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VIDA E MORTE 
DE UMA SOCIEDADE 
INDIGENA BRASILEIRA 

V'ida e Morte de uma Socie
dade Indígena Brasileira é um 
levantamento etnográfico sobre 
os Kayapó-XIKRIN, grupo Jê lo
calizado no Estado do Pará. 

Através de intensivo trabalho 
de campo desenvolvido em pe
ríodos durante vários anos, o 
material obtido, analisado com 
domínio da metodologia moder
na, revela o profundo conheci
mento da autora sobre a cultura 
tribal. 

Obra de indiscutível utilidade 
no ensino da Antropologia, para 
graduação e pós-graduação, 
releva-se de importância pelo 
equilíbrio entre a apresentação 
e conclusão de fatos concretos, 
descrição objetiva- e documen
tação fotográfica dos aspectos 
da organização social de um 
grupo indígena brasileiro, e tor
na-se material indispensável ao 
estu<:lo sobre os grupos Jê do 
Brasil Central. 
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ESCLARECIMENTO SOBRE A GRAFIA 

Apesar de já existir uma grafia padrão dos fonemas, alofones e 
símbolos para a língua Kayapó assim como para as outras línguas do 
tronco lingüístico Jê, estabelecida pelo Summer Institute of Linguis
tics < • >, adotei, no correr deste livro, uma ortografia que se aproxi
masse o mais possível do português. Aliás, as diferenças entre a minha 
grafia e os símbolos padrão do Summer lnstitute são mínimas, já 
que os autores do referido documento tinham tomado em considera
ção a facilitação do futuro treinamento bilingüe e a transição dos al
fabetizados em Kayapó à língua nacional. 

,....., sinal de nasalização .. " o como em cor 
o como em corre 
o como e mudo francês ( demander) 
u como u francês (figure) 

No que se refere às posições genealógicas, as abreviações corres
pondem aos símbolos usados em inglês, por serem estes mais simples. 

M = mother 
Z = sister 
H = husband 

F = father 
S = son 
W = wife 

B = brother 
D = daughter 
c = child ou children 

Assim FBD (Father's brother's daughter) corresponde à filha 
do irmão do pai. 

(*) Relatório da Conferência sobre a ortografia da língua Kayapó, ende
reçado à Fundação Nacional do lndio, Ofício n.0 83/ SIL/74, Brasília, 19 de 
setembro de 1974 (xerox) 
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INTRODUÇÃO 

1 - Localimção do Gropo 

Os XIKRIN do Cateté <1>, uma das facções dos Kayapó Setentrio
nais, grupo lingüístico Jê, estão localizados no Estado do Pará, mu
nicípio de Marabá <2>. 

Aglomeram-se numa única aldeia, situada na margem esquerda 
do rio Cateté (6.0 13' de lat. sul e 50.0 47' de long. W), 30 km. 
acima da sua confluência com o rio ltacaiúnas do qual é tributário, no 
lugar denominado pukatingrii (areia seca). 

A aldeia é de acesso difícil. Saindo de Marabá, a cidade mais 
próxima, situada na confluência do ltacaiúnas com o Tocantins, é 
preciso subir o rio 300 km, sendo o Cateté navegável somente em 
três meses do ano, de janeiro a abril. 

:E: possível também realizar a viagem em pequeno avião que 
pousa numa pista de piçarra no meio da floresta tropical, pista cons
truída e mantida pelos próprios índios. A viagem de Marabá é de 
uma hora mais ou menos, só podendo realizar-se com tempo bom . 

A aldeia dos índios está situada a uns trezentos metros do rio 
Cateté, é de forma circular, as casas agrupando-se ao redor de uma 
praça central. Entre a aldeia e o rio, há a pista de avião, a casa da 
missão, hoje do chefe do Posto da Funa~ e a enfermaria. 

O território XIKRIN situa-se em plena floresta tropical, matas 
de terra firme, sendo que a região do Cateté é rica em caça, pesca, 
produtos silvestres e a terra muito propícia para a agricultura. Atual
mente o grupo tem pouco contato com regionais ou a sociedade mais 
ampla. 

O grupo XIKRIN do Cateté não é atingido pela Transamazô
nica, que passa muito ao Norte. 

A área XIKRIN, porém, encontra-se entre a serra dos Carajás e a 
serra da Seringa, complexo geológico onde se encontram imensas re
servas de minério. A vinte minutos de avião da aldeia, em direção 
Nordeste, no lugar denominado Serra Norte, está se constituindo 
um grande núcleo populacional ligado à exploração do minério de 
ferro. Levantamentos geológicos estão sendo feitos no próprio territó
rio XIKRIN. Não se sabe ainda até que ponto estes projetos poderão 

1. Existe outro grupo XIKRIN, localizado nas margens do rio Pacajá, 
tributário do Xingu. 

2. Area do Tocantins-Xingu, segundo a classificação de E. Galvão (1960). 
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futuramente atingir o grupo. A respeito deste problema e da situa
ção atual dos XIKRIN voltarei a falar, mais adiante, na parte 
final deste livro. 

II - A pesquisa de campo: Os XIKRIN e o pesquisador 

Primeira Viagem 

Em dezembro de 1969 visitei pela primeira vez os XIKRIN do 
Cateté. O meu primeiro objetivo era fazer um survey, a pedido de 
Frei Caron, o missionário encarregado dos índios, e investigar as 
possibilidades de pesquisa entre aquele grupo. 

Naquela ocasião permaneci um mês no campo, começando a 
aprender os rudimentos da língua .. Fiquei na aldeia, junto a uma fa
mília, participando de . todas as atividades do grupo, na medida do 
possível. A ajuda e apoio de Frei José fizeram com que não tivesse pro:
blemas materiais ou de adaptação. 

De princípio, a pesquisa entre os XIKRIN apresentava-se difícil. 
Aceitaram-me em seguida como companheira de suas at~· v · dades co
tidianas, mas não entendiam nem quem eu era, nem po ue estava 
entre eles. Pensaram que fosse enfermeira e posteriorm te a nova 
"encarregada", aproveitando a ocasião para me apresentar toda sorte 
de queixas. Finalmente, chegaram à conclusão que eu era mais uma 
pessoa que queria ver índios, ou como dizem, "cristão que gosta de 
caboclo" . 

Por outro lado, eu havia trazido uns poucos presentes que troca
va por objetos para museu ou algumas coisas que eu queria para mim 
mesma. A maneira pela qual o índio cobiçava uma panela, um calção 
ou uma peixeira somente tinha como paralelo a minha própria avidez 
em possuir um colar de pecinhas de itã, um grande cocar ou uma 
máscara. Então, durante dias, os índios assediaram-me oferecendo 
toda sorte de objetos. Pensavam que eu tinha vindo para montar 
coleções como Fuerst e Frikel haviam feito. Um jovem índio, um 
pouco mais aculturado, me disse: "Agora tu vais fazer um bom di
nheiro com isso". Respondi-lhe que não tinha intenção de fazer di
nheiro; "tu vais então enfeitar a tua casa?" 

Naquela época não fiz nenhum levantamento sistemático, quer 
histórico, quer genealógico e nunca escutei algo parecido a um 
mito. 

Esforçava-me, contra a minha vontade. em ir de casa em 
casa. O meu melhor passaporte foi o livro de Simone Dreyfus sobre os 
Kayapó que eu sempre carregava comigo. Os índios chamava1n-me para 
ver as fotografias e assim consegui fazer um levantamento completo 
das casas, conhecer a todos e chamá-los pelo nome. 
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Tratava de tomar-me útil: cuidava das crianças, ia ao rio à 
procura de água, remendava calções e mosquiteiros. E nós nos enten
díamos bem. O índio fala pouco quando ocupado e eu estava preo
cupada em ambientar-me. A noite, quando os índios se reuniam, eu 
não entendia nada de suas conversas, mas como tenho facilidade para 
línguas, pelo menos em nível coloquial, acabei adquirindo um bom vo
cabulário básico, logo podendo formular algumas frases simples. 

Comia se me davam de comer, e geralmente dão o suficiente, nun
ca porém o melhor. Pedaços mais tenros destinam-se às crianças, o 
fígado de jabuti às mães, as grandes batatas amarelas ao pai. Uma vez 
o índio Atoro fez dois montinhos de peixes e convidou-me a pegar um. 
Peguei o maior, então me disse que esse se destinava a sua irmã, 
que eu pegasse o menor. O que me davam é o que se dá às mulheres 
solteiras ou viúvas. Apenas o chefe me dava, de vez em quando, um 
morceau choisi e eu lhe preparava um cafezinho, o que ele muito apre
ciava. Aliás, guardávamos no barracão da missão víveres que havíamos 
trazido, e quando preparávamos algum mingau, ele era repartido com 
as crianças que estavam sempre ao nosso redor. Era também o que o 
Frei sempre fazia. 

O antropólogo tem uma maneira específica de se ambientar. 
Imiscui-se num grupo, convive com os indivíduos, trata de 
estabelecer relações simétricas porque é de seu interesse e 
porque são as bases necessárias para o seu trabalho. Acaba adqui
rindo pai, mãe, tabdjuo (sobrinhos e netos) e um bom número de 
amigos formais, cujos afins se divertem às suas custas. Por outro 
lado, o missionário ou a enfermeira estabelecem automatican1ente re
lações assimétricas: "Tudo bom meu filho? vem cá, meu filho, tomar 
remédio". Eles têm a naturalidade e a segurança de quem sabe. 
Existem outros tipos de relações: havia entre os XIKRIN, na minha 
última viagem, um jovem enfermeiro-prático da região que apenas 
conseguira estabelecer relações de tipo jocoso com os índios, ex
pressas em perpétuas brincadeiras. Ele ia pescar e caçar com eles 
mas nunca conseguiu trocar uma palavra em tom sério ou simples
mente normal. Conversávamos amiúde e ele me disse que achava 
"interessante" as superstições deles. Outro tipo de relação era a que 
os índios mantinham com Joaquim que há muitos anos convivia 
com eles, ajudando o Frei na missão. Como muitos velhos, era 
extremamente ativo, sempre envolvido em algum serviço, e os índios 
muito o respeitavam. Ele lhes fazia cabos de machado, remos para 
a canoa, cuidava do barco e ajudava na coleta da castanha, e eles 
lhe traziam carne. Entendiam-se perfeitamente porque nunca conver
savam. Foi Joaquim quem me forneceu os nomes regionais de plantas 
e bichos e de todas as coisas da natureza; eu muitas vezes lhe con
tava coisas a respeito dos índios que ele ignorava totalmente mas 
que o interessavam de modo intenso. Quando um antropólogo chega 
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numa aldeia onde a rotina do contato se apresenta desta forma, ele 
precisa começar por criar outro tipo de relações. Os índios, os re
gionais e os responsáveis pelo grupo vivem em níveis que se ignoram 
mutuamente entrando em contato apenas em situações específicas e 
conhecidas de todos, o que mantém uma aparente continuidade e 
facilidade nas relações. A simples presença do antropólogo altera 
este esquema. 

Depois de um mês de campo, partimos uma manhã, eu e o 
jovem colegial Vincent que me acompanhava nesta viagem. Estáva
mos pintados e carregados de flechas, arcos, cestas e máscaras. 
Correspondíamos perfeitaménte ao estereótipo que o índio faz dos 
Kuben que vêm das longínquas cidades ou de outras "terras" como 
a França ou a América. Para nós, os XIKRIN tinham-se transfor
mado na imagem do "índio"; foi mais tarde, durante as minhas 
aulas, que percebi, ou melhor, que os alunos me fizeram perceber, 
até que ponto o Kayapó tinha contaminado a minha visão daquilo 
que em nossa profissão chamamos "o outro". 

No fim de minha primeira permanência havia chegado às con
clusões seguintes: 

t.0 ) As possibilidades de pesquisa eram boas e um levanta
mento etnográfico sobre esse grupo Kayapó, um dos mais isolados 
em território brasileiro, pareceu-me urgente. 

2.0 ) Existia uma bibliografia cada vez mais rica sobre os 
Kayapó setentrionais e os grupos Jê em geral, devido ao "Harvard 
Central-Brazil Project". Não conhecia este projeto quando fui pela 
primeira vez ao campo. Mas quando tomei conhecimento de alguns 
trabalhos sobre os Jê, percebi que existia a possibilidade, muito 
estimulante, de recolher material original, que se enquadrava, senão 
dentro de um esquema teórico preestabelecido, pelo menos dentro 
de uma problemática bastante específica, permitindo posteriormente 
uma análise de grande interesse em termos comparativos. 

3. º) Para os XIKRIN do Cateté, pude constatar, de um lado, 
que a vida e as instituições deste grupo correspondem basicamente 
às de outros grupos do mesmo tronco lingüístico da área, existindo 
porém, diferenças notórias, devido aos acidentes históricos de fra
cionamento dos Kayapó, ao isolamento, e aos conseqüentes ajusta
mentos próprios ao grupo. 

4.0 ) Além disso pude verificar, no campo, o interesse do estudo 
de um grupo que em 1963 estava em vias de extinção e que hoje 
conseguiu recuperar-se parcialmente, num surto de revitalização. Com 
exceção do trabalho que Frikel lhes consagrou (1968) os XIKRIN 
são, do ponto de vista acadêmico, totalmente desconhecidos: tanto 
que se revelaram serem os remanescentes dos Put-Karôt {PDn1carús), 
grupo há muito tempo registrado como extinto na bibliografia. 
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Segunda Viagem 

Depois desse survey, apresentei em julho de 1970 um projeto 
à F APESP (Fundação de Amparo à Pesquisa do Estado de São Paulo), 
que foi aprovado com novo awu1io, mais substancioso, o que me 
permitiria trabalhar em melhores condições. Parti a 20 de no
vembro de São Paulo e em Marabá fretei um avião Cherokee. O 
Frei, Vincent e Nhiok-beti, uma indiazinha de treze anos que tra
zíamos de volta de Goiânia acompanhavam-me. Outro avião Cessna 
seguia atrás com os víveres e presentes. 

Chegando ao Cateté fomos muito mal recebidos. O velho chefe 
Bep-Karoti acabara de morrer e os índios, sob o impacto do ocorrido, 
puseram-se a acusar o Frei pela morte do velho pedindo que retor
nasse a Marabá. O padre enumerou então os índios que havia curado. 
Quando nos viram sair do avião, Vincent, eu e especialmente 
Nhiok-beti, os índios ficaram um tanto desarvorados, abaixando bor
dunas e facões. Aliás era uma cena montada. O mais impressionante 
é que os índios estavam em meio a um ritual merêrêmê, todos re
cém-pintados, trazendo nas faces a máscara verde-azul de pó de case~ 
de ovo de azulão, a cabeça recoberta de penugem branca de urubu-rei 
e não havia meio de reconhecer ninguém. Nestas ocasiões usam 
grandes quantidades de urucu e resina de leite de pau, cujo cheiro, 
sob o sol do meio dia, nos embriagava. E para comemorar a volta 
da pequena índia as mulheres irromperam num choro ritual estri
dente. Neste momento pousou o segundo avião. As mulheres puse
ram-se a saqueá-lo, levando tudo para a aldeia, semeando pelo cami
nho pedaços de sabão, facas, lamparinas etc. Depois enquanto os 
homens discutiam, os índios enumerando os mortos e o padre enu
merando os vivos, as mulheres nos cercaram a Nhiok-beti e a mim, 
levando-nos à aldeia. Não entendi de imediato o que estava aconte
cendo, não falavam e estávamos cercadas por máscaras anônimas. 
Finalmente, quando nos instalaram na casa do velho chefe falecido, 
continuando a preparar-se para o prosseguimento do ritual, com
preendi que nos tinham simplesmente afastado do lugar da discussão 
dos homens e colocado em lugar mais seguro. Foi então que percebi 
que Nhiok-beti estava de vestido branco e sapatos brancos de primeira 
comunhão e gotas de suor lhe corriam pela face . Uma situação total
mente insólita. Mas, Vincent já chegava do outro lado da praça 
com um bando de menõrõnu Govens iniciados) e dirigiram-se à casa 
dos homens. Parece que, aos poucos, as coisas se haviam acalmado 
entre os homens; os velhos deram a ordem de devolver os presentes, 
tarefa de que se incumbiram com entusiasmo os méaõrõnu . 

O ritual merêrêmê durou vários dias e mal consegui conciliar 
o sono nesta ocasião. Para os índios é diferente porque eles se 
revezam. Tive muita sorte em poder presenciar um ritual tão com-
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pleto. Os ritos sempre encenam um tipo de arranjo ideal, espaço 
e grupos definem-se nitidamente, as seqüências são ordenadas, as re
lações apresentam-se sob um aspecto tão formal que se tornam ver
dadeiros estereótipos. Por outro lado os ornamentos, as pinturas, 
as figuras das danças e os cantos contêm uma riqueza de símbolos 
que são muito mais difíceis de captar em outras ocasiões. f: tão so
mente nos ritos que mulheres vestem adornos masculinos, que um 
homem representa, com urucu, no alto da testa, o triângulo pubiano 
de sua esposa, que o maracá se transforma em cabeça e que ·uma 
dança permite remontar o tempo. Foi a partir deste ritual, que 
descrevo no capítulo IV, que consegui prosseguir, naquela época, 
minha pesquisa, de maneira mais sistemática. 

Mais tarde·, em janeiro de 1971 acompanhei, durante três se
manas, o grupo numa expedição de caça e coleta pela floresta. Era 
época de caça à anta e o período que antecede a colheita do milho 
novo. Esta foi outra experiência decisiva, diferente da anterior, mas 
não menos nítida. Descrevo neste trabalho alguns aspectos desta 
viagem, quando pertinentes, deixando para mais tarde a análise mais 
aprofundada do meú. 

Quando voltamos à aldeia, Frei José tinha ido embora. Sofrendo 
de mal cardíaco, há muito te.mpo, resolvera retirar-se. Depois da 
morte do velho Bep-Karoti e da saída de Frei José, começava, indubi
tavelmente, uma nova etapa na história dos XIKRIN. Enquanto 
isso, os índios preparavam-se para realizar a festa do milho novo à 
qual ainda pude assistir. Os homens queriam construir uma nova 
aldeia, pois as antigas casas estavam apodrecendo e já confeccionavam 
grandes máscaras para celebrar o Aruanã Karajá. Para nós era 
hora de pensar em voltar. As nuvens, porém, se acumulavam diaria
mente do lado da Serra Norte e o avião não vinha. Por outro 
lado, as águas do rio não subiam, as chuvas não se decidindo a 
cair, o que não permitia descer de barco. Ficamos presos e isolados 
durante quinze dias e a espera começava a nos pesar. 

Finalmente as chuvas chegaram e empreendemos a viagem de 
volta pelo rio. Joaquim foi nosso marinheiro e dois índios nos 
acompanharam. Descemos ~ rio durante seis dias e pela primeira 
vez entramos em contato com a população regional nos barracões 
ond~ arranchávamos à noite. Foi uma viagem que merecia ser 
feita, embora estivéssemos exaustos, totalmente expostos ao 8ol e 
à chuva e os homens ao duro trabalho de passar as cachoeiras. 

