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1- INTRODUÇÃO 

Em meados de novembro de 1985, o Delegado da Fundação N'acional 
do l'ndio (FUNAI), em Araguaína (Goiás), Fernando Schiavini, entrou em 
contato com representantes das Universidades Federal e Católica de Goiás 
transmitindo um conjunto de preocupações daquela Delegacia e intermedian
do algumas propostas das sociedades indígenas de Goiás. 

Um mês depois -- em 14/ 12/85 - uma Equipe de Trabalho constituída 
de antropólogos, médicos, enfermei.ros, educadores, agrôno.mos e ~m jorna
lista deslocou-se de Goiânia para Araguaína, onde entrou em contato direto 
com representantes dos grupos Xerente, Krahó, Apinayé e Karajá, articula
dos em torno do Conselho 1 nd (gena do Norte de Goiás (à época em forma
ção). Em seguida, essa Equipe de Trabalho subdividiu -se em três Grupos de 
Trabalho que se dirigiram para três diferentes áreas: o primeiro GT deslocou
se para a Aldeia do Rio Vermelho , do Grupo Krahó, onde se alojaria pelo pe-, . 

ríodo necessário qO trabalho de saúde curativa e, se possível, preyentiva, o se-
gundo GT saiu em direção a ltacajá, de onde tentaria alcançar o maior núme
ro possível de aldeias Krahó para vacinação; e um terceiro GT, cqnstituído 
de educadores e agrônomos, rúmou para a área Xerente para realizar trâba-
1 hos de levantamentos em suas especial idades. 

Este relatório foi elaborado pelos membros da eqµipe antropo.lógica, 
Marco Antônio Lazarin e Te!ma Camargo da Silva, que, após a divisão dos 
GT's em Araguaína, dirigiram-se para a Aldeia do Rio Vermelho .. Dessa for
ma, o relatório tem abrangência limitada: ele se refere à participação efetiva 
de seus autores em trabalhos específicos dos quais tomaram parte, qual seja, 
a formação da Equipe em suas fases de Goiânia e Araguaína e o posterior tra
balho na Aldeia do Rio Vermelho. 

Os antropólogos permaneceram na Aldeia do Rio Vermelho no período 
de 18 de dezembro de 1985 a 10 de janeiro de 1986, totalizando vinte e três 
dias. Qualquer antropólogo sabe que tão curto período de campo é extrema
mente limitado para observações e generalizações mais aprofundadas sobre 
qualquer sociedade ou grupo social , por menor que seja. 'Todavia, as expe
riências de convivência e trabalho nas especificidades em que· se deram, ao se-
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rem aqui relatadas, podem contribuir para uma maior reflexão sobre a socie
dade Krahó e sobre o próprio trabalho de antropólogos e médicos em situa
ções semelhantes. 

O relatório enfoca nos itens 11 e IV a descricão e concomitante reflexão • 

sobre o que chamamos de trabalho de intermediação antropológica entre o 
grupo técnico de saúde e a sociedade Krahó. Nesse sentido, a definição da 
Proposta de Trabalho (item 11) é fundamental para o seu desenrolar, pois, a 
partir dela, as partes - índios e equipe de saúde -- se colocam e se orientam 
buscando uma interação equilibrada de troca. 

Alguns eventos sócio-culturais adquiriram relevância direta na atuação 
do GT na Aldeia do Rio Vermelho, destacando-se a reunião prévia com os 
líderes indígenas em Araguaína (item 11-C), que·deu início ao processo de 
inserção da equipe de saúde na Aldeia, formalizada pelo Batismo de seus 
membros (item IV-A). Graççis à inserção na Aldeia, a operacionalização do 
trabalho de saúde se realizou num clima de participação e cooperação por 
parte dos índios, e o evento da Reunião de Mulheres, antecedendo o seu 
atendimento médico específico (de difícil realização em contextos semelhan
tes), bem o demonstra (item IV-C). 

Entremeando os itens 11 e IV, julgamos indispensável incluir um tópico 
que apresentasse concretamente a Aldeia do Rio Vermelho. Assim, o item 111 
procura dar uma visão geral da Aldeia, com dados populacionais e históricos 
dos Krahó, em geral, e da Aldeia do Rio Vermelho, em específico. 

Alguns eventos e aspectos da vida social Krahó são apresentados nos 
itens V e VI. Embora aparentemente não tenham a ver diretamente com a 
atuação do GT, são de valor etnográfico na ampliação do conhecimento des
se grupo étnico. Como procuramos demonstrar ao longo do texto, o conheci
mento do grupo étnico nas suas variada~ nuances é fator de alta relevância na 
realização de trabalhos como esse. Entre essas, destaque-se o Ritual de 
Porgahok, as corridas de toras de buriti, a instituição dos Wütü e algumas re
flexões sobre a noção de pessoa que introduzem o repertório de nomes dos 
membros da Aldeia. 

No item VII, as fotos de Teima Camargo da Silva mostram imagens da 
Aldeia no Rio Vermelho. Essas foto~ são parte de um conjunto maior que já 
foi apresentado em várias exposições em Goiânia e que se pretende, tão logo 
quanto possível, levar de volta para a Aldeia. 

A. muitas outras pessoas e instituições deveríamos estender nossos agra
decimentos. Para não cometermos injustiças por omissão, todavia, fazemos 
aqui um agradecimento extensivo a todos aqueles que colaboraram e/ ou par
ticiparam desse trabalho. Em especial, contudo, queremos agradecer aos 
Mehin da Aldeia do Rio Vermelho, a quem dedicamos este trabalho. 

Goiânia, janeiro de 1987 
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li - PROPOSTA DO TRABALHO E 
ORGANIZAÇÃO DA EQUIPE 

A - A PROPOSTA DO TRABALHO: A TROCA DE SABER 

As comunidades indígenas do Estado de Goiás, representadas pelo 
Conselho Indígena do Norte do Estado, encaminharam, em novembro de 85, 
às Universidades de Goiás, através dn Delegado da FUNAI em Araguaína, 
uma proposta que continha os seguintes elementos: 

1 --- As comunidades indígenas estavam em estado de abandono por 
parte da FU NAI --- Brasília, e uma situação crítica se afigurava, em especial, 
quanto ao estado de saúde; 

2 - As comunidades indígenas propunham às Universidades o desenvol
vimento de um trabalho marcado por duas etapas: a primeira, de caráter 
emergencial, que visaria ao atendimento curativo e, se possfvel, preventivo de 

saúde; e a segunda, a médio e longo prazo, que envolveria um trabalho 
continuado nas mais d iferentes áreas, destacando-se, entre outras, medicina,. 
odontologia, educação e agronomia. 

Imediatamente acolhida pela Universidade Católica de Goiás (direta
mente pelo Reitor Pedro Wilson Guimarães e pelo IGPA) e por setores da 
Universidade Federal de Goiás (pelo Diretor do ICH L, Heldo Vitor Mulati
nho, por antropólogo ligado ao ICHL, pelo Museu Antropológico e pelo 
Centro de Estudos da Cultura Popular - - CECUP) , a proposta começou a ser 
debatida em reuniões que se realizaram daí em diante. 

A proposta de trabalho vinda diretamente das comunidades indígenas, e 
através de um órgão de sua representação, marcava fundamentalmente uma 
postura de autonomia das sociedades: indignados e desiludidos com a atua
ção (ou não-atuação) do órgão responsável pela execução da política indige
nista, procuravam caminhos para a resolução de seus problemas. De uma 
postura tradicionalmente passiva, as sociedades indígenas passavam a agir 
seletivamente em busca de novos aliados. Contida na proposta às Universi
dades estava a intenção de fugir ao assistencialismo e ao paternalismo que 
sempre marcaram as relações do Estado com ·essas sociedades. Na proposta às 
Universidades, as comunidades indígenas do Norte de Goiás buscavam 
colo_car-se numa relação de equilíbrio e simetria com as instituições universi
tárias. Sociedades de origem pré-colombiana, as sociedades indígenas não se 
apresentavam como grupos sociais carentes em busca de esmolas da nossa 
sociedade, mas, sim, como portadora~ de uma rica cultura milenar que já deu 
variadas contribuições à sociedade nacional e que poderiam, num trabalho 
sistemático, oferecer muito mais. 
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Com base nesse quadro, as discussões que se desenvolveram entre os 
representantes da Delegacia da FUNAI e os representantes das Universidades 
são permeadas por um elemento fundamental: a troca de saber. 

Para as universidades, a troca de .saber era, ao mesmo tempo, o reco
nhecimento das sociedades indígenas como povos com direito à autodeter
minação, e a oportunidade de entrar em contato com uma riqueza cultural 
inestimável, quase sempre não reconhecida por outros órgãos e instituições 
de nossa sociedade. Enquanto que para as sociedades indígenas era a concre
tização de seu reconhecimento como etnias com direitos à diferença, ~dquiri 
dos historicamente, e, paralelamente, a aquisição de certos conhecimentos 
e serviços indispensáveis para a sua sobrevivência e reprodução. 

A proposta do Conselho 1 nd ígena do Norte de Goiás encontrou, insti
tucionalmente, duas respostas. Na Universidade Católica foi acolhida imedia
tamente pelo seu Reitor, Prof. Pedro Wilson Guimarães. Na Universidade 
Federàl, apesar do empenho dos Diretores do 1 nstituto de Ciências Humanas 
e Letras ( 1 CH L) e do Museu Antropológico, respectivamente Professores 
Heldo V. Mulatinho e Edna Taveira, a proposta não foi aceita pela Reitora, 
Profa. Maria do Rosário Cassimiro. Todavia , a negativa institucional da UFG 
em participar formalmente da Equipe de Trabalho não impediu que tal se 
desse na prática: um grande número de professores e alunos da U FG compôs, 
ao final, a equipe de trabalho. 

Imediatamente após a aceitação formal do Reitor da UCG, garantindo 
recursos econômicos e operacionais, passou-se aos trabalhos de organização 
da equipe de trabalho. 

Foi formada uma comissão de condução dos trabalhos preparativos, 
c9ordenada pelo indigenista ltagiba Christiano de Oliveira Campos Filho 
(representante da 16~ Delegacia Regional da FUNAI) e composta pelo 
Professor Mário Arruda da Costa (do 1 nstituto Goiano de Pré-História e 
Arqueologia ··- IGPA - da UCG) e pelo Antropólogo Marco Antônio Lazarin 
(do ICHL da UFG) . 

Os trabalhos dividiram-se em duas linhas. De um lado, a seleção e 
preparação da equipe, em função da natureza da proposta e das especifici
dades de trabalhos com sociedades distintas da nossa. De outro, a montagem 
de intra-estrutura e condições mínimas de operacionalização dos trabalhos. 
Em menos de um mês, a equipe se deslocaria para Araguaína, onde se reuni
ria com as lideranças do Conselho Indígena do Norte de Goiás para a defini
ção final dos trabalhos a serem desenvolvidos. 

B -A ASSESSORIA ANTROPOLOGICA 

Na constituição de uma equipe como essa, explícita ou implicitamente, 
coloca-se a necessidade e indispensabilidade de uma assessoria antropológica. 
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Nem sempre qualificado por esse ti'tulo, às vezes carregado demais para as 
circunstâncias de improvisação em que se desenvolve o trabalho, a assessoria 
antropológica efetivamente desempenha papéis que per passam (ou, pelo 
menos, devem perpassar) desde os passos inciais de constituição e preparação 
da equipe até a sua alocação na aldeia onde se vai trabalhar. Necessidade 
reconhecida por todos, peça-chave da articulação i'ndios-brancos, a presença 
do trabalho antropológico acaba por se tornar um lugar-comum e não mais 
questionada. Mas podemos questioná-la aqui fazendo emergir uma pergunta 
nem sempre reconhecida pelos membros (ou, pelo menos, parte deles) de uma 
equipe multidisciplinar de trabalhos práticos aplicados: afinal, para que uma 
assessoria antropológica num trabalho como esse? Qual a importância e 
significação do(s) antropólogo(s) num serviço que, aparentemente, já contém 
todas as perguntas e respostas? Afinal , a tuberculose do índio não é a mesn1a 
dÇ> branco, e para diagnósticos iguais não se aplicam tratamentos iguais? Se a 
roça mecanizada Krahó não progr ide, o problema não é de racionalidade 
econômica no desenvolvimento do projeto agri'cola? Se o educador deve 
alfabetizar as crianças indígenas, por que não usar os mesmos métodos de 
alfabetização aplicados na cidade? Para encaminharmos essa discussão e, 
então, orientarmo-nos para responder a ela, retormaremos aqui uma noção 
que foi largamente apl icada desde as primeiras articulações para a constitui
ção da equipe: a noção de " troca de saber". 

Ao concretizar a proposta originalmente vinda dos 1 íderes indígenas, 
a Comissão organizadora da equipe de trabalho definiu dois objetivos especi'
ficos, delineados em minuta de "Documento de Intenções" firmado entre a 
Universidade Católica de Goiás e a 16P Delegacia da FUNAI 1 

: 

"1 P) ·_ Estabelecer um projeto de caráter emergencial na área de saúde, 
para atendimento aos i'ndios Krahó, previsto para a 1P quinzena de dezembro 
de 1985; 

29) - Colher subsi'dios para a elaboração de projetos de caráter dura
douro que atendam aos interesses e necessidades das partes" . 

Cotejados com a noção de "troca de saber" que distinguiria o trabalho 
dos universitários de quaisquer outros trabalhos impositivos desenvolvidos 
por outras agências estatais, os objetivos acima adquirem uma caracterização 
mais abrangente : a 1P etapa - de caráter emergencial na área de saúde -- tra
ria implicitamente o sentido (direção) da transmissão de saber. Qual seja: 
universitários da área c;te saúde aplicariam conhecimentos técnicos para re
solução de problemas de saúde insolúveis pelos índios, isoladamente. O 
sentido da transmissão do saber parece óbvio : universitários -+ i'ndios. Os 

1. Originalmente, objetivam-se firmar um Documento semelhante a este entre as Universidades Federal 
e Católica e a 16fl DR da FUNAI. Os contatos desenvolvidos com a Reitoria da UFG e sua equipe de 
assessores não progrediram e a participaça-o de Professores e Alunos da UFG não chegou a ser oficiali
zada. 
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primeiros são doadores, os segundos, receptores de conhecimentos, ou 
melhor, da aplicação de conhecimentos. Somente na 2!3 etapa, a "troca de 
saber" emergiria efetivamente através de "projetos que atendessem aos inte
resses e necessidades das partes" . Nesse tempo 2, os sentidos das flechas 
seriam duplos, de forma que universitários e índios fossem, ao mesmo 
tempo, doadores e receptores de saber: universitários+-+ índios. 

Ao óbvio das representações que os universitários (professores e estu
dantes) fizeram do projeto de trabalho, começa aqui a se impor a necessidade 
da leitura antropológica. Ao óbvio do sentido da flecha, na 1~ etapa, impõe
se uma visão crítica que permita entender a natureza dessa interpretação: só 
o conhecimento dos brancos permeia a inter-refação universitários-índios? 
Se o trabalho é médico-emergencial, a resposta afirmativa acabaria sendo a 
correta, confirmando o sentido único da transmissão do conhecimento. Mas 
o problema aí não é a resposta mas, sim, a pergunta. Duvidando das interpre
tações, as perguntas mais adequadas para tal situação - uma situação de 
contato interétnico - seriam: a inter-relacão universitários-índios se dá • 

apenas no nível de aplicação técnica de conhecimentos de saúde por parte 
daqueles sobre estes? Oue outras instâncias da vida social estão imbricadas na 
inter-relação dita "emergencial" entre estes dois grupos? Saúde (no caso, 
pois poderia ser educação, agronomia, etc.) é algo que pode ser isolada da 
vida social como um todo, de um conjunto de práticas e símbolos q.ue orien
tam uma amplitude incomensurável da sociedade indígena? As respostas a 
essas questões surgirão na medida em que os trabalhos sejam descritos, 
incluindo aí não só a prática da equipe na Aldeia do Rio Vermelho mas tam
bém o discurso do próprio índio na definição da sua "combinação" com os 
brancos na reunião de Araguaína. 

De antemão, tomamos como pressuposto, todavia, que a "troca de 
saber" é permanente nas duas etapas e em todas outras que eventualmente 
surjam. E, se mais questionarmos, mais encontraremos: por que na 1.ª etapa 
o conhecimento aparece como se só tivesse um sentido? O que está contido 
na relação para que ela apareça como tal? 

Se a relação universitários-índios aparece como doação-recepção, 
devemos criticá-la primeiro contextualizando-a. A relação universitários
índios é mais uma das facetas características de uma situação bastante estu
dada na Etnologia Brasileira, em especial a partir dos estudos de Roberto 
Cardoso de Oliveira2 

• Nela, t'ndios e brancos matêm uma inter-relação contí
nua, caracterizada, no mais das vezes, pela dominação destes sobre aqueles. 
Essa dominação transparece claramente em todas as instâncias da vida social, 
tanto nas atitudes como nos valores que as categorizam. Assim, os critérios 
que definem a qualidade de qualquer ato no contexto inter-étnico apresen-

2. 1964 (especialmente "Introdução "). 
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tam, quase sempre, as "coisas de i'nd io" classificadas como inferiores. Nesse 
sentido, não só as apreciações feitas pelos brancos, regionais ou não, deixam 
transparecer tal escala de valores. O mesmo se dá com os próprios índios que 
acabàm por absorver a ideologia étnica dos "brancos". 

Face a essa situação, reações variadas têm surgido, nos últimos anos, 
por parte de lideranças ind i'genas que lutam por novas formas de negocia
cão e alianças junto a setores da sociedade nacional. O caso aqui abordado 
pode ser enquadrado como uma tentativa de aliança por parte de lideranças 
indígenas com um setor específico da sociedade nacional: a universidade 
regional. Da mesma forma, tal negociação demonstra uma luta da sociedade 
ind i'gena Krahó co·mo um todo para impor um discurso novo que revalorize 
as coisas do índio, não s9 para os de fora - os Kupê - mas também para os 
de dentro - os próprios Krahó, ou Mehin como se autodenominam. 

A p'.rincipal dificuldade ·para a consecução dessa aliança, expressa na 
relação simétrica idealizada de "troca de saber", reside no fato de que 
nesse contexto interétnico o desenvolvimento tecnológico é um dos critérios 
de valor hierarquicamente mais seletivos. Uma hierarquização que atinge 
todos os setores da sociedade nacional, mas, evidentemente, numa escala tal 
que as sociedades indígenas estão sempre no grau mais baixo. Ora, a inter
relação universitá·rios-Krahó, co·mo projetada na sua 1~ etapa, expressa exata
mente uma dessas s.ituações em que um conhecimento tecnológico específico 
..... a medic·ina - perme~a os contatos. A prática médica é expressão do desen
volvimento tecnológico dos brancos e, como tal, valor que dá autoridade e 
poder aos universitários. 

Assim, a "troca de saber" que ocorre permanentemente no contato 
entre membros ·de duas ·sociedades distintas, proporcionada pela mútua 
contribuição cu.ltural, não transparece e nem sempre é discernível, pois o que 
está em jogo é uma relação de poder na qual os i'ndios se subordinam em 
função da natureza d·o conhecimento aplicado pelos universitários: um 

· conjunto de "doenças de branco" -- tuberculose, gripe, tosse - que só 
pod·e·m ser .curadas pelos brancos. Mais uma vez, a dependência decorrente 
das características do contato. 

Nesse contexto todo, o universitário, portador de um conhecimento 
proporcionado e transmitido pela instituição reconhecida como a mais legí
ti,ma para tal, não tem outra reação senão enfatizar o seu ("natural") etno
centrismo que perpassa os val·ores dos membros de qualquer sociedade em 
contato com outra: "nós temos o conhecimento, eles não sabem nada". 

'U·m dos mais requisitados e úteis chavões da Antropologia é o de q~e 
·e·la b·usca "transformar o exótico em familiar e o familiar em exótico". Para 
isso serve a chamada Assessoria Antropo·lógica num trabalho como esse. t a 
:partir ·dai' que os antropólogos trabalham. A intervenção dos médicos univer
sitários não é .sobre coisas (doenças), mas, antes de tudo, se efetiva em 
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homens enfermos que encaram as doenças como parte de um todo que 
abrange e perpassa principalmente campos mágico-religiosos. Daí, suas 
atitudes com respeito às doenças não serem simplesmente ilógicas e supers
ticiosas, mas, sim, respostas absolutamente lógicas no seu contexto cultural. 
E essa atitude e pensar "exóticos" que cabe ao antropólogo traduzir, ou 
melhor, interpretar aos universitários, trazendo-as para o campo familiar 
das suas (dos universitários) noções e entendimentos. Estes, por seu lado, 
portadores de uma nem sempre tão coerente "cultura universitária", se assim 
podemos chamá-la, deveriam ter suas "leis" igualmente interpretadas para os 
índios, de forma a equilibrar a relação. 

