, mas também a manipulação que é feita do 

corpo da neófita no ritual, constroem a humanidade das moças ticuna e seu 

pertencimento ao universos dos parentes (magü). Os Ticuna destacam 

principalmente que o que torna a moça nova uma jovem ticuna é o jenipapo com que 

ela é pintada e os conselhos do cantor. Isto fica evidente na importância dada ao 

jenipapo na canção da moça nova que foi iniciada pelo Tchurara, um tipo de 

“bicho”18. Por mais que tenha passado pela reclusão, ao ser pintada com o “falso 

jenipapo” (aitchanari ou derepü’üne) do Tchurara a moça é iniciada como um deles. 

Devemos, portanto, levar em conta este fator de captura da moça por outros seres 

ao analisarmos o falicismo presente no ritual, por intermédio dos mascarados e dos 

trompetes, muitos deles considerados perigosos “bichos” (ngo’o). Se pensarmos o 

corpo das neófitas “como feixe de afecções e capacidades” (Viveiros de Castro, 

2002: 380), origem de sua perspectiva, sempre em risco de ser perdida. 

Nas palavras de Deleuze & Guattari, “[o] desejo ignora a troca; ele só sabe do 

roubo e do dom” (2011[1972]: 246). E Viveiros de Castro desenvolve as implicações 

desta noção de desejo que rouba para a teoria da aliança ou da troca: “todo o 

propósito do ato de donação é forçar o parceiro a agir, extrair um gesto do outro, 

provocar uma resposta: roubar, em suma, sua alma (a aliança como roubo recíproco 

de alma)” (2015: 193). As carnes e bebidas “doadas” aos mascarados na Festa da 

Moça Nova são um bom exemplo deste desejo usurpador. Os mascarados 

aparecem na Festa com seu desejo sem limites com a intensão de roubarem a 

moça, ter relações sexuais imediatas com ela, lá mesmo. Sem levarem nada em 

troca – desconsiderando o tururi, casca da árvore de que é feita a máscara, que será 
																																																													
18	Vejamos	um	trecho	da	canção:	Tatchawata	/	“Por	nossa	culpa”	[se	ninguém	cantar	a	música	dela]	/	Noruwai	
yaoegane	/	“O	dele	[do	Tchurara]	não	serve	bem”	/	Ya’aitchanari	/	“Falso	jenipapo”.			



entregue ao dono da Festa por quem veste a máscara – o ser personificado na 

máscara nada leva para a Festa, sua intensão é apenas predar/roubar. Ao invés de 

uma moça, ele leva bebida e carne moqueada. Ao receber esta “doação”, o 

mascarado tem automaticamente a alma roubada, como bem sabemos ao falar de 

alma estamos tratado aqui do fundo de humanidade presente nestes seres. Ou seja, 

este “roubo” é uma forma de afirmar a humanidade dos Ticuna em relação a estes 

seres. Mas resta aí ainda uma lição sobre o desejo... 

Se a noção de aliança comporta uma “dupla incidência”19, intensiva e 

extensiva, devemos ter em mente que elas se implicam mutuamente. No caso 

específico da Festa da Moça Nova, devemos nos perguntar qual a relação entre a 

aliança monstruosa que ocorre no ritual e a regulação da sexualidade (filiativa) das 

moças? Neste sentido, devemos ter em mente que os mascarados, por exemplo, 

estão nesta condição de afins cosmopolíticos (intensivo/virtual) dos Ticuna. Ao 

mesmo tempo são a condição para que haja a “afinidade matrimonial” ou 

extensiva/atual, mas não somente para que os corpos sejam construídos como 

parentes, como consanguíneos – e aqui está a contribuição ticuna para a teoria da 

afinidade ameríndia e da circulação dos afetos – mas para que se produza nas 

moças desejos e afetos esperados.  

Um “bicho” (ngo’o) que visita a Festa da Moça Nova é um inimigo no cotidiano 

ticuna. Contudo, ao chegar na Festa, deve ser tratado como um afim. Ele, de certa 

forma, é afinizado, recebe carne e bebida como os outros convidados humanos, 

caso contrário seria admitida a inimizade presente na Festa. Ao mesmo tempo, não 

deve ser afinizado a ponto de tornar-se parente, o mascarado permanece no limiar 

entre a inimizade e a afinidade atualizada pelo casamento20. Sua afinidade é 

admitida por um breve momento simplesmente para o que o roubo possa ser 

efetuado. Troca-se carnes e bebida fermentada pelo ponto de vista dominante.  

 

Liquefazendo afetos indesejados 
																																																													
19	“noção	de	aliança	(...)	dupla	incidência:	não	é	mais	apenas	reguladora	da	“sexualidade	enquanto	processo	de	
filiação”,	mas	também	“uma	potência	de	aliança	[que]	inspira	uniões	ilícitas	ou	amores	abomináveis”	(Viveiros	
de	Castro,	2015:	192).	