·Terceira Viagem 

Em maio de 72, com um aditivo de auxílio da F APESP, voltei 
ao C.áteté. Encontrei Frei Ivo, o novo missionário, em Marabá, 
pi:estes a embarcar. para a al.~eia ·e segui com . ele e o índio Bep-:Djo. 
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As águas estavam muito baixas. O nosso marinheiro era Félix, 
o único capaz de subir o Cateté nesta época. Na cachoeira do 
Cateté, porémy depois de sete dias de viagem, não conseguimos 
passar. Depois de uma noite de chuva e longa espera, Bep-Djo e 
eu saímos ao amanhecer em direção à aldeia. A vegetação na 
região do Cateté é de floresta tropical, mata de terra firme (casta
nheiras e outras árvores de grande porte), com uma inextricável 
vegetação ao nível do solo, tipo capoeirão velho. Não havia trilha, 
e o próprio Bep-Djo perdeu-se mais de uma vez. O solo estava enla
meado e os pés enterravam-se a cada passo. Quando finalmente 
chegamos, à tarde, a uma roça, encontramos um grupo de mulheres 
que emitiram o choro ritual pelo retomo de Bep-Djo; vimos um 
mamão maduro no chão e logo repartimos a grande fruta. Quançlo 
ia subindo para a aldeia, passando em frente ao cemitério, percebi, 
com alguma saudade, as grandes máscaras Aruanã aí guardadas e 
cuja palha ia envelhecendo. A aldeia, bem maior, parecia-me triste 
e vazia pois a maior parte dos índios estava ·a montante do Cateté. 
Bemoti e Nhiok-pú, como das outras vezes, acolheram-me em sua 
ca:sa, agora um grande barracão fechado, com paredes de pau-a-pique 
como ~s constroem os regionais. Bemoti me disse, espontaneamente, 
que teria tempo para me ajudar. Mas, nos dias seguintes, Frei 
Ivo e Joaquim puseram-se a construir o novo teto da missão o 
que prendeu toda a atenção do chefe. Decidi seguir ao encontro 
dos índios na mata. Aokre partiu comigo uma manhã e estava 
pesadamente carregado de produtos da roça. Passamos cinco acam
pamentos abandonados e quando chegamos perto do lugar de pouso 
encontramos um grupo de mulheres à beira de um igarapé. Puse
ram-se a gritar de excitação e a cuspir ao meu redor para afastar 
os · mêkarõn (maus espíritos). O acampa1nento estava repleto de 
crianças brincando; desde o ano anterior haviam nascido uns dez 
bebês que as mães me vinham apresentar. Houve muita conversa 
e as palavras Kayapó me voltavam à mente. Tive a impressão de 
nunca ter visto os XIKRIN em tão bom estado. O trabalho de 
recuperação e de assistência médica fazia-se sentir. Os homens esta
vam caçando. Quando voltaram acolheram-me com aquela saudação 
tão desconcertante: ''Dja arup na ga boi? (Já chegou?") - "Hõa, 
arup na ba boi (Sim, já cheguei)" - "Trouxe as coisas?" - "Sim, 
trouxe". 

Naquela época os índios alimentavam-se essencialmente de ja
buti e tatu muito gordos nesta época do ano. Os cartuchos, por 
outro lado, estavam escassos e era uma maneira de economizar mu
nição. Mandavam carne para a aldeia e recebiam produtos da roça. 
Comíamos muito, especialmente grandes bolos de beiju recheádos dé 
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fígado de jabuti e os índios sempre me reservavam a cabeça de um 
tatu. 

Quando voltamos à aldeia, Frei Ivo, tinha ido embora. Os 
índios começaram a abrir uma grande roça. Maria e Joaquim tinh~ 
ficado no barracão da missão, o que muito me ajudou. Maria cozi
nhava, permitindo-me refeições mais regulares. Chegou ao Cateté 
um grupo de médicos de Belém e o Dr. João Paulo que os índios 
há muito conhecem. Acompanhava-o um dentista que nas condições 
mais rústicas fez um trabalho primoroso. 

Para que eu trabalhasse melhor, um mênõrõnu havia construído 
uma mesa-plataforma de nervura de palmeira babaçu, à sombra de 
um teto de palha, um pouco afastado da aldeia, entre a missão e 
o rio. Não precisando mais participar continuamente da vida da 
aldeia, conseguia agora recolher informações a partir de fichas dia
riamente preparadas para melhor esgotar tópicos específicos. Alguns 
índios tornaram-se informantes mais regulares como Bemoti e Kon
gore e disseram-me que gostavam realmente desta atividade. Interes
savam-se também pelos mitos e pela vida de outros grupos indígenas. 

Conseguira, agora, organizar minha vida cansando-me menos. 
Trabalhávamos de manhã, almoçávamos, trabalhávamos de novo e 
depois eu ia à roça ou ao banho com as mulheres e crianças; jantava 
no barracão da missão e depois algum índio vinha buscar-me para 
subir à aldeia. Às vezes o nosso trabalho era repentinamente interrom
pido pelo grito de um índio que anunciava a proximidade de um 
bando de porcões (queixada). Em poucos segundos todos os homens 
sumiam-se na floresta emitindo seus gritos de caça. 

À noite os XIKRIN sempre realizam danças, especialmente o 
Kwõro-Kango e das quais eu gostava de participar. Depois sentava-me 
junto às mulheres mais velhas, e então as jovens mães vinham pe
dir-me para cuidar de seus bebês adormecidos, os meus tabdjuo, 
para que, como todas as jovens mães, pudessem dançar mais livre
mente. Durante a época da seca, as noites são especialmente claras 
naquelas regiões. Às vezes, as mulheres abriam a mão contra a 
lua cheia dizendo: "Amanhã vamos arrancar grandes batatas brancas 
(yot·ko·aka·d)", ou senão uma mulher perguntava brincando: "Quem 
é teu amante? (miet)" e alguma índia respondia com gesto significativo: 
"Muturua (a lua)" . 

Mas o momento realmente decisivo para a pesquisa foi quando 
o velho xamã Nhiakrekampin veio juntar-se ao grupo de informantes. 
Veio porque quis. Não fala português. Conseguimos entender-nos 
essencialmente através do desenho. Foi com ele também que fiz 
os maiores progressos na língua Kayapó. E tanto gostou daquilo 
que Maria havia batizado o "escritório'', que decidiu instalar-se ali, 
durante o dia, construindo como que uma cópia da casa dos homens 
ao meu lado, com palha no chão, um fogo, juntando aí os seus 
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pertences e suas peças de artesanato em elaboração. O que mais 
apreciava era desenhar. No fim, acabaram-se as canetas, de modo 
que ou ele desenhava ou eu escrevia. As mulheres também elabo
raram mais de cem pranchas de pinturas com jenipapo e urucu, ma
terial que pretendo descrever e analisar em trabalho posterior, trans
formando a aldeia numa verdadeira oficina de desenhistas. O que é 
digno de nota é que no "escritório" o chefe Bemoti e o velho xamã 
conseguiam encontrar-se e falar um com o outro, o que nunca faziam 
na aldeia. Havia entre eles muito pyaám (vergonha, distância social) 
e Bemoti me disse que ele não conversava com o velho. Mesmo 
no "escritório" não se dirigiam nunca diretamente um ao outro, mas 
conversavam horas a fio e com isso, muitas vezes, me esqueciam. 
Estavam preocupados. Desde a partida de Frei José reinava uma 
tranqüilidade que nos pesava. Os médicos diziam: "Agora vocês 
estão vacinados, os dentes estão bons, tem muita criança, vocês não 
morrem mais". O único consciente desta situação ambígua era Be
moti; encontrava-se à frente de um grupo hoje numeroso, sadio, 
totalmente exótico e irremediavelmente dependente, uma situação 
trágica e além das forças de qualquer homem. 

Ili - Os XIKRIN e a bibliografia sobre gmpos Jê 

Atualmente, desde o antplo programa de pesquisa desenvolvido 
pelo Harvard Central-Brazil Research Project, inúmeros trabalhos têm· 
sido consagrados às sociedades indígenas do Brasil Central e ne
nhuma publicação poderia deixar de mencioná-los mesmo quando, 
como é o caso de minha pesquisa entre os XIKRIN, a antropóloga· 
não teve relação nenhuma com o Projeto. 

A maioria das sociedades estudadas pertencem ao tronco lin
güístico Jê e por isso o Projeto tem sido às vezes chamado de 
Projeto Jê, embora certos antropólogos estivessem trabalhando com 
outros grupos como os Nambikwara e Bororo <3>. 

O ponto de partida é a obra de Nimuendajú que escreveu prin
cipalmente sobre os Jê do norte, sociedades que desafiavam os antro
pólogos por serem tão diferentes e ao mesmo tempo aparentadas 
histórica e lingüisticamente. Por outro lado, estas sociedades possuíam 

3. Os antropólogos ligados ao Harvard Central-Brazil Research Projêct 
para os grupos Jê são: Maybury-Lewis (1967) coordenador do Projeto, Turner 
(1966), Bamberger (1967), Carter Lave (1967), Newton (1971), Melatti (1970) 
e da Matta (1971). Mais tarde outros antropólogos trabalharam com estas 
sociedades, Vidal (1972), Seeger (1974) e Carneiro da Cunha (197S). Vári~ 
pesquisadores, por outro lado, estão atualmente trabalhando entre os Xavan~, 
Canela, Gaviões e Kayapó. 
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uma proliferação de metades e a pergunta que se colocava era qual 
a função do dualismo entre estas sociedades, tema que vinha preo
cupando os estudiosos desde os trabalhos clássicos de Lévi-Strauss. 

O objetivo dos antropólogos do Projeto era, através de ~s
quisas de campo intensivas, chegar a esta?elecer ~ modelo ~xp}t~a
tivo que possibilitasse esclarecer as relaçoes cruc1a1s e os pnncip1os 
de organização do sistema social destes grupos. 

Com o tempo ficou claro que estes grupos possuíam sistemas 
sociais bastante próximos, e por outro lado viviam num ambiente 
parecido e o padrão de residência era mais ou menos o mesmo. 
Sendo assim, os grupos Jê tornavam possível uma análi~ compara
tiva especialmente privilegiada e de grande interesse teónco. 

O que aparece é a flexibilidade com que estas sociedades trans
ferem o peso estrutural, ora a uma, ora a outra instituição. E dentro 
do âmbito de uma mesma instituição os arranjos podem ser diferentes, 
dependendo de contingências estruturais anteriores, do processo his
tórico e da oscilação demográfica. 

Neste sentido o trabalho de Jean Carter Lave (1970) parece-me 
muito sugestivo pois, tomando para fins de comparação a monografia 
de Nimuendajú sobre os Timbira, a autora mostra como em poucos 
anos houve um processo de deslizamento estrutural, as classes de 
idade perdendo a sua importância econômica e política em favor 
do segmento residencial. O que é enfatizado em um grupo, como 
as categorias de idade entre os XIKRIN, possui papel secundário 
entre os Apinayé e parece insignificante, atualmente, entre os Krahó. 
Interessante é buscar reconhecer o peso e a situação mais ou menos 
estratégica de cada um dos sistemas de classificação para a orientação 
do comportamento dos membros de cada grupo. 

No que se refere aos Kayapó setentrionais destacam-se as teses 
de doutoramento de Terence Turner (1966) e Joan Bamberger (1967). 
Entre os trabalhos anteriores devem ser citados Simone Dreyfus (1963) 
e Horace Banner (t 961 ). Todos estes trabalhos referem-se aos grupos 
Gorotire. 

Em relação aos XIKRIN, especificamente, só existem os tra
balhos de Protásio Frikel ( 1963 e 1968) e uma pequena publicação 
de René Fuerst (1964). -

Os Kayapó-XIKRIN, à luz dos dados recolhidos, apresentam-se 
como um grupo Jê, culturalmente autônomo, muito próximo, porém, 
dos Kayapó-Gorotire e também dos Apinayé. Apresentam por outro 
lado, afinidades com outros grupos Timbira e Jê centrais. Esta é a 
razão pela qual prefiro, por enquanto, neste trabalho, nã~ usar ~ 
denominação Kayapó, o grupo mais inclusivo, mas sim Xl~RIN 
para melhor esclarecer as diferenças que existem entre .subg,rupo~ 
Kayapó. 
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IV - Método 

O trabalho é dividido da maneira seguinte: em primeiro lugar 
faço um apanhado do histórico do grupo, na medi?a em qu~ me 
foi possível reconstituí-lo com a ajuda de Bemoti e. Nhta~ekam~in, os 
meus informantes. Em seguida, apresento a tem11nolog1a do sistema 
de relações sociais sem a qual a leitura dos capítulos seguintes to~
nar-se-ia difícil. No segundo capítulo descrevo brevemente a aldeia 
e as atividades cotidianas e sazonais dos XIKRIN, dando ênfase à 
relação entre grupos e divisão do espaço. O capítulo terceiro, que 
constitui o corpo do livro, trata da organização social e política, 
tomando como ponto de referência as categorias de idade, o siste~a 
de classificação que mais peso possui entre os XIKRIN. Assim, 
o capítulo divide-se em etapas que seguem o ciclo de vida dos 
indivíduos de sexo masculino e feminino.-respectivamente. No capí
tulo quarto descrevo e analiso um ritual de nominação: o mê-rêrêmê. 
No capítulo quinto resumo a situação atual dos XIKRIN e apre
sento algumas sugestões para uma atuação indigenista. Em apêndice, 
finalmente, encontram-se os mitos. Alguns desses mitos já foram 
recolhidos entre outros grupos Kayapó por autores como Banner 
(1957), Métraux ( 1960) e Lukesch (1968) . Os que recolhi entre os 
XIKRIN apresentam, porém, versões diferentes. 

Como a minha pesquisa realizou-se durante curtos períodos de 
tempo, estendendo-se, porém, por vários anos, tive a op?rtunidade 
de observar certas mudanças. Tratei de dar ênfase tanto a estrutura 
formal como à realidade vivida cotidianamente e mostrar como as 
próprias categorias sociais são manipuladas em situações históricas 
concretas. 

Durante a minha estada entre os XIKRIN, sempre me hospedei 
em casa de Bemoti e Nhiok-pú. Por isso o meu método foi o _de 
um observador participante e todos os XIKRIN foram, em um ou 
outro momento, meus informantes. No que diz respeito ao levanta
mento de dados de modo mais sistemático trabalhei regularmente com 
Bem o ti na verdade meu único inf armante. Muitas informações neste ' . . 
livro refletem o seu ponto de vista. Bemoti apreciava e sempre apoiou 
o meu trabalho. Tudo o que se referia aos usos e cost~mes de 
seu povo o estimulava e sempre relato~ os f~t?s com seriedade e 
paciência, usando exemplos quando eu tinha difi~ulda .. des ~I_D captar 
algum aspecto mal ,esclar~ido. . As ve~s, de~do as ~ificuldades 
com a língua Kayapo, eu tmha a im~ressao. de nao estar a al.tura ~e 
meu informante e do esforço por ele d1spendido. O que Bemott que:ia 
é que eu me sentisse bem entre eles já que eu mostrava tanto _m
teresse a respeito dos XIKRIN, e que todos gostassem de mim. 
Quanto a mim, sempre deveria voltar traze~do as en~o~~ndas que 
me faziam, informar a respeito da demarcaçao do terntono e ouvir 

1.1 



o que eles tinham a dizer, ligando-me de algum modo aos interesses 
de seu povo compensando, finalmente, o que estava implícito no 
próprio trabalho antropológico, quando tratei de identüicar-me aos 
XIKRIN, para, no meu próprio interesse, melhor estudá-los. 
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Posto 
Las 
Casas 
t:J 

Localização lia aldeia XIKRIN - Estado do Pará 

Capítulo 1 

HISTôRICO DO GRUPO 

1 - Confronto das fontes bibliográficas e das informações de campo 

Os grupos indígenas atualmente denominados XIKRIN < •> são 
considerados como pertencentes aos Kayapó Setentrionais, grupo 
lingüístico Jê. 

Em toda a bibliografia referente aos Kayapó Setentrionais as 
informações sobre os XIKRIN são extremamente vagas e contra
ditórias. Havia sérias dificuldades em localizá-los e em saber a 
que denominação os diferentes grupos (Purucarús, Chicris, Djore) 
correspondiam. No fim do século passado sabia-se que ocupavam 
uma vasta área entre os rios Araguaia e Xingu. Ehrenreich (1894) 
refere-se a esse grupo nos termos seguintes: 

"Em direção a Oeste há tribos Kayapó até o alto Xingu. Outras 
hordas Kayapó, ainda não visitadas pelos brancos, e que se encontram 
entre o Araguaia e o Xingu, e que vagueiam para o Norte até o rio 
Tacaiúnas e para o Sul até o rio das Mortes, são os Cradaho (5), 

Usikrin (Gorotire ), Gaviões ou Cricatages. . . (p. 115-116) <6>. 
Esta é uma das primeiras notícias de um grupo chamado Usikrin, 

aqui confundido com outro grupo Kayapó, os Gorotire. 
O que se pode afirmar é que, na época em que se estabeleceram 

os primeiros contatos com os Kayapó Setentrionais, ou seja 1859, 
através da Fundação da Missão de Santa Maria Nova e mais tarde 
através da Missão Dominicana <7>, o grupo, cujos descendentes deno
minados XIKRIN já se tinha separado, e provavelmente há muito 
tempo, do grupo de origem. E eram conhecidos apenas indiretamente 
pelas informações dadas pelos Kayapó do Pau d'Arco, o grupo 
Irã-ã-mray-re, hoje extinto (Coudreau 1897: 196-200). 

Coudreau é o primeiro a fazer o histórico dos "Cayapós Pa
raenses" ( 1897: 194 ). Suas informações apesar de breves parecem 

4 . O grupo localizado às margens do rio Cateté e o grupo localizado às 
margens do rio Pacajá. 

5 . Cradaho, Gradaho, Gradau é termo Karajá para os Kayap6 (Krause 
1911. R .A . M . XCII: 163). 

6. Traduzido do alemão. 
7. Contatos estabelecidos principalmente por Frei Gil Vilanova que, 

em 1891, fez uma viagem a fim de avistar-se com os Kayap6. 
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extremamente corretas quando confrontadas com o que os próprios 
índios explicam de sua história. 

Refiro-me aos trechos seguintes: 
a) O autor foi informado de que os quatro grupos existentes 

em 1897, isto é, os grupos de Pau d' Arco (denominados pelo autor 
Cayapó), Gorotires, Chicris e Porucarús eram bandos que original
mente formavam um único aldeamento ancestral (1897: 256). 

b) Os informantes Irã-ã-mray-re localizavam os Purucarús a 
oeste (das aldeias do Pau d'Arco), no alto planalto de mata que 
limita os Campos Gerais ao norte, e os Chicris a noroeste na grande 
floresta de ltaipava (1897: 205). 

É preciso esclarecer estas denominações. 1'odos os Kayapó (s) 

Setentrionais autodenominam-se Me-be-ngô-kre (9) . Por outro lado, 
denominações como Irã-ã-mray-re, Pore-kro, Goroôre, Kokorekre, 
Djore, Porucarús (na verdade Pot-Karôt), Chicris, correspondem a 
diferentes subgrupos. As vezes duas denominações correspondem ao 
mesmo grupo, outras vezes as denominações correspondem a épocas 
históricas diferentes. 

A denominação XIKRIN explica-se da maneira seguinte: Os 
informantes atuais do Cateté dizem que é nome dado pelos "cristãos". 
Mas na verdade, como acabamos de verificar (item b ), era a deno
minação dada pelos Irã-ã-mray-re ao grupo situado a nordeste de 
suas aldeias. Frikel (1968:7) afirma que os XIKRIN do Cateté lhe 
disseram que esta palavra não pertencia a sua língua (lo). Mas 
isto não é certo, pois na verdade a pronúncia é Tchikri, e este nome 
existe. O que acontece é que os Put-Karôt (autodenominação dos 
XIKRIN do Cateté) nunca se autodenominaram Tchikí, designação 
introduzida posteriormente pelos brancos. O grupo denominado 
Chicris pelos Irã-ã-mray-re era chamado Djore (hoje extintos) pelos 
Put-Karôt e Gorotire. Localizavam-se nas regiões do rio Vermelho 
(Macaxeira), tributário do ltacaúnas, cujo nome em língua Kayapó 
é Djore-nhõ-ngô. Os Irã-ã-mray-re do Pau d'Arco possivelmente 
incluíam sob a denominação Chicris os da aldeia do Kokorekre, das 

8. Os índios desconhecem a origem desta denominação. Segundo Tur
ner, a etimologia da palavra é tupi: Kaya = macaco; po = parecido (1965: 2). 