Nesse jogo interpretativo, o respeito à forma do "outro" ser deve estar 
sempre presente, especialmente nas situações em que o conhecimento de um 
se chocar com o conhecimento do outro. Isso é particularmente dirigido aos 
universitários brancos, na medida em que, portadores de um conhecimento 
sobre saúde e doença do qual os índios dependem (especialmente as "doen
ças de branco"), poderiam conscientemente ou não, incorrer em práticas 
impositivas e autoritárias. Umn doença ou um sintoma físico poderia ser ex
tirpado, mas todo um conjunto de elementos culturais, ao qual saúde e 
doença estão interligados, poderia ser atingido e prejudicado. 

Muitas vezes, essa tentativa de· respeito pelas coisas do "outro" leva a 
situações de muita angústia e tensão, na impossibilidade de reconheéer 
as instâncias sócio-culturais a que estão ligados a doença e o homem enfer
mo. E, além disso, é somente à custa de muita reflexão e experiência (e mui
to erro) que se alcança sensibilidade e conhecimento para não se cometerem 
grandes erros. O que fazer, por exemplo, numa situação em que os récursos 
médicos disponíveis na Aldeia diagnostiquem para uma mulher :abortando, 
sob risco de vida, urgentes serviços hospitalares urbanos, e de outro lado, ela 
e a fam Ilia resistem a qualquer locomoção para a cidade, pois isto implica
ria no afastamento do marido, pessoa insubstitu lvel no rituâl dos mortos 
(Porgahok) para o qual toda a Aldeia volta sua atenção há algum tempo? 
Evidentemente, não há respostas simples para situações dramáticas ·como 
essa, pelas quais a equipe que trabalha na Aldeia do Rio Vermelho passou e 
que, felizmente, nesse caso, foi bem sucedida. 

Na tentativa de prever situações como essas e tornar efetiva a "troca de 
saber" a partir do reconhecimento da sabedoria ind lgena, a equipe de traba
lho, composta basicamente por estudantes universitários voluntários, passou 
a receber uma orientação mínima em função dó pouco tempo disponível. 
Algumas noções fundamentais de Antropologia, bem como conhecimentos 
sobre a sociedade Krahó, foram transmitidos nas reuniões que se realizavam 
com toda a equipe ou com ela dividida em áreas de conhecimento. Para a 
área de saúde - medicina - por exemplo, além da orientação antropológica 
sobre noções de tempo e espaço, vida e morte, doença, corpo, etc. foram 
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apresentadas experiências do Grupo de Apoio ao rndio, de Goiânia, que ha 
algum tempo faz trabalho de saúde junto aos Xavante, no Mato Grosso. As 
áreas de educação e agronomia receberam também orientações específica.s, 
servindo-se t.ambém da experiência do indigenista ltagiba, na região. Para 
todos os membros foram distribuídos alguns textos e orientação bibliográ
fica centrados em torno dos trabalhos dos antropólogos Júlio Cé,sar Melatti 
e Manoela Carneiro da Cunha. Ao final, apesar d.a exigüidade do tempo e de 
ser a época pouco propícia para estudantes e professores universitários -
final de semestre com provas e trabalhos acadêmicos - foi possível transmitir 
algumas noções básicas, bastante úteis no trabalho prático junto aos índios. 
Adotou-se, inclusive, como critério, que a participação na equipe de trabalho 
nas Aldeias dependeria da participação nessas sessões de orientação prévia, 
de forma a se buscar uma maior integração entre os seus membros, compre
endendo-se, pois, que os trabalhos se iniciaram muito antes da viagem para 
Araguaína. 

Finalmente, em 14 de dezembro de 1985, a equipe se deslocou para 
Araguaína, composta por 16 membros divididos em 4 áreas técnicas: Medici
na ( 1 médico, 5 estudantes e 1 assistente de enfermagem); Educação (2 es
tudantes); Agronomia (2 agfônomos); Psicologia (1 estudante). Também fez 
parte da equipe o jornalista Armando Araújo, da Rádio Difusora de Goiânia, 
que cobriu todo o trabalho. 

C- EM ARAGUArNA O COMPROMISSO SE EFETIVA 

A Equipe de Trabalho chega a Araguaína no dia 15 de dezembro. Neste 
mesmo dia, tem início a reunião do Conselho Indígena do Norte do Estado, 
com duração de três dias. Além da presença dos Krahó, Apinayé, Xerente e · 
Carajá - integrantes do referido Conselho - os Krinkatí, do .Maranhão, 
também participavam do encontro. Eles haviam sido convidados, pois 
pretendia-se, nessa ocasião, o estabelecimento de discussões q.ue viabilizas
sem a· criação do Conselho Timbira. 

Segundo o Delegado da FUNAI, cerca de 300 índios se deslocaram 
de suas aldeias para esse encontro. Na chácara da FUNAI , local das reu
ni·ões, os próprios i'ndios ergueram grandes ranchos de madeira e palha 
onde armaram suas redes. Os índios se agruparam por nação e nestes ranchos 
dormiam, descansavam depois das refeições e, principalmente, trocavam 
idéias que seriam apresentadas e defendidas nas reuniões do Conselho. 

Para estas reuniões, foi erguido um outro rancho com cobertura de 
plástico, situado bem à frente da casa da chácara, onde as decisões eram 
tomadas. 

A equipe de trabalho ficou alojada no prédio da Faculdade de Araguaí
na, onde já se encontravam funcionários da FUNAI - que trabalhavam nas 
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diversas áreas indígenas da 16.a Delegacia - e um membro do CTI (Centro 
de Trabalho 1 ndigenista). Como observadores do encontro, presentes tam
bém representantes do CIMI (Conselho lndigenista Missionário) e do jornal 
PORANTIM. 

Se a reunião de Araguaína pretendia encaminhar a criação do Conselho 
Timbira, ela foi também o momento em que se efetivou o compromisso de 
troca entre as Universidades Federal e Católica de Goiás e as liderancas • 

indígenas do Norte do Estado. 
De fato, o encontro de Araguaína foi aberto com a escolha, pelos índios, 

de um interlocutor dos brancos -- o prof. Marco Antônio Lazarin - - a cuja 
frente, durante toda uma tarde, os diversos conselheiros se pronunciaram. A 
reunião teve início com a fala de Jovino Xerente - ·· o conselheiro mais velho 
- que, segurando um cajado, falou em sua 1 íngua sobre as expectativas da 
comunidade indígena face a este trabalho que se iniciava com as Uni;versi
dades. 

As falas dos (ndios se davam em sua própria 1 íngua - · logo trad.uzida 
para o português ·- ou diretamente em português. A cada intervenção d.~ um 
conselheiro havia uma resposta do interlocutor dos brancos. 

As colocações e as perguntas eram feitas, fundamentalmente, a partir 
de : 

--- explicitação, por parte da Equipe de Trabalho, sobre as ativtdades 
que ela desenvolveria: "eu como um grande conselho, grande líqer, quero 
saber abertamente. com todo amor e carinho, quais são os entendimentos 
dos senhores e das senhoras, o que trouxeram, o que que cês tão trazendo 
prá mim e pro resto da liderança?" (Aleixo POH 1, Aldeia do Galheiro). 

- na história do cantata, os brancos trouxeram doenças que cabe a eles 
curar: "Nós tamos apostando qual é a solução que os senhores e as senhoras 
tão trazendo prá nóis todos. Nóis somos uma grande família. Na antigui
dade, meus avós e minhas vós . . . . .. eles não me deixaram muita coisa, 
mas me deixaram, prá mim. O que que ~les deixaram comigo e com o resto? 
O entendimento de viver honesto, de ser "pacico", deixou saúde, não deixou 
maldade. Meu país, nosso país. Vejam bem: no meu país, nosso país era 
composto ... De que que era comp~sto? rndio, caça, bicho ... mel, saúde. 
O nosso filho não sabia o que era a malária. Não sabia o que era febre ama
rela. Não sabia o que era gripe. Não sabia o que era essas parte. Hoje, o 
índio vive doente, vive sofrendo ... Mas esperando também ajuda de vo
cês . . .. " (Aleixo POHI, Aldeia do Galheiro). 

- dominação da sociedade Krahó pela sociedade envolvente: "E como 
eu falei e torno a repetir: o Brasil hoje não é só minha não. Não é só meu 
país. Esse país é nosso. Dentro de nosso país que hoje tá com nome de Bra
sil. .. Esse nome de Brasil não foi meus avô que deixou prá eu chamar meu 
país de nome de Brasil. Deixou prá dizer o nome desse país lnhanprê. Mas 
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hoje ... senhores e senhoras, cês vão me desculpar, que agora eu vou falar 
do branco ... mas com razão e com direito. O branco já tomou tudo do 
índio. Tudo, tudo, o branco já tomou. E dentro do meu país, dentro da 
minha terra, existe uma casa dessa mão aqui que o branco ainda peleja para 
tomar" (Aleixo POH 1, Aldeia do Galheiro). 

- respeito às diferenças culturais de sociedades distintas: "Hoje o índio, 
eu tô vestido de calça e camisa ... num tô de sapato porque estou imobiliza-
do. Mas, eu quero tudo isso ... Eu tô de calça e camisa. Por que que eu tô 
de calça e camisa? Respeitando moral do branco. Respeitando moral do 
branco. Também quando eu tô lá dentro da minha reserva, o branco que 
tem aquele bom entendimento, que tem aquele amor de trabalhar com 
índio ... quando chega lá também vai respeitar a minha moral. Vai pintar 
de urucu ... cortar cabelinho ... já vai passar ... Nóis já vamo fazê uma lei 
que o branco que for trabalhar com índio daqui prá frente ... dentro da lei 
vai furar orelha" (Aleixo POH 1, Aldeia do Galheiro). 

Se as reuniões preparatórias, realizadas em Goiânia, eram feitas com a 
presença de representantes do Conselho 1 nd ígena - no caso delegado e fun
cionário da FUNAI, que haviam recebido uma tarefa de intermediação - em 
Aragua ína as relações foram estabelecidas entre representantes investidos 
simbolicamente de outros poderes. Naquele momento, as negociações foram 
efetivadas na presença dos mais importantes líderes indígenas da maioria das 
nações existentes no Estado de Goiás. E os brancos não estavam ali somente 
em nome das Universidades de Goiânia, mas representavam "os aliados 
brancos". 

Sendo assim, aquele foi o instante em que o compromisso de trabalho 
efetivamente foi firmado: "Nóis estamos aqui prá combinar" (Aleixo PQ.H 1 ). 
Essa combinação dizia respeito, num primeiro momento, à explicitação, 
por parte dos brancos, sobre a natureza do trabalho a ser por eles desenvol
vido. E, num segundo momento, à definição, por parte dos índios, de que se 
tratava de uma troca de saberes onde deveria existir o respeito às culturas 
distintas dos participantes da troca. 

Após uma tarde de negociações, os índios se reuniram e decidiram o 
roteiro da Equipe de Trabalho. Na manhã do dia 16 de dezembro, definiu
se pela divisão em três grupos de trabalho com atuação nas áreas Krahó e 
Xerente. Decidiu-se que a equipe de saúde dirigir-se,.ia para a área Krahó, 
escolhendo-se a Aldeia do Rio Vermelho como ponto de partida. Se fosse 
possível, esse Grupo de Trabalho seguiria para a Aldeia da Cachoeira, o que 
não se realizou. Assim, considerou-se que seria importante manter os estu
dantes de medicina numa só equipe, ao lado do médico, fazendo parte 
da mesma um Assistente de Enfermagem. Foi incorporado ao GT, ainda erl\ 
Araguaína, o Monitor de Enfermagem, Justino PEPH 1 Krahó, da Aldeia de 
Pedra Branca. Na sua totalidade, a equipe foi composta de doze membros: 
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Marco Antôn io Lazarin (antropólogo da UFG, coordenador do GT); Teima 
Camargo da Silva (assistente de Antropologia, do Centro de Estudos da Cul
tura Popular - CECUP- da U FG); Márcio Divino Pimenta (méd ico); Giovanni 
Montini Sandoval , Carla Andréia Rodovalho Pereira, Rossana Magalhães Ro
drigues Alves, Rosa Maria Goyes Ayala, Maria Selma Neves da Costa (estu
dantes de Medicina da UFG); Sarapião R. T . Caetano (assistente de En
fermagem do IGPA, da UCG); Justino PEPH 1 Krahó (monitor de Enferma
gem da Aldeia Pedra Branca) ; Osmar Simões de Sá (motorista do 1 GPA da 
UCG) e Maria Fina (cozinheira da FUNAI) ; posteriormente, Maria F ina foi 
substituída em seu trabalho por Lolita. 

Um 2P G. T. ficaria encarregado da vacinação e percorreria o maior 
número possível de aldeias Krahó. Dele f izeram parte o Prof. Mário Arruda 
(UCG), a Enfermeira Autelina (OSEGO), a Enfermeira da FUNAI Alva Mar
quione, o estudante de Psicologia Alvaro Alves Veloso e o Jornalistas Ar
mando Araújo. 

Um 3P G. T . iria para a Area Xerente, onde levantaria dados relativos 
às áreas de Educação e Agronomia. Fizeram parte desse Grupo os agrônomos 
Wilma Alves Ferrari (professora da U FG e Edson Antônio, a estudante de 
Pedagogia Goretti Barbosa Borges e a est udante de Letras Severiá Maria 
IDIORE. Posteriormente, este G. T . deslocar-se-ia também para a Aldeia 
Krahó do Rio Vermelho, com os mesmos objetivos. 

Ili - A ALDEIA DO RIO 
VERMELHO 

A - UMA VISÃO GERAL: LOCALIZAÇÃO E POPULAÇÃO 

A aldeia do Rio Vermelho, escolhida para atuação do Grupo de Traba
lho (GT) , forma, juntamente com as aldeias de Santa Cruz, Cachoeira, Ga
lheiro, Pedra Branca, Pedra Furada, Morro do Boi e Manoel Alves Pequeno, 
o território da nação Krahó, por vezes referido como Kraolândia. 

O território Krahó é de cerca de 3.200 km2 e está situado entre os 
rios Manoel Alves Pequeno e Vermelho - afluente do Manoel Alves Grande 
- bacia do Tocantins, localizados nos municípios de Goiatins (Piacá) e de 
• 
ltacajá, ao Norte do Estado de Goiás (ver mapa 2 - área 25 - ANEXOS). 

A legalização destas terras foi estabelecida pelo Decreto-Lei nP 102, do 
Governo do Estado de Goiás, datado de 5 de agosto de 1944. 

Os Krahó entraram em cantata com os brancos em princípios do século 
XIX e se encontravam, nesta época, no Estado do Maranhão. Compõem jun-
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tamente com os Ramkokamekrá (Canela) , Krinkatí, Apinayé, Gavião (do 
Pará}, Pokobyê e os Apaniekrá (Canela), os povos Timbira, do Grupo Jê. 

Ã aldeia do Rio Vermelho se situa a cerca de 1 km do riacho "João 
José" - afluente do Rio Vermelho- onde as pessoas se banham, lavam roupa 
e pegam água para beber e cozinhar. Ela está situada num platô de onde são 
avistados os morros São José, Cercadinho, as serras Formosa, Jacaré, Benedi-
to, F lar e Brejão. 

A aldeia do Rio Vermelho segue a tradição Timbira e tem a forma de 
uma roda de carroça. Considerada a maior das oito aldeias Krahó, em termos 
de diâmetro, ela possuía, no período deste trabalho, dezessete malocas ha
bitadas, quatro malocas abandonadas, uma casa onde era guardado o trator, 
uma casa onde funcionava a farmácia e onde estava instalado o rádio amador 
(ver mapa 1 - ANEXOS). A casa do tratar ficava afastada alguns metros do 
alinhamento das outras malocas. 

Das quatro malocas abandonadas, três haviam pertencido a moradores 
que retornaram à aldeia da Cachoeira. O quarto morador havia simplesmente 
substituído sua maloca por outra um pouco maior, mas na mesma aldeia. As . 
palhas de três das malocas abandonadas estavam sendo, pouco a pouco, reti
radas e reaproveitadas nas outras moradias. No entanto, entre estas quatro 
casas havia uma grande maloca - talvez a maior da aldeia - que foi destina
da aos visitantes brancos. Falava-se que esta casa seria, futuramente, a escola . 
e a casa do chefe de posto. 

. . 
• 

Como mostram as fotos (Caderno de Fotos), as malocas possuem uma ·· 
certa diversidade quer seja no material utilizado - palha e palha/adobe -

\ 

quer seja no tamanho, na divisão interna e na sua forma de ocupação. Contu-
do, em todas elas a unidade se faz na presença constante das pedras que abri- · 
gam o fogo, em torno do qual as mulheres e as crianças, eventualmente tam
bém os homens, estão sentados conversando, sob o olhar de, no mínimo, ·. 
uma meia dúzia de cachorros. 

A po·pulação da aldeia é de cerca de 125 pessoas3 
• A distribuição etária 

dessa comunidade está representada na pirâmide demográfica abaixo. E 
importante ressaltar que as idades são aproximativas, em conseqüência da 
inexistência de registros de nascimento. 

3. Nós registramos 117 pessoas, contudo nlo nos foi possí vel fazer o levantamento do número de habi
tantes da ma/oca IV - grupo doméstico do Pedro Cacheado - pois eles se encontravam sempre fora 

da aldeia. 
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B - "NO RUMO DO PEIXE, NO RIO, E DA CAÇA, NO MATO ... " 
(A HISTÓRIA DA ALDEIA CONTADA POR UM DE SEUS VELHOS) 

A ocupação territorial pela sociedade Krahó reflete a dinâmica interna 
das relações estabelecidas pelo grupo. Aldeias d~saparecem, subdividem-se, 
localizam-se rio abaixo e, posteriormente, reinstaladas rio acima. A procura 
de alimentação mais abundante, melhor terra para plantar, material mais 
acessível para a construção das malocas, leva preferencialmente, à instalação 
de uma aldeia em região de mata ciliar. A maior ou menor proximidade da 

' 
cidade pode também influenciar na escolha do local da Aldeia, dado que 
deve ser levado em consideração num estudo aprofundado da situação de 
contato interétnico. 

Contudo, a mobilidade não se prende unicamente à manutenção da so
brevivência em termos de alimentc:tção e moradia. Mesmo que explicitamente 
o discurso justifique a mudança de local e a divisão do grupo, em função da 
sobrevivência em termos de alimentação e moradia, implicitamente o que se 
percebe é a disputa interna de poder como fator preponderante nas subdivi-

... 
soes. 

Os habitantes do Rio Vermelho são antigos moradores da Cachoeira 
que, acompanhando o cacique Diniz TEBI ET, se separaram da antiga aldeia 
e se instalaram nas proximidades do riacho "João José'', afluente do Rio 
Vermelho. Ao ouvirmos a história de vida dos mais velhos, percebemos que 
muitos nasceram em aldeias hoje desaparecidas. Assim, em seus relatos, são 
nomeadas localidades como Cantó-· Grande, Abóbora, Boa União, Cabeceira 
Grossa, Aldeia do Posto ... 

A história de uma comunidade é composta pelas diversas narrações e 
interpretações que cada um de seus habitantes constrói dos fatos e das expe
riências vividas. Nesse sentido, a história da aldeia do Rio Vermelho vai ser 
aqui contada com base no depoimento do antigo cacique e atual conselheiro, 
Diniz TEBIET,de, aproximadamente, setenta anos. 

Este relato mostra alguns aspectos que in.fluenciaram na divisão da 
Aldeia da Cachoeira, mas, como já dissemos, outras interpretações existi
rão. Por outro lado, o tempo nomeado no discurso é o tempo vivido pelo 
informante - o tempo, segundo a sua apreensão do mundo. Não nos preo
cupamos em procurar, nos documentos escritos, a relação dos períodos e 
momentos mencionados por TE B 1 ET. 

"No tempo da Cachoeira,_ Q~em era cacique era Diniz TEBI ET. Nesse 
tempo, Dona Wilma (Chiara) arrumou um gado para a comunidade. Q 

rebanho foi dividido, mas o "povo" não tinha preocupação em guardar o 
gado, de esperar para aumentar. Então, o gado acabava tudo de uma vez. . . ' 
ia sendo morto e comido. TEBIET era contra essa atitude da comunidade e 
dizia: "Povo num faz isso não ... aguarda ... aguarda. Esse gado é prá nóis ... 
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num é da FUNAI não ... esse é da gente mesmo, vamo segurá e aumentá 
prá gente." Mas o povo continuava matando. Eles diziam que se acabasse, 
depois viria mais. 