	
20	“A	relação	de	afinidade	virtual	pura,	ou	meta-afinidade	(...)	é	hostil	à	filiação,	uma	vez	que	aparece	ali	onde	o	
casamento	não	é	uma	opção”	(Viveiros	de	Castro,	2015:	2205).	



 

 Jean-Louis Siran, em seu texto intitulado “Iniciação, por que a violência?” 

(2002), pode nos indicar o que buscar neste ponto de vista para compreendermos o 

que se passa com as moças em seu período iniciático. Para este autor, as iniciações 

envolvem angustias reais que “liquefazem” algo nos neófitos (idem: 285). Acredito 

que isto se aplica à Festa da Moça Nova também. Algo é destruído para que a 

passagem possa ser feita.  Notemos que a angústia é evocada por Siran. O mesmo 

sentimento é destacado por Lévi-Strauss no capítulo Finale d’O Homem Nu (2011 

[1971]) como traço distintivo do ritual de modo geral, como algo constitutivo da 

iniciação também. Os rituais podem ser motivados por estados de 

angústia/ansiedade. A situação liminar do neófito que passa pela iniciação é 

angustiante na medida em que ele ainda não restituiu o equilíbrio necessário em sua 

vida. A síntese entre os “campos operatórios ou semânticos”, restauradora do 

“equilíbrio de um sistema de vida”, é operada pelo ritual (Lévi-Strauss, 2011 [1971]: 

634-635). Um funeral, por exemplo, pode ser pensado como um mecanismo social 

que visa a reestabelecer o equilíbrio num “sistema de vida” em que uma pessoa 

insubstituível não existe mais. No caso das iniciações à vida adulta, como a Festa da 

Moça Nova, podemos pensar que estes “campos operatórios ou semânticos” são a 

infância e a maturidade das moças. Arriscaria dizer que, em sociedades onde esta 

passagem não é ritualmente marcada, a tendência pode ser um aumento da 

angústia, pois os indivíduos têm que enfrentar sozinhos a saída da infância. Isto 

gera todo o tipo de “crises” de adolescência tão comuns em consultórios de 

psicólogos e psicanalistas21.  

Lévi-Strauss refere-se à angústia – palavra que ele às vezes alterna com 

“ansiedade” – como um sentimento (2011 [1971]: 634-635). Lacan discordaria desta 

acepção: “Que é a angústia?”, pergunta Lacan, “Afastamos a ideia de que seja uma 

emoção. Para introduzi-la, direi que ela é um afeto.” (2005: 23). Esta acepção da 

angústia como afeto nos remete diretamente a todo um desenvolvimento do estudo 

do “maneirismo corporal” ameríndio (Viveiros de Castro, 2002: 380) em termos de 

																																																													
21	Em	estudo	realizado	em	três	escolas	Estaduais	de	Ensino	Fundamental	e	Médio	da	região	de	Santo	Eduardo,	
município	de	Embu	das	Artes,	São	Paulo	(SP),	os	autores	concluíram	que	“[p]ara	as	adolescentes	entrevistadas,	
a	 menarca	 foi	 relatada	 como	 uma	 experiência	 negativa,	 relacionada	 a	 sentimentos	 de	 medo	 e	 angustia.	
Atribui-se	essa	visão	às	 construções	 sociais,	históricas	e	 culturais	que	não	valorizam	o	diálogo	e	às	questões	
referentes	ao	corpo”	(Brêtas	et	al.	2012:	249,	eu	grifo).			



afecções, tal como definidas por Deleuze22. De acordo com este autor, como vimos, 

o corpo ameríndio seria um “feixe de afecções”, “um conjunto de maneiras ou modos 

de ser que constituem um habitus”, situado entre a “subjetividade formal das almas” 

e a “materialidade substancial dos organismos” (idem:380). Neste mesmo sentido, 

David Rodgers retoma a importância da distinção entre afetos, sentimentos e 

emoções. “[Para Deleuze & Guattari] os afetos não são simplesmente sentimentos 

ou emoções, mas descrevem o que poderíamos chamar de redistribuição dos focos 

de densidade e sensibilidade do corpo, aumentando ou decrescendo seu potencial 

para agir de modo específico” (2002: 102). De fato, para Deleuze & Guattari, trata-se 

de uma potência contagiosa de matilha que “faz vacilar o eu” (1997: 21). Por meio 

de intervenções no corpo das moças e dos aconselhamentos, tudo indica que o 

ritual ticuna tem como uma de suas finalidades conduzir as moças a agirem de 

modo específico. O ritual proporciona um “contágio” específico dos Ticuna.  

Ao mesmo tempo, a Festa – composta de suas várias etapas mais ou menos 

angustiantes – se aproxima mais do que Lévi-Strauss chamou de “emoção 

musical”23, na medida em que é temperada por “atalhos cômicos”. O ambiente criado 

no ritual pretende, retomando Siran, “liquefazer” a angústia, sentimento (ou afeto) 

este não só das moças, mas também de seus parentes e festeiros. A comicidade 

imprescindível no ritual ticuna – pensemos nas gargalhadas das pessoas ao verem 

os mascarados agitando seus pênis na Festa – desfaz a extrema tensão, também 

imprescindível, criada pela repressão sexual da moça: “não faça sexo antes da 

hora!”. Como em muitas obras musicais, a tensão angustiante alcança seu ápice no 

final, no momento em que os cabelos são arrancados. Muito da tensão é desfeita ao 

final do ritual, com o banho no rio.  