9. Me: gente, categoria; be: indica estado, ser: ngô: água; kre: buraco. 
Os que vêm do buraco d'água. 

10. Existe uma carta de Nimuendajú a Baldus (23 de fevereiro de 1945) 
citada em nota às Contribuições para a Etnologia do Brasil de Ehrenreich 
(R. M. P. n.0 II, São Paulo, 1948, nota (28) - "O nome Uxikring dado por 
Ehrenreich e Chicri por Coudreau não pode ser da língua Kayapó, que não 
possui nem X nem TX, apesar de ele figurar também no vocabulário Kayapó 
de Krause. Esta horda habita e sempre habitou a região das cabeceiras dos 
rios Vermelho e Branco, afluentes da margem direita do baixo Tacaiúnas". 
A primeira afirmação de Nimuendajú é errada, mas a segunda é correta. 
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regiões do rio Branco (Paraupéba), e dos quais os Djore tinham-se 
cindido <U>. 

Recolhi uma informação espontânea de um índio XIKRIN da 
aldeia do Pacajá e que vêm confirmar esses dados. Este disse-me 
que ficou muito surpreendido quando, na ocasião de uma viagem a 
Belém, soube que chamavam o seu grupo de XIKRIN e acrescentou: 
"Nós somos Put-Karôt do Pacajá". 

e) Coudreau comenta que os Chicris vivem em maus termos 
com os outros grupos desta nação. Teriam, entretanto, boas relações 
com os Karajá. Tanto assim que haveria constantemente Chicris 
·entre estes e Karajá entre os Chicris. Ter-se-iam mesmo aliado aos 
Karajá para atacar uma aldeia Kayapó de Pau d'Arco (1897:205). 

Esta observação é confirmada pelos informantes e pelos dados 
etnográficos. Os índios dizem: "Há muito tempo os do Kokorekre 
(aldeia do rio Branco) chamavam os Karajá de parentes (õmbikwa) 
e acrescentam que os do Kokorekre junto com os Karajá hostilizavam 
os Irã-ã-mray-re (12). 

. Insisti nas informações dadas por Coudreau porque são as únicas 
válidas como pontos de referência e me permitem dar cré
dito aos meus informantes para a reconstituição de períodos não 
documentados 03>. 

Depois de 1897 segue um longo período durante o qual não 
~á realmente informações sobre estes grupos. Os Kayapó Irã-ã-mray-re 
iam desaparecendo, toda a sua área tribal sendo convertida cm pas-

1.1 . ... ~sta hipó~ese baseia~se no fato de que os Irã-ã-mray-re disseram que 
os Cb~cras tmham feito uma aliança com os Karajá (vide item c, p. 16). Sabemos 
pelos inf orm~ntes do ~a teté que esta aliança se realizou com o grupo Kokorekre. 

12 . Dizem os 1nf ormantes que os Irã-ã-mray-re combatiam de noite o 
que explicaria o costume das sentinelas noturnas mencionadas por Coudr~au 
(1897:218) e que os outros Kayapó não possuíam. 

!3 . Simplesmente para mostrar como eram confusas as informações a 
respeito destes grupos, citarei uma observação de Nimuendajú citada por Her
bert Baldus (1970:64). O leitor poderá comparar estes dados com o que 
segue neste trabalho: "Nunca estiveram os Dyore localizados entre 0 alto 
rio Fresco e as cabeceiras dos afluentes do Araguaia que desembocam acima 
de Sant'Ana. Tão pouco podia haver ali "Purucarus". Os Purukarot, uma 
horda . que Coudrea.~ (isto ~ Fre.i Gil) localizou com acerto na região das 
~beceuas do Tacai unas, f 01 extinta pelos Caucheiros. Os vestígios que 0 
bispo encontrou no alto rio Fresco apesar de ele não querer acreditá-lo eram 
provavelmente dos Gorotire que ocasionalmente têm estendido nessa l~titude 
as suas excursões até a margem do Araguaia . .. 

A horda dos "Dyore" ou "Dyare"' (chamada de chicri por Coudreau e 
de Pore-~-re pelos Kayapó do Arraias) habita e sempre habitou na região 
das cabeceiras dos nos Vermelho e Branco, afluentes da margem direita do 
baixo Tacaiúnas". 
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tagens (Moreira Neto, 1960: 12). O território ocupado pelos 
Put-Karôt e Xikrin-Djore era uma região a oeste do Araguaia, total
mente desprovida de núcleos regionais. Os índios daquela região 
eram conhecidos somente pelas suas incursões (Moreira Neto, 1960:13) 
mas, como me disse um velho da região: "Nós nunca os víamos". 

A bibliografia esparsa existente e os depoimentos de pessoas 
mais idosas da região registram incursões de índios e expedições 
punitivas dirigidas contra as aldeias Kayapó na época da borracha 
e mais tarde da castanha. Faltam entretanto informações mais con
cretas. 

Dizimado por doenças e repetidos ataques desaparece o grupo 
oriental Xikrin-Djore (Missões Dominicanas, 1931 :6-9). Por outro 
lado os informantes dizem que a aldeia do Kokorekre foi atacada 
duas vezes pelos cristãos (14). 

Entre 1945 e 1947 continuam a registrar-se hostilidades entre 
índios e regionais (Moreira Neto 1960:23 - O Cruzeiro, julho 11, 
1953). Naquela época os índios atacavam para obter rifles, mu
nições, facões, machado e às vezes cachorros. Um informante ser
tanejo confirmou: "Somente atacavam se tínhamos alguma coisa que 
lhes interessasse; não atacavam a quem nada tivesse". 

Os XIKRIN foram realmente vistos pela primeira vez em 1952, 
quando um bando entrou em contato com o Posto Las Casas (Pau 
d'Arco) do SPI us>. 

O histórico do grupo entre 1962 e 1963 é bem documentado 
pelo trabalho de Protásio Frikel (1963) que esteve duas vezes entre 
eles, e em 1966 começou o trabalho de assistência missionária 0 5> • 

Enquanto do ponto de vista bibliográfico os trabalhos sobre os 
Kayapó-Gorotire e Kuben-Krã-Kein iam se acumulando, o grupo 
XIKRIN, localizado em área de difícil acesso e em vias de extinção, 
não oferecia grandes possibilidades para pesquisas mais aprofundadas 
(Frikel, 1968:3). Eis outra razão para a escassez de dados sobre 
este grupo em tempos mais remotos. 

14. São provavelmente os ataques aos quais se refere Frei Gil Gomes 
Leitão: "A tribo XIKRIN foi massacrada em 1910 pelo seringalista Chico 
Trajano e em 1928 pelo mateiro Coroliano nas cabeceiras do rio Branco" 
(afluente do Itacaiúnas) - Informação pessoal. Refiro-me a estes ataques 
mais adiante. 

15 . A chegada dos XIKRIN ao Posto Las Casas é contada em O CRU
ZEIRO, 11 de julho de 1953. Daremos a transcrição de alguns trechos do 
artigo mais adiante. 

16. Foi pelos conselhos de Protásio Frikel e de Frei Gil Gomes Leitão 
que Frei José Caron empreendeu o trabalho de recuperação do grupo XIKRIN 
do Cateté. 
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II - A história dos XIKRIN segundo eles mesmos 

A) as origens 

Os XIKRIN possuem dois mitos que os consagram como habi
tantes da terra, em oposição ao céu (Koikwa) de onde provêm (mito 
2) (17) e em oposição aos habitantes subterrâneos que conseguiram 
eliminar para sempre (mito 3). 

Do ponto de vista geográfico reconhecem dois pontos cardeais: 
leste (Koikwa-Krai) e oeste (Koikwa-enhôt) 0 8>. O Leste é uma 
região bem definida, localizada geograficamente. :f: o lugar de origem 
dos mébengôkre e os mitos sobre as origens, concretamente localizados, 
situam-se nesta região. O oeste é simplesmente um ponto de refe
rência convencional de delimitação do espaço, em oposição a leste, 
mas não definido, ninguém poderia situá-lo. Segundo os índios,, é 
"o fim do mundo". 

O Sol e a Lua, que não têm o significado mitológico que lhes 
atribuem outros grupos Jê, e também não estão ligados a metades 
no sistema de classificação do universo, simplesmente percorrem .a 
trajetória leste-oeste, não deixando de ser, no entanto, referentes para 
a divisão do tempo. 

A linha norte-sul é denominada tiki-aí e os índios não têm nada 
a dizer a respeito (19). 

Os meus informantes contam que as aldeias de origem dos 
mêbengôkre situavam-se do lado esquerdo do rio Araguaia, à altura 
da região do rio Pau d' Arco. 

A região a leste dos rios Araguaia e Tocantins é apresentada 
como um espaço mítico limitado por uma imensa teia de aranha 
que desce do céu até a terra. Do outro lado desta teia de aranha 
encontra-se a moradia do grande Gavião, ok-kaikrit, iniciador dos 
xamãs. 

Apresento a seguir alguns desenhos elaborados pelo xamã 
Nhiakrekampin que ilustram e explicam estas observações. 

A figura 1 representa a localização geográfica das aldeias dos 
ancestrais Goroti Kumren c20> que, por sucessivas cisões, deram ori-

17. Os mitos (ou textos) encontram-se em Apêndice e são numerados. 
18 . Koikwa: céu; Krai: raiz, começo terrestre; enhôt: em cima, a ponta, 

o fim. 
19 . Turner escreve o seguinte a respeito: "North and South are referred 

by a single phrase which means 'the edge of the sky,' gestures or references 
to landmarks are necessary to indicate whether North ou South is . meant" 
(fumer 1965:31). ''The Cayapó is Koy-kwa·nhirê-ã; ire: "edge", ã: "on" or 
"at" (nota 5, p. 31 ). 

20 . Goroti kumren: Goroti verdadeiros. 
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Kolkwa Kral (Leste) que se situa atrás da 
Tela de Aranha e moradia do Gavllo Real· Ok-Kaikrit 

A Tela de Aranha 

A Aldeia dos 

Cachorros do Mato 

c 

oferenda de comida 
para os cachorros o caminho 

d 

e 

f 
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O• Rios Tocantins e Araguaia 

A noite ou escuridão perpétua 

As Aldeias dos 

Gorotl Kumrem 

o 
o 
o 
o 

a 

b 

gem aos diferentes grupos Kayapó. Esta localização enquadra-se na 
cosmovisão dos atuais XIKRIN. No desenho estão apresentados: 

. a) a ~rande teia de aranha (inhum-djêk), situada a leste 
(Koikw:a. ~1) e que os xamãs (wayanga) precisam atravessar para 
serem m1c1ados pelo grande Gavião (ok-kaikrit) que se encontra do 
outro lado (mito 7). 

b) o buraco dos cachorros do mato (rop-kre), que ninguém 
consegue atravessar. Situa-se na região do Tocantins, rio às vezes 
chamado Rop·Kre-Buti <21 >. 

e) as oferendas de carne deixadas para os cachorros (rop
-okiere) <22>. 

:E também nessa região que os informantes situam a aldeia mí
tica das mulheres, na época em que homens e mulheres viviam em 
aldeias separadas (mito 8). 

d) o Tocantins-Araguaia chamados Buti-amê, os dois rios 
grandes. 

e) a região da noite perpétua (Akamot Kô tuk). t o vento que 
carrega a noite para o oeste. No Koikwa-krai, região a leste, desco
nhece-se a escuridão. 

f) as aldeias dos Goroti-Kumren. Estas aldeias são as 
dos Mê-io-kre-iabyê, Kuben-ken-kam-mê-mray, Irã-ã-mray-re e 
Mê-io-tum <23 >. 

Os índios explicam que é na região representada na figura 2, a 
confluência do Tocantins-Araguaia, que os mê-be-ngô-kre tiveram sua 
origem. Dizem "nós vem do Buti-kre <24>, no Tocantins". Consi
deram este local como o ponto de dispersão dos diferentes grupos 
depois de derrubado o pé de milho (mito 23). No desenho estão 
representados: 

a) o Tocantins-Araguaia (Buti-rai e Buti-ngri) ( 25 ). 

b) a aldeia grande (krimei-rai, Goroti krimei-ti) <
26> ou aldeia 

dos Goroti Kumren. 
e) o caminho (prü) que leva ao grande pé de , milho, cuja cir

cunferência é igual à circunferência da aldeia de origem. 
d) as espigas de milho. 

21 . Rop: cachorro; kre: buraco; buti: rio grande. 
22 . Okiere: oferenda de comida. 
23 . Estas denominações correspondem a antigos grupos do Pau d' Arco 

hoje extintos. ' 
24 . Buti-kre: rio/ buraco. 
25 . Rai: grande; ngri: menor. 
26. Krimei: aldeia; ti: aumentativo. 
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Figura 2 

Este material parece comprovar, apesar das interferências mí
ticas, as informações que segundo Coudreau, os Irã-ã-mray-re deram 
aos seus visitantes, isto é, que os Kayapó Setentrionais formavam 
um único grupo ancestral (Coudreau 1897 :206). Também Frikel 
( 1968: 114) cita em nota de rodapé: "Relembramos que Goroti, se
gundo informações do Pe. Jaime Candeia, significa grupo grande, 
bando grande". Frikel não investigou esta interessante observação. 
Pois os ancestrais dos que hoje chamamos XIKRIN não se cindiram 
do grupo Gorotire, como Frikel (1963) o interpreta, mas do grupo 
Goroti Kumren <27> e isto parece ter ocorrido há mais tempo do que 
se supunha, ainda que seja difícil fixar uma data. Somente trabalhos 
comparativos posteriores poderão elucidar essa questão. Mas a hi
pótese apóia-se nas considerações seguintes: 
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.ª própria seqüência histórica tal como é contada pelos 
informantes; as diferenças lingüísticas (fonéticas e vernaculares) 
entre XIKRIN e Gorotire; as diferenças verificadas na mitologia; 

27 . Os informantes são categóricos neste ponto. 

Figura 3 

as diferenças constatadas na organização social; as diferenças na 
pintura corporal. Neste último caso os próprios informantes di
zem: "Nós e os do Pacajá fazemos as mesmas pinturas, mas são 
diferentes dos Gorotire, os Mê-krã-ngoti fazem como os Goro
tire" <28>. 

As figuras 3 e 4 representam a paisagem na qual se movimen
taram os heróis míticos dando origem à organização social do grupo. 
NeJas figuram: 

Figura 3 
a) os dois heróis gigantes Kukrut-kako e Kukrut-uíre, com a 

sua arma característica, a lança Noi. Estes dois heróis estão ligados 
a um ciclo mítico de quatro episódios, a gesta de Kukrut-kako e 
Kukrut-uíre (mitos 16-17-18-19). 

28 . Os mé-krã-ngoti - são uma facção que se separou dos Gorotire 
por volta de 1900 (fumer 1965:53). 

. 
23 



b) o rio Araguaia. 
c) o lugar onde os heróis, ainda meninos, ficaram deitados, no 

meio do rio, para crescerem rapidamente <29>. 

d) "os campos" com uma chapada grande (kapôt·krãê) (30). 

Do outro lado do rio, os morros (nhoi·krã) (31 > dos campos e dois 
jatobás (moy) (32). 

Figura 4 
a) o grande pássaro Okti do qual Kukrut-kako e Kukrut-uire 

livraram a tribo (mito 16); 
b) o ninho (Kaê) de Okti. 

29 . A água é considerada elemento que estimula o crescimento físico e 
o amadurecimento psico-social. 

30. Kapôt: campos, savana~ Krãê: serra. 
31 . Nbol: urubu; Krã: cabeça. 
32. O jatobá, árvore de madeira dura, aparece repetidas vezes nos mitos, 

desenhos e noas práticas mágicas. · 
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c) o rio Araguaia que segundo o informante, passa por baixo 
do ninho. 

Enquanto representação da paisagem da época das origens, es\a 
série de desenhos vem confirmar como habitat primitivo dos mêbengô
kre, a regiã9 dos campos a oeste do Tocantins-Araguaia. 

B) Reconstituição do processo de cisão a partir do grupo de 
origem e das sucessivas migrações 

' 
1 . Os Pore·kru e a subseqüente cisão em Kokorekre e Djore de um 

lado e Put-Karôt do outro. 

Segundo os informantes de Coudreau a aldeia de origem ter-se-ia 
cindido devido a dissensões internas (1897:206). Os X.IKRIN não 
têm nada a informar a respeito. Sabem apenas que do grupo ances
tral saíram, de um lado, os Pore-kru (33) e do outro, os Gorotire. Os 
Pore-kru são os ancestrais diretos dos XIKRIN. A sua aldeia situa
va-se ainda nos campos, não muito longe do grupo Gorotire. Dizem 
que os Pore·kru tinham contatos esporádicos com os Gorotire. Con
tam uma estória de adultério que teria sido a causa do primeiro 
desentendimento entre os dois grupos. 

Os Pore-kru, por sua vez, acabaram se cindindo por causa de 
um desentendimento ocorrido no fim de um ritual Bep. A cisão se 
deu ao longo das categorias de idade: os mênõrõnu <34), com suas es
posas mékurêrêrê e os mékranure com suas esposas mékrapõyn e fi
lhos deslocaram-se para as regiões do rio Branco (Paraúpeba), pas
sando a ser denominados "os do Kokorekre". Os mêkramti e mêbengêt 
com suas esposas e filhos e os mênõrõnu solteiros teriam seguido pa
ra a região do Cateté no alto Itacaiúnas, passando a denominar-se os 
Put-Karôt. 

Mais tarde o grupo do Kokorekre cindiu-se novamente, dirigin
do-se uma facção para a região do rio Vermelho (Macaxeira) ali dando 
origem aos Djore (35) <36>. A figura 5 representa estas cisões. 

33 . "The Pau d'Arco-Cayapó call this Northern neighboring tribe the 
Porekru-re while the Gorotire designate them as Córe" (Nimuendajú 1940:118). 
Pore-kru significa taquara fina. 

34 . Ménõrõou: iniciado, às vezes casado, mas sem filhos; Mêkurêrêrê: 
moça púbere, às vezes casada, mas sem filhos; Mekranure: homem casado com 
filhos pequenos; Mêkrapofo: mulheres com filhos pequenos; Mekramti: ho
mens maduros com filhos crescidos; Mebengêt: velhos. 

35 . O novo habitat dos Kokorekre, Put-Karôt e Djore é de floresta tro
pical. O rio Itacaiunas passou a denominar-se, no seu curso superiort 0-diô, 
e no seu curso inferior, Pokrô. O rio Branco chama-se Kokorekre, o rio 
Vermelho Djore-nhõ-ngô e o rio Cateté PukatinC?J"<'. 

36. Djore é uma abelha. A região do rio Vermelho é conhecida por 
ter muito mel. 
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Os diferentes grupos não viviam em bons termos. Os do Koko
rekre hostilizavam os Irã-ã-mray-re e fizeram um pacto com os Ka
rajá. Lutavam também contra os Gorotire. Houve um conflito com 
os Put-Karôt por razões de feitiçaria e mais tarde desentenderam-se 
com os Djore que na ocasião quase exterminaram uma das metades 
do grupo Kokorekre: os Mébumtire (37). Os Djore eram considera
dos "duros" (toi) porque já possuíam espingardas. 