O veiho Ambrozinho, antigo cacique, concordava com a decisão da 
. ' . 

comunidade em não guardar o rebanho. Tebiet, sobrinho do antigo cacique, 
reafirmava frente a aldeia a necessidade de que o rebanho aumentasse: " ... 
eu sou mais novo que você mas eu penso. Esse gado é prá gente vê se dá prá 
aumentá. Se não aumentá num sai mais rebainzinho não." 

Grande parte da comunidade da Cachoeira não aceitou a argumentação 
apresentada por Diniz e o rebanho logo ficou reduzido a poucas cabeças. 
A preocupação de Diniz com a criação e o aumento do rebanho fez com que 
ele deixasse Cachoeira e procurasse outro local para morar. "Aí, o gado 
acabô ... Eu tenho interesse de gado, animal, potco ... Como é que eu vou 
ficá aqui nessa aldeia? E bom sair daqui. Aí eu combinei com Valdom·iro 
KRAk (filho de Diniz). Falei com o Chefe do Posto. O Chefe do Posto (Cor
nélio) falô que podia ser 5~ · 1 O pessoas prá mudar lá, na nova aldeia num· ia 

• 

faltar nada ... vai ter professor, atendente . . . eu arrumo." 
O local da nova aldeia foi escolhido pelo Cornélio (chefe de Posto) e 

pelo Valdomiro. Seria às margens do ''João José". Definido o local , Diniz 
viajou até Araguaína, Goiânia, Brasília para arrumar a ·voadeira (bote a 
motor). Antes da viagem,· ele comunicou à comunidade a escolha do local 
da· nova aldeia. Os que se recusaram a acompanhar o Diniz diziam que na 
·beirada do ''João José" havia "febre", era uma r~ião a_greste e de capim alto. 
Preferiam ficar na campina. 

Enquanto Diniz negociava na capital, Valdomiro fazia a mudança 
daqueles que concordaram com a divisão da aldeia da Cachoeira. Assim, foi 
KRA·K quem acompanhou as pessoas a~é o local onde se ergueria a nova aldeia. 

Apesar de, no início, Diniz reafirmar com insistência que o motivo 
fundamental da sua saída da Cachoeira tenha decorrido das divergências 
surgidas sobre a forma de gerenciar o gado da comunidade, outras razões 
aparecem no transcorrer do relato. "Lá num tava dando bem prá mim . .. e 
lá também a palha de cobrir casa fica distante ... Lá, naquela época, num 
tem viatu·ra lá ... . ·a gente busca (palha) ainda nas costas à distância de uma 
légua, légua e meia nas costas ... Lá peixe é difícil. .. peixe é distante, fora 
da aldeia. Caça lá é difícil. Mato prá trabaiá é difícil. Prá isso que eu saí de 
lá. Num foi intrigado, num foi brigado.'' 

Os que vieram acompanhando Diniz eram todos seus parentes ou de seu 
filho, Valdomiro - por consangüinidade ou por afinidade. Levando-se em 
consideração que a sociedade Krahó é matrilocal, está dentro da lógica do 
seu sistema social que os genros do Diniz o acompanhassem. Por outro 
lado, eram também aliados os irmãos e os pais da mulher de seu filho. Assim, 
os primeiros grupos domésticos da Aldeia do Rio Vermelho, segundo Diniz, 
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foram os seguintes: o do próprio Din iz, o do Valdomiro KRAK (seu filho) ; 
e do Chico (POTUT) o do José Bonifácio KROKROK (genros do Diniz) e do 
Chico Caetano KAH KOR, o do Maurício KÊT Ptl, o do Pedro Berto ldo 
IRAIAKA, o do Domingos KATXTA, o do Jonas INTEP, o do Cleosir 
(estes últimos seis1 irmãos da mulher do Valdomiro) e o do finado Bertoldo 
PAN (pai da mulher do Valdomiro). (Ver adiante diagrama genealógico). 

Depois da construção da aldeia próxima ao "João José", outras famílias 
foram chegando. Veio a " véia" Mundika HOME ("Porque todos os fio tão 
aqui' ' ); Luíz Alexandre TOPOH; Pokrézinho (João POKRE); Bento KWÊN. 
Ribanês KAKRO; José KATXETA; Jorge TUMKÔ e, como diz TEBIET, "o 
povo foi chegando devagar e aqui (na aldeia mais afastada do "João José'') 
chegou o resto. 

Nas proximidades do ribeirão, eles ficaram "bem uns cinco anos". 
Depois, mudaram a aldeia um pouco mais para o alto. Nesse novo lugar, 
escolhido desta vez pelo Diniz, eles já moram há "uns três anos". 

A mudança de local foi motivada pela necessidade de se aumentar a 
aldeia e para se escapar das enchentes que ptaticamente inundavam as 
malocas no período de chuvas fortes, em dezembro, janeiro e fevereiro. 
"Mudou porque lá aldeinha pequena. . . você sabe, a gente cria galinha, 
porco, muito apertado .. . e lá é lugar pequeno, areião. Dá gripe quando for 
no verão . .. tá ventano, a gente cheira poeira ... dá gripe . .. e lá é baixo e 
aqui eu achei bonito . .. Aqui é limpo". 

Na Aldeia do Rio Vermelho já houve casa de escola com carteira de 
madeira, e o professor Armando é sempre lembrado pelos anti~os alunos. 
Hoje, quando se deixa a aldeia e se anda em direção ao riacho "João José", 
bem no início da mata, a gente ainda vê as paredes de adobe da escola. 
Aventurando um pouco mais, passando pelas fileiras de formigas e pelos 
ninhos de cobra, vemos, numa das salas, caixas de giz e o resto de um quadro 
negro. As carteiras foram espalhadas pelas malocas. Quando chega uma visita, 
sempre é indicada a carteira como lugar a ser ocupado, o lugar especial para 
"o de fora". 

Quem chegou cacique na aldeia do Rio Vermelho foi o Diniz TEBIET. 
Depois, ele passou a chefia, com o apoio da comunidade, para o seu filho 
Valdomiro, porque já se sentia velho e cansado. "Eu cheguei aqui como caci
que. Aí eu mesmo que entregou prá Valdomiro. Num foi nem reclamação, 
nem brigado, nada. Porque, cê sabe, tem tantas coisa prá gente resolvê .. . 
gente doente, viagem prá Araguaína, Brasília, Goiânia ... sempre transando, 
né? Então, eu pensei. .. do jeito que eu tô num dá, num aguenta. Aí passou 
prô Valdomiro. Aí eu curr1binei mais ele. Então, ele falô: Só cê entregano 
num recebo não. Agora só se foi a comunidade todo. Aí eu cumbinei com a 
turma. Aí todo mundo tá de acordo. Aí eu entreguei chefia prá ele, pro Val
domiro". 
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Depois de Valdomiro, que ficou "uns dois, três anos", veio o Chico 
{POTUT) que "num ficou muito tempo, parece que só um ano". Agora quem 
é cacique é o João POKRÉ. 

Da viagem de Diniz e do seu grupo para perto do rio "num tem nem 
rumo de volta prá Cachoeira". Pois, "aqui tô me dando bem aqui. .. aqui 
sempre tem peixinho na beira do rio ... no lago ... pega mandizinho, faiz 
o caldo . . . Tem mata prá gente trabaiá aqui perto e a cidade é mais perto e 
num falta nada aqui. .. E aqui eu tô bem". 

IV - ATUAÇÃO DO GRUPO DE TRABALHO 
DE SAÚDE NA ALDEIA 
KRAHô DO RIO VERMELHO 

A - INSERCAO DO GT NA ALDEIA: O BATIS~JIO • 

Ir para uma aldeia de uma sociedade indi'gena pode ser uma simples 
aventura onde o viajante coleta fatos exóticos, pinçando-os de uma realidade 
completamente desconhecida. A dissipação desse desconhecimento pode se 
dar à medida que o viajante permaneça mais tempo ali instalado, mas, princi
palmente, se houver disponibilidade e vontade do ''estrangeiro" em aceitar 
que homens biologicamente iguais possam se organizar socialmente de for
mas as mais diferenciadas, entendendo o mundo de maneiras completamente 
distintas das suas. 

Para um trabalho como o proposto pelo G. T. que se dirigiu à Aldeia 
do Rio Vermelho, que não pretendia uma simples imposição de conhecimen
tos técnicos de saúde, a tarefa era bastante difícil, se considerarmos os dois 
aspectos seguintes: 

19) O tempo disponível era muito limitado: dos 7 membros da equipe 
de saúde, 4 saíram cinco dias depois da cheqada (em 22/12); os outros 3 

. -
permaneceram mais alguns dias. Isso significava, em razão da quantidade de 
serviços a serem desenvolvidos, muito pouco tempo de convivência; 

29) Embora houvesse uma vontade muito grande do G. T. em reconhe
cer a legitimidade da forma de ser do "outro" (os Krahó), o choque cultural 
normal que emerge em situações de convivênc.ia interétnica como essa é ine
vitável. Se os mais experientes indigenistas e antropólogos sofrem esse "cho
que" ao entrarem em contato com uma sociedade indígena que desconhe
cem, o que não dizer de um grupo de jovens médicos ou acadêmicos de 
medicina, que, num prazo de poucos dias, saem de sua vida rotineira e são 
introduzidos numa intensa atividade, cujos significados e conseqüências, 
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muitas vezes, são inteiramente desconhecidos? Deve-se aqui abrir um parên
teses e louvar o empenho dos membros da equipe de saúde que atuou na 
aldeia do Rio Vermelho, superando com muita dedicação tais obstáculos. 
Nesse sentido, pode-se dizer que a ''viagem" para a Aldeia não se deu apenas 
com o deslocamento para a mesma, mas, sim, a partir do momento em que o 
Grupo, ainda em Goiânia, participa das reuniões preparatórias já menciona
das. Posteriormente, com o primeiro contato com os índios reunidos na chá
cara da FUNAI em Araguaína, e, logo depois, com a chegada à Aldeia. Desde 

. . 
Goiânia, os membros do G. T. se preparavam para "penetrar" na sociedade 
Krahó, o que vai se concretizar ritualmente através do "Batismo" ou ritual 
de nominação4 

• 

O G. T. saiu de Araguaína no dia 17 de dezembro às 15 horas, sendo 
acompanhado por quatro Krahó da Aldeia do Rio Vermelho: Francisco 
[POTUT] (cacique), Pedro Bertoldo (monitor de Enfermagem da Aldeia do 
Rio Vermelho), Luiz TOPOH e Zé Souza. O transporte foi feito em duas 
camionetes (uma da FUNAI e outra do IGPA), e todo o grupo pernoitou 
em Goiatins, a pequena cidade mais próxima da Aldeia. No dia seguinte, 
dia 18, feitas as compras (inclusive rojões) e consertas finais no Toyota da 
FUNAI, prosseguiu-se viagem às nove horas. A partir daf a estrada é bastante 
ruim e várias vezes, a equipe teve que descer dos carros para empurrá-los, 
no meio da lama e da água. As doze horas, os cerca de quarenta quilôme
tros foram vencidos e chegou-se à beira do Rio Vermelho, onde se localiza 
uma fazenda habitada por uma fam flia de sertanejos. Do outro lado do i·io 
estava a Aldeia, e por entre o verde da mata ciliar podia-se observar trechos 
do grande círculo de casas. Os rojões foram soltos pelos Krahó que nos 
acompanhavam e, aos poucos, começaram a surgir caras curiosas, especial-, 
mente crianças, que tinham atravessado o rio em pequenos "cascos" para 

• 
conhecer os recém-chegados. Nesses mesmos "cascos" o G. T. seria transpor-
tado cerca de duas horas depois, após a cozinheira Maria Fina preparar o 
almoço na cozinha de Dona Francisca, na casa rústica da fazenda, cercada 
de mangueiras carregadas. 

Dezembro é tempo de chuvas e o Rio Vermelho sempre transbor-
da suas margens. Através dele, o G. T. foi transportado pausadamente por 
uma pequena canoa manobrada por Jorge tUMKô e por Francisco [POTUT]. 
Passado o susto da travessia "em equili'brio" sobre os pequenos cascos, e da 
primeira (e única) cobra enrolada numa árvore a alguns metros do chão, o 
G. T. adentrou o espaço da Aldeia, irrompendo no ci'rculo da vida mehin 
e dirigindo-se para o lugar já designado pelos Krahó. 

O G. T. instalou-se provisoriamente na casa de Bonifácio KROKROK, 
chamada pelos locais de Wütü ou "pensão" (ver nota 13). Enquanto o Grupo 
procurava se alojar da forma que podia - pois o espaço era relativamente 

4. Ver MELATTI, J. C., 1978. p. 60. 
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limitado -, os primeiros contatos eram travados e dois assuntos dominavam 
essa inter-relação: a curiosidade sobre o trabalho médico, de um lado, e o 
Batismo, de outro. 

Desde a partida da equipe de Araguaína, um assunto predominava nas 
conversas entre Krahó e universitários: todos nós seríamos batizados ao che
garmos à Aldeia e, então, receberíamos, cada um de nós, um nome. A esco
lha do afilhado cabia aos indivíduos Krahó que negociariam, entre si, como 
tal se daria. Homens batizam homens e mulheres batizam mulheres. No ca
minho para a Aldeia, Pedro Bertoldo fRAIAKA, atendente de enfermagem, 
significativamente, escolheu o médico da equipe, Márcio, para ser seu 1pantu 
(afilhado, numa tradução aproximada). Já na Aldeia, alguns dos membros da 
equipe foram procurados por mais de uma pessoa, interessadas em ser o Keti 
(padrinho, para os homens) ou tüi (madrinha, para as mulheres). A equipe 
procurava demonstrar o seu interesse em participar do Batismo e receber o 
nome mehin, deixando-se porém que os próprios Krahó decidissem, através 
de seus mecanismos sociais, quem batizaria quem. 

O Batismo Krahó é um complexo mecanismo ritual de estabelcimento 
de relações interpessoais que gira fundamentalmente em torno da reciproci
dade entre Keti ou tüi e 1pantu. A simplicidade do evento, como se deu no 
nosso caso, esconde uma complexidade de significados, cujo conhecimento 
não seria possível esgotar aqui. O keti ou tüi dão ao seu lpantu um nome: 
não qualquer nome, mas um de seus nomes. Todo homem e mulher Krahó 
tem vários nomes recebidos de seus respectivos keti e tüi, o que lhes propor
ciona uma posição1 social atribuída pelo sistema de parentesco. O nominador 
preferencial de um homem Krahó deve ser o irmão da mãe, e a nominadora 
preferencial de uma mulher Krahó deve ser a irmã de seu pai 5 • Para os 
estranhos, a regra quanto ao sexo se mantém. 

Da mesma forma que um Krahó compõe sua identidade social a partir 
dos nomes que recebeu com o Batismo, os Kupe da equipe de saúde tiveram 
abertos para si os mecanismos para uma inserção na vida tribal através do pa
rentesco. Assim, ao receber o nome de seu Keti, um homem recebe, junto, a 
sua posição no sistema de parentesco e deve, a partir daí, tratar os seus fami
liares pelos mesmos termos que o seu Keti os trata. Reciprocamente, os fami
liares e todos aqueles com quem o Keti tenha alguma relação similar - caso 
do amigo formal hõpin - vão tratá-lo pelo termo com que se dirigem ao 
Keti. Da mesma forma, para as mulheres e suas tüi. Para qualquer lpantu 
(afilhado) saber como deve tratar certas pessoas que estão na categoria de 
seus "parentes" basta compor - tarefa, às vezes, muito complicada - o 
diagrama de parentesco de seu Keti ou tüi e colocar-se no lugar dele ou dela. 

5. V. MELATTI, J. C. 1978. 
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Com o nome recebido, o ipantu recebe também os parentes, no mesmo grau 
de seu Keti ou tüi. 

Tomemos um exemplo: TUMKÔ dá a Marco o seu nome: PUReTEI 
(talo de Buriti). A família elementar de Jorge é assim composta: 

•-o 

Para saber como deve chamar a esposa de Jorge, Marco-PURl:TEI deve 
saber como Jorge a chama; da mesma forma com seus filhos. Inversamente. tão 
logo a lpantu saia do ritual de Batizado, que descreveremos a seguir, os paren
tes de TUMKÔ começam a chamá-lo pelo termo de parentesco corresponden
te, isto é, o mesmo termo com que chamariam ao Keti. ~J1arco-PU R l::TE 1, 
graças ao nome recebido, insere-se na posição de seu Keti naquele diagrama 
(triângulo escuro). 

O batismo de um estranho numa Aldeia Krahó não vai torná-lo um 
~rahó, e pensar que isso pode acontecer com indivíduos em qualquer situa
ç,ão de contato interétnico é uma ilusão e os próprios Krahó resumem isso 
numa frase comum: uMehin não é Kupê, Kupe não é Mehin". Branco ne
nhum vai jamais tornar-se índio e vice-versa. 

Não é por essa razão que o Batismo deve ser desconsiderado ou despre
zado, como acontece por parte de alguns que chegam a qualificá-lo como 
"mania de índios", "coisas fúteis", algo que não tem valor algum, especial
mente num trabalho técnico de simples vacinação. 

O que a abordagem antropológica permite transmitir àqueles que pouca 
convivência têm com outras sociedades ou àqueles que não se dão conta de 
seu etnocentrismo é que o Batizado faz parte do processo de introdução na 
Aldeia que, no caso, já se iniciara em Araguaína. Após o Batismo, os estra
nhos, os "exóticos" médicos da equipe de saúde são transformados em fami
liares no sentido duplo que este termo traz. O Kupê que recebe um nome 
não deixa de ser um Kupe, mas depois de batizado ele já é um Kupê que pe-
netrou no espaço social Krahó através do nome, que é transmitido geração 
após geração. Nessa linha de transmissão ele não é Krahó, mas, sim, um Kupê 
familiarizado. Na prática, isso vai dar àquela pessoa uma identidade inteligí
vel naquele contexto que remete a uma mundivisão Krahó, graças ao elo esta
belecido entre ele e seu nominador. A pessoa, ao ser batizada, passa a ter 
uma referência social na aldeia que é condensada e sintetizada pelo nome re
cebido. A sua relação especial com seu Keti ou tüi lhe transfere uma coloca-
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ção na sociedade Krahó, que se expande por todos os níveis de classificação 
social, entre eles o da classificação por metades. Como a interligação entre os 
Krahó de todas as Aldeias é muito grande e o veículo principal de mapea
mento das identidades é o parentesco, alguém batizado numa Aldeia automa
ticamente recebe uma identidade em todas as Aldeias Krahó. 

Voltando à narrativa, a primeira noite na Aldeia foi marcada por um en
contro entre os homens Krahó e alguns membros da equipe no Pátio (Kà), 
definindo-se aí pontos sobre o trabalho e o próprio Batismo. 

Pela madrugada, cantos entoados pelo Cantador (Jorge TUMKÔ) anun
ciavam o Batismo ao alvorecer. Quando o dia começou a raiar, um "porta
dor" dos Krahó dirigiu-se à casa onde a equipe dormia e chamou a todos para 
o Batismo que se daria no Pátio onde toda a Aldeia já estava reunida, espe
rando a presença dos visitantes. Quando estes chegaram, já era de conheci
mento geral quem batizaria quem. Cada padrinho ou madr'inha (o nomina
dor/nominadora) postou-se ao lado de seu batizado (a pessoa a receber o no
me) enquanto a cerimônia era conduzida pelo padré (Diretor de ritos), papel 
desempenhado na ocasião por Diniz. Entoando cantos e recitando na 1 íngua 
Krahó, Diniz chamava os Padrinhos e afilhados par a par. De m_ãos dadas -· 
o padré, ao centro - os três andavam de um lado para o outro, no Pátio, to
mando o sentido Norte-Sul, porém sem muita rigidez. Enquanto isso, o padré 
recitava trechos ininteligíveis (para os brancos), entremeados pelo nome que 
estava sendo transmitido pelo Keti ou tüi. Após alguns momentos, o padré 
1 iberava a dupla Padrinho - Batizado e chamava outra, repetindo os mesmos 
movimentos e, aparentemente, as mesmas palavras modificadas apenas pela 

' 
introdução do respectivo nome transmitido ao lpantu. 