Não temos dúvida que a Festa da Moça Nova é um ritual que marca a 

maturidade sexual das meninas que passam por ele. Uma das principais intensões 

da Festa é “formar” moças que se casarão muito em breve. Este seria, digamos, um 

ganho que as moças têm ao passar pelo ritual. Contudo, ao que parece, para atingir 

esta conquista, haveria necessariamente uma perda. Neste sentido, poderíamos 

afirmar que os cabelos arrancados das moças é uma “castração simbólica”? Pelo 
																																																													
22	“Não	há	perceptos	sem	afectos.	Tentei	definir	o	percepto	como	um	conjunto	de	percepções	e	sensações	que	
se	 tornaram	 independentes	 de	 quem	 o	 sente.	 Para	 mim,	 os	 afectos	 são	 os	 devires.	 São	 devires	 que	
transbordam	daquele	que	passa	por	eles,	que	excedem	as	forças	daquele	que	passa	por	eles”	(Deleuze,	1988).			
23	“...	a	emoção	musical	resulta	de	uma	terceira	eventualidade,	que	tem	algo	de	ambos	[do	riso	e	da	angústia]”	
(2011	[1971]:	634-635).			



que vimos até aqui, algo se inverte depois da Festa. A moça não é mais uma 

criança, ao invés dela ser alvo dos cuidados de sua mãe, agora ela é responsável 

por cuidar desta última. 

Temos, portanto, duas faces da mesma moeda. A “castração” simbólica 

proporcionada por arrancar os cabelos da moça é a face disciplinadora da 

sexualidade da moça, uma forma de assegurar que ela se case com a pessoa certa. 

Isso em vários sentidos, mas principalmente que seja um homem da metade 

exogâmica oposta à dela. Do ponto de vista dos presentes no ritual, esta moça irá se 

casar em breve. Ela já não pertence mais ao mundo da proteção materna, pelo 

contrário, é ela que será cobrada para cuidar de sua mãe. Seus tempos de criança 

que desrespeita os pais acabaram. 

Na Festa da Moça Nova, alguns cantos mostram que a moça é cobrada por 

todos os momentos em que tratou mal sua mãe, por isso ela estaria passando por 

aquele sofrimento. Que relação haveria entre “[r]egimes alimentares, bons modos, 

talheres e utensílios de higiene” (Lévi-Strauss, 2006 [1968]: 459)? De acordo com 

Lévi-Strauss, estes “meios de mediação” desempenham todos “uma dupla função” 

(ibdem). Por um lado, e Lévi-Strauss atribui esta ideia a Frazer, cumprem um “papel 

de isolantes ou transformadores, suprimem ou baixam a tensão entre polos cujas 

cargas estavam anormalmente altas” (ibdem). Por outro lado, “servem também como 

padrões de medida” (ibdem). Neste último sentido, os aconselhamentos têm a 

mesma função que o motivo mítico da canoa do sol e da lua – função esta atribuível 

“a todo e qualquer objeto técnico, e à própria cultura que os engendra”, diz Lévi-

Strauss –, que é a de “ao mesmo tempo separar e unir seres que, se ficassem perto 

demais ou longe demais um do outro, deixariam o homem mergulhado na 

impotência ou na insensatez. ” (ibdem). Ou seja, olhando para esta formulação de 

Lévi-Strauss da perspectiva dos “bons modos” que se espera da moça ticuna após 

sua iniciação, estamos também diante de uma teoria ameríndia da maturidade. Na 

Festa da Moça Nova, alguns cantos mostram que a moça é cobrada por todos os 

momentos em que tratou mal sua mãe, por isso ela estaria passando por aquele 

sofrimento24. A moça ticuna sai da infância, se casa, respeita sua mãe, mas não 

																																																													
24	 Diversos	 cantos	 de	 aconselhamento	 entoados	 no	momento	 do	 arranchamento	 dos	 cabelos	 são	 bastante	
explícitos	com	relação	a	 isso.	Vejamos	um	exemplo:	Nhumaru	ai	na	atürü	ai	cudauũ’ũ	/	“Mas	agora	você	vai	
sentir”	/	Erütürüwai	curuwaiya	otchameta	õẽruwai	/	cuüntürüwai	/	“Porque	quanto	tua	mãe	manda	em	você”	/	
Mucüraüngu	 cutchamatatürü	 oegacü	 /	 “Você	 responde	 a	 ela	 com	 raiva,	 com	 palavrão”	 /	 Norüoma’ãyema	



deve abandoná-la, deve sempre residir próxima a ela e ampará-la até o fim de seus 

dias. Eis a boa distância – entre a menina, seus afins e consanguíneos – que se 

espera de uma moça que inicia sua vida adulta. 
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