Sabemos que mais tarde os Djore, o grupo oriental, entraram 
em contato com as frentes pioneiras sendo rapidamente dizimados 
por doenças e lutas com os regionais (Missões Dominicanas 1931 :6-9). 
Os do Kokorekre começaram também a ser dizimados pela febre; man
tinham contatos com regionais que subiam o rio Branco, com eles fa
zendo trocas. Numa certa época, o grupo, por causa de uma seca 
prolongada, tinha-se instalado mais a jusante do rio Branco e foi lá 
que sofreu a matança dos Mêbumtire por uma expedição de retalia
ção por parte dos regionais ( 191 O?) (38). 

2 . Os Put-Karôt 

a) Num passado remoto. Resta agora reconstituir o histórico 
dos Put-Karôt do Cateté e dos remanescentes do Kokorekre. O infor
mante Bemoti diz que seu pai, o chefe Bep-Karoti, falecido em no
vembro de 1971 com aproximadamente oitenta e cinco anos de idade, 
nasceu na região do Cateté, na aldeia Krímei-ti do Motikre (39>. O pai 
deste, Kupato, também seria do Cateté, assim como o seu avô Bep
Prob e provavelmente o bisavô (40). 

Os XIKRIN contam que na região do Cateté-Itacaiunas havia 
muitos Kuben-bravos (índios de outras tribos) e que os Put-Karôt ex
pulsaram. Mas daquela época não existem relatos que se refiram a 

3 7 . Eram homens da categoria de idade mekrare, casados e com filhos. 
38. Trata-se da expedição à qual se refere Frei Gil Gomes Leitão (p. 17 

nota 14). Os índios contam o epis6dio da maneira seguinte: "Os do Kokorekre 
trocavam com os cristãos que vinham de canoa no rio Branco. Um índio 
tinha matado o pai de um kuben (branco), Luís. Cristão jã está zangado. 
Os índios estavam no mato, um pouco para baixo (do rio Branco) por falta 
de água. Os MC-kre-kadjuo (metade formada pela categoria de idade mênõrõ
nure) foram dançar. Os cristãos estavam lá olhando. Um cristão falou com 
o capitão Bõn-ngrire: 'Olha capitão, só rapaz que está dançando?' - Depois os 
Mebumtire (metade da categoria de idade mêkrare) falam e vão dançar. Luís 
falou : 'Embora matar' e mataram todos os Mêbumtire. Os índios estavam 
dançando, sem borduna, de mão seca. Assim que fizeram". 

39. O Motikre situa-se a uns quinze, vinte km. ao norte da aldeia atual. 
Os XIKRIN não costumavam construir suas aldeias às margens de um grande 
rio, mas pref erivelmente perto de um igarapé, ou grotão. 

40 . Isto nos leva, pelo menos, à primeira década do século passado como 
período de invasão dos Kayapó dessa região e provavelmente seja anterior a 
essa data. 
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estas lutas (41). Entretanto, a ocupação da região do Cateté por outros 
grupos é atestada por in~e~os ~ítios arqueológicos cer~icos pr?~a
velmente de origem Tupi (Figueiredo 1965: 15) < 42>. Existem vanos 
grupos Tupi nos limites da área Kayapó: os Sunú, Parakanã, Assurini 
e os Arara, estes isolados Karib <4.1> (Malcher 1962). 

Por outro lado, os informantes XIKRIN dizem que também se 
deslocavam em viagens periódicas para as cabeceiras do Itacaiúnas, 
para uma aldeia chamada Roti-Djam. Esta região fica próxima aos 
campos e os dados parecem confirmar que, desde tempos remotos, o 
grupo explorava igualmente dois tipos de habitat: as florestas do Ca
teté e os campos do alto Itacaiúnas. 

b) 1890 a 1952. Entre 1890 e 1920 as margens do rio ltacaiú
nas já estavam relativamente povoadas com vários núcleos de regio
nais <44>. 

Os informantes dizem que naquela época um cristão fez uma roça 
grande perto da aldeia, no lugar denominado kamkrokro < 46), no rio 
Seco. Vivia em bons termos com os indígenas. Depois instalou-se outro 
fazendeiro nas redondezas e este acabou matando um índio, sendo por 
sua vez morto pelo primeiro fazendeiro. 

Nesta época começou a exploração da borracha; as relações entre 
índios e regionais deterioraram-se rapidamente. Um "cristão" matou, 
no Cateté, o pai de Bep-Karoti, Kupato (1895?). O grupo retirou-se 
para a aldeia Roti-Djam nas cabeceiras do ltacaiúnas, onde permane
ceu durante a época da borracha. 

Durante este tempo um grupo do Kokorekre, terrivelmente dizi
mado como acima referido (p. 27 nota 38) veio juntar-se aos Put
·Karôt do Roti-Djam. Bep-Karoti casa-se no Roti-Djam com uma mu
lher do grupo ádvena e, atualmente, a irmã classificatória desta mu
lher, Nhiokangá, é a única sobrevivente do Kokorekre. Mais tarde o 
grupo voltou ao Cateté, onde abriu uma roça. 

41 . Pelo menos não recolhi nada; todas as minhas informações de 
lutas com outras tribos são posteriores a esta data. Isto se deve provavelmente, 
às dificuldades que ainda tenho com a língua Kayapó. Os informantes (que 
mal falam o português) somente informam na medida em que o pesquisador é 
capaz de entender o assunto. 

42 . Trouxe algum material infelizmente recolhido a esmo pelos índios 
quando trabalhavam na pista ou na derrubada de uma roça nova. O material 
contém cacos de vários tamanhos e feitios, fusos, machados etc ... 

43 . Os XIKRIN denominam os Arara de Krã-lakóro; os Parakanã de 
Akokakore; os Assurini de Kuben-kamrekti; os Suruí de Mudjetire; existe um 
grupo que não consegui identificar, os lkre-kako-Cire. 

_ 44 · Frei Gil Gomes Leitão (informação pessoal). Hoje com a expJo
raçao de castanhais, e a propriedade fundiária, todos os núcleos desapareceram, 
havendo somente uma população muito esparsa de sitiantes e barracos que 
servem de "ponto" à margem do rio, na época da castanha. 

45 . Kam: pre (ou pós) posição; Krokro: papa-mel. 

28 

XINGU 

GOROTIRE 
lô Kuka-uru 

Roti-ô-kuka 

Kokokuêdjo 

Aldeia Roti-Djam 

......__. 
Aldeia Kokorekre 

TOCANTINS-ARAGUAIA 

Figura 6 

1 

o 
J> 
-1 m 
-1 

"" • --1 
J> 
o 
J> -C• 
z 
J> 
tn 

/o 
Cateté 



Nesta época começaram as lutas entre Gorotire e Put-Karôt <•e> ·i 
Numa ocasião os Gorotire chegaram até às cabeceiras do rio Seco.'. 
Depois da luta, os Put-Karôt do Cateté deslocaram-se para o sul e fi-i 
nalmente decidiram dirigir-se ao Kokorekre e organizar expedições 
guerreiras contra os Gorotire. 

Seguiram-se város episódios, em que os índios instalavam-se em: 
aldeias provisórias como a do Kuka-úru < 47>, Roti-ô-kuka, Kôkô-' 
kuêdjo, dali saindo para atacar os Gorotire (vide figura 6). . 

Os XIKRIN possuem grande acervo de relatos sobre várias ex-; 
pedições guerreiras contra os Gorotire. Basta dizer que a um certoi 
momento (1925?) estavam novamente reunidos na aldeia do Koko~ 
kre. Ocorreu então o acontecimento que marcou tragicamente a vidai 
de Bep-Karoti. A sua mulher estava pintando uma filha adotiva; en~ 
quanto isto a sua filha primogênita Kôkô-iakati, de uns cinco anos; 
banhava-se no rio com outras crianças e os Gorotire, num ataque de'. 
surpresa, a pegaram. Os Gorotire dirigiram-se ao Cateté, onde havia; 
uma roça. Bep-Karoti organizou uma expedição perseguindo-os. O~ 
Gorotire foram supreendidos enquanto comiam batata na roça. Bep-'. 
-Karoti matou dois, mas não recuperou a filha, que faleceu, aind~ 
moça, entre os Gorotire < 48). 

Com medo dos Gorotire, o grupo todo deslocou-se para as re-: 
giões do rio Pacajá. Bemoti, filho de Bep-Karoti, e chefe atual dos: 
XIKRIN, teria um ano de idade (1926?). Do outro lado do rio Itacaiú~ 
nas, em frente à confluência com o rio Branco, encontraram os Mud~ 
jêtire (Sunú) com os quais entraram em choque. '. 

Pouco depois de instalar-se nas regiões do Pacajá, um grupQ 
dirigido por um velho e do qual faziam parte Bep-Karoti e seus fa-

1 

46. Note-se que o início das hostilidades com os Gorotire data da reuniãó 
dos Put-Karôt com os Kokorekre. Os Djore nunca foram hostilizados pelo9 
Put-Karôt (provavelmente por causa da distância que os separava). : 

47. O episódio do Kuka-úru é interessante. Esta palavra significa paJi:
çada e os índios dizem que às vezes, os jovens da categoria de idade ménõrõnu 
as construíam para proteger a aldeia, ou ao redor do Atukbe (casa dos homens 
fora da aldeia). As vezes também usavam pedras. O episódio dessa luta é 
contado nas figuras 7 e 8. Fig. 7.a) a aldeia e Atukbe (casa dos homens); 
b) a paliçada; e) os Gorotire; d) duas mulheres que saíram e que os Gorotlre 
mataram; e) os chefes de classes de idade e um agôkonbori (chefe), chamado 
Bemoti, que se destacou durante o ataque e a defesa da aldeia. Fig. 8.a) il 
mesma. aldeia repleta de Gorotire; b) os Put-Karôt organizam a luta esperand~ 
nos dois lados do caminho de saída; e) o agôkonbori, Bemoti, organiza a defesa. 

48 . O ódio do velho Bep-Karoti para com os Gorotire tinha-se tomadq 
uma . verdadeira. obsessão nos seus últimos anos de vida. Em 1969, durant+ 
a i_iunh~ . es.tad1a, não passava noite sem que ele vituperasse contra es~ 
anttg~s 1mm1gos. Para apavorar uma criança XIKRIN é só gritar: "Gorotirer'. 

1 Possivelmente o caso era agravado pela situação de contato com os brancos 
,e a conseqüente impossibilidade de atuar nos moldes tradicionais. .j 
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miliares, não gostando do lugar, voltou para o sul, instalando-se ntµ11 
igarapé do rio Branco ao Noroeste do Kokorekre, na aldeia de Baú· 
-Prii <49>. Faziam incursões do lado do rio Vermelho, área antigamente 
ocupada pelos Djore, em expedições cujo objetivo era coletar mel. 
Entraram em choque com regionais que organimram uma expedição 
punitiva incendiando a aldeia do Baú-Prõ (50) (1928?). 

O grupo fugiu novamente para o Kokorekre onde abriu uma 
roça com as sementes de milho que conseguiram salvar do fogo. Be
moti submeteu-se aos ritos de iniciação nesta aldeia (1938?). 

m - Documentos e depoimentos que informam 
sobre épocas m•is recentes 

Recrudescem as lutas contra os regionais para obter munições 
e rifles <

51>. Foi numa destas viagens, em direção a Conceição do Ara
guaia, que um grupo de índios, chegando numa casa de regionais, 
pediu farinha e foi recebido a tiros. No dia seguinte, os índios ataca
ram matando todos os habitantes, menos uma menina pequena que 
Bemoti trouxe para a aldeia do Kokorekre para que o pai a criasse. 

Transcrevo a seguir trechos do artigo publicado na Revista O 
Cruzeiro pelo sertanista Jorge Ferreira a respeito da Pacificação dos 
XIKRIN . 

" . . . Bemoti solteiro, criava uma garotinha branca de três para quatro 
anos de idade, presumivelmente, única sobrevivente de uma familia civilizada 
por ele massacrada. O caboclo queria um bem enorme à menina. Quem se 
desgostou com isso foram as suas duas irmãs, que passaram, enciumadas, a 
judiar de sua presa. Até que um dia a sua paciancia perdeu os limites e 
surrou a bem valer as próprias manas. Essas queixaram-se ao pai - o velho 
Capitão (52) - e apresentaram a pirralha branca como motivo da briga. O 
Cacique não se perde de amores pelos brancos: tem um braço seco, fruto de 
um tiro de rifle (53). Irritado, apanhou a borduna e matou a prisioneira de 
Be-Motiré. Este enfurecido, · reuniu meia dúzia de guerreiros fiéis (M) e 
abandonou a aldeia para o reduto dos brancos, para o Posto do SPI, de cuja 
existência eles sempre souberam. • . . Be-motir6 veio. mesmo, mas atrú ·dele 
veio também o pai, seguido de cento e oitenta guerreiros. Em agosto (de 
1952), inopinadamente, todos irrompiam em Las Casas, numa cena verdadeira-

49 . Devido a um desentendimento, ou medo dos Gorotire, um pequeno 
grupo voltou mais tarde ao Pacajá. 

50 . Esta é a segunda expedição à qual se refere Frei Gil Gomes Leitão 
(~de p. 17 nota 14). 

51 . Datam dessa época as primeiras reportagens da imprensa sobre ·as 
hostilidades índios/brancos na região. 

52. Trata-se de Bep-Karoti. 
53. Não é correto, é conseqüência de doença. 
54 . Ou seja, da mesma categoria de idade. 
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• 
mente impressionante: cantando canções de combate, pintados, empunhando 
ameaçadoramente as bordunas de que são mestres no manejo. Apenas Be-Motiré 
e seus poucos homens não participavam da pândega." 

"O grupo foi pacificado em Las Casas em agosto de 1952 por Miguel 
Araújo (55) o encarregado do Posto, e Leonardo Villas Boas, que se encontrava, 
na época, ~m Las Casas. N<? Posto Las Cas~s viviam oito índios Kay~pó, 
mansos, do aldeiamento Gorotire, onde se haviam rebelado contra o cacique 
e aberto uma dissidência". 

"Parece que os XIKRIN em Las Casas tinham decidido matar todo mundo 
pois tinham velhas contas a ajustar. Leonardo ViUas Boas conseguiu intervir 
e o velho Capitão fez-lhe uma proposta: "que ele não deixasse Be-Motiré (que 
já lhe havia solicitado para permanecer no Posto) que o mandasse de volta 
para a Aldeia, e tudo ficaria em paz. Leonardo foi a Bemotire e disse-lhe 
que deveria voltar à aldeia, acompanhando um dos índios mansos de Las 
Casas que para lá remeteria, com ele mesmo regressando depois, e, definitiva
mente. Bé-Motiré aceitou e Leonardo comunicou então, ao velho Cacique, 
que o filho seguiria para a aldeia, que os Chikrin chamam de Kokorekre." 

(O Cruzeiro, 11 de julho de 1935). 

Este artigo, tomado como documento base e comentado com meu 
informante, precisa de alguns esclarecimentos: 

Apesar de me ter contado o episódio, Bemoti não gostava, na 
verdade, de tocar neste assunto. A morte da menina, a disputa com 
o pai, as numerosas mortes, eram lembranças penosas (56). 

Em agosto de 1952, caçando perto do posto Las Casas, Paulo e 
Luís, dois índios Gorotire, fizeram o primeiro contato com os XIKRIN. 
Estes dois índios faziam parte de um grupo Gorotire dissidente, o 
grupo de Bep-Pron. Paulo levou os XIKRIN a Las Casas. Bemoti con
ta que no caminho, esse os fez sentar no chão e lhes disse em Kayapó: 
"Agora vocês vão deixar as bordunas, vão deixar os arcos ·e as flexas, 
vocês não vão brigar mais", e Bemoti comentou: "antes éramos bravos 
(okre) e agora somos mansos (uabo) (57). · 

Por outro lado, o velho Bep-Karoti e seu bando, na sua descida 
para Las Casas, encontraram-se com um grupo proveniente do Pa
cajá. Entre eles o xamã Nhiakrekampin que, acusado de feitiçaria, 
fugia de sua aldeia. · 

Miguel Araújo encarregou-se do que se costuma chamar a "paci
ficação". Algum tempo depois chegou a Las Casas Leonardo Villas 
Boas e este encarregou-se de escrever o relatório da pacificação <58). 