Pelo que nos foi dado ver e saber, o Rito do Batizado foi bastante sim
ples se comparado com outros ritos Krahó e mesmo com descrições feitas por 
visitantes que foram batizados pelos Krahó. Sabe-se de alguns casos em que o 
ípantu foi todo empenado depois de banhado no rio e carregado até o· centro 
da Aldeia. Perguntado sobre o porquê deste Batismo ter sido tão simples, 
sem empenação dos ipantu, alguém respondeu que seria impossível ajuntar 
penas para tantas pessoas ... Posteriormente, quando da chegada dos mem
bros do GT de Agronomia e Educação, a cerimônia se repetiu, dirigida, desta 
vez, pelo velho José KATXET A. 

De qualquer forma, o importante a ressaltar no Batizado dos membros 
do GT de saúde é o seu significado na aceitação, inserção e identificação de 
seus 'membros junto à comunidade. Através do Batismo, os Kupe são fami
liarizados no contexto mehin, o que para um trabalho que obrigatoriamente 
articula brancos e índios em instâncias mágico-religiosas, como o é o trabalho 
médico, é de importância fundamental. 
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B - OPERACIONALIZAÇÃO DO TRABALHO DE SAÜDE 

Após o Batismo, iniciaram-se os trabalhos da equipe de saúde. 
Conforme o combinado na noite ante_rior com os Krahó, em reunião no 

Pátio, a equipe de saúde foi dividida em duas equipes móveis e uma equipe 
fixa 6

• Cada uma das três equipes era composta por dois acadêmicos de Medi
cina, sendo que as equipes móveis eram acompanhadas, cada uma delas, por 
um antropólogo e um atendente de enfermagem indi'gena que auxiliavam na 
intermediação médico-paciente. A equipe fixa, por seu turno, localizou-se no 
Posto da FUNAI, transformado em Enfermaria, para o atendimento e trata
mento dos casos encaminhados pelas equipes móveis bem como de outras 
pessoas. 1: importante salientar que muitos regionais, habitantes das proximi
dades, visitavam a Aldeia nesses dias em busca de serviços médicos, medica
mentos e orientação, sempre prontamente atendidos pela equipe de saúde. 
Algumas vezes, os sertanejos eram encaminhados aos médicos pelo li'der dos 
Krahó. 

Antecedendo o ini'cio dos trabalhos, foi elaborado um "croquis" da Al
deia, numerando-se e fotografando-se cada uma das casas, de forma a facilitar 
a identificação das pessoas, individualmente fichadas. A visitação nas casas 
pelas equipes móveis obedeceu à numeração que foi estabelecida no sentido 
anti-horário, a partir da casa em que o G.T. estava instalado. Tal procedimen
to foi executado de forma que a circulação das equipes fosse no mesmo sen
tido que tem a corrida de toras, ou seja, seguindo uma lógica própria de cir
culação interna na Aldeia. 

Esse esquema de trabalho foi mantido durante os dias em que o G.T. es-
teve na Aldeia, variando-se os componentes das equipes móveis e fixa, para 
evitar a rotinização. Na madrugada de vinte e um de dezembro, um acidente 
de trator obrigou o deslocamento de dois médicos para a Aldeia da Cachoeira 
para atendimento de emergência, sem maiores conseqüências. 

Outro evento significativo foi a chegada da equipe de vacinação a vinte 
e um de dezembro, completando trabalho também desenvolvido em outras 
Aldeias. Fato interessante quanto à vacinação: ao cair da tarde, após a vacina
ção, brancos e índios jogavam animada pelada defronte a casa do Cantador. 
Subitamente, o jogo foi interrompido para que um Krahó, investido da fun
ção de Curador, pudesse trabalhar no Pátio com as crianças vacinadas e trazi
das pelas suas mães. Com as crianças alinhadas lado a lado, o Curador passava 
em cada uma delas, por todo o corpo - frente e costas - um ramo de uma 
planta colhida à beira do Pátio. 1 ndagados a respeito desse evento, ninguém 
quis comentá-lo. O que se pode depreender genericamente é que a prática no 
Pátio tinha como objetivo, de um lado, reforçar simbolicamente a eficácia 

6. Ver em anexo: Relat6rio Médico. elaborado pelos estudantes de Medicina. 
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dos medicamentos dos brancos e, de outro, lutar contra os possíveis efeitos 
negativos desses remédios 

A presença das mães a esse evento e de um único homem adulto -·
TUMKÔ, o Cantador - posicionando-se como as crianças e recebendo a mes
ma atenção do Curador pode-se justificar pela possibilidade de contaminação 
trazida pelos remédios injetados no corpo de seus parentes próximos. No ca
so das mães, a sua estreita relação com os filhos, muitas delas lactentes. E no 
caso do homem adulto, o fato de, naquele dia, sua esposa estar recebendo 
tratamento médico emergencial em virtude de processo abortivo. 

C - A REUNIÃO DAS MULHERES: ESPECIFICIDADE DO ATENDI
MENTO MEDICO A MULHER fNDICJENA 

Uma das preocupações levantadas em Goiânia, motivadoras da forma
ção do G.T ., dizia respeito à suspeita de casos de câncer de colo de útero em 
mulheres Krahó. 

Isto fez emergir problemas e considerações de duas ordens: 
1 P) A inexistência ou o desconhecimento de realização de exames gine

cológicos em mulheres pertencentes às sociedades indígenas, nas próprias 
áreas em que habitam, impossibilitava o delineamento das atitudes a serem 
desempenhadas em tal caso. 

2P) O constrangimento provocado pela técnica do exame ginecológico 
em muitas mulheres brancas, levantava dúvidas sobre a reação das mulheres e 
da sociedade Krahó como um todo face a este tipo de exame, consideradas 
especialmente as concepções culturais distintas do corpo e seu uso. 

Estes problemas indicavam a impossibilidade do delineamento prévio 
das atitudes a serem desempenhadas. Optou-se por levar os materiais necessá
rios à realização de tais exames, mas definiu-se, contudo, que seria a própria 
relação a ser vivenciada na área e a manifestação da vontade das ind i'genas 
que determinaria a realização ou não de tal prática médica. 

Foram as próprias índias que, reunidas no Kà - pátio da aldeia - abri-
ram as perspectivas para o exame. A "reunião das mulheres", como ficou 
sendo chamada, agrupou antropóloga, estudantes de medicina, meninas, 
adolescentes e idosas da aldeia. A intermediação e a coordenação da reunião 
foi feita pela velha parteira da aldeia, cujo depoimento sobre tratamento 
ginecológico, a que se submeteu em Goiânia, foi um dos pontos decisivos 
para a concordância das indígenas em participarem dos exames. Além disso, 
foi o reconhecimento de aspectos particulares à categoria "mulher", inde
pendentemente da distinção étnica, que possibilitou o agrupamento de todas 
as mulheres da Aldeia no Kà -- espaço tradicional da fala masculina ·-·· para a 
discussão das "coisas de mulher". 

Dando continuidade ao tema do discurso da reunião de Araguaína, 
onde ficou definido o "trabalho emergencial" como tendo o caráter de troca 

30 



de saber (saber acadêmico x saber indígena), ali acontecia uma troca de 
experiências e de vivências. 

A fala das mulheres - brancas e índias - sobre menstrução, contracep
ção, aborto, relações afetivas entre homens e mulheres, sobre as raízes prepa
radas e utilizadas pelas índias e as pílulas das brancas se efetivou na explica
ção da necessidade da realização do exame ginecológico. 

Como mostram as fotos, a reunião para exame foi realizada numa malo
ca preparada para este fim 7 e aconteceu dentro da perspectiva de curiosidade 
e de descoberta do "corpo da outra". A proposta das mulheres Krahó foi de 
que as mulheres brancas também se despissem e se deixassem ser observadas. 
O que permeou toda a relação índias/médicas, naquele momento, foi a visua
lização do corpo como uma construção social, percebido como culturalmen
te distinto: 

- na forma de vestir - o uso ou não do Kupentxê•; 
- na vida pública da aldeia - o descobrimento, ou não, de partes do . 

corpo: os seios; 
- o número de gravidez; 
- a menstruação; 
- os pêlos do corpo (cílios, sobrancelhas, axilas e púbis). 
Das vinte e oito mulheres na faixa de 11 a 50 anos existentes na Aldeia, 

umas vinte mulheres apareceram na reunião da maloca e dez mulheres fize
ram o exame médico. Foi colhido material de quatro mulheres para exame 
onco-parasitário. ~· / 

· O caso de um núcleo familiar de três jovens esposas casadas há dois 
anos e, não conseguindo até então engravidar, foi uma das preocupações le
vantadas na reunião para exames. 

Este problema evidenciou a reflexão sobre a noção de saúde/doença 
como sendo categorias socialmente definidas. As jovens índias, mencionadas 
anteriormente, são marcadas por seu grupo como sendo doentes na medida 
em que não entram na categoria das jovens mães; isto, numa sociedade em 
que a construção da identidade feminina depende da capacidade de procria
ção e do número de gestações tidas. 

Durante a reunião das mulheres no Kà, curiosos, os homens se agrupa
vam no lado oposto do Pátio conservando, até mesmo nesta situação particu
lar, a dualidade do próprio grupo. Indagavam sobre o que seria discutido com 
as indígenas; se podiam ficar ouvindo a conversa e, principalmente, reivindi-

7. Para a realizaç6o dos exames, as lideranças locais indicaram a grande ma/oca abandonada que ser ia, 
posteriormente, ocupada pelo G. T. O cacique solicitou a ajuda dos jovens da aldeia e dois jiraus 
foram construfdos pera acomodar as pessoas a serem examinadas. Sobre estes jiraus foram coloca· 
dos colchonetes, levados pelos membros do G. T. Quando as mulheres já estavam dentro da ma/oca, 
Hosana - a velha parteira - trouxe um "pano", fechando com ele a porta da ma/oca. 

8. Pano amarrado na cintura e que cobre até os joelhos. 
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cavam uma reunião com os médicos para falarem sobre os mesmos temas. No 
entanto, devido a um acidente posteriormente com um trator, os médicos 
partiram sem atender à solicitação dos indígenas. 

V - ASPECTOS MAGICO-RELIGIOSOS 
DO COTIDIANO 

A - REDISTRIBUIÇÃO MAGICA NO RITUAL DO "PORGAHOK" 

Os Krahó são conhecidos pelo grande número de seus ritos. Assim, no 
cotidiano da aldeia sempre se está preparando um ou vários amnikhl'9• 

Na ida do G. T. para a aldeia do Rio Vermelho falava-se muito no 
grande amnikhí'' que estava sendo preparado. E, durante a nossa permanência 
na área, o tempo interno à comunidade era vivenciado a partir da realização 
deste amnikhí''. As atividades eram pensadas e classificadas em função da sua 
relação com a festa. 

Como atividades preparatórias eram entendidas aquelas que envolviam 
a confecção de objetos a serem usados na própria festa - colares, esteiras, 
bainha no kupentxe - ou que seriam trocadas ou vendidas revertendo-se em 
dádivas a serem ofertadas durante a festa. 

As atividades marcadas para acontecerem depois do amnikhi-se caracte
rizavam pela permeação de valores do mundo dos brancos ou iriam acontecer 
fora da aldeia: plantação da roça mecanizada, curso de mecânica em ltacajá, 

' viagem a Goiânia, visita a amigos em São Roque, venda de artesanatos em 
São Paulo. 

A festa a que todos se referiam era o porgahok - rito de final de luto. 
A data de sua realização sempre era indicada para "daqui alguns dias" e foi 
várias vezes alterada. Neste põrgahok seriam 11despachados" dois mortos: 
Polyana (bebê de alguns meses) e Manoel Bertoldo (velho de, aproximada
mente, uns setenta anos). O primeiro havia falecido há uns sete meses e o se
gundo há uns quatro meses daquela data. 

Os presentes contratuais constituem parte fundamental na realização do 
Porgahok. Os parentes mais próximos têm a responsabilidade de oferecer 
presentes a todos aqueles que choraram o morto, que o abraçaram e que 
mantiveram luto até a realização do ritual - não cortaram o cabelo e nem 
usaram pintura corporal. 

9 . Amnikhi: nome dado a qualquer tipo de festa. Significa ''alegria ". MELA TTI, J. C. 1978. p. 14 
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Estes presentes se constituem, principalmente, em panelas, tecidos e 
colares. Contudo, a farta distribuição de carne à comunidade também faz 
parte da dádiva a ser oferecida pela famflia do morto aos membros da aldeia 
e seus convidados. Isto acontece no dia em que o morto deixa a aldeia dos 
vivos e parte, definitivamente, para a aldeia dos mortos. 

O amnikhi-do Porgahok acontece quando a acumulação de dons é 
suficiente para a homenagem que se quer prestar ao morto. A generosidade 
é uma qualidade muito valorizada entre os Krahó. Logo, quanto mais genero
sa for a retribuição nos ritos funerários maior importância é reconhecida aos 
mortos e maior o prestígio da fami'lia responsável pelo Por.qahok. 

Para "despachar" o Porgahok, vários mecanismos são utilizados na aqui
sição dos presentes. Um deles é o pedido de ajuda aos aliados brancos. No 
caso deste Porgahok um dos filhos do velho Bertoldo já havia ido visitar os 
amigos de São Paulo, lá conseguindo cortes de tecidos e alguns quilos de 
miçanga. O próprio batizados dos membros do G. T. poderia ser incluído 
nas articulações que permitem a entrada de bens necessários para a realiza
ção da festa, pois, entrando no sistema social da aldeia, através da nominação 
conferida pelo batismo, cabe aos brancos a oferta de presentes e, principal
mente, serem generosos. No caso do G. T. do Rio Vermelho, os Keti e as 
tüi foram presenteados com cortes de tecido, pilhas para os gravadore5, café, 
açúcar e miçangas. Contudo, os membros do G. T. também adquiriram obje
tos de fabricação indígena, através do sistema de troca ou de remuneração 
em espécie o que permitiu aos membros da aldeia a aquisição de outros bens 
a ( inexistentes. 

Outro mecanismo utilizado é a negociação com os sertanejos que 
moram perto da aldeia, do outro lado do Rio Vermelho. Existe entre os dois 
lados do rio uma troca constante de objetos e de favores. Nos cerrados e 
campinas da área indígena Krahó a caça praticamente desapareceu. Assim, 
qualquer amnikh1- fica dependendo dos recursos da aldeia para adquirir a 

carne junto aos regionais1 0
• Para este Porgahok, foi necessária também a 

compra de farinha pois a plantação de mandioca, da roça de toco, não havia 
sido boa. Os Mehin, como já dissemos anteriormente, fabricaram esteiras, 
bolsas e colares para conseguirem os recursos necessários para estas compras. 
Contudo, na negociação com os sertanejos da região está também em circula
ção alguns conhecimentos que a sociedade indígena detem, como a sua 
medicina. Os sertanejos procuram os xamãs da aldeia para a cura de algumas 
doenças e muitas crianças - segundo uma velha índia - - nasceram com a 
ajuda das parteiras da aldeia. Neste perfodo em que passamos na Aldeia do 
Rio Vermelho, os sertanejos procuraram os mehin para conseguirem açúcar e 

10. Na aldeia a comunidade é responsável pela criaç6o do rt1banho de gado. Existe o compromisso de 
nlo abate de rt11e1 para que o rebanho aumente. Algumas famílias criam galinhas e porcos. 
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café (trazidos pelo G. T.) bem como se dirigiam ao líder da aldeia para que 
este permitisse aos médi.cos examinarem alguns membros das famílias serta
nejas vizinhas. 

Por fim, outro mecanismo que influenciou na preparação do Porgahok 
foi o recebimento da aposentadoria 1 1 

• Quando acreditávamos que a festa 
estava para acontecer, fomos informados de que as pessoas iriam a Carolina 
para receber o dinheiro da aposentadoria. De fato, foi só dois dias depois da 
volta desta viagem que aconteceu a festa. Nesta viagem, feita no barco 
recém-adquirido, praticamente toda a aldeia participou. Isto porque todos os 
membros da comunidade queriam ter roupas novas para a festa - calções, 
Kupentxê - e sandálias havaianas. 

O responsável direto pela preparação das dádivas é o chefe do núcleo 
familiar. No caso do bebê, era o avô materno. No Porgahok do velho Bertol
do, era o genro que, com sua morte, assumiu a chefia do seu núcleo familiar. 

Não temos dados suficientes que nos permitam interpretar o fato de 
que os dois mortos tenham sido "despachados" num mesmo dia e, aparente
mente, através do mesmo ritual. Contudo, observamos a existência de uma 
relação de parentesco permeando os dois núcleos familiares envolvidos. Em 
primeiro lugar, o genitor do bebê morto era filho do velho Manoel Bertoldo. 
Em segundo lugar, Valdomiro - o genro que assumiu a chefia do núcleo 
familiar do Bertoldo - era irmão da avó materna de Polyana. 
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11. Há várias pessoas aposentadas por idade. Percebemos, naquela época, muitos homens ainda jovens 
- na faixa dos 30, 40 anos - falando que gostariam de se aposentar. 
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Outro aspecto importante a destacar é que o caráter aparentemente 
voluntário e livre das dádivas é regulado pelas relações de prestígio e manu
tenção da liderança dentro do grupo. No caso presenciado na Aldeia do Rio 
Vermelho, um dos responsáveis pelas dádivas era o antigo cacique e líder no 
processo de mudança da aldeia para aquela região - Valdomiro KRAK. 

Os presentes ofertados pela família do morto operam no sistema simbó-
1 ico da comunidade como a retribuição mágica que garante a ordem das 
relações estabelecidas entre os mortos e os vivos. Por ocasião do ritual de 
saída de luto, os parentes se despedem pela última vez de seus mortos, defi
nindo os limites dos espaços entre a aldeia dos vivos e a dos mortos. 

Todos os membros da comunidade que ajudaram a "despachar" o 
morto são recompensados. A retribuição mágica garante, por outro lado, 
o resgate da unidade da comunidade dos vivos, reforçando a solidariedade 
e os laços de parentesco. 

Estas relações extrapolam os limites da própria aldeia e se estendem 
para aquelas onde moram os parentes dos mortos. No caso deste Porgahok, 
assim que os responsáveis pela preparação dos dons deram por concluída a 
tarefa, foi mandado o trator para a Aldeia da Cachoeira levando o portador 
que voltaria logo a seguir com os convidados. 

B - A MAGIA DOS BURITIS NA VIDA KRAHO 

As corridas de tora estão sempre presentes no cotidiano da vida Krahó. 
Dela participam homens, mulheres; adultos e adolescentes. As toras são 
normalmente de buriti, mas o cano de PVC também pode ser utilizado no 
caso das corridas de velocidade. A organização das corridas pode estar 
relacionada a um rito preciso ou simplesmente como momento de encontro 
no final da tarde, antes do banho lio rio e do encontro no Kà. 

Durante a permanência na aldeia do Rio Vermelho, participamos 
de algumas corridas. A divisão dos participantes é feita por sexo, por metade 
ou por sorteio. Assim, há a corrida dos homens e a das mulheres e os partidos 
que definem os competidores são as metades fundamentais: Katamyê e 
Wakmenyê. Contudo, no ritual do Tép Teré a escolha é feita arbitraria
mente por quem vai correr. Desta forma, se opta em ser da metade de Tép 
(peixe) ou da metade de Teré (lontra) 1 2

• 

Quando o G. T. chegou à Aldeia do Rio Vermelho, houve corrida na 
tarde do batizado e no dia seguinte. E posteriormente, desde que a maioria 
dos membros da comunidade estivesse presente, a corrida do final de tarde 
acontecia. As competições só foram interrompidas quando houve um aciden-

12. Sobre este r i tual, ver MELA TTI, J. C., 1978. p. 91. 
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te com o trator, quando da viagem a Carolina e quando um grande grupo . 
saiu para caçar. 

No ritual desta corrida, não há interdição quanto à participação. O 
único impedimento é determinado pela condição física do interessado. Para 
as corridas, as mulheres se reúnem no l11ltr 1 3 das mulheres conforme a hora 
combinada e se preparam, amarrando uma fita de folha de buriti no Kypen
txê. Os homens, por outro lado, se reúnem no Wrtl dos homens e se adornam 
com uma espécie de gravata feita com a mesma fita de buriti, cujas pontas 
- às costas - chegam até à altura das pernas. Usam também uma tiara 
confeccionada com a fita de buriti já mencionada. Após estes preparativos, 
eles saem da aldeia e vão ao encontro das toras que foram cortadas e que 
estão a uma certa distância da aldeia, no mato. 

Na forma de corrida mais freqüente, os corredores percorrem o Kríkapé 
(caminho circular), se revezando no carregamento da tora e a jogam em 
frente à casa do W1ti' ou no Kà. Existem outras modalidades de corrida em 
que a disputa pela resistência em carregar a tora é substituída pela agilidade 
e rapidez em passar para o seu companheiro o bastão, a flecha ou o cano de 
PVC. 

Ora, o que nos interessa nesta descrição é caracterizar estas corridas 
como espaços de convivência onde as regras não definem espaços de interdi
ção. As toras podem ser vistas e tocadas por todos aqueles que se auto
definem como participantes da competição. 

As toras do Porgahok, contrariamente às mencionadas acima, se situam 
num espaço protegido e isolado. Os participantes diretos da preparação da 
corrida e de outros aspectos do ritual são definidos pela relação de paren
tesco e/ou de especialidade - caso do cantador. 

As toras de buriti não pertencem mais ao universo das brincadeiras, 
mas se revestem, no momento deste ritual, de características mágico/ reli
giosas que perpassam as relações sociais do grupo. Durante a corrida do 
Porgahok, os troncos dos buritis confirmam visualmente - através da pintura 
e empenação das toras - a presença dos mortos no ritual. t este aspecto 
sagrado das toras do Porgahok que vamos mostrar através da descrição do 
ritual. 

13. "Cada aldeia geralmente tem mais de uma casa de wi'ti', onde terminam as corridas de toras ou de 
varas. Wlt'i é um menino ou menina, que ainda nio alcançou a puberdade, associado a um grupo do 
sexo oposto. Geralmente numa aldeia há uma menina Witi associada aos homens adultos; uma 
outra menina Witi associada aos meninos; e um menino WTti associado às mulheres (crianças e 
adultas). A casa onde mora uma criança Wl\i está aberta ao grupo associado com ela. Seus compo· 
nentes af podem comer, descansar, conversar, como se estivessem na própria casa materna". ME· 
LA TTI, J. C. 1978. p. 39. 
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Os Krahó praticavam, até, aproximadamente, 19261 4
, o enterro se

cundário1 5
• No ritual observado no Rio Vermelho, não foi percebida a 

recorrência a esta prática. A sepultura do bebê estava localizada ao lado da 
casa dos seus avós maternos, próxima ao Kríkapé, estando cercada com 
estacas. Ao contrário desta, a sepultura do velho Manoel Bertoldo não era 
visível aos que circulavam pela aldeia. Diziam que ela estava ao fundo do 
terreno onde se situava sua maloca. Contudo, em nenhuma situação foi 
pos~ível conhecer o local. Em ambos os casos, não se evidenciou a exuma
ção dos corpos. Não foi também registrada a presença de cemitério, estando 
as sepulturas localizadas na periferia da aldeia. 

Se, por um lado, os restos mortais não mais se fazem presentes no ritual 
de saída de luto, por outro lado, simbolicamente, as toras do Porgahok conti
nuam a representar o morto. E é através destas toras que a comunidade traz, 
pela última vez, de volta os seus mortos. Circulando com eles ritualistica
mente pelos espaços públicos (Kà e Prlkarâ1 e privados (maloca da mãe, no 
caso de Polyana; maloca da esposa no caso de Manoel Bertoldo). 

Com a saída do portador para convidar os moradores da Aldeia da 
Cachoeira, os membros da Aldeia do Rio Vermelho ultimaram os prepa
rativos para a realização do ritual. Estes convidados chegaram na manhã 
seguinte. 

Nesta mesma manhã, as mulheres responsáveis pelo corte de cabelo e 
pela pintura corporal já começaram as suas atividades1 6

• E todos aqueles que 
deixaram o luto, nesta ocasião, dirigiram-se à casa do Valdomiro ou do Boni
fácio para cortarem os seus cabelos e terem os seus corpos pintados. Os cabe
los também foram besuntados com óleo de buriti, o que os deixa brilhosos, 
tornado-se, em conseqüência muito admirados. 

Após o corte de cabelo de todos os enlutados, incluindo os convidados 
da Cachoeira, as pessoas presentes na casa, inclusive as cortadoras de cabelo, 
participaram do choro ritual. Logo após, as mulheres que ajudaram no corte 
de cabelo receberam dádivas (dez panelas de ferro foram distribuídas). 

14. CARNEIRO DA CUNHA, Manuela. 1978. p. 95. 
15. " Consistia eue enterro na exumação do cadáver, seguida da limpeza e lavagem dos ossos que, pin 

tados de urucu, eram embrulhados em uma esteira nova e inumados em um buraco fundo". Idem, 
Ibidem. 

16. A pintura corporal é feita de acordo com a metade a que se pertence: Katamyi ou Wakmenyl. 
para a realização das pinturas foram utilizados dois procedimentos, ambos realizados em duas eta· 
pas. 19 procedimento: Utilizando-se o pau de leite, desenha-se o corpo e sobre este passa-se o car· 
vlo. Depois de seco, lava-se e passa-se urucu nos espaços não coloridos de preto. 2!> procedimento: 
Rala-se o jenlpapo• verde e com ele fazem-se desenhos no corpo. Isto deve ser feito de manhã e 
deve-se deixar o corpo descoberto para não manchar. Depois de umas doze horas, os desenhos 
adquirem cor azul escuro. Af, pintam-se de urucu os espaços nlo coloridos de azul. 

A pintura de urucu é feita util/zando·se a massa de urucu, previamente preparada. A mulher que 
vai pintar segura a bola de urucu numa das mãos, mastiga um pedaço de cfJco e cospe na outra 
mão, passando em seguida esta mio na bola de urucu. Assim feito, pinta-se o corpo com esta mio. 
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Na parte da tarde, as mulheres do núcleo familiar responsável pelo 
Porgahok cozinharam arroz e carne que foram distribuídos, à noite, no Kà 
para todos os membros da aldeia. Nesta ocasião, houve muitos cânticos e 
distribuição de presentes. Os 'membros da aldeia devem passar a noite que 
precede a corrida do Porgahok acordados, cantando e chorando. Deve-se 
ficar junto à família do morto, pois o Karõ1 7 do defunto volta à aldeia e 
tenta, neste momento, levar um parente seu para a aldeia dos mortos. Com o 
início da chuva - muito freqüente na época de dezembro e janeiro, nesta 
região - as pessoas foram deslocadas para a casa do Bonifácio. Conseqüen
temente, houve dispersão de alguns que voltaram para suas malocas. 

A responsabilidade em cortar as toras do Porgahok ("preparar") ficou 
com Jorge TUMKÔ, o cantador da aldeia. Só ele sabia o local exato onde elas 
se encontravam. Ninguém mais poderia vê-las até o momento da corrida. 

Ao amanhecer, após a noite de vigi'lia, os membros da aldeia se desloca
ram até o local onde se encontravam as toras. TUMKÔ havia escolhido um 
lugar que fica para além da roça mecanizada, no caminho que vai para a 
Aldeia da Cachoeira, no lado oeste da Aldeia do Rio Vermelho. As crianças, 
alguns velhos e os membros do G. T. foram levados de trator. Nele também 
foram conduzidas duas crianças do wltl. Outras duas que tinham por volta de 
dois anos de idade aguardaram as toras na aldeia. 

Foram cortadas quatro toras, duas para cada morto. Pintadas de urucu 
e empenadas com penas brancas, duas tinham listas verticais (wakmenyê) e 
duas listas horizontais (katamyê). Esta preparação se dava com as toras colo
cadas diretamente sobre o solo. 

Contudo, terminada a preparação das toras, elas não mais entraram em 
contato com a terra. Aí, no mato ainda, o chão foi forrado com folha de 
buriti, coberto com panos novos e sobre estes .foram colocadas as toras. Estas 
também foram cobertas com panos novos e coloridos. Ao mesmo tempo, o 
cantador se prepara amarrando o txe1 8 na perna. Neste momento, os witi 
sobem sobre as toras; e os parentes, sentados no chão e recurvados sobre as 
toras, participam do choro ritual. Concomitantemente, o cantador, dançan
do, executa um canto funerário dando várias voltas em torno das toras. 

1 mediatamente, as toras são erguidas e carregadas por homens e mulhe
res que, correndo, chegam até o Kà. Ao final do caminho radial (pri"karã), 
algumas mulheres mais velhas esperam os corredores com cabaças cheias de 
água dando-lhes um rápido banho. 

Mais uma vez, o chão é forrado com tecidos para que as toras sejam co
locadas. Assim que são preparadas, os wiºti° são introduzidos no pátio, pelo 

17. "Karõ" (no coletivo, mekarõ) designa o principio pessoal que perdura depois da morte ( . . . ) Entre 
os denotata da palavra figuram a fotografia, o reflexo, qualquer imagem do corpo" CARNEIRO 
DA CUNHA, Manuela. 1986. p. 65. 

18. Objeto ritual feito com pontas de cabaça. t usado pelo cantador na cintura ou amarrado na perna. 
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mesmo caminho por onde os corredores passaram, e são colocados sobre a 
tora. 

Terminada esta parte, as toras são conduzidas às malocas dos núcleos 
familiares a que pertenciam os mortos, através dos respectivos pri·karãde suas 
residências. 1: no interior das casas que acontece o último choro ritual. Os 
mortos são, pois, simbolicamente conduzidos do espaço público - kà - para 
o espaço doméstico - as malocas da periferia da aldeia - antes de partirem 
para a aldeia dos mortos. 

o 

CHEGADA 

DAS TORAS 

BONIFÁCIO 

KROKROK 

1 

• 

VALDOMIRO 
KRAK 

L 

Ao analisar o ritual do Porgahokno contexto da vida da aldeia, pode-se 
dizer que ele representa um momento de passagem entre duas estruturas 
distintas: a aldeia dos vivos x a aldeia dos mortos. 

Enquanto momento de liminaridade, todas as atividades cotidianas da 
aldeia - ir à roça, caçar, a corrida cotidiana de tora - ficaram suspensas. 
Por outro lado, o caráter mágico-religioso do momento se evidencia por mui
tos aspectos: as interdições de local (não conhecer previamente o lugar de 
preparação das toras); a separação dos parentes em grupos durante o choro 
ritual; as interdições relativas ao contato entre as toras e a terra. 

O Karõ que amedronta as pessoas nas noites escuras e de chuva possui 
propriedades perigosas que são afastadas através do "despacho" definitivo 
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do morto. Em torno desta situação de ameaça, os membros do grupo se 
unem e, através da simbolização das toras, resgata o karõ do morto para o 
centro dos acontecimentos - · Kà, residência familiar - e assume o controle 
da situação "despachando-o" para a aldeia dos mortos. A suspensão tempo
rária dos papéis definidos para o cotidiano finaliza com o processo contínuo 
de resgatar o caráter profano das toras do ritual , tornando-as simples toras de 
buriti de uso cotidiano e doméstico. Imediatamente após o choro ritual, as 
toras são lançadas para fora das malocas. E, no transcorrer do dia, as toras 
passam por várias formas de utilização. De início, servem de assento na área 
reservada à cozinha, na casa do Bonifácio, para que as mulheres conversem 
após o ritual. Uma outra é colocada na porta dowiti" das mulheres - casa do 
Chico Cacheado - para impedir a entrada de animais domésticos. Outra foi 
objeto de brincadeiras infantis durante todo o dia. No final da tarde, duas 
toras foram quebradas e transformadas em galinheiro. 

Na dinâmica da cultura Krahó, as toras de buriti passam de objeto 
mágico a objeto utilitário no mesmo processo rápido com que eles vivem a 
passagem de um rito para outro. Algumas horas após terem encerrado o 
Porgahok, os homens se reuniram no Kà para combinarem a realização do 
Tép Teré. Este ritual começou à tarde e estava previsto para durar alguns 
meses. 

Contudo, a magia dos buritis, na área Krahó, não se restringe às práticas 
religiosas. Ela permeia a visão da vegetação e o sabor dos alimentos. A gene
rosidade de homens e mulheres se evidencia na oferta do suco de buriti, de 
um punhado de côco ou no convite para se sentar na tora que fica no cantinho· 
da maloca. A magia está incorporada no dia-a-dia das relações entre homem e 
natureza e na transformação desta em elemento cultural. 

VI - 11NOME DE KUPEN OU 
NOME DE MEHIN?" 

A - PERSONAGEM E NOÇÃO DE PESSOA PARA OS KRAHO 

• 

A transmissão dos nomes é uma das instituições fundamentais na 
sociedade Krah61 9

• É através da nominação que um indivíduo tem asse
gurada a sua participação na rede das relações sociais estabelecidas pelo gru
po e construída a sua identidade social. Ao receber um conjunto de no-

19. MELA TTI, 1968. 
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mes2 0 , o indivíduo Krahó recebe um conjunto de papéis pré-determinados 
que serão constitutivos do personagem que ele interpretará enquanto ator 
social: 

1. vinculação às metades Wakmenyê ou Katamyê 2 1
; 

2. participação especial em determinados ritos; 
3. estabelecimento de uma relação especial com os "amigos formais" 

através da "amizade formal" que é marcada essencialmente por uma relação 
de evitação e solidariedade entre duas pessoas (usa-se o termo hõpl'~para os 
homens e pitxoi para as mulheres)2 2

; 

4. emprego dos mesmos termos de parentesco que aqueles usados por 
seu nominador2 3

• 

O estoque do conjunto de nomes parece ser limitado, acontecendo de 
várias pessoas, no conjunto da sociedade Krahó, possuírem o mesmo nome, 
mas, tendo nominadores diferentes. Com a repetição de papéis e persona
gens, a variação acontece em função dos atores sociais. Retomando o exem
plo de Jorge TUMKÔ, citado no Item A, Parte 11 deste Relatório: 

1. Jorge TUMKÔ, que é o cantador oficial da Aldeia, tem também os 
seguintes nomes: PURl:TEl, TXEBRAf e KROWRAN. Ele é chamado por 
todos de TUMKÔ. Ele é bom caçador e é o Cantador da Aldeia. 

2. O nominador, ao dar o seu nome para um fl'ANTU, tem o seu esto
que reduzido. Ao perguntarmos a cada membro da aldeia sobre os seus no
mes pessoais, eles só falam sobre aqueles que ainda não foram dados. Acon
tece de existirem indivíduos adultos que só deram um nome e, ao contrário, 
outros que já deram muitos, conservando só um ou dois. 

3. As relações de evitação e solidariedade estabelecidas pela amizade 
formal permanecem, independentemente da perda do nome. Assim, TUMKô 
tem relações de evitação e solidariedade com determinados indivíduos sem 
que esta relação esteja explicitada na série de nomes por ele nomeada nesta 
ocasião, pois o nome que a determina já foi dado a algum fl>ANTU. 

4. Ao contrário, existem amigos formais que são explicitados de ime
diato pelo nome. TUMKô mantém com Juca NA TXO (XYKXYK, PURt-

20. Os nominadores preferenciais são o irmão da mãe para as crianças do sexo masculino e a i rmã do 
pai para as do sexo feminino. 

21. "Uma série de slmbolos está ligada a essas metades. A primeira se ligam o dia, a estação da seca, o 
oriente, o pátio da aldeia, as palhas para enfeite de cor clara. A segunda, a noite, a estação chuvo
sa, o ocidente, a periferia da aldeia, as palhas para enfei te de cor escura, as listras horizontais da 
pintura do corpo, a sucurlju, etc . .. Além da participação em vários ritos, cada uma dessas metades 
fornece dois orientadores das atividades da aldeia, os "prefeitos", que exercem suas funções duran
te a estaçlo correspondente à metade de que são membros. Convém esclarecer que somente este 
par de metades engloba como membros as mulheres segundo o mesmo critério aplicado aos indi
víduos do sexo masculino '~ MELATTI, 1971. p. 140-141. 

22. CARNEIRO DA CUNHA, "Amizade formal, companheirismo e a noç6o de Pessoa': 1968. p. 74 
88 e " De amigos formais e pessoa; de Companheiros, espelhos e identidade': 1986, p. 53. 

23. Ver o Item A, Parte li deste Relatório ("Inserção da Equipe de Trabalho na Sociedade Krahó" ). 
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TEI, KRÃ PAM, AA TAR, KA KOTSEN) uma relação de amizade formal, 
pois na série de nomes próprios de cada um existe um nome que lhes é 
comum: PU Rl:TEI. Os nominadores não foram os mesmos, mas a relação 
determinada pela instituição criada por esta sociedade é a mesma para todos 
os atores que nela atuam, determinando a forma de relação entre Jorge e 
Juca. 

Melatti em seu artigo "Nominadores e Genitores" - citado inúmeras 
vezes neste relatório - chamou a atenção sobre a distinção para os Krahó 
entre identidade biológica2 4

, determinada pela consangüinidade, e identi
dade social, determinada pela nominação. Manuela Carneiro da Cunha, além 
das noções de papéis e personagens, trabalhadas por Melatti, desenvolve a 
noção de Pessoa - "ideário sobre o que constitui a individualidade de um 
homem"2 5 - a partir da instituição "amizade formal" entre os Krahó. Para 
ela, o companheirismo ikhuanõ : meu companheiro - mais abrangente do que 
a "amizade formal" indica "as crianças nascidas no mesmo dia (mas aparen
temente não os gêmeos verdadeiros), rapazes que foram krãrigaté, isto é, 
chefes de metades de iniciandos, durante o mesmo ritual de iniciação, seja 
no Pempkahok ou no Ketuaye, as moças que foram associadas a um mesmo 
grupo na mesma celebração de um destes rituais, os homens que foram pre
feitos do pátio, ofício sempre investido em dois incumbentes, na mesma esta
ção do mesmo ano, e assim por diante". (CARNEIRO DA CUNHA, 1986. 
p. 58). 

Continuando seu raciocínio, ela coloca que a noção de companheirismo 
seria "a imagem especular" da ação de duas pessoas: 

· - companheiro de todas as horas 
Companheirismo = - companheiro de todas as atividades 

- camaradagem descontraída 
- discurso sem restrição 
- troca cerimonial de mulheres 

- repetição do sofrimento do outro e depois o 
recebimento de bens materiais por isto. 

Avançando um pouco mais na discussão, Manuela levanta a hipótese de 
que "amizade formal" e o "companheirismo" têm a ver com a noção de 

24. usegundo os fndios Krahó, o pai forma o corpo do filho pela acumulaçlo de sémen no ventre da 
mãe. Uma só cópula não basta para gerar um outro indivíduo. Caso uma mulher tenha relaç&Js 
•xuais com mais de um homem durante o perfodo da gravidez, todos são considerados como 
tendo contribuído com seu slmen para a formaç6o do corpo da cr iança. Por isso, todos serão 
reconhecidos como seus genl tores". MELA TTI, 1978. p. 55. 

25. 1986. p. 53. 
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pessoa entre os Krahó. 
2 6 

Para ela o 11companheiro" seria o mesmo, o 
reflexo do ator em outro ator em seus aspectos biológico, ritual e político.: o 
"amigo formal" seria o outro que marcaria, assim através da alteridade, a 
dinâmica da construção da pessoa "como ser de autonomia"2 7

• A noção de 
pessoa para os Krahó se constrói na relação deste eu/mesmo no outro com 
este eu e o outro. 

Retomando nosso exemplo : 

identidade biológica identidade social noção de pessoa 

Pai: José KATXETA KETI: Eusébio construída na 
• Mãe: Joaquina Nomes: TUMKÔ relação entre: 

Jorge a. ami9)s formais 

TUMKÔ determinação de: b.companheiros 
-metade: Katamyê 
-ritual 
-amigos formais 
·termos de parentesco 
do Keti 

Contudo, se a noção de pessoa é uma categoria histórica e cultural, cuja 
emergência está ligada à condição de tempo e de espaço, modos de organiza
ção, de ação e de pensamento (Carneiro da Cunha, 1986: 54), uma questão 
se coloca: A noção de pessoa na sociedade Krahó foi até agora pensada em 
termos unicamente das estruturas e instituições internas à própria sociedade 
Krahó. No entanto, as alterações levadas a efeito pelo contato interétnico 
não influenciariam na construção da pessoa? Ou melhor, ao se discutir a no
ção de pessoa em qualquer sociedade indígena não deveríamos pensar tam· 
bém nas características que compõem a discrição de identidade étnica (ori· 
geme formação)? 

A autonomia e individualidade de um homem - no caso Krahó - pare
ce-nos que passa através da relação estabelecida pelas instituições do seu gru
po social ("amizade formal"/ "companheirismo"), mas também pelas rela
ções do seu grupo com a sociedade envolvente. Mais particularmente com os 
regionais e com os visitantes brancos. 