55 . Os índios chamam-no Miguelzinho. 
56 . A má consciência de Bemoti era agravada pelas críticas que ele tinha 

~~~do de Frei José e outros por ter levado o grupo a Las Casas e ter 
umst1do no contato com os brancos. · 
, . 51; . Uabo si~ifica, na verdade, "fracos". Pode-se perceber que 0 eÍ>i

sódw e visto pelo 1nf ormante como um rito de passagem. 
. 58 . Este ~ocumento encontra-se nos arquivos. da SellUnda Delegacia Re

g:1onal da Funaa, Belém, Pará. 
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Houve a seguir um desentendimento entre Miguel e Leonardo e os ín-
dios ameaçaram matar este últim?: -. 

Uma vez apaziguados os espmtos, os XIKRIN se retiram, voltan-
do ao Cateté. _ 

Em fevereiro de 19 5 3 Bem o ti, com um grupo de índios, volta a 
Las Casas onde quer permanecer. Bep-Karoti também desloca-se para 
o sul, pretendendo ao que parece, recuperar o filho e seu bando. 

Em maio de 1953, Hilmar Kluck <59> encontrava-se em Las Casas, 
a pedido do SPI, para fazer um inquérito e expulsar Miguel Araújo. 
Mas Hilmar acaba dando razão a este último no seu relatório e infor
ma seus superiores do desejo de conduzir o grupo de volta ao Cateté. 
As ordens provenientes do Rio, onde se localizava a sede do SPI, são 
contrárias a esta iniciativa. Não obtendo das autoridades os subsídios 
necessários para a assistência aos índios, dizimados pela doença, Hilmar 
persuadiu Bemoti a voltar ao Cateté. Os índios queriam ir embora 
levando mais presentes; esses porém não chegaram. 

Em junho de 1953, os XIKRIN saíram de Las Casas acompa
nhados de Hilmar e outro branco, Nhozinho. Um grupo de vinte ín
dios, porém, ficou . Estes XIKRIN, mais tarde, juntaram-se aos Go
rotire (Dreyfus 1963 :70). 

Hilmar informa que saiu mais ou menos com trezentos índios. A 
viagem de retomo durou quatro meses, o grupo deslocando-se muito 
lentamente. As mulheres manüestaram o desejo de ficar um tempo no 
Kokorekre (60) para poder levar mudas de banana e aipim. 

Do Kokorekre dirigiram-se ao Itacaiúnas, seguindo uma trilha 
em bom estado e que parecia, segundo Hilmar, um caminho indígena 
tradicional, ligando a uma certa altura, a região do rio Branco aos 
campos do .Triunfo. Finalmente atingiram o Motikre <61>, onde se ins
talaram e abriram uma roça. O xamã Nhiakrekampin encontrava-se no 
Cateté com aproximadamente cinqüenta índios. 

Em setembro de 1953, na boca do igarapé Tucum, Hilmar cons
trói uma canoa e desce com Nhozinho e mais três índios a Marabá; 
depois, de avião, dirigem-se a Conceição de Araguaia e Las Casas. 
Hilmar e Bemoti vão a Belém, onde ficam uns vinte dias. De volta a 
Las Casas, esperam a época das chuvas para retomar por água a 
Marabá e à aldeia. Os índios tinham preparado uma grande roça no 
Motikre. 

59 . Conversei com Hilmar Kluck cm Marabá, onde reside atualmente 
e com Miguel Araújo que vive cm Conceição do. Araguaia. 

60 · Segundo Hilmar, as coordenadas da aldeia do Kokorekre são S0.0 

5' V'f ~ 6.0 25' S e ficava na · margem direita do rio Branco. Havia uma 
alde1aza.nha no rio Sossego, afluente do rio Branco, a um dia de viagem e que 
eu identifico. como sendo a do Baú-prõ (p. 3 3). · 

61 : Vide nota 39 p~ -21-. - ·- ··· - - - -·-·- -
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Hilmar, que ficou com eles pouco mais de um ano, informa que 
em. fins de 1954 um grupo do Pacajá aproximou-se construindo um 
abrigo (kaê) à beira da estrada, retirando-se em seguida. 

Segundo Bemoti, um grupo de índios, sob a liderança de Bep
Karoti e Nhiakrekampin empreendeu uma viagem para chamar de volta 
os do Pacajá. Chegando perto da aldeia Ronhõ·kamrik nas cabeceiras 
do rio Preto, onde se encontrava o grupo Pacajá naquela época, Bemoti, 
devido a um mal-entendido, matou um homem, um rapaz e uma 
mulher <G>. Bep-Karoti conseguiu, apesar do ocorrido, transmitir a 
sua proposta, através de um parente (kra kaok) <83>, aconselhando os 
dois grupos a se juntarem. Parece que todos concordaram em voltar 
mas, na metade do caminho, uma parte retrocedeu, com medo. Segun
do Hilmar o grupo que chegou do Pacajá era de mais ou menos 
sessenta índios e foi bem recebido. 

Os índios do Pacajá tinham tido contatos hostis com outros gru
pos, especialmente os Parakanã, Assurini e um grupo que não con
segui identificar, os Ikrekakotire <M). 

Em 1957-8 os XIKRIN do Cateté viviam numa grande aldeia, 
o Kamok-kroti-djam (65) . Nesta época organizaram uma expedição 
guerreira contra um grupo Assurini que se encontrava além das cabe
ceiras do Cateté (66). A expedição dividiu-se em duas fases, a primei
ra empreendida pela categoria de idade mekranure e a segund~ pela 
categoria de idade mékramti e mébengêt acompanhados de 1ovens 
mêaõronu. (67). Neste ano realizaram, pela última vez, o ritual de 
iniciação mekutop e o ritual de nominação Bep. 

Em 1960 Bemoti desceu a Marabá. Na volta encontrou um tal 
de José (Bep-Djom) que havia conhecido em Las Casas. Est~ ín~io era 
filho de pai Gorotire e mãe XIKRIN. Acompanhou Bemot1 ate o Ca
teté. José aconselhou o grupo a construir a aldeia perto do rio Cateté 
(68) . Construíram assim a aldeia do Cateté ou Pukatingri) onde Frikel 
os encontrou em 1962. 

62. Alguns dizem: "Ele estava com vontade de brigar mesmo." 
63 . Filho classificatório. 
64. Vivem na aldeia XIKRIN do Cateté um prisioneiro Arara, um 

Assurini, um lkrekakotire e o filho de uma prisioneira Parakanã, casada com 
um XIKRIN. . . 

6S. Esta aldeia situava-se um pouco ao norte da aldeia atua), a caminho 
do Motikre. 

66. Voltarei a falar desta expedição quando trato da guerra. Este 
grupo, os Assurini do Piaçaba, estão atu~~ntc aldeados. e sob a tutela da 
FUNAI Posto indfgena Koatinemo, Mumcfp10 de Altamrra. 

67: Para as categorias de idade vide nota 34, p. 25. 
68 . Por influência de um índio aculturado, os índios que sempre se 

instalaram junto a igarapés, constroem assim, pela primeira vez, uma ald~a 
junto ao curso de um rio maior. .As necessidades de tr~ com a populaçao 
regional levaram-nos também a se instalarem na foz do no Catcté. 

37 



Em 1962 Bemoti v1a1ou novamente a Marabá. Quando voltou, 
seu pai, o chefe Bep-Karoti, tinha aberto uma roça no rio Seco (Kam
krokro). Bemoti achou a roça muito afastada e decidiu instalar-se com 
um grupo de seguidores abaixo da confluência do Cateté com o Itacaiú
nas, abrindo ali uma roça grande. A aldeia chamava-se Bikiere-krimei 
ou Odiôkam-.krimei <69 > e em português, aldeia da Boca. 

Os habitantes da aldeia velha começaram a ficar doentes e vieram 
reunir-se aos da aldeia da Boca. Bemoti desceu novamente a Marabá 
com um grupo de jovens que ficou no lugar denominado Cinzento, of e
recendo-se como mão-de-obra. Outro grupo dirigiu-se ao rio Pium 
(igarapé do alto Itacaiúnas) onde havia uma fazenda, com as mesmas 
intenções. 

Bemoti volta de Marabá com um médico que fora buscar e que 
acompanhou depois de volta. Três jovens irmãos, Kongore, Moiko e 
Bep-ko desceram com ele, foram a ltupiranga, e mais tarde o SPI 
os levou ao grupo Gavião. 

Retornando à aldeia, Bemoti encontra o grupo em situação pre
cária, devido à incidência das doenças. O velho Bep-Karoti decidiu 
voltar ao Cateté e Bemoti continuou na Boca com um grupo pequeno. 

1962-1963, a aproximação dos XIKRIN à frente pioneira na
cional. A aldeia da Boca. Um relatório sobre os XIKRIN do Cateté 
foi publicado em 1963 pelo etnólogo Protásio Frikel, na Revisfa do 
Museu Paulista, N. S., vol. XIV, sob o título "Notas sobre a situação 
atual dos XIKRIN do rio Caeteté". 

Resumo a seguir algumas informações deste relevante relatório 
a respeito da desagregação rápida do grupo. Em relação aos fatos 
ocorridos entre 1962 e 1963, os dados de Frikel coincidem com as in
formações dos índios, não se verificando, entretanto, no relatório, a 
participação ativa e consciente dos XIKRIN no desenrolar dos aconte
cimentos (70). 

Disse o autor (1963: passim): 

"Em 1962 ... a sua vida tribal funcionava normalmente conforme um 
levantamento feito na ocasião, o grupo contava com cento e sessenta e quatro 
p~ssoas . . . este grupo de gente estava agasalhado em onze casas, dispostas 
circularmente, formando pois uma aldeia de tipo tradicional". 

E~tas. observações correspondem à época em que, sob influência 
de Jose (vide nota 68), os XIKRIN se instalaram à margem do Cateté. 

_ 69 · B~ere: cruzamento, confluência. Odiô: Alto Itacaúnas. Kam: de. 
Kr•mei: aldeia. 

70 · A primeira parte do artigo consiste em apontamentos históricos. Como 
os nossos dados não concordam, deixei de mencioná-los. 
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Frikel faz uma análise das mudanças ocorridas na situação dos 
XIKRIN entre 1962 e 1963: 

"No espaço de um ano . . . houve uma cisão no grupo, motivada pela 
atitude em relação aos civilizados, ou em termos mais gerais, em relação 
aos produtos da civilização'~. · 

Em resumo: 

"Em 1963 havia duas aldeias. "Os Conservadores" sob a direção do velho 
chefe Bep-Karoti, ficavam na aldeia antiga. "Os Progressistas" (71) sob a di
reção de Bemoti, filho mais velho de Bep-Karoti, foram instalar-se à margem 
do Itacaiúnas na Boca do Cateté para poder entrar em contato mais facilmente 
com os regionais, ou seja, os castanheiros". 

"Os fndios esperavam muito destes contatos e dà possibilidade de inter
câmbios com os civilizados. Mas aos poucos foram cruelmente decepcionados. 
Foram explorados e contraíram doenças que os dizimavam". 

Segundo o autor: 

·~Toda a organi:iação social estava profundamente alterada, devido sobre
tudo à ausência da 'casa dos solteiros' e ao abandono das festas tradicionais". 

Finalmente: 

"Os índios tomavam consciência de que a sua tentativa não lhes tinha 
trazido as vantagens com as quais eles contavam. Cientes de ter sido explo
ra~os e desprezados pelos lmben-pun6 (civilizados ruinsr'. 

Assim eles se deixaram persuadir por Protásio Frikel e René 
Fuerst que lhes aconselharam a se reagruparem na aldeia antiga 
(Fuerst, 19 69: 15). 

Frikel conclui: 
"A aproximação dos XIKRIN à frente pioneira nacional tinha sido com

pletamente negativa, em um ano, perderam 10% de sua população (72), vários 
jovens por outro lado . . . foram-se embora para os castanhais e outros lugares, 
abandonando a aldeia." 

1964-1970 - Reagrupamento dos XIKRIN do Cateté, sob a tu
tela do missionário Frei José <73>. Em princípio de 1966, os XIKRIN 
do Cateté já estavam novamente reagrupados no lugar denominado 
Pukatingrõ. 

71. Note-se que sob uma nova denominação estamos de novo diante de 
uma cisão entre categorias de idade; aqui, no entanto, a motivação é devida ao 
contato. 

72 . "Devido ao contato com regionais os XIKRIN contraíram doenças 
venéreas, comuns entre a população cabocla. Em 1963 houve um surto de 
gripe (só não causando maiores malC$ porque Frikel os estava assistindo). Houve 
também uma epidemia de um mal não identificado, que provocou doze mortes 
entre janeiro e meados de março de 1963, e cinco casos de hemiplegia esquerda. 
Com mais seis casos de morte no grupo do centro, os contatos de menos de 
um ·ano diminuiram de redondamente 10% a população XIKRIN". (Frikel 
1963:156). 

73 . A história da recuperação do grupo XIKRIN é contada pelo Frei 
José no seu livro Curé d'lncliem, Union Générale d•Editions, Paris, 1971. 
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O primeiro objetivo da assistência missionária era estabilizar o 
grupo, trazer de volta os que tinham abandonado a aldeia e evitar 
que o índio procurasse os regionais para fazer trocas desvantajosas ou 
empreendesse grandes viagens a Marabá, onde só podia contr;Ur 
doenças e ser explorado. 

Em dezembro de 1968 um grupo de dezoito XIKRIN ainda 
procurou o contato, conduzidos por um índio, Roiri, que lhes havia 
prometido o apoio de um fazendeiro que por sua parte tinha-lhes dado 
todas as garantias. Chegaram a Marabá, em estado lamentável, todos 
estavam doentes e seis morreram <74>. 

Em fins de 1966, o total do grupo reduzia-se a noventa e duas 
pessoas. Alguns índios ainda abandonaram a aldeia para trabalhar com 
os regionais. Dois XIKRIN abandonados pelos seus patrões em Ma
rabá, foram recuperados. 

O segundo objetivo era de dar aos índios condições para que se 
recuperassem como grupo, isto é assistência médica, construção de um 
campo de aviação e a organização de uma atividade que permitisse 
um lucro para a aquisição de produtos manufaturados. 

O ano de 1967 marca uma nova etapa na história dos XIKRIN 
e explica os três fenômenos que se manifestaram a partir desta época. 
Em primeiro lugar, a volta à aldeia de todos os elementos jovens que 
a tinham abandonado (75) para reintegrar-se à vida tribal que lhes pa
recia oferecer vantagens de que não desfrutavam entre os regionais. 
Em segundo lugar, conscientizados por Frei José, surge por parte dos 
XIKRIN uma atitude intransigente face aos invasores de suas terras. 
E finalmente houve, como se é de esperar numa tal conjuntura, uma 
retomada gradativa das instituições tribais. 

:E: preciso esclarecer que, apesar de ter sofrido grande abalo 
demográfico, depois da pacificação e do contato com os regionais, es
pecialmente castanheiros e mariscadores (76) que subiam os rios Ita
caiúnas e Cateté em certas épocas do ano, os XIKRIN, até aquela épo
ca, não tinham sofrido no que se refere a sua organização social, in
fluências diretas por parte da civilização. A estrutura interna não foi 
atingida no sentido do abandono das instituições tribais e a incorpora
ção de hábitos copiados dos regionais. O abalo foi causado por 
doenças e mortes e o abandono da aldeia por parte dos jovens. De-

_ 14 . . J?iante des.ta situação que comprometia todo o trabalho de rearpe
raçao, F~e~ J o~ exilou temporariamente Roiri. Quando quis cham,-lo de 
volta, ~.01n,. radicado entre os Gorodre, não quis mais voltar. Este índio era 
°:°1_ pns1oneiro. Assurinf e liderava uma parcela do grupo do Pacajá em opo-
51çao a BemotI, representante do Kokorekre. 

15 · _ Com ~xceção de Molko e Bep-Ko que ficaram entre os Gaviõea do 
Posto Mae Mana, Marabá. 

76 . Caçadores de peles de onça e maracajá. 
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vido ao isolamento da região do Cateté, estes jovens, ao voltarem, não 
tiveram outra solução senão reintegrar-se à vida tribal. Também 
não sofreram, até agora, nenhuma forma de catequese. 

Em conseqüência deste processo de consolidação do grupo, os 
XIKRIN, em 1967, pensaram na volta dos parentes da aldeia do Pa
cajá. Este projeto com o qual o missionário tinha concordado, não 
se realizou na época por dificuldades de transporte e de verba. Em 
outubro de 1967 os XIKRIN construíram uma nova aldeia e deram 
início à construção do cámpo de aviação. 

Em dezembro de 1969, época de minha primeira visita, o grupo 
contava com cento e dezenove pessoas abrigadas em onze casas fa
miliais. A instância dos membros mais jovens, que retornaram à al
deia depois de uma permanência junto aos regionais, o Atukbe (casa 
dos homens) tinha sido reconstruído voltando, assim como o conse
lho, ngobe, a desempenhar sua função social e política. 

Em maio de 1970 houve nova tentativa de atrair o grupo do 
Pacajá: vinte índios saíram pela mata pretendendo voltar em ou
tubro. Uma semana depois da saída do grupo chegava ao Cateté um 
índio XIKRIN do Pacajá que, procedente de Altamira, tinha vindo 
parar, doente e sem recursos, em Marabá, com sua mulher, a mãe e 
irmão desta, remanescentes do grupo Kararao. Este índio, chamado 
Itacaiúnas (77) , mandou um mensageiro trazer o grupo de volta, ale
gando que os do Pacajá (78) matariam os homens e ficariam com as 
mulheres e que em todo caso não viriam porque estavam com medo 
de Bemoti. 

Durante a atuação do missionário melhorou o estado de saúde 
do grupo, diminuindo drasticamente a taxa de mortalidade. Do ponto 
de vista da subsistência os XIKRIN não tinham maiores problemas, a 
região do Cateté sendo rica em caça, pesca e produtos silvestres e a 
terra muita propícia para a agricultura. Mas já dependiam de um 
grande número de produtos da civilização, inclusive espingardas e car
tuchos para a caça, ferramentas para o trabalho da roça e coleta da 
castanha, forno de metal para a torrefação de farinha de mandioca, ar
tefatos imprescindíveis à própria subsistência. Outros produtos, como 
redes, cobertores, sal, panelas, miçangas e roupas não eram ~enos im
portantes do ponto de vista do índio. Estes bens eram consegwdos atra
vés de atividades ligadas ao mercado regional, como a coleta da cas
tanha do Pará e até 1971, a marisca, hoje proibida por lei. O mis-

77. Este índio que figura no decorrer deste trabalho com o nome de 
Itacaiúnas retornara ao Cateté com o seu pai na época da volta do grupo 
do Pacaj,: Depois foi a Belém onde foi usado pelo SPI em vúias turma:S de 
atração. Uma vez que seus serviços não interessavam mais, foi abandoriado. 

78 . O grupo do Pacajá esta agora sob a tutela de um posto indígena. 
Os do Cateté chamam-nos de Ttko-poti-naã-naõ (um tipo de banana) e são 
chamados por estes de PakatlnpÕ (areia · seca). · 
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sionário encarregava-se da venda desses produtos, a renda sendo in
tegralmente revertida em benefício do grupo sob a forma de bens co
letivos e repartidos eqüitativamente entre as famílias e também o aten
dimento a requisições individuais. Frei José tinha conseguido por ou
tro lado alguns auxi1ios <79> que lhe permitiam enfrentar gastos gerais 
como a manutenção da pista de pouso, o pagamento de viagens por 
via aérea para transportar doentes e mantimentos, a compra de algu
mas canoas e dois barcos a motor para o transporte da castanha e fi
nalmente o pagamento do salário de um casal, Joaquim e Maria, que 
o ajudavam na aldeia. Em dezembro de 1970, muito doente, Frei José 
retirava-se do Cateté. 

Acaba aqui a fase de recuperação do grupo pela assistência mis-. ,. . 
s1onana. 

Ainda que a demarcação do território não tivesse sido conse
guida, não havia naquela época fazendas nas redondezas e os regionais 
tinham muito medo dos Kayapó. 

Os trabalhos da Transamazônica não atingiam o grupo e os pro
jetos relacionados à mineração não passavam de uma vaga ameaça, 
ainda mal definida. 

O grupo estava em fase de nítido aumento demográfico (23,53% 
em três anos) sendo cento e trinta indivíduos em julho de 1971. (J. P. 
Botelho Vieira F.0 1972). Os XIKRIN tinham recebido todas as va
cinas necessárias e o Dr. João Paulo Botelho Vieira Filho iniciava 
naquela época as suas visitas anuais ao grupo e a remessa regular de 
medicamentos permitindo que o estoque da farmácia estivesse sem
pre atualizado para qualquer emergência. 

Apesar dos ajustes dos quais não tinham como escapar, os XI
KRIN adaptaram-se à nova situação, voltando a manifestar na sua 
vida cotidiana um certo gosto de viver, expresso na retomada de di
versos rituais e brincadeiras, na animação que reinava na casa dos 
homens, na preparação de uma expedição coletiva ou simplesmente no 
convívio familiar. 

IV - Algumas considerações gerais 

A) entre campos e ftoresta 

Os XIKRIN habitam uma região de floresta tropical apesar de 
reconhecer que em tempos remotos suas aldeias situavam..se nos cam-

79 · Frei José montou e vendeu no Brasil e no Canadá quatro coleções 
XI~I~. D~rante dois anos recebeu um .auxilio do ''Comit6 Contre la 
Faim ligado a F AO. Com os royalties da publicação de seu livro colÍlprou 
um teto para o barraco da missão e um terceiro barco para o transporte da 
castanha. 
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pos: A chegada dos Kayapó na região do Cateté situa-se provavelmen
te entre os meados do século XVIII e princípio do século XIX. 

Joan Bamberger, em sua tese sobre os Kayapó, discutindo ateo
ria de Lévi-Strauss que pressupõe que os Jê são povos deslocados da 
floresta tropical, mostra que não há evidências, especialmente quan
do se trata dos Kayapó, ocupantes de zona ecológica de transição, de 
que não tivessem sempre explorado os dois habitats, campos e floresta 
(Bamberger 1967:18-19). 

Esta constatação aplica-se perfeitamente aos XIKRIN. O grupo 
movimentava-se entre a região de floresta do Cateté ou Kokorekre e 
as cabeceiras do ltacaiúnas, nos campos. 

Certos elementos da cultura material XIKRIN somente podem 
ser encontrados nos campos, como a almécega (rob), as grandes coités 
para a fabricação de maracás e certas plantas medicinais. Para a obten
ção de cera de abelha e fibra de buriti precisam afastar-se da aldeia, até 
as cabeceiras do rio Seco. 

Ainda em 1971 durante o período da seca, um grupo dirigido 
pelo xamã Nhiakrekampin, em vez de mariscar, desceu até os campos 
à procura de almécega e plantas medicinais. Alguns desses produ
tos como a cera para confeccionar o enfeite mé-kutop (capacete), são 
essenciais para a parafernália ritual. 

Os XIKRIN conhecem e distinguem, em seus mínimos detalhes, 
a fauna, flora e os recursos característicos dos campos e da floresta. 

Quando perguntei aos meus informantes se gostavam mais dos 
campos ou da mata, responderam: 

a) o velho Nhiakrekampin: "O campo é bonito, na cabeceira do 
ltacaiúnas, na aldeia Kôkôkuedjo é bom" (vide figura 6). 

b) O chefe Bemoti: "Eu gosto de mato e gosto de campo. lndio 
gosta de campo, campo é limpo. Mas tinha muita gripe (período de Las 
Casas) e muitos morreram, assim voltamos ao Cateté, a terra do velho. 
A minha terra é bom, o Cateté tem bicho, muito peixe, roça boa. O 
Kokorekre é como aqui, é mato, nós sempre conheceu o mato. Nós 
gosta de passear no campo. Mas nós ficamos aqui porque temos medo 
de morrer". 

e) Bep-Djare, um jovem nascido no Pacajá: "Eu gosto de ma
to, daqui, é só mato que eu conheço". 

A atitude psicológica é relevante. Os XIKRIN consideram-se 
habitantes da floresta, mas conhecem, apreciam e falam amiúde dos 
campos. Os índios dizem que às vezes sobem numa grande árvore ou 1 
numa serra e olham ao longd para ter a satisfação de uma perspectiva, .}...,,, 
de um panorama (80). Os campos parecem despertar um certo prazer 

80 . Parece que uma das ruões de um grupo não ter gostado do Pacajá 
estava, em parte, ligada a grande distância que existe entre a região do Pacajá 
e os ·campos. 
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estético, que possivelmente, para os mais velhos, esteja ligado a lem
brança do passado. Vários mitos têm como paisagem a região dos 
campos. Os velhos contam que há muito tempo, os mêbengôkre atea
vam fogo nos campos para realizar uma caçada e é curioso observar 
que, quando os homens voltam da caça com um veado, e cantam ao 
longe para anunciar o tipo de animal que trazem, como sempre costu
mam fazer, mencionam o nome do veado-campeiro: More, More, More! 
e que não existe na região do Cateté. 

Ainda que sempre possuíssem aldeias permanentes ao redor 
das quais abriam suas roças os XIKRIN deslocavam as suas aldeias 
freqüentemente. Os dados apontam como áreas de maior fixação a 
região do Cateté, do rio Branco e as cabeceiras do Itacaiúnas. Outras 
áreas eram ocupadas de modo mais provisório. 

Por outro lado, os XIKRIN, como os grupos Jê de um modo 
geral, costumam organizar expedições coletivas que os afastam por 
um período mais ou menos longo de suas aldeias, sendo estas, porém, 
sempre o ponto de retomo. Sedentarismo e nomadismo são dois aspec