Ao serem indagados quanto a seus nomes, os Krahó perguntam: Você 
quer saber o meu nome de A1ehín ou de Kupen? E todos os indivíduos, com 

26. 1986. p. 53. 
27. Idem. 
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exceção dos recém-nascidos, se apresentam com seu nome de Kupen: Jorge, 
Tiberina, Bonifácio ... Nomes que remetem a indivíduos da sociedade envol
vente com os quais seus genitores, de uma forma ou de outra, estabeleceram 
contatos e com os quais mantêm ou mantiveram uma relação de aliança. No 
caso da Aldeia do Rio Vermelho, aparece um índio cujo nome é Baú (expii
cação dada: lugar de guardar as coisas). Neste caso, parece-nos que houve a 
apropriação de um nome da 1 íngua portuguesa, mas a categoria de escolha 
obedeceu à categoria utilizada pelos Krahó - objetos, animais e plantas com 
os quais eles se relacionam no cotidiano. 

Os nomes de Kupen são utilizados na cidade ou quando recebem os visi 
tantes brancos. No entanto, quando a permanência dos brancos na aldeia se 
prolonga e a convivência se intensifica, os "nomes de A1ehin" vão adquirindo 
preferência nos diálogos. Num primeiro momento, são Bonifácio, Luzia, Ma
ria da Graça ... Depois, são KROKROK, RAPÔK, KAIARI. .. O significado 
desta dupla nominação trazida pelo contato interétnico não deveria ser pen
sado como parte de um conjunto mais abrangente, instaurador da noção de 
pessoa? 

Os nomes de Kupen representariam um espaço de liminaridade no con
tato interétnico, onde os nomes próprios de A1ehin só seriam revelados quan
do os Kupen se tornassem aliados e passassem a pertencer mesmo que simbo
lica e temporariamente à sociedade Krahó? Ou, por outro lado, seriam dados 
significativos do processo de submissão da sociedade indígena à sociedade na
cional, quando os Mehin assumem, enquanto identidade social, os nomes de 
Kupen? Como disse Aleixo POH 1, certo dia na rodoviária de Goiânia: ''Agora 
só vou falar língua de Mehin com vocês. Por que eu posso aprender o Portu
guês, os costumes de branco ... e vocês não falam Krahó?" 

• 
· B - CONJUNTO DE NOMES 

Para o levantamento do conjunto de nomes transmitidos pelo nomina
dor de cada membro da Aldeia do Rio Vermelho, foi feita uma visita a cada 
grupo doméstico2 8

, seguindo os mesmos roteiros e numeração definidos para 
a visita médica. Em cada maloca, um membro se prontificou a ser o infor
mante. Os nomes em Krahó foram gravados - para posterior transcrição fo
nética -, anotados e a explicação de cada um deles foi feita em português. 

28. "O grupo doméstico, isto é, aquele grupo de pessoas que habitam uma s6 CB$8, n6o é organizado 
do mesmo modo em todas as tribos: varia segundo os costumes de cada uma. "MELATTI, 1983 
p . 77-78. 
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Na apresentação do conjunto de nomes foram observados os seguintes 
critérios, seguidos de algumas explicações: 

1 - o número do grupo doméstico está de acordo com os números 
apresentados no mapa 11, em anexo; 

2 - o diagrama de parentesco é relativo aos membros de cada grupo 
doméstico visitado; 

3 - a ordem de apresentação interna aos conjuntos de nomes para cada 
grupo doméstico obedece à numeração estabelecida no diagrama de parentes
co; 

4 - a ordem da numeração adotada no diagrama de parentesco diz res-
peito: 

a. em primeiro lugar, à idade dos parentes consangüíneos; 
b. em segundo lugar, à entrada dos parentes afins no grupo doméstico; 

5 - o conjunto de nomes é estabelecido a partir do nome de Kupen, 

pois, por um lado, ele é único e, por outro, é com este nome que os Krahó se 
apresentam de imediato. 

1 

A receptividade quanto ao falar sobre os nomes dependia muito do ní
vel e da intensidade das relações estabelecidas entre os antropólogos e os in
dígenas. Alguns indivíduos ficavam entediados em falar sobre seus nomes, 
pois não entendiam que interesse os antropólogos podiam ter em fazer tantas 
perguntas. • 

Logo que chegávamos às malocas, eram os homens que se prontificavam 
como informantes, geralmente o chefe do grupo doméstico. Contudo, no 
transcorrer da pesquisa, percebemos que eram as mulheres mais velhas da ca
sa que se lembravam de todos os nomes; seus significados; de todas as Tüi e 
Ketí, sentindo prazer em conversar sobre a nominação e passando mesmo 
muitas horas falando sobre este assunto. As mães faziam questão de lembrar 
o nome e o número dos filhos que faleceram ainda bebês. Quanto às crianças, 

aquelas que têm menos de três anos, geralmente, ainda não têm nomes de 
Kupen. 

Como muitas mulheres não falam o português, ou o falam pouco, os 
homens da casa faziam a tradução. Mas, muitas vezes, a limitação do vocabu
lário não permitia uma explicação precisa do que estava sendo dito. Por ou
tro lado, observamos que um mesmo nome em Krahó recebeu mais de uma 
explicação em Português. 

Quanto aos grupos domésticos, percebemos que muitos deles são com
postos por famílias extensas, mas encontramos alguns que são formados por 
fam ilias elementares. 
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MALOCA 1 
GRUPO DOMESTICO DO JOSE BONIFÁCIO KROKROK 

3 

+ 

1. José Bonifácio 
KROKROK 
ITÔT 
HARAKAIKôRU 

2. Tiberina 
PUKTO 
AKOKRô 
NONTEKO 
KAKOROCUE 
HOMPECUE 
KUUPtN 
KRATICUE 

3. R icardina 
TE BRAN CUE 
MRÃE ITI 
NUN KAN KROT 
NON Tôl 
HUO KUA 

4. lida 
ATUKOI 
KUAMPt 
IN TO HOK 

NUNKTUA 
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6= 
9 4 

6= 
10 5 

6 

passarinho (coruja) 
ponta da folha (de cana, banana) 
pena de si riema 

urucu cozido 
tiririca fedendo 
couro (de qualquer bicho) 
mel (de abelha) 
bicho bebeu água 
mangaba 
"craíba'' (árvore que dá folha-lixa) 

• peixe 
ema 
pegou pedra na mão 
pulando 
um quarto (de qualquer bicho) 

• capim 
óleo para passar no cabelo 

• 

7 

resina de pau de leite ou urucu para pas
sar no rosto 
"mão" (de qualquer bicho) 



5. Ceei 
Pó TUAN 
PRU PRU 
l\ION TOT 
KOT KREH 
Kô NAN RÊ 

6. Ronaldo 
TXÊ GA PRO 

PAR KAN PEN 
KA HU TI 
PAPTÔ 

7. Gerval 
HUGAPI 
KEN KROK 
TXO NON 
HO KÃ 
KÃ PU TIN 

8. Cleosi 

TXOI 
PRt TUK 
VO HU TI 
HON TE HO 

9. Lindomar 
HOK HI 
l\IAK 

PRÉK HÔK 

10. Eusébio 
PtP HA 
KAA 
KA IUI 

gordura de veado 
gato maracajá 
abanando fogo 
cachimbo de palha 
atravessar o riacho 

chocalho de ponta de cabaça pintado de 
urucu 
(pé de mel) mel que mora no pé de ego 
amendoim 
praké (peixe elétrico) 

• 

1 

folha suja 
bicho que anda com pedra . 
insosso 
folha pequena 
couro crosso (ex. anta) 

. 
pica-pau 
corda pretinha 
palha de pati 
folha de tucum 

osso de gavião 
veado novinho abandonado (barulho do 
choro) 
velhinho que está se pintando 

formigão 
curica (papagaio) 

• ca1u 
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MALOCA - li 
GRUPO DOMESTICO DO JORGE TUMKO 

1. Jorge 
TUMKO 
PURÉTEI 
TXEBRAI 
KROWRAN 

2. Luzia 
RAPOK 
KÊEKOI 
KRANKRE 

3. Cornel 
TXUKAN 

4. Maria das Graças 
KAIARI 
HORÃ 
KRÃHAK 
NUKUI 
TAAPR.IT 
t\JOKREGAPR'f 
PEMPKUI 

5. Maurílio 
KRUDOKRE 
KUKRAN 
KAIPO 
KUKAve 
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-+ 6 - o :f= 
1 2 

3 4 6 

babaçu (dentro e fora da castanha do -) 

talo de buriti 
morcego 
flor de buriti 

fogo que queima cupim 
unha, "mão" cavando o barro 

três cabeças 

leite de bacaba 

bicho que está subindo no pau 
colheita de arroz 
cabeça seca 
ponta do dedo (da mão) 
rasgar o pano 

• 

goela (de animal) sem coisas, vazia 

passar urucu 

porco cego 
mel em cima do pau 
cordinha de imbira 
água corrente 



6. Derlindo 
HÜKUOP 
RÜURUK 

unha 
galho de pau 

MALOCA - 111 . 
Malaca abandonada 

MALOCA- IV 
GRUPO DOMESTICO DO PEDRO CACHEADO • 

Não foi possível repertoriar o nome de seus habitantes, pois a maloca 
estava sempre vazia; os seus moradores se enccntravam sempre ausentes. 

' 
MALOCA - V 
GRUPO DOMESTICO DO JOSE KA TXETA 

6-0 
l 2 

-
+ 

6-
5 .. 3 4 

6 7 

Obs.: usamos o sinal gráfico ... para indicar estado de gravidez. 

1. José 

KATXETA 
POR KA HOK Tt 
CAMIL 

gato pintado 
veado (Suapava) 
pé de Buriti 

49 



2. Joaquina 
PROTXú 
HOIAT 
TON KUI 
KRÓI RI 
KRENT KUI 

3. Maria Rosa 
A KO KUI 
RO PO KUI 

4. Clóvis 
INTtP 
PLO HI 
KATXETA 

5. Francisco 
BAÚ 
TtA TANK 
KRO KÊN 

6. Zelda 
MIN KOI 
ATUKUI 

7. Sandra 
TO KUI 
.TXA RO 

so 

MALOCA-VI 
Maloca abandonada 

MALOCA- VII 
Maloca abandonada 

pé de murici 
folha (de qualquer pau) 
tatu 
osso de papagaio 
periquito 

• • • t1r1r1ca 
sussuarana (cachorro, lontra) 

madura 
flecha 
gato pintado 

malote de couro, baú 
homem sem um pé 
porco 

jacaré 
capim morrendo na chapada 

sambaíba 
manapiba, marriva 

• 



MALOCA - VIII 
GRUPO DOMtSTICO DO MAURfCIO KETPEI 

1. Maur(cio 
K~T Ptl 
Ti:Pl~T 
KOôKO 

2. Tereza 
KATOK 
AKOM 
AI PROKAPRIK 

3. Rosilene 
HOKRA 
TOMKOI 
PRO POK 

4. Agileu 
PÃN 
AKATAKA 
HAMPA 

5. Fabiana 

4 

KROW RAM KUI 
KRAM Hl 

6. Daiana 
l~ON K TOI 
Ti:BRAN KUI 

6-0 
1 2 

6 7 

• 

mato bonito 
peixe pendurado 
periquito Jandaia 

bacaba 
côco da praia 
calango 

arapuá (abelha) 
tatu 
caminho 

arara 
arara 

, 
moco 

flor de buriti 
mato que caiu, está limpo 

maracá 
• p1au 

9 

Sl 



7. João Pedro 
TOO TO 
KAAWAR 

8. João 
KONRÜ 
RON KRA 

9. Gertrudes 
AIKA 

PÜKTÔ 

, 

MALOCA - IX 

doutor . . , 
1na1a 

gomo da cana 
tucano 

pau de leite 
urucu 

GRUPO DOMESTICO DO VALDOMIRO KRAK 

ô 

4 

1. Manô 
WOOPAR 
NUNKTUAH 
TAAP TXI 

2. Tereza 
KO'PA 
TUMKOI 
KRUIHI 
PA'PREH 
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3 2 

5 

ô-0 
=t 1 

6 7 

pé de pati 
m~o de gente 
ti p it i 

braço do rio 
tatu 
osso de papagaio 
muitos antebraços 



3. Valdomiro 
KRAK 
KRATEH 
KAKRO 

4. lvaldo 
KAHOKI 
TEHIAPÔK 
POR HO 

5. Vera Lúcia 
HôHOM 

RôTIKOI 
KUATOT 

6. Cláudio 
POTUT 

KREGAPR"fK 
TXOG Kó KA 

7. Rosa 
WÕME 
TERIKOI 

MALOCA- X 

paca 
perna de paca 
pano pendurado na frente (tanga mascu
lina) 

amendoim 
, 

pe 
tipo de pimenta 

tipo de massa de mandioca (para fazer 
paparuto) 

• sucuri 
triscar no barro 

folha de palha torrada (só fica um peda
cinho) 
cabelo vermelho 
frutos em penca 

. . 
Jogar uma coisa 
pati do brejo 

GRUPO DOMESTICO DO JONÀS INTEP 

6 o 
1 2 

' 

5 6 3 4 



1. Jonas 
INTEP 
PROHI 
KATXETO 
POKAHOKTEH 
PRIE RE K TO TO 

AYPREKAPRIK 
KUKATEP 
IH PREP 
PEHDI ôRU 

2. Adelina 
AHPORd 
PRÔHKÔI 
HA KÔK 
PéJ KAI 
RÓP HI 
KRÃE 

3. Zé Souza 
KAVOLd 
KROG TXO 
TOO TO 
KROKRÔ 
RONDE Ró 
KOOKúLú 

4 . Jaci 
MADJOI 
TOMKOI 
KOOPAH 
KRET KUI 
PAT PRO 
HATXU 
TEP KAPRIK 
KRÕKRIEH 

5. Luci 
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HOM HÔK 
KOOTE KUI 
KOIAIA 
KUPEN TJAR KUA Kô Pó 

. 
peixe 
pau-roxo 
pintado ou pena de siriema 
canela de sussuapava 
costa de siriema 
cara vermelha 
cara vermelha 
olho de planta (de buriti) 
fruta do mato 

rabo 
sapo andando 
coisa pilada 
recipiente cheio 
osso de cachorro 
cabeça 

1 najá (fruta) 
cheiro de coisa podre 
doutor 
passarinho (todos) 
tucum 
couro (qualquer) 

tijolo grande 
tatu 
, 
agua 
brega (passarinho que come arroz) 
embrulhado, coberto 
lugar onde porco fuça 

• peixe 
jangada 

fruta do mato 
coité (cu ia) . . , 
1na1a 
boca grande 

• 



6. Luciano 
WAK ME RóP 
PAH HI 
KUKRAN TXU 
Kól A KóP 
IAWU 
HAUPRÚ 
KUPENTI 

MALOCA - XI 

cachorro 
osso de arara 
Arapuá (mel) 
pato limpo 
gaviãozinho 
mato 
nome dos ''Branco '' 

GRUPO DOMESTICO DO PEDRO BERTOLDO IRÃIAKA 

1. Pedro Bertoldo 
IRAIAKA 
WOKO 
f TXU GA PRfK 

2. Sueli 
INKAH 
KOTÜK 
l\JUNKTUAH 
WOOPAR 

3. Juca 
XYKXYK 
PURETEI 
l'\JA TXO 
KRÃ PAM 

- 4 5 

flor branca . .., 
p1ao 
abelha vermelha 

pé de arroz cortado 
mancha preta 
dedo da mão 
pé de p inhão 

gafanhoto 
talo de buriti 
veado mateiro 
cabeça 

6 

' 
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AATAR 
KA KO TSEN 

4 . Luesma 
TÊR KÔI 
TO PAT 
KRE RO Kül 

5. Diomar 
POKRE 
HÔK TI 
PÓS TEL 

6. F la use 
PEEPHA 
KRUAAH Pó 
HUA PRE 

MALOCA - XII 

pau que está na lagoa 
mel 

pau que está na lagoa 
olhos 
inhame 

oco de pau 
buritizeiro, bacabeira carregada 
.facão (massa de ~omate) 

formigão 
flecha 
flecha 

GRUPO DOMESTICO DO DOMINGOS KATXETA 

1. Domingos 
KATXETA 
POR KA HOK TE 

56 

6-
7 

8 

6 - o 
1 2 

3 4 

+ 

.Gato pintado 
veado (Suapava) 

5 6 



2. Tereza 
HOPOKUI 
AKOKUI 

3. 1 nês 
PRÉTET 
KOI IA IA 

4. lracema 
KUKATEP 
1 PREP 
HINPTOXE 

5. Fábio 
INTXUGAPRÊK 
IHÃN IAK 

6. Antônio 
Hó TO KOT 
1 TXENK 

7. Ribeiro 
-MANTUK 

8. Maria G uinalva 
ANTXUKUI 
KA KON KUI 
Kó pi; 

• • 

•• 

MALOCA - XI li 

• 

• . -~ .... 

. •' 

Obs.: Não nos foi possível coletar o 
significado dos termos que compõem 

. ' 

os conjuntos dos números de 2 a 8. 

GRUPO DOMEST.ICO DO JOÃO POKRE 
• 

·6 - o 
1 2 

. 3 4 5 . 6 
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1. João 
POKRE 

2. Adelina 
l'JOKI H 
NIMOK 
IMPÉIAKRÜ 
IKÓROR 

PóóKüt 

3. Antonio 
KA HI 
KO TÉ TÉT 
RôP TÜK 
KAPRU 
A TóROKO 

4. Jaci 
KUKRONKI 
WAlt 

TXÓK 

KAM 

5. Deluair 
HAPREI 
AURA KUI 

6. Gualdtno 
PÜK HÜ 

58 

MALOCA- XIV 

veado da chapada (campeiro) 

bunda 
cabeça 
água fria 
ramos espalhados (de batata, por exem
plo) 
veado da chapada 

Côco pisado e jogado no mato 
água limpa 
cachorro preto 
coifo vazio 
nambu 

cabaça pequena 
("não dá certo na língua de Kupe" expli-
ca o informante) -
Pinhé (gavião que gosta de cuidar com o · 
gado) 
cair do pau 

• surrar menino 
chão liso 

caroço de urucu 

GRUPO DOMESTICO DO LUIS TóPÜH 

6 - o· 
1 2 

6= 
6 5 



1. Luís 
TÓPÜH 
KRATEH 
KAAHÜKO 
MÃRERE 
KRAMPUM 

2. Edite 
TEREKOI 
TXON GU KA 
KOI KOI 
HORARAK 
KOTAN 
PUTKOI 
KOIRERE 

3. Osmarine 
KATXIEKOI 
KROKARÊ 
HINDOMÃ 
KAAPER 
INTOHOKÜIATUI 

4. Albine 
TOKUI 
KAAPEKUI 
KRAURACO 
TXAHÚ 
IEN 

5. Manoel · 
KUKRANTXU 
Kô YA KÔP 
A KE 
TEBIET 

6. Abdias 
PEEPHA 

. PRÜIRAHE 

sol poente 
paca 
mandubinha 
ema atravessando o rio, o brejo 
cabeça de anta 

jatobá caindo 
ave (pescadora) assada 
fruta 
pau comprido 
couro cru de capivara 

Estrela grande (Vênus) 
Porco 
bosta deema 
calma! 
pintar urucu na cara 

pau torto 
bacaba 
buriti pequeno 
mandubinho (fruta) 
o que sobe e desce 

, 
arapua 
pato 
cavando 

formiguinha 
pau interrompendo estrada 
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1. Valdir 
ATÜRKô 
HOPt 
HUBREI 

2. Nadir 
HAPÔK 
.ATÜKOI 
MINKÜI 

ANTXUKOI 

3. Armando 
MANTÜK 

4. José Valdir 
HUINO 

60 

MA LOCA - XV 
GRUPO DOMESTICO DO VALDIR HôPE 

6 
1 

- q 

' 

4 

árvore alta ('manguba?) 
fonte seca/ caça cortada pertb do rabo 
abelha (de Tupi) branca 

oiti (Palmeira) 
bacaba madura 
·qualquer fruta quando madura fica pre-
tinha 

, 

• 

ema morta 

milho sem caroco • 



' 

MALOCA - -· XVI 
GRUPO DOMESTICO DO JOSE LIMA KAAKÓRU 

• 

1. Mundika 
KRORKUI 
HôMA 
HAR TXO 
AKÔKÜI 
WOMÉ 

2. Maria 
TOITOH 
NUN KRUIK 

3. Maria 
HIPOTXE 
PRUPRU 
KUKATEP 
IKREKOI 
IPÜRÓ 

PUÃRAN 

. . 

6 -
4 

6 

ú 
+ 

1 

onça pintada 
massa de mandioca 
saco de pano aberto 
tiririca, pau de candeia 
jogar co~ as coisas 

mão cortada . 

Lagoa 
bicho (parece galinha) 
vermelho (na cara) 

casa 

2 

alguém que apanha coisas para. dar a ou-
tro .. 
fruta do urucu 
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4. José Lima 
KÜOPKO 
KAAKORU 
AKAPR.fK 

5. Otamir 
KATXETU 
HUINON 

6. Raimundo 
roo HOKU 
ÍPÃN RÃ 

7. Misalena 
l\IUKTUAH 
WOOPAR 

9 

1. Bento 
WAKO 
HAN HôK 
KWEN 

62 

tipo de peixe 
Tata( (abelha) 
vermelho 

pintado 
sem caroço 

passar pau de leite/ urucu na cara 
arara vermelha 

MALOCA - XVII 

azedo 
pati 

GRUPO DOMESTICO DO BENTO KWtN 

-
6-0 

1 + 

4 

Quati 
azul (cor de pano) 
pé de cuentro 

5 

•' 

6 
• 



PAN 
KA HA NA 

2. Diva 
KATXOTI 
Pü KA 

3. Maria Preta 
HAIOKA 

4. Antônio 
TU HO 

5. 1 nerci 
PAR PRO 

6. 
TOITO 

7. João Grosso 
KUHt:Ki: 
HIN TE TET 

8 . Rubem 
TXU KU 

9. Lourival 
HON HI TUK 

10. Andréa 
PUT KUI 

arara 
estrada limpa que vai para o Pátio 

pé de algodão 
areia da praia 

jogar coisa prá trás 

pau linheiro (para fazer pau a pique) 

-pegar na mao 

indo embora 

arco 
cupim branco 

embira 

embira de pau preto 

Sol/Deus 
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MA LOCA - XVI 11 . 
GRUPO DOMESTICO DO RIBANES KAKRÓ 

1. Rosalina 
NON TEKAN 
IHOK 

2.Joana 
PRIMTXAN 
HOKTXA 
KUATOT 
PR Ui 

3 . Maria da Graça 
HOKRA 
HO 1 AT 

4. Mariquinha 
KARIN 

5. 

64 

KRÜGRÉ 
KA KUR 
MANTUK 

8 

. . . ' . 

i=O 
1 

10 

couro da bunda 
p~u de leite 

. 
pequ1 

.,., 
gav1a_o 
barro triscado 
penà (de ave) 

pêlo 
folha 

folha de mamona 

traíra 
couro 
ema morta 

11 

• 



·6. Ribanês 
KAKRO 
KAKORO 
TENEKU 
ITUK 
PIEHA 
AKAPRIK 

7. Micilene 
KOPKÜI 
TE Dó TXUI 

KOTOT 

8. Edi 

9. 

HíTE TET 
' 

KUREKE 
KROIAKA 
KRAMPO 
HUMBATE 
PA KA IHE 

KATXAPEI 

10. Zé Paulo 
ARON RI RU TXU 
PIHÔ 

11. 
HOK KUI 
KRAN KOEN 
A KRO KUI 

, 

quente 
abelha 
lama 
preto 

·- passarinho 

coisa vermelha 

lesma 
instrumento musical feito com pontas de 
cabaças 
água triscada 

espinho (de tucum) 
pati 
porco branco 
cabeça de tatu peba 
galho de jatobá 
braço de gente e galho de pau 

mijo (xixi) 

A 

coco 
passarinho 

gavião 
cabeça 
timbó 

Obs.: As pessoas referentes aos números 9 e 11 não haviam ainda recebido 
nome de KUPEN. 
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MALOCA --· XIX 
GRUPO DOMESTICO DO CHICO CAETANO KAH KÜR 

1. Chico Caetano 
KAH KÜR 
MANTUK 
KRÜT 

2. Rosa 
POOTÜK 
KO ' TOT 

3. Féliz Comprido 
HA ARA KRr 
DIOTSA 

4 . Jurandir 
WOOKô 
IRÃIAKA 

5. Camilo 
KAKROH 
IH TÜK 

66 

6-0 
1 2 

3 4 5 

couro (de paca, porco) para comer 
ema morta 
traíra 

' -

veado morto 
pôr o dedo na água 

ramo de mandioca 
ramo de batata 

fruto do pati 
flor branca 

couro quente 
coisa (gente) morta 



• 

1.Diniz 
TEBIÊT 
KEEPEI 
KETPEI 
TEPIOPI L 
KROWHO 
AUTXETA 

MALOCA - XX 
GRUPO DOMESTICO DO DINIZ TEBIET 

6 --
9 

o 
2 

6-
·4 3 

. . 

... 5 

peixe dependurado 
enfeite bonito 
periquito verd inho bonito 
peixe subindo o rio 
pau de buriti 
tatu peba 

OBSERVAÇÃO: 
A transcrição fonética dos nomes referentes a esta maloca foi feita pela 
Profa. Raquel F. Alessandri Teixeira, coordenadora do projeto " Descrição 
da Língua Krahó", desenvolvido pelo Museu Antropológico e pelo Depar
tamento de Letras da UFG. 

2. Hosana 

Cpi.et tic] 

[ k.~t[el(h o 'j ] 

barro preto 

bacuri 
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[ l.a. r ~~ J 
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[l<~ttK] 

[k~~t r'K d ~ J 
"' h J [:JU..K _r Vl 

3. lraci 

[w~pt:r1] 

C rd r1 ' Kê\.KV ~ J 
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[ l. 1
h vP:>.r.J] 

[ tj u.. )\\ l( :'.)] 

e pt r'-J 

[l< l'l Jj ' '< "'o ~] 

r~r ~ reti1<] 

Cr=>'tjw ~] 

[ t t r K~o ~ J 
[pu.t' ~n O j J 
[ . ? l(J \. ~O ~ c). y.>a 

CrrL r J
1

1<ho~] 

olhos unidos 

calango vermelho 

• em crescimento 

molhar frutas 

gente preta 

bacaba 

dedo mindinho 

pegar e levar 

bagre (peixe que fica escondido na terra 

e tem rabinho) 

semente quase madura 

urubu molhado de rio 

casar 

porco espinho • 

cruzado preto 

os dentes do tamanduá 

jatobazinho da chapada 

o sol 

folhas de outono 

taioba 



4. Chico 

[ potvt] 

[(3'prt.. -n'tu.. 1( J 
[ t s :> 1 

K V 
1 

K ~1 
1( 3.] 

[Kvl(,...o] 

5. Cleonice 
• 

[tl cÀ ]
1
1(r.oj J 

[hv'nt] 

[a~'~ó.1 

[h.vó.ro] 

[ X O 
1 t t "/ ] 

[ó.V r l '< "°' 0 J J 
[Kr)r.)' ("'o] 

Crrv~hº'j] 
[KhvKhvJ 

6. Rosilda 

folha estreitada no mato 

j abot i preto 

fruto unido (no cacho) 

calango 

cabeça vermelha 

jatobazinho 

pedra que dá fogo 

coisa alegre (que anda faceira) 

coisa molinha 

lombo duro 

dia vem clareando, fogo vem clareando 

madeira de buritirana 

coisa caída/gente caída 

debulhando 

moça que anda no meio do ritual de 

Penpkahok 

cabeça tá estralando 

cupinzinho que anda 
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[hàraJ 

[ -m.i.' t J aJ 
Cr""~ 1<"'0~ J 

7. lramar 

L-, '}L • J 
l nO'j~VI.~ 

( t\Õ ~ l K. V' t) Ô) 

[ K. ro' k t "f'.1 

(tl,
1
La.tt1<:) 

[l. 1tsol(J 

8. Adalto 

wo'Ho'ri , .. 

9. Júlio 

70 

frutinha caindo 

jacaré doente 

penas miúdas de pássaro 

a gente gosta de moça (moçada) ( Kuprõ: 

moça) 

, ppu fofo de fazer fogo 

árvore (que dá casca cheirosa) 

ninho de tucano começando a empenar 

fita de pau cheiroso 

serra do porco 

·canela curta 

coisa redonda 

. 
p1ca .. pau 

cintura preta 

palha quebrada, velha (que serve para 

forrar o chão) 

rata mandioca 



[-to'tdtt.1 canela de corujá 

barro no pé 

joga a pedra no rio e faz círculos em 

volta 

VII - DOCUMENTAÇÃO VISUAL 

A- FOTOGRAFANDO A ALDEIA: ALGUMAS CONSIDERAÇÕES 

Durante as reuniões preparatórias realizadas· no Museu Antropológico, 
em Goiânia, uma das questões levantadas pelos membros dos diversos Grupos 
de Trabalho dizia respeito à utilização ou não do aparelho fotográfico duran
te a permanência na Aldeia. A orientação dada, naquele momento, para os 
integrantes da equipe restringiam o ato de fotografar a uma série de normas 
pertinentes à situação de contato interétnico a ser vivenciada : 

- fotografar somente após o aceite dos membros do grupo indígena; 
- não "perturbar" a realização de rituais com a presença do aparelho 

fotográfico; 
- restringir o uso de "flash" somente aos momentos onde o mesmo não 

interferisse nas atitudes dos indivíduos participantes das atividades mágico
religiosas; 

- considerar o momento da fotograf ia como permeado pela relação de 
troca, quando as reproduções das pessoas fotografadas deveriam ser devolvidas - . 
à aldeia. 

No período em que os membros do G. T. desenvolveram suas atividades 
na Aipeia do Rio Vermelho, o aparelho fotográfico foi utilizado com parci
mônia e, aparentemente, não provocou perturbação alguma no cotidiano da 
vida comunitária. 

O uso da fotografia, tal como depreendido das preocupações dos mem
bros do G. T . e da prática por eles levada a efeito, pode ser caracterizado 
como mero exercício da linguagem fotográfica (para os já iniciados) e/ou 
como "souvenir" de viagem. Assim, as imagens a serem registradas se relacio
navam ao "insólito", ao "exótico" da expedição. Podia ser que, mais tarde, 
estas fotografias fossem utilizadas como ilustrações de relatos a serem feitos 
aos amigos; como comprovação de momentos considerados irreais de serem 
vividos no dia-a-dia da cidade; como lembrança daquela viagem "estranha!' 
feita durante o período de estudante universitário . 
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Dentro desta perspectiva, .a máquina fotográfica foi operada em função 
da construção das memórias de viagem de seu proprietário. Ele deve sempre 
estar presente junto ao seu recorte fotográfico. Nos relatos posterio~es, a 
fotografia vai comprovar não só o "eu vi" esta situação mas "eu vivi" este 
rr1omento. Assim, ele aparece em todas as fotos das situações consideradas· 
"perigosas" e "exóticas": o atoleiro onde o veículo quase tomba a travessia 
do rio feita em pequenos cascos de árvore; a cobra dependurada na árvore; a 
participação na corrida de tora; a pose depois de o corpo ter sido pintado; a 
participação no ritual do "Batismo". Esta é uma visão do uso da fotografia. 

Contudo, a fotografia vista através de outra perspectiva foi, desde o 
ir1ício, uma preocupação da assessoria antropológica. Considerando o traba-
1~10 de intermediação antropológica a ser feito na Aldeia do Rio Vermelho, 
o:s antropólogos reputavam como fundamental, a nível de documentação, 
n.ão só o uso - já tradicional no trabalho antropológico - do diário de cam
p10 e do registro sonoro, mas também o emprego do regi~tro fotográfico. 
E: ntendia-se que a fotografia deveria ultrapassar o n i'vel de ilustração da lin
glJagem verbal e deveria se constituir em linguagem própria, constituindo-se 
pc:lr si só em etnografia (mesmo que parcial) do grupo visitado. Objetivo 
ar11bicioso. 

Vários problemas materiais interferiram na realização do trabalho: foto-, 
gr'áfico. Uma primeira dificuldade surgiu em Goiª nia, quando da obtenção 
d<)S filmes necessários à viagem, já que a U FG não alocou recursos financei 
rci algum para este trabalho . Após várias gestões, obteve-se o seguinte mate
ri;al: 

- MUSEU ANTROPOLÓGICO: 
2 filmes TRl-X-400 ASA (BeP) 
1 EKTACHROME - Slide - 64 ASA (colorido) 
1 FUJI - Slide - 400 ASA (colorido) 
- CECUP: 
(Filmes já vencidos, levados como alternativa) 
4 filmes PLUS - X 125 ASA (B e P) 
- Do ação pessoa 1 

3 filmes TRl -X 400 ASA (B e P) 
2 filmes E KT ACH ROM E-Slide-64 ASA (colorido) 
1 filme KODACOLOR - Papel (colorido) 

< ' 

A segunda dificuldade foi quanto ao equipamento disponi'vel. 1 câmera 
Nikkormat, 1 câmara Olympys Trip, 1 objetiva 50mm e uma teleobjetiva. No 
trabalho de campo sentiu-se muito a falta de uma objetiva Zoom e de um 
tripé, considerados indispensáveis ao trabalho proposto. 

O terceiro problema encontrado diz respeito às condições climáticas do 
período do ano. No momento inicial do trabalho, às tardes se rnostravam 
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bastante quentes com nuvens de mosquitos que perturbavam o fixar da obje
ti_va no momento certo. Contudo, já em fins de dezembro e início de janeiro, 
as chuvas eram fortes. Isto provocava, de um lado, a impossibilidade de 
sair para fotografar e, de outro lado, o perigo constante da perda de filme e 
de equipamento em função da mudança de temperatura e da umidade exces-. 
s1va. 

Existia por parte dos antropólogos uma expectativa grande quanto à 
recepção dos habitantes do Rio Vermelho ao ato de serem fotografados e de 
se verem nas fotografias. Ao se ler o trabalho de Manuela C. da Cunha

2 9
, 

pensa-se "a priori" que o significado da fotografia, no caso dos Krahó, pode 
envolver uma rede bastante complexa de significação envolvendo tabus 
precisos quanto à sua utilização. Isto acontece em decorrência do sentido 
dado ao termo KA RO que pode significar o "morto", "espírito de defuntos" 
e, ao ·mesmo tempo, a "fotografia", "o reflexo" , " a imagem do corpo" . 
Logo, que significados têm para um indivíduo Krahó visualizar o seu Karõ? 

Não podemos responder a esta questão, nem nos aprofundamos na 
observação e na coleta de dados que possam avançar nesta reflexão . Estas 
indagações serão objeto de um projeto específico sobre este assunto e que já 
se encontra em fase inicial de elaboração

3 0
• 

No entanto, a chegada ao Rio Vermelho foi marcada por um fato que 
envolvia diretamente a fotografia e o morto. A equipe, ao adentrar a aldeia, 
foi levada para uma maloca onde estava sendo preparado o Porgahok de Po
lyana (Ver a este respeito o item V. ASPECTOS MAGICO-RELIGIOSOS DO 
COTI DIANO). Neste contato inicial em que as pessoas se apresentam, se 
olham, estranham e são estranhadas, o velho Diniz busca, no fundo de uma 
mala, o retrato colorido de um bebê, dizendo ser aquela a criança que tinha 
morrido e cujo ritual de final de luto seria para daí alguns dias. Logo, eles 
não faziam restrições ao uso da fotografia. 

E, de fato, a equipe teve liberdade para fotografar durante todo o tem
po de permanência na aldeia, sendo, muitas vezes, solicitada para fotografar 
pessoas e lugares determinados por eles. Algumas 'vezes, Jorge ou Bonifácio 
davam indicações de partes do ritual que deveriam ser fotografados e nos 
chamavam na ma loca quando acontecia estarem preparando algo que reputa
vam de interesse, como a preparação de objetos ritual ísticos. 

Os homens mais jovens ficavam curiosos em saber como funcionava a 
câmera, pedindo, muitas vezes, para olharem e tentarem fazê-la funcionar. 
De uma maneira geral, foram muito pacientes e amigos ao terem suportado 

29. 1978. p . 10. 

30. Projeto ''A Visão e o Olhar Fotográfico na Simbologia K rahó", de autoria de DA SILVA, T. C. 
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durante o período de um mês, uma câmera curiosa e indiscreta entrando qua
se. todos os dias no interior do cotidiano da aldeia. 

O único incidente da documentaç_ão foto·g_ráfica se deu na maloca do 
Valdomiro. Passando uma manhã na sua casa, percebe-se a chegada do Xamã 
que teria vindo curar o filho mais novo, que se encontrava gripado. Concedi
dia a permissão para fotografar, é documentado todo o ritual em que o Xamã 
re!tira do corpo da criança o mal que a atinge. No entanto, o filme fica preso. 
a<) ser rebobinado, e parte das fotos não podem ser aproveitadas. 

Para a sistematização do trabalho fotográfico, foi utilizado um diário de 
campo específico para a parte visual. Aí foram registradas as informações 
técnicas (filme, procedência, objetiva) bem como data e local e anotados os 
n<)mes das pessoas e a descrição do contexto. 

A documentação fotográfica diz respeito a: 
- reunião dos povos Timbira na Chácara da FUNAI, em Araguaína, nos 

dias 15 e 16 de dezembro de 1985; 
- viagem para a Aldeia (travessia do Rio Tocantins, Rio Vermelho); 
- habitação - a aldeia do Rio Vermelho (interior e exterior das malo-

CétS), a casa do rádio; 
-- reunião das mulheres no Kà para discutir a realização do exame mé-

dico e a ma~oca preparada para exame; 
- corrida de tora (das mulheres e dos homens); 
- Porgahok (preparação e ritual) ---
- reunião dos homens para escolha do novo cacique; 
- trabalho da SUCAM de combate à malária; 
- o trabalho das mulheres na roça, na confecção de Koifo e de colares; 
- meninos preparando oKui (adorno auricular masculino); 
- milho sendo moqueado; 
- aspectos do ritual de Tep Teré; 
- a escola; 
-- cenas de xamanismo; • 

- a volta da caçada; 
- o barco da Aldeia descendo o Rio Vermelho. 
Parte do material resultante do trabalho fotográfico deverá passar por 

unna seleção e ser devolvido aos membros da Aldeia do Rio Vermelho. Isto se 
dará quando um dos membros da assessoria antropológica regressar ao Krlh. 
Pc,r outro lado, a documentação integrará também o acervo do Museu Antro
pc1lógico e do Centro de Estudos da Cultura Popular - CECUP - tendo sido 
m1~ntado o Projeto "Documentação Fotográfica da Aldeia do Rio Vermelho 
- Nação Krahó" sob a coordenação de Teima Camargo da Silva, que busca 
fin1anciamento junto ao Ministério da Cultura. 

Deste material resultou também a exposição ''Mulheres Mehin: um 
ol11ar fotograficamente amoroso" (acompanhada de cartão-convite, catálogo) 
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aberta no Museu Antropológico por ocasião do Dia Internacional da Mulher 
- 86 e exposta posteriormente, em diversos outros locais. 

Considerando que a parte fotográfica não recebeu até agora subvenção 
alguma, tem sido difícil e oneroso para os pesquisadores o desenvolvimento 
de subprojetos que possam utilizar esta documentação, como, por exemplo, 
a montagem de um audio-visual. 

1 
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Vista parcial da Aldeia do Rio Vermelho. 
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Casa do trator. 



Casa abandonada 
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Casa X - Grupo doméstico do Jonas. 
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Casa XI - Grupo doméstico do Pedro Berto/do. 



Casa XII - Grupo doméstico do Domingos Katxeto. 



00 
N 

Casa XIII - Grupo doméstico do João Pokré. 
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Casa XIV- Grupo Doméstico do Lufs Tópüh. 



-- -
Casa XV - Grupo doméstico do Valdir Hopé. 



• • -
- -- ... 

... -- -
• 

·"· 

Casa XVI - Grupo doméstico do José Lima. 
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Local de Preparação de comida no interior de uma casa. 
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Interior da escola. 



Retorno da caçada. 
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Na volta da roça, mulheres banham-se no rio. 
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Tiberina fabrica Papkô (cesto). 
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P . txan Pila arroz. Joana rim 
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Tiberina costura Kupê'ntxê. 
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Pruoru costura kupentxê. 
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Moquém de milho. 



Preparo de artefatos para o ritual Tep Teré. 

98 
• 



• 1 J ? 

Kaiari personifica a arraia no ritual Tép Teré. 
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Cachimbo utilizado para xamanismo. 
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l -o - À espera do barco. 