tos da vida XIKRIN intimamente interrelacionados, repercutindo em 
todos ~s níveis: a cultura material, a organização social e permitindo, 
outrosslID, no nível econômico, o aproveitamento sistemático dos re
cursos extremamente diversificados do ambiente. 

Na periferia deste amplo território localizavam-se outras aldeias 
Ka~apó, conseqüência do processo contínuo de cisão destes grupos, 
asslill como outras tribos. Os contornos de um território delineavam-se 
tendo em vista os espaços ocupados pelos diferentes grupos e suas 
relações mútuas. Por outro lado, de uma dada aldeia, sempre vista 
como um ponto fixo no espaço, num dado momento histórico, partiam 
vários itine~ários tradicionais percorridos em certas épocas do ano, 
segund~ o ntmo das estações e com um objetivo preciso. A amplitude 
do movimento demarcava a área que um grupo reconhecia como sendo 
seu. Mas a noção de território em relação aos percursos durante a vida 
nômade repousava parcialmente sobre uma abstração, porque, na 
verdade, correspondia a uma organização específica de atividades, no 
espaço . e no tempo. Este último aspecto toma sempre problemática, 
na ~on}untura a~u~, a demarcação correta de um território indígena. 
O~ md1os e os c1vibzados não compartilham das mesmas idéias a res
peito do que significa a ocupação efetiva de uma área. 

B) cisões e relações intragrupais 

1. entre grupos próximos 

.1?º que se depreende da história contada pelos próprios índios, 
as cisoes, num grupo, davam-se quer ao longo das categorias de idade, 
como no caso do Pore-kru, quer ao longo de agrupamentos fami-
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liais, como no caso do Pacajá. As causas dessas cisões podem variar: 
uma briga devida a adultério (exemplo: primeiras hostilidades entre 
Pore-kna e Gorotire), por acusação de feitiçaria (exemplo: a volta 
do· xamã Nhiakrekampin com um grupo de seguidores aparentado~). As 
mais diversas ocorrências podem provocá-las: no mito 28 "um peda
ço de gordura da anta" é o objeto da disputa, no mito 24, o roubo 
de propriedade (nekrei), no mito 18 o assassínio de um parente cs1>. 

Que um grupo se cindisse ou não dependia muito das circuns
tâncias específicas num dado momento, dos indjvíduos envolvidos, da 
personalidade dos chefes e de sua capacidade e interesse em apaziguar 
os ânimos (mitos 26 e 28). 

A cisão mais temida era a que se dava ao longo das categorias 
de idade (unidades que constituem as metades), como aquela ocorri
da no grupo Pore-kru <82>. Havia uma cisão latente entre o grupo do 
velho chefe Bep-Karoti e o grupo de seu filho Bemoti, na época em que 
este era um ménõrõnu-tum <83>. Foi patético observar o empenho do 
pai em recuperar o filho e seu grupo no episódio de Las Casas ( cfr. 

81 . Durante a minha estada no campo houve um princípio de cisão que 
finalmente abortou. Um índio tinha batido em sua mulher e sogra. O irmão 
e filho destas criou um caso. Duas famílias decidiram dirigir-se a Marabá, 
instalando-se primeiramente do outro lado do rio no barracão de um castanhal. 
O chefe conseguiu convencer a irmã do culpado, e que era sua amiga formal 
(krobdjuo), a ficar, usando os pretextos seguintes: em Marabá as crianças fica
riam doentes e os homens não teriam patrão com quem trabalhar. O grupo 
dissidente ficou uns dias do outro lado do rio, mas ao chegar um avião ao 
Cateté acorreram e acabaram ficando. A proximidade de uma pista de avião 
e a assistência em geral faz com que hoje os índios não achem desejável 
afastar-se da aldeia. 

Observa-se também que, atualmente, qualquer iniciativa de cisão não leva 
a facção dissidente a instalar-se em outra parte da área indfgena. Mas esta 
usa a tática de querer entregar-se aos brancos. Este projeto utópico leva 
automaticamente a uma reação do grupo que formula as suas objeções (ge
ralmente através do canal da amizade formal) permitindo que os dissidentes 
retomem sem perder a face. 

Outro desentendimento deu-se por causa de uma briga de crianças. (o 
que é raro). O caso foi resolvido, uma das famílias indo viver em outra 
casa, onde foi acolhida. Se o desentendimento se dá entre dois homens jovens, 
como presenciei, o chefe simplesmente faz um discurso formal à noite, dizendo 
brltw-in (deixem disso). Dizem que os jovens ficam com vergonha (pyúm) 
e não brigam mais. · 

82 . A cisão deu-se ao fim de um ritual Bep, quando são trazidos e 
erguidos, no meio da aldeia, dois awari (troncos de palmeiras), um a leste, 
ao redor do qual dançam os homens da· categoria de idade mêbre (hoinens 
casados) e as moças aAwkêri, jovens iniciadas, ·e outro a oeste ao redor 
do qual dançam os ménõr&m e as mé-krapofn e mã.knmtl (mulheres casadu). 
Depois da dança os dois grupos de homens tiveram relações sexuais com as 
mulheres de categoria de idade inversa. · Ainda que isto seja muito comum 
durante um ritual, parece que desta vez ocasionou. uma disputa. 

83 . . Mãnõró•: iniciado; tum: velho. Trata-se de iniciados de uma certa 
idade, não casados e chefes de préstf gio desta categoria de idade. 
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p. 34). E verdade que neste caso havia também considerações ligadas à 
sucessão da chefia, a relações de parentesco e atitudes diante do con
tato com o branco. A relação entre Bep-Karoti e Bemoti era un1 caso 
extremo de relacionamento típico (e ambivalente) entre pai e filho na 
sociedade Kayapó. 

Quando dois grupos se separavam havia dificuldades para reu
ni-los novamente (os do Kokorekre brigavam com os Djore e os Put· 
-Karôt, embora todos fossem originários do mesmo grupo), e a retoma
da de contato entre os dois grupos Put-Karôt (os do Cateté e os do 
Pacajá) foi extremamente delicada e não totalmente bem sucedida, 
apesar dos grupos serem constituídos por parentes muito próximos. 

A redução demográfica, entretanto, criava condições para o rea
grupamento, encaminhado através de mensagens transmitidas pelos 
canais de parentesco, da amizade formal e do companheirismo daq ue
les que pertenciam a uma mesma categoria de idade. Os índios di
zem: "duas aldeias se separavam, mas se ficava pouca gente, então 
juntava". Foi o que se deu entre os remanescentes do Kokorekre e os 
Put-Karôt, quando estes tinham a sua aldeia nas cabeceiras do Ita
caiúnas. Os canais de comunicação não eram totalmente cortados com 
as d.isputas; famílias ou indivíduos podendo circular sem grandes riscos, 
se tivessem parentes nos outros grupos. 

Existia simplesmente uma oposição entre os dois grupos enquan
to entidades. 

2 . entre grupos historicamente mais afastados 

As hostilidades entre grupos da mesma tribo, mas historicamen
te mais afastados, eram as mais temidas, e as mais interessantes, a julgar 
pela maneira como são contadas, por ~xemplo, as lutas entre Put-Karôt 
e Gorotire. 

Os Gorotire eram considerados "duros'' (toi) e, apesar de reco
nhecê-los como sendo mébengôkre, os XIKRIN os chamavam Kuben 
(estranhos) e davam-lhes a denominação pejorativa de Kango-kra (fi
lhos de cobra - mito 29). 

Um dos objetivos das contendas com os Gorotire era roubar 
crianças e mulheres. As crianças capturadas eram adotadas e subme
tidas ao processo de socialização como qualquer outra criança. O tra
tame~to que recebiam dependia muito das circunstânci.as e do tipo de 
r~ac1onamento que se estabelecia entre a criança e seus parentes ado
tivos. 

Homens adultos eram mortos, nunca aprisionados . 

O interesse e~ raptar mulheres, especialmente mêprinti (moças), 
é q.ue elas eram 1med1atamente aproveitáveis para fins sexuais e de 
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vida em comum, pois falavam a mesma língua e compartilhavam da 
mesma cultura. <84>. 

Isto não era o caso quando se tratava de mulheres raptadas de 
outras tribos. Um dos objetivos do aprisionamento de uma mulher 
pertencente a grupo não Kayapó, era, em primeiro lugar, aprender, por 
seu intermédio, cantos da tribo estranha. Perguntei se pegavam essas 
mulheres para fins sexuais imediatos, disseram: "Não, não sabem falar; 
primeiro amansar, falar e depois casar'. (85) . 

A maioria das vezes, estas mulheres tornavam a encontrar o ca
minho de volta às respectivas aldeias. Três mulheres XIKRIN reapa
receram assim depois de uma longa ausência. Uma delas encontrou 
seu marido casado com outra. Não houve dissolução do segundo casa
mento, já que o afastamento é considerado como o critério para o rom
pimento dos laços matrimoniais. Estas mulheres, aliás, desempenhavam 
importante papel na transmissão de informações a respeito dos costu
mes e modo de vida do outro grupo. 

Os XIKRIN são sempre ávidos de notícias de outros grupos 
Kayapó. Concomitantemente à hostilidade exacerbada para com os 
Gorotire, os XIKRIN manifestavam grande interesse por esse grupo. 
Observa-se que a língua é o único elemento comum que os índios 
reconhecem entre os mébengôkre (Kayapó). 

Os mébengôkre, segundo eles, falam bem, kaben mei; todos os 
outros índios ou brancos, falam mal, kaben punú. 

Sabem, entretanto, que existem diferenças lingüísticas entre os 
dois grupos e interessam-se pelas nuances. A respeito dos mitos 
dium: "Os Gorotire têm a estória da castanheira do Pará, nós 
não temos; nos Gorotire, Kukrut-uíre (herói mítico) é chamado 
Ngô-kon-ngri etc." 

O interesse pelos Gorotire provém da própria diversidade que 
surge de um background cultural comum. Informações que pro
vêm dos Gorotire podem facilmente levar a uma inovação. Presen
ciei em maio de 1972, uma série de repetições dos cantos e danças 
Kwõrii-Kango sob a direção de um índio, Kanaipo, que tinha passado 
um tempo em Belém no hospital, e lá aprendeu estes cantos com 
um Gorotire em tratamento também. No ano seguinte, o Kworo
·KAngo era parte integral dos cantos e danças noturnos, na praça. 

84 . As disputas entre grupos afastados, mas da mesma tribo parecem 
expressar uma relação entre afins, onde mulheres e crianças são o próprio 
"objeto" da troca. 

85 . Esta atitude parece exata, isto é, é preciso, idealmente, compartilhar 
de uma mesma língua, portanto cultura, para poder ter relações sexuais. Quando 
om 1971 o missionário trouxe de volta à aldeia uma menina de treze anos 
que tinha permanecido seis anos em Goiânia, uma das primeiras preocupações 
era com quem ela poderia casar e os índios chegaram à conclusão que deveria 
ser · ·nm Gorot&e ou o missionário porque eles falavam português. · -

.47 



Essas novidades, porém, pão levam forçosamente à assimila~ão. de 
novos traços. Pelo contrário, pod:m pr?v~ar, co?1~ tudo indica, 
uma atitude objetiva em relaçao as .propnas trad~~s. Naquele 
mesmo ano, presenciei out~o cas_o ~uno~o. U?1 m~~1co chegou ~o 
Cateté proveniente da aldeia Mekrangoti do no Irm. Estava. ~o 
pintado de jenipapo. As mulheres comentar~ long~ente a p~
tura decidindo finalmente levar o rapaz \ aldeia. Lá fizeram o que 
se poderia chamar um retoque na pintura. Não modificaram a 
estampa que lhes era conhecida, mas levantaram o decote até a 
base do pescoço e preencheram de traços paralelos os grandes. ~pa
ços vazios. E é basicamente isto que faz a diferença entre a pintura 
XIKRIN e a dos grupos Gorotire. No fim, e apesar de ser loiro, 
de olhos azuis e de pele branca, o rapaz, graças à emenda, estava 
com aparência XIKRIN. Uma pintura corporal Xavante ou Para
kanã, por exemplo, não teria provocado a mesma reação, porque 
são pinturas totalmente diferentes. 

Os XIKRIN não acham desejável a oposição que existe entre 
chefes de "turma" Gorotire, nem concordam com o jogo de hokey 
"rõn-krã", considerando-os como elementos disruptivos. Trata-se, 
evidentemente, de racionalizações que indicam, porém, a preocupação 
dos XIKRIN com problemas de identidade. As diferenças são reco
nhecidas e comentadas. Os próprios informantes dizem: "Gorotire 
pouco longe, Mékrignoti também, Gavião, Apinayé, Krahó, mais 
longe", expressando a distância cultural entre os vários grupos tribais. 

As expedições guerreiras contra os Gorotire eram consideradas 
também as mais interessantes. A participação numa expedição 
guerreira fazia parte da formação de um jovem. Geralmente os 
iniciados eram levados, pelo menos uma vez, numa destas expediç~s. 
Em relação às qualidades viris, um homem era considerado "duro" 
(toi, okre) ou insensível (amak-kre-ket) (86) quando tinha consegu.~do 
distinguir-se por uma façanha guerreira. Quem melhor do que um 
Gorotire para julgar, ainda que por simples reflexo, quem é homem 
segundo os padrões da sociedade mébengôkre? Os XIKRIN temiam 
muito mais um outro grupo Kayapó, como os Gorotire, considerados 
tcmuito duros", do que um grupo tupi, como os Assurini ou Para
kanã, considerados fracos (rerek). Seja isto verdade ou não, dizer 
que os Gorotire são okre é uma maneira de se autovalorizar. Na 
verdade, reconhecem qu~ os Gorotire compartilham de um mesmo 
ideal, inteligível para ambas as partes <87). 

Hoje, porém, os XIKRIN sabem que os diferentes grupos estão 
pacificados, e esta nova situação os leva a reformular todo o quadro 

86 . Ama.k: orelha; kre: buraco; ket: negação. 
87 . Por exemplo, matar um "civilizado" não é considerado uma façàn~a. 
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de· seu relacionamento com os Goro tire. Depois da morte do chefe 
Bep-Karoti, os XIKRIN abandonaram as denominações pejorativ.as 
~ngo-kra e kuben) passando a chamá-los novamente Gorotire. 
Dia~te do branco e dos problemas atuais comuns parece que a 
idéia do chefe Bemoti seria a de repensar as relações entre os dois 
grupos em novos moldes <88>. 

C) relações intertribais 

O contato com grupos não-Kayapó parece ter sido de hosti
lidade <SD>. O grupo do Kokorekre, porém, manteve contatos pací
ficos com os Karajá <90>. Os informantes dizem que muitos indivídups 
desta aldeia sabiam falar Karajá <91>. A natureza da relação colo
cava os Karajá, automaticamente, na categoria õmbikwa (parentes). 

Dizem que misturavam com os ngolre, nome que dão aos Ka
rajá, e que os indivíduos deste grupo já estiveram entre eles ensi
nando-lhes especialmente o ritual Aruanã. Um informante, cuja 
mãe era do grupo do Kokorekre me disse: "a minha avó já atra
vessou o rio com eles, chamavam-na de Dmnião, e na aldeia deles 
lhe deram um Aruanã" <92>. A integração do ritual Aruanã é real
mente um aspecto notável deste contato. Apesar de sua impor
tância e elaboração entre os XIKRIN, não se enquadra no ciclo 
dos grandes rituais ligados à nominação e iniciação. Aliás os pró
prios XIKRIN o chamam: "Aruanã Karajá". Mas a transmissão 
dos vários tipos de Aruanã se faz dentro das linhas tradicionais: a 
mulher, dona ou mãe do Aruanã, transmite a sua prerrogativa ritual 
da categoria Kwatui (FZ, MM, FM) à categoria Tabdjuo (BD, DD, 
SD) segundo o costume XIKRIN. 

Havia, por outro lado, grande intercâmbio entre estes grupos._ 
Os índios explicam: "Os mebengôkre iam ao Araguaia, eles vinh~ 
de canoa e trocavam. Os mebengôkre davam penas, flechas, araras, 

88 . Infelizmente estas mudanças de atitudes conjuradas pela nova situa
ção nunca são tomadas em consideração por funcionários ou missionmos que 
atuam entre os diferentes grupos. O interesse de cada grupo tribal pelas 
soluções encontradas pelos outros 6 negligenciado, verificando-se um isola
mento artificial de grupos que sempre estiveram relacionados, pacificamente ou 
não, não permitindo uma evolução do interrelacionamento. 

89 . Krause (1911, RAM, LXX:lSl), entretanto, menciona trocas de 
meninos entre Kayapó e Xambioá, para que aprendessem as respectivas línguas. 

90. Foi através dos remanescentes do Kokorekre que os Put-Karat re
ceberam, mais tarde, a influência indireta daqueles índios do Araguaia. 

91. Os XIKRIN chamam os cristãos de Kuben-krut-Torire, torf sendo a 
palavra Karajá para Cristão. 

92 . Isto é o privilégio de ser mãe ou dona de um Aruanã. 
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passarinhos imbê <93) e recebiam em t~oca, contas, facões, machadOI, 
, boi ,, tesouras, arame, pasta de urucu em a . 

Não faço aqui uma enumeração dos elementos de cultura ma
terial adquiridos dos Karajá, possivelmente em época mais remota, 
limitando-me a citar, como sugeriu Krause, a cesta warabae e o 
cachimbo watkoko <94>. 

Os XIKRIN do Pacajá tiveram contatos hostis com os Para
kanã (Akokakore). Numa expedição pegaram três mulheres. Con
tam que, seguindo o velho costume, convidavam-nas, à noite, a sen~ 
no meio do ngobé <95> para que lhes ensinassem os cantos Parakana. 
Disse um informante: "Há muito tempo tinha muito índio Kuben 
(não-Kayapó) e os matos estavam cantando, agora somos mansos 
e o mato está calado". Um desses cantos, o kuben-djo-okiere, foi 
integrado num ritual mérêrêmê. 

Os XIKRIN também hostilizavam os Assuriní (Kuben-kamrek
ti). As expedições contra estes índios tinham como fim roubar-lhes, 
entre outras coisas, colares de sementes pretas (akrôdja) que os 
Assuriní furavam e usavam como contas. Estas sementes não existem 
em território XIKRIN e eram indispensáveis para acompanhar o 
colar 11gob de plaquinhas de itã <96>. 

Todos os ornamentos reeonhecidos pelos XIKRIN como sendo 
de procedência estranha eram transmitidos em conjunto, sob o nome 
de Kuben nekrei (riqueza, propriedade de índios não-Kayapó), du
rante a cerimônia que se desenvolvia no ngobe quando a categoria 
i-ngêt (MB, MF, FF) transmitia bens e privilégios a seus tabdjuo 
(ZS, OS, SS) (cfr. p. 114). 

Existe um mito que relata a· origem do colar de plaquinhas 
de itã (mito 24). Os informantes dizem que não é de origem 
mébengôkre. Há muito tempo faziam somente colares de dentes 
de onça e ariranha (o que não fazem mais). Este colar, o ngo~, 
era transmitido separadamente e não em conjunto com os orna
mentos reconhecidos de origem estranha. Provavelmente esta aqui
siçãd data de tempos bem mais remotos, podendo remontar aos 
primeiros contatos que os Kayapó tiveram com tribos que ocupa~am 
o seu atual território. Nos mitos estas tribos são sempre refendas 
como sendo "Cara já", mas não se trata deste grupo específico. É 

93 . Um cipó cuja casca é usada na amarração de flechas. 
94 . Warabae, em Karajá wrababi (Krause, 1911, RAM, LXXXIV, p. 190), 

watkoko, ou warl.koko, em Karajá walikoko, na língua das mulheres (Krause, 
1911, RAM, LXXXIII, p. 160). Pude verificar que as máscaras Aruanã entre 
os XIKRIN são idênticas às máscaras ·Karajá (Krause, 1911, RAM, LXX, 
prancha 20). 

95 . Ngobe: lugar de reunião dos homens, no meio da praça. 
96. Hoje enfeitam o colar com miçangas. 
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uma maneira de referir-se a qualquer tribo não-Kayapó contra os 
quais lutaram há muito tempo. Neste sentido existe outra infor
mação interessante por tratar-se de uma racionalização. "Carajá 
tem udjú (feitiço, veneno) para as pontas de flechas, mas não nos 
quiseram dar, dizendo: "não damos não que vocês brincam muito 
com flechas <97> e acabam se matando um aos outros"! <98>. -

As informações sobre esses contatos são muito vagas: per
dem-se no tempo e chegam-nos através do mito. 

Introdução à terminologia de relações sociais 
' ' 

, qµalquer sociedade classifica os indivíduos que a compõem em 
diferentes categorias. Estas categorias são denominadas, formando 
assim. um 1quadro de referência para o sistema de relações ·sociais.. 
Estas categorias, por outro lado~ somente podem ser compreendidas 
quando 

1 
apr<?end,idas no seu próprio contexto social. Por isso é 

imprescindível que o leitor se familiarize com os termos que classi
ficam. os indivíduos na sociedade XIKRIN. As relações entre as 
difereótes categorias nas atividades cotidianas e rituais serão des
critas nos capítulos seguintes. Nesta introdução apresento somente 
a terminologia indispensável à compreensão do texto. 

A) o ~istema de. parentesco 
• : ) 1 • 

1 . Termos de parenteko para Ego masculino e feminino,. vide 
quadros 1 e II 

2 . Alguns esclarecimentos a respeito da termi~_ologia de 
' '. 

~ntesco · ·" · 

A palavra XIKRIN para parentes é õmbikwa (99) • • '-: ôs. não 
parentes são mê-ba-item. Esta última palavra é pouco usada entre 
os XIKRIN que afirmam que todas as pessoas da al~e~~ .s~~ . parentes. 
A categoria õmbikwa inclui os parentes próximas í e mais, afastados 
tanto do lado matemo como do lado paterno e os parentes afins. 

Os XIKRIN do Cateté possuem também pàrentes, · õmbikwa, 
entre outros grupos Kayapó, no Pacajá ou entre os Gorotire. Como 
estes últimos eram os seus inimigos mais férreos, porém, chama
vam-nos, enquanto entidade, de Kuben: estranhos. Por outro lado, 
~ ép'?êa em que· o grupo Kayapó do Kokorekre mantinha relações 

. . . 
97 . ' O informante refere-se aos torneios de flechas emboladas, atividade 

esportiva muito comum entre os XIKRIN. 
98 . Os Karajá não envenenam as pontas de suas flechas. O informante 

refere-se a outros grupos, mas· que não con~egue ~dentificar. 
99 . Inhõ-bikwa: meus parentes. 
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Quadro 1 

TERMOS DE PARENTESCO PARA EGO MASCULINO 

Referência 

1. BAM (1) 

2 . NÃ 

3 . KRA (2) 

4 . KAMU 

5 . KANIKWOI 

6. KWATUI 

7. NGe.T 

B. TABDJUO 

9 . PRÕN 

10 . UDJUO 
1-DJUDJUO 

Vocativo Relaçlo 

Djunuwa, djunu F, FB, MZH ... 

Nhiruwa, nhiri M, MZ, FBW, MBD ... 

chama pelo nome (3) S, D, BC, FBSC ... 

Tõn, kamu, ou chama 
pelo nome B, FBS, MZS, MBDS. .. 

õyíi, kanik.woi, ou cha
ma pelo nome 
Tuyuwa Z, FBD, MZD. MBDD .. _. 

Tui (quando há pouca FZ, FM, MM, MBW •.• : ·. : 
dif crença de idade e t) 

Ngêtwa 
Ngêtê (familiar) 

Krãnu 
(chama também pelo 
nome) 

Nen 
ou chama pelo nome 

MB, MF, FF, FZH, 
MBS, MBSS ... 

ZC, FZC, se, DC, WBC ... . 

w 

Djanhõ (quando o lo- ZH, DH 
cutor ainda não têm 
pyúm) (5) 

------------------------------------------------------- -1 t . UPOYN 
1-DJUPOfN 

12. UMRB 
1-DJUMRB 

13. UPOfN-NGBI 
1-DJUPOfN-NOe.I 

14 . UMRE-NOe.T 
1-DJUMRB-NGe.T 

Popof n BW, SW, WZ 

Moy WB 
(moi-re) 

Popoyn-ngêi WM 

Moy-ngêt WF 

1 . A maioria das vezes os termos são precedidos do adjetivo possessivo 1 
(primeira pessoa do singular): 1-bam, 1-nã etc. 

2 . O primogênito é Kutewa, os ftlhos seguintes Konetã e o caçula ~. 
3 . O pai e a mãe podem chamar o filho de Bepem (certamente derivado 

do nome mais prestigiado entre os Kayap6: Bep). O mesmo ocorre entre 
irmãos, irmã falando com o irmão ou agêt e kwatul falando com o tabdjao. 

4. Wa marca a distância em termos de geração ascendente, os fndios 
dizem "para frente". 

5 . Para a terminologia afim, o vocativo é pouco empregado devido aos 
tabus que permeiam estas relações. 
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amistosas com os Karajá, estes eram considerados, enquanto grupo, 
como parentes, õmbikwa. Os índios dizem: "Quando troca é 
õmbikwa". 

A palavra õmbikwa também pode ser considerada como indi
cadora de uma relação primordial, no sentido de que nos tempos 
míticos, antes de ser derrubado o pé de milho e as diferentes tribos 
se dispersarem (mito 23) "todos os índios eram õmbikwa". 

No âmbito mais restrito da aldeia, vista como unidade autô
noma, há diversos tipos de õmbikwa segundo as oposições a serem 
esclarecidas. 

Os parentes "reais" são õmbikwa djuoy em oposição aos parentes 
classificatórios e afins que são õmbikwa kaok. Por exemplo a geni
tora de Ego é nã djuoy em oposição à irmã da mãe ou a segunda 