Vista externa e interna da casa utilizada para o exame médico das mulheres. 
Posteriormente os pesquisadores ocuparam esta casa durante sua permanência na aldeia. 
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-ffi Reunião das mulheres no Ká. 



VIII -ANEXOS 

A- MAPA DA ALDEIA 

~. 
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B -MAPA GEOGRAFICO DA REGIÃO 

MAPA 2- POVOS INOIGENAS NO BRASIL/CEDI 
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C - RELATÓRIO DA EQUIPE MÉDICA 

f - Dados técnicos 

1. Per íodo: de 18 a 25 de dezembro de 1985. 
2. Local: Aldeia Rio Vermelho 
3. Recursos Humanos: 

3.1. Equipe de Saúde : 
- Estudantes de Medicina 
- A tendente de Enfermagem 
- Enfermeira da OSEGO 

3.2. Equipe de Antropologia 
4. Recursos Materiais 

4.1. Medicamentos - · adquiridos com recursos provenientes de um convê
nio entre a FUNAI e a UCG e cedidos pela 0.1.C., entidade estudantil 
da Faculdade de Medicina da UFG. 

4.2 . Vacinas básicas no 1 P ano de vida - obtidas na Secretaria da Saúde 
- OSEGO. 

4.3. Material cirúrgico e ginecológico cedidos pela Faculdade de Medicina 
da UFG . 

4.4. Material de laboratório para diagnóstico de malária - Obtido na SU-
CAM de Araguai'na. 

4.5. Medicamentos já existentes no Posto da Aldeia Rio Vermelho. 
4.6. Fichas de consulta médica modelo padrão da FUNAI. 
4.7. Aparelhos médicos da Equipe: Estetoscópios, Otoscópios, Termôme

tros, Esfingmomanômetros etc. 

11 - Objetivos 
• 

A expediçãq visou a dois objetivos principais . 

1. Levantamento geral da situaçao de saúde. É necessário ressaltar que o 
termo saúde não possui aqui o significado dado pela OMS, que define a saúde 
como um bem estar f i'sico e mental e não apenas a mera ausência de doença, 
mas todo um conjunto de Fatores como o direito à terra, aos direitos humanos. 
Assim, para este levantamento deveriam ser observadas a alimentação, a habi
tação, as condições de higiene e vida social, além dos quadros mórbidos, evi
dentemente. 

2. Tratamento médico de casos que necessitavam de cuidados imedia-
tos. 
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111 - Meto do log ia 

O nosso método de trabalho se apoiava em alguns pontos importantes: 
1. Respeito à cultura Krahó - para que isso fosse possfvel, era necessário 

antes conhecer um pouco dessa cultura; por isso, antes de irmos para a área, 
participamos de um curso intensivo sobre a cultura Krahó promovido por an
tropólogos da~ Universidades Federal e Católica, especialmente para este trei
namento. 

2. Não impor nosso método de trabalho. Nossas propostas deveriam ser 
discutidas com as lideranças indígenas. Isto foi conseguido através da FUNAI 
que organizou uma reunião com os caciques de todas as aldeias .. Nesta reu
nião colocamos nossos objetivos e nossas propostas e ouvimos sobre a situa
ção atual em que vivem as comunidades indígenas do Estado. Ficou decidi
do, em comum acordo, que nossa a~uação ocorreria, em primejro fugar, na 
Aldeia Rio Vermelho e, posteriormente, na aldeia Cachoeira, a aldeia mais 

, . 
prox1ma. 

* (; importante observar que não se chegou facilmente a um consenso, 
pois as condições de saúde estavam muito precárias em todas as aldeias e, as
sim, nenhuma queria aguardar a segunda equipe. Mas, prevaleceu o bom sen
so e a Aldeia Rio Vermelho, a mais distante e abandonada, seria a primeira a 
ser visitada. 

Na aldeia Rio Vermelho: 

A equipe de saúde foi dividida em duas equipes móveis (um antropólo:. 
go e dois acadêmicos de Medicina) e uma equipe fixa (dois acad·êmicos). 

As equipes móveis possufam a função de realizar visitas domi'ciliares. 
Optamos por este tipo de encaminhamento por ser este o único que nos 
permitia conhecer verdadeiramente o modo de vida Krahó, além do acompa
nhamento de todos os habitantes de uma casa, de maneira inter-relacionada. 
Para cada casa visitada obedeci'amos ao seguinte esquema: 

1. Identificação de cada fam n ia elementar (pai, mãe e filhos). 
2. Preenchimento de ficha individual de identificaç·ão, com os seguintes 

dados: nome (indígena e branco), idade, sexo, naturalidade, estado ci-
vil, filiação e aldeia indígena. . 

3. Exame médico - constou de levantamento das queixas atuais (histó
ria da doença atual e interrogatório sintomatológico, antecedentes 
patológicos, antecedentes vacinais etc ... ) O exame físico completo 
foi feito mesmo nos que, no momento, se apresentavam assintomáti
cos, ou seja, não apresentavam queixas. 

4. Os casos de doença que exigiam exame mais detalhados e tratamento 
imediato eram encaminhados ao Posto da aldeia. 
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5. Observação das condições de vida no domicílio: alimentação, habita
ção, higiene corporal e ambiental, convívio com animais domésticos 
etc ... 

Observação importante: as equipes de visitação contavam, cada uma, 
com a participação de um atendente indígena já treinado pela FUNAI. Este 
auxi liava no contato, traduzindo, quando era necessário, além de receber 
orientação quanto aos cuidados básicos de saúde. 

Funções da equipe fixa: 

1. Levantamento do material existente no Posto ind ígena da aldeia (me
dicamentos) e da organização do mesmo. 

2. Atendimento e tratamento dos casos clínicos encaminhados pela 
equipe móvel e de pessoas que procuravam espontaneamente o Posto 
(indígenas e sertanejos vizinhos). 

3. Organização do tratamento médico com ficha individual para contra· 
le da medicação prescrita (dose, dia, hora, medicamento, pessoa que 
usa etc) para auxiliar no trabalho dos atendentes. 

Atenção especial à saúde da mulher e da criança: 

Na parte infantil, enfocamos atentamente a vacinação, partindo da 
premissa de que·a Medicina Preventiva é essencial na conquista da saúde. 

A vacinação foi realizada em uma única tarde, através de visita a todas 
õs casas. O controle da vacinação foi feito através de fichas já existentes no 
Posto com relato das vacinações antericlres. 

As vacinas utilizadas foram : Tríplice (DPT), Anti-Sarampo e Sabin. 
Com relação à saúde da mulher - - Considerando ser da máxima impor

tância a realização de um exame ginecológico, convocamos uma reunião com 
as mulheres da aldeia para conversar sobre o assunto. Nesta reunião, discuti
mos, além do exame, outros aspectos· da vida feminina, abordando rapida
mente temas como concepção, contracepção, aborto, relação entre homem e 
mulher, numa troca de informações bastante enriquecedora. 

O exame ginecológico foi marcado para o dia seguinte em uma casa fe
chada e ampla. E, como na reunião, somente mulheres participariam (tanto 
brancas como índias trajando apenas parte inferior do corpo), conforme 
acordo mútuo. 

IV - Dados obtidos 

1. Quadros mórbidos - é importante observar que todas as doenças en
contradas foram diagnosticadas exclusivamente clinicamente, não sendo rea
lizado exame complementar algum. 

108 



Foram examinadas 107 pessoas entre adultos e crianças. 

As doencas mais encontradas foram: • 

- Escabiose . . ......... . .. . ... . . . ......... . ....... . . 09 casos 
- 1 mpetigo .. ...... . . . ..... .. . .. . . .. .. . . ... .. . . .. . . 01 caso 
- Malária . . . . ...... . .. . ....... .. . . . . ..... . . . ..... . . 05 casos 
- Otite média crônica .. . ....... . ............ . ... . .. . . 01 caso 
- Otite média aguda ..... ... . . . ...................... 01 caso 
- Verm i nos e . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 03 casos 
- Reumatismo ................ . ............... . .... 02 casos 
- Lombalgia . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 03 casos 
- Aborto . .... .. .. .. .. . . . .. . .................. . ... . 01 caso 
- Tuberculose . . . . .......... . ....................... 05 casos 
- Conjuntivite .... . ... . ..... . ..................... . . 17 casos 
- Ferimento ...... . .. . ... . . . ............... . ...... . 01 caso 
- Molusco contagioso .. . ..... . ....................... 02 casos 
- Linfogranuloma ................................... 01 caso 
- Estado gripal . . .. . ..... . .......................... 1 O casos 
- 1 nfecções de via aérea superior ................... . .... 09 casos 
- Dor epigástrica .................................... 03 casos 
- Bócio atóxico .. . . ..... . ............ . .. . .......... 01 caso 
- D iarréia ........ . ... . . . ........................ . . 01 caso 
- Furunculose ....... . . .. ... . ............... . ....... 01 caso 
- Cancro mole ................. . ............... . ... 01 caso 
- Pitiríase vesicolor . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ... 
- Desnutricão . . . . ................................ 01 caso 

• 

- Pneumonia .... . ... . ..... . ...................... 05 casos 
- Cefaléia .. . .. . . .. .. . ..... . ... . . . ..... . .......... 01 caso 

2. Vacinação 

Foram aplicadas: 

- 19 vacinas Sabin 
- 18 vacinas DPT (Tríplice) 
- 17 vacinas Anti-Sarampo 

Em crianças de zero a 5 anos -- obedecendo ao calendário de vacinação 
e observando as vacinas já tomadas pela criança. Muitas dessas doses aplica
das foram doses de reforço, completando o calendário vacinai. 
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3. Exame ginecológico 

- 1 O mulheres se submeteram ao exame ginecológico. · 
' Foram colhidas lâminas para exame laboratorial - oncoparasitárias de 4 

mulheres, em seis não foi feito exame especular (algumas por estarem mens
truadas, outras por material insuficiente). 

V - Análise e discussão 

Das doenças encontradas, três chamaram a atenção da equipe por serem 
consideradas problemas de saúde pública; 

1. Tuberculose - foram encontrados cinco casos em que houve compro
vação diagnóstica e tratamento específico, segundo informações colhidas. No 
entanto, alguns destes casos se encontravam com tratamento irregular, sem 
controle clínico-laboratorial e com suspeita clínica de tuberculose. 

· 2. Malária - foi constatado um caso de malária diagnosticado e em tra
tamento pela SUCAM, e vários casos com forte indicação clínica de malária. 

3. Doenças Sexualmente Transmissívei.s - foram identificados alguns 
casos com suspe.ita clínica de D .S.T ., mas, por falta de recursos laboratoriais, 
não foi possível confirmar o diagnóstico. 

Outras observações com ·relação às doenças encoRtradas: 
- As crianças compreendem a faixa etária ma.is acometida de patologias; 

raramente se encontrava uma criança completamente hígida. 
- As doenças do aparelho respiratório dominaram o quadro das afec

Ções infantis. 
- Os adultos jovens e adolescentes constituíam a faixa etária mais sau

dável. 

- Uma grande quantidade de patologias foram encontradas ao exame f í
sico, sem que o paciente se queixasse delas. Ocorre, nestes casos, um processo 
de "acostumar" com a doença ou de não dar importância a ela, mesmo que 
esta incomode muito. Exemplo típico e bastante encontrado foi a escabiose. 
Outros também muito encontrados foram: conjuntivite, impetigo e molusco 
contagioso. 

- Um caso de aborto foi encontrado. Acerca dele é preciso relatar um 
fato importante: imediatamente após a nossa chegada, fomos procurados pe
lo marido da paciente para que fôssemos vê-la. Esta referia cefaléia e vômitos 
e foi medicada sintomaticamente. No dia seguinte, ocorreu a mesma coisa e, 
no terceiro dia, o marido se impacientou conosco pelas recidivas dos sinto
mas referidos. Mas, como nenhum outro dado nos era passado, ti'nhamos co
mo hipótese diagnóstica uma crise de enxaqueca e tratávamos como se assim 
o fosse, obtendo, de imediato, bons resultados. Apenas no quarto dia fomos 
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informados de que se tratava de um aborto. 1, quando, então, as condições ge
rais da paciente exigiam cuidado hospitalar. Foi feita hidratação parenteral e 
acompanhamento intensivo, até que fosse possível removê-la para Ara
gua ína. Quando já estávamos em Goiatins, a paciente apresentou certa me
lhora do seu estado geral, decidindo retornar para a aldeia, apesar de saber 
de todos os perigos que corria. Mais tarde, descobrimos o motivo que a le
vou a tomar esta decisão tão arriscada: faltavam apenas dois dias para a gran
de festa que iria ocorrer na aldeia e o marido da paciente era o cantador ... 

Algumas considerações importantes: 

*A atenção especial à saúde da criança indígena deve ser uma prio
ridade, que começa pela vacinação, mas não se pode parar aí. É preciso 
=tue se monte um esquema eficaz de triagem dos casos agudos que exigem 
atendimento imediato. Enquanto estivemos na aldeia, tratamos cinco casos 
je pneumonia, mas, se não fosse a nossa presença, estes casos poderiam ficar 
sem tratamento, dada a grande dificuldade de se chegar a Araguaína e, mes
mo lá, se conseçiuir atendimento médico. 

*Quanto à questão da vacinação, podemos dizer que esta está sendo 
bem feita. A maioria das crianças apresentavam seu calendário vacinai atuali
zado. A receptividade por parte das famílias, em geral, foi muito boa: apenas 
em um.a casa foi recusada a vacinação das crianças. 

*O exame ginecológico foi prejudicado por ter ocorrido ao mesmo 
tempo que a vacinação, impedindo, assim, muitas mães de participarem. No 
entanto, este representou uma experiência fascinante e que deve ser repetida. 
A mulher indígena quer conversar sobre o seu corpo, sobre o relacionamen
to homem-mulher, sobre a sua vida, enfim. Ela o quer e precisa de atenção. 
Importante salientar que a mulher, que na aldeia é a parteira, é quem cuida 
da anticoncepção e outros aspectos da vida das mulheres Krahó e não só par
ticipou do exame ginecológico, como colaborou ao máximo para que ele se 
realizasse, demonstrando que não há competição quando a questão é a saúde 
das mulheres da aldeia Rio Vermelho. 

Para que este exame possa se realizar perfeitamente, são necessárias al
gumas observações: 

1. Apenas mulheres devem participar de toda a organização do exame, e 
apenas as médicas devem conduzi-las. 

2. A participação de antropólogos, evidentemente do sexo feminino, é 
imprescindível. 

3. Deve-se sempre orientar antes sobre o que é e para que serve o exame 
ginecológico. 

4. Deve-se, através de uma reunião, discutir outros aspectos da vida fe
minina, dada a dificuldade de se obterem alguns dados individualmente e a 
importância da discussão da saúde da mulher em todos os seus aspectos. 
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Condições gerais de higiene e saúde: 

1. Alimentação 
\ 

A alimentação básica consiste em arroz (socado no pilão, cozido com 
água e, às veze_s sal), farinha de mandioca (puba) e, às vezes, carne (de bovi
nos, suínos, peixes e animais de caça). As frutas não são valorizadas e verdu
ras muito menos. 

2. Habitação 

As casas são feitas à maneira dos sertanejos vizinhos, paredes de pau-a
pique, cobertura de folhas. de palmeiras, chão batido. Algumas casas eram 
bem cercadas, outras bastante abertas. Observamos infestações maciças de 
baratas em, praticamente, todas as casas. Além da presença de animais 
domésticos que convivem intimamente com seus donos, principalmente cães 
desnutridos e doentes, além de suínos criados soltos pelo pátio da aldeia. 

Dentre os hábitos e costumes, ressaltam-se: 
~ Tabagismo - Muito freqüente e exageradamente precoce (crianças de 

6, 7 anos já fumando). 
* Etilismo - Já se tornou um problema social, causando, freqüentemen

te, transtornos entre os indígenas e os habitantes das cidades vizinhas. Não 
é muito praticado na aldeia, daí um grande anseio geral para se dirigir aos 
centros urbanos. Presenciamos casos de embriaguês, mas nenhum de toxida
de alcoólica . 

Algumas observações gerais: 
_ 1. Foi encontrada alta incidência de cárie dentária, principalmente em 

. 
crianças. 

2. Não observamos caso algum de doença cardiovascular. A pressão arte
rial, sistematicamente medida nos adultos, encontrava-se sempre normal. 

3. Não encontramos, ainda, caso algum de doença mental. 

VI - Conclusões 

vel: 
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Foi importante fazer a visita domiciliar, pois, através desta, foi possí-

. Conhecer a moradia, a alimentação, os hábitos e costumes do núcleo 
fam i 1 iar . 

. Observar quem são os portadores de doenças transmissíveis e qual o 
seu estado. 
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. Além disso, nem todos saem à procura de exame médico: muitas pato
logias pareciam ser consideradas como "natural" (exemplo: escabiose). 
Principalmente as crianças eram portadoras de patologias que não fa
ziam parte das queixas dos pais (exemplo: conjuntivite e molusco con
tagioso). 

E salutar a importância do agente de saúde indi'gena. Os que nos acom-
panharam puderam demonstrar isso através da participação: · 

. Na facilitação da comunicação entre o médico e o paciente . 

. Na aplicação do tratame.nto: 

.. Controle de horário - uma vez que para os Krahó o tempo não existe 
quanto a horas: é necessário pessoa treinada para aplicar a medicação 
no intervalo de tempo indicado . 

. . Controle de quantidade de medicamento ingerido a cada vez . 

. . Evitar uso abusivo ou errado de medicamentos . 

. · .. Não deixar medicamentos ao alcance de crianças . 

. Acompanhar a evolução do p_aciente . 

. Prestar assistência nos cuidados gerais de enfermagem (curativos etc ... ) . 

. Distinguir saúde e doença e buscar tratamento desta ainda nas fases 
. . . . 
1n1c1a1s . 

. Controle de vacinação. 

\/11 - Algumas sugestões 

1. Quanto à formação do agente de saúde: 
*Deve ser oferecido um curso regular, conjunto, teórico e prático. Esta 

teoria deve ser orientada para os problemas locais de saúde. A parte prática 
deve ser feita em hospital, de preferência da própria região, e também na 
aldeia (para que isto adapte seus conhecimentos à sua realidade). 

Todo este treinamento deve ser organizado e supervisionado pela 
FUNAI, através de seu quadro médico. Não se concebe o envio de agentes de 
saúde para centros especializados, pois, além do descompromisso com a 
causa indígena, trata-se de uma outra realidade que em nada se compara a da 
aldeia; sendo assim, a maioria dos conhecimentos adquiridos nestes locais são 
supérfluos para tal agente de saúde. 

2. Quanto a assistência à saúde: 
·* Deve haver em cada aldeia um Posto de Saúde organizado para que 

seja possível oferecer um tratamento imediato pelo agente de saúde indígena, 
dentro, é claro, das limitações deste. 

*Um sistema de triagem eficiente e rápido deve ser montado para que 
os casos que necessitem de cuidados médico-hospitalares cheguem a Araguaí~ 
na em tempo hábil e sejam atendidos prontamente. 
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* Em casos de epidemias, a equipe de saúde deve se deslocar para a 
aldeia a fim de triar casos incipientes e evitar o surgimento de novos casos. 

* Para que um trabalho na área de saúde seja completo é necessário 
também a participação de odontólogos, bioquímicos e veterinários e amplo 
apoio laboratorial. 

~; convênios com Universidades devem ser feitos, mas o caráter de volun
tariedade precisa ser mantido, pois: 
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1. Nem todos os acadêmicos sabem lidar com índios ou gostam disto. 
2. A realidade da saúde indígena não pode ser encarada apenas sob o 

aspecto biológico. Há todo um caráter sócio-cultural que fundamenta 
esta realidade e que precisa ser conhecido e analisado sob um ângulo 
antropológico, exigindo estudo e dedicação para um tema tão com
plexo. 1 nfelizmente, a maioria dos estudantes não está preparada para 
respeitar uma cultura tão diferente da sua . E preciso que a cada parti
cipação voluntária de acadêmicos, e mesmo de profissionais, seja 
feito um curso sobre os hábitos e costumes de cada aldeia, para. que 
nunca se perca o compromisso e o respeito pela causa indígena, con
quista maior deste nosso trabalho. 

P. S. Este relatório foi elaborado pelos estudantes de Medicina partici-
' pantes da Expedição: -

- Giovanni Montini Sandoval 
- Carla Andréia R. Pereira 
- · Rossana M. Rodrigues Alves 
- Rosa Maria Goyes Ayala 
- Maria Selma Neves da Costa 
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