esposa do pai que são nã kaok. A irmã "real" de Ego é ikanikwoi 
djuoy em contraposição à filha da irmã da mãe, irmã classificatória ou 
prima paralela, ikanikwoi kaok. 

Quadro D 

TERMOS DE PARENTESCO PARA EGO FEMININO O> 

Referência 

3 . KRA 

8. TABDJUO 

9 . MIBT 

10. UDJUO, 
1-DJUDJUO 

Vocativo Relação 

(chama pelo nome) S, D, ZC, FZC, MZDC, 
FBDC, MBDD ... 

angmê (.6) SC, DC, BC ... 
omi (o) 
(chama também pelo 
nome) 

Nen (ou chama pelo H 
nome) 

Bianbõ (quando a locu- ZH, HB, DH 
tora ainda não têm 
pyaám) 

11 . DJUOY Djuoy BW, SW 

12 . UMRE, 1-DJUMRB Pomre HZ 

13 . 1-DJUMRB-NG21 Pomre-ngêi HM 

14 . DJUMRE-NGeT Pomre-ngêt HF 

1. Os termos 1, 2, 4, 5, 6 e 7 são os mesmos para Ego feminino e 
masculino. 
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· Para um homem, a sua mãe, pai, filhos, irmãos e irmãs são 
õmbikwa djuoy, a sua esposa é õmbikwa kaok. Agora, os Kayapó 
sendo monógamos, chamam a esposa de i-prõ-kumren (esposa ver
dadeira) e as outras mulheres com quem tiveram relações sexuais 
i-prõ kaigo (não verdadeira) (100). 

Estas nuances possuem a sua importância. Por exemplo, um 
homem nunca fala ou pode ter relações sexuais com a esposa de 
seu irmão "real", kamu djuoy, mas pode ter relações sexuais com 
as esposas de seus irmãos classificatórios, kamu kaok. Aliás, quando 
dois homens trocam de esposas, eles entram na relação de kamu 
kaok. Isto é, a simples denominação de irmão, kamu, não determina 
o tipo de relação em todos os níveis. 

Apesar do sistema de parentesco se apresentar como um sistema 
bilateral, há entre os XIKRIN índices de que os indivíduos preferem 
(pelo menos no caso de Ego masculino) traçar a sua genealogia pelo 
lado masculino quando há possibilidade de escolha. Por exemplo, 
se um homem chama uma mulher de irmã, kanikwoi, e esta casa-se com 
um homem que ele chama de irmão, kamu, ele chamará os filhos 
deste casal de i-kra (filhos do irmão) e não tabdjuo (filhos da irmã). 
Neste caso, aliás, ele continuará a chamar este homem de irmão e 
não cunhado. Os índios dizem: "quando parentes estão misturados 
vamos contando pelo kamu". 

· Existe outra tendência, no caso de Ego masculino, em usar 
a denominação õmbikwa kumren (parentes verdadeiros) para os pa
rentes de sexo masculino patrilaterais, isto é, o grupo formado pelos 
descendentes de dois ou vários irmãos "reais". Estes são chamados, 
enquanto grupo, de kamu kam kra ou aben kadju kuê. 

Na verdade, um homem definirá os seus õmbikwa kumren como 
sendo pai, mãe, irmãs e filhos das irmãs "reais", irmãos e filhos dos 
irmãos "reais" (evidenciando um sistema bilateral) assim como os des
cendentes de irmãos "reais" pelo lado do pai (evidenciando uma 
tendência à patrilinearidade). 

O grupo de irmãs também é importante mas é menos enfatizado 
nas discussões genealógicas porque a sua solidariedade manifesta-se, 
concretamente, através da própria instituição da residência matrilocal. 
Um grupo de irmãos, pelo contrário, vive em segmentos residenciais 
diferentes, manüestando assim maior suscetibilidade às posições 
genealógicas para a classificação de indivíduos. 

O adjetivo kumren, verdadeiro, possui ainda outra conotação. 
S~o co!1siderad~s parentes kumren aqueles que dão, "os parentes kaok 
nao . dao nada , trocam (aben-payn) somente. Assim, um homem 
considera uma irmã classificatória, kanikwoi kaok (em oposição à 

100 · A pala~ra kaigo. possui uma conotação ligeiramente pejorativa que 
a palavra kaok nao possur. · 
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im1ã "real" .kanikwoi djuoy) como sendo kanikwoi kumren, irmã ver
dadeira, quando esta lhe dá beiju e bananas e lhe aplica as defu
mações em caso de doença. 

Devido à superposição de vários termos que podem ser apli
cados a uma determinada pessoa, os termos de parentesco para pa
rentes mais afastados podem ser manipulados estrategicamente, se
gundo o contexto e também podem ser substituídos por um termo 
que enfatiza um outro tipo de relação, fora do sistema de parentesco. 
A justificativa do uso de um ou outro termo é procurada nos meandros 
sinuosos da genealogia ou explicado a partir do próprio comporta
mento. Por exemplo: "Eu chamo ele de irmão porque meu avô 
trocou de mulher com o avô dele" ou "Ela é minha irmã porque 
minha mãe me disse que ela é minha irmã" ou ainda "Ela é minha 
irmã porque me dá presentes de batatas e beiju''. Quando duas 
mulheres entram na relação de troca de parceiros sexuais elas passam 
a chamar-se de inikiê, minha amiga (termo de simetria), relação que 
se sobrepõe à relação de parentesco. Note-se que os homens usam o 
termo kamu quando ocorre este tipo de relação, reforçando, em outros 
níveis, os laços de solidariedade que este termo implica. 

Relações incestuosas. Não são permitidas relações sexuais com 
os õmbikwa djuoy ou kumren. De um modo geral somente se pode 
ter relações sexuais com os õmbikwa kaok ou com estranhos. Quando 
se pergunta a um Kayapó com quem não pode casar, ele nunca dá 
um termo mas explicita a distância: quanto mais longe melhor. Por 
outro lado os homens não se casam no seu segmento residencial. Não 
casam com uma irmã kaok, se esta lhes dá beiju e bananas porque 
isto a coloca automaticamente na categoria kumren. Também não 
podem ter relações sexuais com uma parente, ainda que kaok, quando 
esta é esposa de um krobdjuo (amigo formal). Finalmente um homem 
nunca se casa com a filha do irmão "real" do pai. 

Apresento a seguir um diagrama que circunscreve duas cate
gorias mais importantes do sistema de parentesco entre os XIKRIN: 

a) Aqueles que são denominados Nã (1), Bam (2) e o termo 
recíproco Kra (3) Kamu (4) e Kanikwoi (5). 

b) Aqueles que são denominados Ngêt (6), Kwatui (7) e o 
termo recíproco Tabdjuo (8). 

No que se refere aos primos cruzados teríamos entre os XIKRIN 
(sem exceção) o que se costuma chamar um sistema Omaha. Isto é, 
o filho e a filha do irmão da mãe são chamados respectivamente de 
Ngêt e Nã. 

Finalmente, do ponto de vista genealógico, as novas gerações 
são vistas como novos galhos de uma árvore, kamingra-nu, isto 
é, os mais velhos são colocados em baixo e as gerações mais novas 
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em cima, como acontece com uma árvore genealógica clássica, mas 
o inverso de nossos gráficos em pesquisa de campo <101>. 

Para concluir, deve ficar claro que qualquer análise mais apro
fundada da terminologia de parentesco deve tomar em consideração 
não somente os termos de parentesco, mas os diferentes adjetivos 
que determinam o sentido exato do termo e de todo um contexto 
cultural que vai além da simples terminologia. 

Nota-se, por outro lado, que a terminologia não diferencia, por 
si mesma, todas as categorias. Por exemplo, as relações rituais li
gadas à nominação e transmissão de privilégios e cargos confunde-se, 
do ponto de vista terminológico, com o sistema de parentesco, en
volvendo as relações citadas no item b: Ngêt, Kwatui e Tabdjoo. 

Existe, por outro lado, um tipo de relação de troca, entre duas 
mulheres, morando geralmente em lados opostos da aldeia, ou entre 
dois homens, geralmente de geração diferente, isto é, pertencendo 
a metades opostas e que não é expresso por nenhum termo específico. 

B) a amizade formal 

Esta relação é herdada patrilinearmente, isto é, um hon1em, seu 
pai, seus irmãos e irmãs e seus filhos de ambos os sexos possuem 
teoricamente os mesmos amigos formais. 

A palavra Krobdjoo é o termo geral para esta categoria. Para 
indicar a diferença de sexo pode-se dizer krobdjuo-mu para os ho
mens e krobdjuo-ni para as mulheres. 

Um homem chama o seu amigo formal de Krõ e sua amiga 
formal de Krõ-ngêi. Uma mulher chama seu amigo formal de 
Krii-ngêt e sua amiga formal de KrOb. 

101 . Isto incomoda muito o informante, se ele está sentado ao lado do 
pesquisador, mas não se ele está sentado em frente dele. 

56 

C) as categorias de idade 

Estas categorias são de suma importância na sociedade ~ 
e o leitor deverá continuamente referir-se aos termos que as definem 
durante a leitura dos capítulos seguintes. Por outro lado, do ponto 
de vista da terminologia não apresentam ambigüidade nenhuma. 

CATEGORIAS DE IDADE 

Homens 

M~-PRiN 
M~-BOKTI 

MEMU [ ~ KAIGO ME-BE-NGO-DJUJ 
(Homens não 
ver~adeiros) M~-GOMANõRõ 

Mulheres 

É-PRiN 
KURi;R~-Tt-RE 

KUR~R~R! KURf;Rt-TI 

KUR~Ri;Ré: 
vivem no M§-MUDJt:-NU MÊ-NõRõNU 
NGOBE ME-NõRõ-NU 
(casa dos ME-NõRõNU-Ã-TUM 
homens) 

MÉ-KAMRO-NU 
ME-KRA Y-TUK-NU 
ME-KRA Y-TUK-TUM 

ME-KRA-NU ] [ME-KRA-PõYN 
M§-KRAM-Tl ..,< -ME-KRA-RE ~ Mg-KRA-TUM 
ME-BE-NGt:T ME-BE-NGé:I 

Algumas explicações sucintas para caracterizar preliminarmente estas 
categorias de idade 

Mê-prin ou mê-prire: criança pequena de ambos os sexos. 
Mê quer dizer gente e prin pequeno. 

Mê-bôkti: menino de quatro a seis anos. 
Mê-be-ngo-dju: menino de seis a oito ou dez anos, antes de 

entrar na casa dos homens. 
Mê-nõrõ-nu: jovens que vivem na casa dos homens, os mêgo

manõrõ de dez a treze anos são os mais novos, os mê-mudjênu 
de treze a quinze anos já receberam o estojo peniano, os mê-nõrõ-nu 
de quinze a vinte anos são os iniciandos e iniciado~ e os m~·nõrõnu-tum, 
são iniciados de vinte a vinte cinco anos, sem filhos, ainda morando 
na casa dos homens. 

Kurêrêrê ou mé-printi: meninas antes do casamento, mê-kamro-~u 
são as moças púberes e mê-kray-tuk, aquelas que receberam a pin
tura da iniciação. 

Mê-kra-re: indivíduos casados e com filhos de ambos os sexos. 
Mé·kra·nu e mê-kra-põyn, homens e mulheres com filhos pequenos, 
respectivamente . Mê-kram·ti e. mé·kra·tum, ~omens "e mulh~res co!!1 
mais de quatro filhos, respectivamente. Me-be-nget e me-be-ngei, 
homens e mulheres velhos. 
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D) terminologia de referência indireta 

A terminologia de referência indireta é muito diversificada e 
complexa. Recolhi um grande número de termos mas penso não 
possuir ainda a lista completa. Cito a seguir os termos sem apresentar 
por enquanto uma análise mais aprofundada deste sistema de refe
rência. Existe um grupo de termos que correspondem aos termos de 
referência direta, precedidos apenas do adjetivo possessivo na segunda 
pessoa do singular (ou plural). Por exemplo a-bam, o teu pai, a-oja, 
a tua irmã, a-kwatui, a tua avó ou tia etc. 

Nos outros casos, a terminologia indireta está ligada, geralmente, 
aos tabus de evitação. O locutor, neste caso, recorre a um terceiro 
para transmitir a mensagem e este intermediário fica envolvido na 
própria terminologia, segundo sua posição genealógica em relação ao 
locutor e ao referido, ou segundo se o locutor quiser dar ênfase à 
relação do referido com ele mesmo ou com a pessoa a quem fala. 
Atukõ: Mulher falando com seus filhos a respeito do irmão do ma-

rido. . 
Homem falando com os filhos de sua irmã a respeito do marido 
desta 
Mulher falando com o marido a respeito dos filhos do irmão deste. 

Akôt-kiê: Homem falando com a esposa a respeito do irmão desta. 
Mulher falando com o esposo a respeito do irmão deste. 
Homem falando com a esposa a respeito da irmã desta. 

Akata: Homem falando com o filho a respeito da irmã de sua 
esposa. 

Akamre: Homem falando com seu irmão a respeito do filho deste 
último. 
Mulher falando a sua irmã a respeito do filho desta. 
Homem falando com seu irmão a respeito de seu próprio filho. 
Mulher falando com sua irmã a respeito de seu próprio filho. 

Aka-djuoy: As mesmas relações sendo que o referido é do sexo 
feminino. 

Apari: Mulher falando com o marido a respeito do filho da irmã 
deste. 
Mulher falando com seu irmão a respeito de seu próprio filho. 
Homem falando a sua irmã a respeito de seu próprio filho. 

Apari-Djuoy: As mesmas relações sendo que o referido é do sexo 
feminino. 

Ngotenk: Homem ou mulher falando com seus filhos a respeito dos 
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filhos destes. 
Homem falando com sua irmã a respeito dos filhos desta. 
Mulher falando com a filha a respeito dos filhos da irmã de seu 
esposo. 
Mulher falando com seu irmão a respeitos dos filhos deste. 

Nhgi-ahi: Mulher falando com seu irmão a respeito da esposa deste. 
Mulher falando com seu filho a respeito da esposa deste. 
Homem falando com a mãe a respeito de sua esposa. 

Acljuiê: Homem ou mulher falando com a filha a respeito do irmão 
do marido desta. 
Homem ou mulher falando com o filho a respeito do esposo de 
sua irmã. 
Homem falando com sua mãe a respeito do marido de sua irmã. 
Mulher falando com o esposo do marido da filha. 

Ankram: Homem falando com sua irmã a respeito do marido desta. 
Homem ou mulher falando com sua filha a respeito do marido 
desta. 

A~rê: Mulher falando com o filho a respeito do irmão da esposa 
&*. ' 
Mulher falando com a filha a respeito da irmã do marido desta. 
Mulher falando com o marido a respeito de seu próprio irmão. 

A·Poyn: Mulher falando com o marido a respeito de suas pró
prias irmãs. 

A-m.rê-~gêt: Mulher falando com o marido a respeito de seu pró
pno pai. 

A·Poyn-Ngêi: Mulher falando com o marido a respeito de sua pró-
pria mãe. 

A·Moy-Ngêt: Homem falando com o filho a respeito do irmão de 
sua esposa. 
Filhos falando com o pai a respeito do irmão da mãe (na ver
dade: o teu cunhado que é o meu i-gnêt). 

Amrê-Ngêi: Mulher falando com a filha a respeito da mãe do 
marido desta. 

Goddjuoydje: Homem falando com a esposa a respeito da mãe 
desta. 

Amodjuoydje: Homem falando com sua filha a respeito da mãe de 
sua esposa. 

Termos de referência indireta que abrangem ao mesmo tempo a 
terminologia de parentesco e de amizade formal: 

Nhgi-ngêi: A tua esposa que é minha amiga formal . 
A·miet-ngêt: O teu marido que é meu amigo formal.. 
A-bam-ngêt: O teu pai que é meu amigo formal. 
A·ngêti: O teu ngêt que é meu amigo formal. 
A-nã-ngêi: A tua mãe que é minha amiga formal. 
A·kwafui-ngêi: A tua kwatui que é minha amiga formal etc . . .. 
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Capítulo U 

A ALDEIA E AS ATJVIDADES COTIDIANAS E SAZONAIS 

1 - A Aldeia 

Um exame à vol d'oiseau da aldeia XIKRIN revela imediata
mente uma divisão espacial que se apresenta da seguinte maneira: o 
anel constituído pelas unidades residenciais, a praça, uma casa isolada~ 
a leste, e um pouco afastada do círculo constituído pelas casas . Atrás 
de algumas casas também se notam pequenas construções que abri-

gam o forno de terra. 

Se esse exame fosse possível à noite, distinguir-se-ia ainda ou!ro 
tipo de divisão: um círculo no meio da praça, lugar de reunião dos 
homens, ou conselho, e um círculo em frente a uma ou duas casas, o 
lugar de reunião das mulheres. 

A) as unidades residenciais 

O círculo que delimita a periferia da aldeia (krinbe) é constituído 
pelas casas (ldkre) que abrigam famílias extensas uxorilocais. Isto 
quer dizer que um grupo de irmãs, seus maridos e filhos vivem sob 
um mesmo teto que as mulheres permanecem em suas casas nativas, 
enquanto os homens devem se deslocar para a casa da esposa depois 
do casamento . 

As casas uxorilocais possuem uma localização certa e obedecem 
a uma ordem estável, que é mantida quando a aldeia é deslocada ou 
quando, durante a vida nômade, constroem seus acampamentos na 
floresta. 

As casas são grandes barracões <1> com um teto de palha de duas 
águas. O lado que dá para a praça é aberto, os três outros lados são 
fechados com paredes de palha, com uma porta nos fundos. 

No interior das casas não há divisões, mas cada família nu
clear ocupa um setor que se define por um afastamento espacial de 
pelo menos um a dois metros das outras famílias . Cada família possui 
o seu fogo, ao lado do qual coloca as suas esteiras. Geralmente, cada 
família possui um catre ou jirau onde dormem os casais e filhos me
nores. Hoje também possuem redes e combinam os diversos tipos de 
dormida. 

l . Para a descrição das casas e equipamento material, vide P. Frikel (1968). 

63 



As meninas já crescidas têm a sua rede ou esteira separada, e se 
forem púberes podem receber a visita noturna de seus prometidos. Os 
meninos da categoria mébengodju <2>, isto é, a partir de seis, sete 
anos, são os que dormem espacialmente mais afastados do núcleo 
formado pelo pai, mãe e irmãos menores. 

As mulheres solteiras ou viúvas ficam também algo afastadas, 
podendo, se quiserem, receber visitas noturnas. Se um homem se 
separa da mulher ou fica viúvo, volta à casa dos homens. 

Cada fanu1ia tem os seus pertences, que são de sua propriedade 
exclusiva. Cestas, cabaças etc . . . ficam penduradas nos esteios da 
casa, ou colocadas em cima de plataformas a uma certa altura do 
eh.ão. Miudezas são introduzidas na palha das paredes. 

Com o correr do tempo, uma casa pode vir a abrigar um númer9 
demasiado grande de habitantes. Este é um motivo para a fragmenta
ção da unidade residencial, que se expressa especialmente quando da 
construção de uma nova aldeia ou da ampliação do círculo formado 
pelas casas. A fanu1ia extensa, sempre relacionada pelo lado das 
mulheres, ocupa mais de uma casa. Se há dois homens da categoria 
de idade mêkramti, com mais ou menos o mesmo prestígio, cada um 
fica numa casa com casais mais jovens. Se uma casa é habitada por 
uma mulher da categoria mébengêi e suas numerosas filhas e netas, há 
maior tendência a ficarem juntos; é a morte dos velhos o que às vezes 
ocasiona cisões posteriores. 

O processo aculturativo não gerou, por enquanto, tendência 'à 
neolocalidade. Mas desde 1972, alguns XIKRIN têm construído casas 
com paredes de pau-a-pique como o fazem os regionais e a tendência 
é de marcar, através da construção de uma parede interna, a distância 
espacial entre duas fanu1ias. 

8) a praça 

A praça (.karere) (3) é um terreiro de forma arredondada, limita
do pelo contorno das casas. Durante o dia é um lugar espacialmente 
indiferenciado; ali brincam as crianças; os adultos o atravessam para 
dirigir-se ao mato, ao rio ou às outras casas; esteiras ou plataformas 
sustentam puba de macaxeira, bananas, urucu, que secam ao sol diante 
de cada casa. Seus respectivos habitantes mantêm limpa de capim a 
parte do terreiro que defrontam. 

Ao pôr-do-sol, porém, os elementos mais jovens da categoria 
menõrõnu, os mêgomanõrõ e os mêbengoclju dirigem-se ao mato para 
recolher folhas de palmeira que logo colocam no meio da praça para 
construir o conselho (ngo ou ngobe), lugar de reunião noturna dos 

2 · Para as categorias de idade referir-se sempre ao quadro p. 57. 
3 . Karere: limpo, capinado. . 
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homens. Metade das folhas de palmeira de babaçu são colocadas com 
as pontas para o centro e a haste para leste e a outra metade, com a 
haste para o oeste. A partir deste instante, a praça é dividida em cen
tro (ipôkri) e periferia (karere kot). 

Além disto, a aldeia divide-se em duas esferas concêntricas: o 
círculo das casas uxorilocais que abrigam os grupos domésticos, e o 
centro da praça, a esfera masculina, por excelência. 

C) a divisão espacial do Ngobe 

Ao anoitecer, os jovens da categoria de idade ménõrõnu, devi
damente enfeitados, saem da casa dos homens (atukbe) e vêm sentar-se 
no meio do ngobe. Este lugar chama-se ménõrõnu nbiu djo < 4 > e fica no 
centro (ipôkri). Mais tarde chegam os homens da categoria de idade 
mékrare. Sentam-se ao redor do núcleo formado pelos ménõrõnu, fican
do em volta "como se fosse um colar" (õnkre djo kot) e seu lugar 
chama-se mékrare nhiu djo. Finalmente vêm os mébengêt, a categoria 
mais idosa, sentando-se na beira externa do ngobe; o lugar chama-se 
mébengêt nhiu djo e fica na beira (ano-u-ã). Na maioria das vezes estes 
homens, mais idosos, ficam em suas respectivas casas de onde dirigem 
discursos a toda a aldeia. 

A pouca distância do ngobe fica o lugar de onde um orador se 
dirige formalmente ao conselho e aldeia, o lugar chama-se kaben-ã 
pro-todja < ~ >. 

Antigamente os jovens da categoria de idade ménõrõnu dormiam, 
de noite, no ngobe <6>, enquanto os mékrare se dirigiam à casa da espo
sa. De manhã cedo, todos os homens estavam novamente reunidos no 
ngobe e, cantando, dirigiam-se à casa dos homens, o atukbe, que se 
encontrava a uns cem ou cento e cinqüenta metros a leste da aldeia. 
Hoje, porém, o ngobe é simplesmente o conselho e quando os solteiros 
vão dormir no atukbe <7>, "suspendem a sessão". 

Todas as noites as mulheres reúnem-se em frente às casas dos che
fes, cujas esposas são chefes das sociedades de mulheres. O lugar não 

4 . Nbiu: sentar; djo: lugar 
5 . 

ipôkri, ménõrõnu nhiudjo 
õnkredjokot, mékrare nhludjo 
ano-u·ã, mêbengêt nhiudjo 
kaben-ã pro-todja 

6 . Krause descreve este fato (Krause 1911, RAM, LXXI, p. 123 e 170). 
7 . Deve ficar claro que não existe, propriamente, uma casa dos solteiros. 
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Figura 10 
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HOMENS 

mêkrare 

menõrõnu 

MULHERES 

mêkrapõyn. 
mêkratum 

mêprintl 

tem nome específico, senão mêni nhiu· djo (8), e pode mudar com as 
mudanças na chefia (9). 

:e na praça que quase todas as noites se realizam, junto com as 
reuniões no ngobe, as danças, das quais participam homens e mulheres, 
cada qual de um lado, as fileiras divididas segundo as categorias de 
idade. (figura 1 O) . 

Em ocasiões rituais verifica-se um outro tipo de divisão da aldeia, 
também expressa espacialmente em duas esferas concêntricas: o círculo 
externo de casas, representando a esfera da vida cotidiana e o círculo 
interno da praça, a esfera ritual por excelência tanto para homens como 
para mulheres. Nos momentos mais altos do ritual as casas são lite
ralmente abandonadas. 

D) o atukbe 

Aqui é preciso separar nitidamente a função que o atukbe desem
penha hoje, das funções que desempenhava antigamente. 

O atukbe hoje. O atuk ou atukbe é uma casa situada a leste 
da aldeia e um pouco afastada do círculo das casas uxorilocais <10>. 
De noite é o lugar onde dormem os mênõrõnu. Sob este aspecto preen
che a função antigamente desempenhada pelo ngobe, no centro da 
aldeia. Por outro lado, durante o dia, é a casa dos homens. De ma
nhã cedo, todos os homens devem estar reunidos no atukbe. :e no 
atukbe que os homens se preparam mais concretamente para as tare
fas do cotidiano. 

O atukbe fica mais ou menos vazio durante o dia, a não ser pela 
presença de um doente, ou algum velho que se dedica a trabalho ar
tesanal. 

À tarde, quando os homens voltam da caça, os mênõrõnu diri
gem-se ao atukbe onde se pintam de urucu e se adornam. Aos poucos, 
os mêkrare vêm chegando de suas casas onde fizeram o corte e repar
tição da carne. Se se tratar de uma ocasião formal também se enfei
tam. Mas hoje geralmente sentam-se e ficam conversando apenas, às 
vezes nem comparecendo ao atukbe antes do conselho se reunir. O 
ambiente, em geral, é muito descontraído. Se a ocasião for mais for
mal sentam-se concentricamente, segundo as categorias de idade, 
como no ngobe. No fim da tarde os mênõrõnu saem do atukbe e cliri-

8. Meal: mulheres; nblu: sentar; djo: lugar. 
9. Se os homens mêkrare, nas atividades cotidianas, se dividem em 

metades, as mulheres meãratum sentam em frente à casa da esposa do chefe 
dos mêkrare e as jovens mêkrapõyn sentam frente à casa da esposa do ~hefe 
~~~L , 

1 O. O atukbe é um barracão grande e aberto de todos os lados, mas 
durante o Aruanã Karajá é completamente fechado, transformando-se em 
casa das máscaras e vedado à vista das mulheres e .crianças. 
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gem-se ao ngobe no centro ~a praça. U°;l d~~ chefes da categoria d! . 
idade ménõrõnu solta um gnto, o que s1gnif1ca que o canselho esta 
formado. 

Geralmente, depois de formar o ngobe, os ménõrõnu soltam outro 
grito para avisar a aldeia que eles vão se espalhar e visitar as casas 
maternas ou das irmãs para a refeição da noite, voltando mais tarde ao 
ngobe. Os mêkrare, se a ocasião é formal, também saem em fila do 
atukbe, tomando o seu lugar ao redor do núcleo formado pelos mênõ
rõnu, retirando-se, apenas momentaneamente, para jantar em suas 
casas. Hoje costumam jantar primeiro e depois cada um vem, como 
e quando bem lhe parece, ao ngobe. 

... Em época ritual, entretanto, o atukbe fica muito animado à tarde, 
sendo aí que os homens fabricam os seus adornos de palha e penas, 
trançam um padjê (cinturão de algodão), raspam-se mutuamente o alto 
das cabeças, pintam-se de urucu e carvão, colocam a penugem branca 
de urubu-rei na cabeça etc . . . J;: também do atukbe que saem os dife
rentes grupos que participam das danças diurnas. 

O atukbe antigamente. Dizem os informantes que antigamente o 
atukbe encontrava-se a uns cem ou cento e cinqüenta metros da aleida. 
Um caminho amplo (atuk-uru-prü-karere) ligava-o à aldeia. Não exis
te na bibliografia sobre os Kayapó nenhuma menção a este tipo de 
casa de homens, a não ser uma anotação muito breve de Krause. "Não 
logrei obter clareza acerca da existência de casas de máscaras fora 
das aldeias, alguns falavam de casas construídas a alguma distância, na 
mata, enquanto outros contestavam a informação" (Krause, 1911 : 
RAM LXXI: 171). 

Dizem os informantes que antigamente, quando os homens volta
vam com a caça, dirigiam-se diretamente ao atukbe. A caça (ou carne 
crua) nunca entrava na aldeia. Os velhos incumbiam-se de fazer o be
rarubu 01), aqui chamado mêbengêt-nhõ (a coisa dos velhos). Ge
ralmente faziam-se dois berarabus, ou Ki (forno) um de um lado do 
atukbe e outro do outro lado < 12>. Não cozinhavam somente a carne a 
fogo aberto, mas também faziam o beiju de carne (mrü kupú). As mu
lheres traziam ao atukbe a farinha de puba. Quando os alimentos 
estavam cozidos, os velhos abriam o berarubu e as mulheres vinham 
buscar num cofo a cabeça e as patas do animal, além do beiju para os 
filhos e tabdjuo. 

?s mékrare, homens casados e com filhos, tratavam da repartição 
do alunento: davam um pedaço pequeno de carne aos velhos por 

11 . Berarubu: nome usado em certas regiões do Brasil para os alimentos 
assados no forno de pedras, ou forno de terra. Pode designar o próprio forno. 

12. Não havia nenhuma relação com pontos cardeais como leste ou 
oeste. 
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terem cozinhado, outro a um "companheiro" ou qualquer pessoa de 
algum modo ligada por laços de amizade ou ajuda mútua. 

Davam o interior de um jabuti aos velhos e as patas às velhas; 
mandavam mensageiros, meninos da categoria de idade mégomanõrõ, 
levar carne às diferentes casas os quais voltavam da aldeia trazendo 
urucu e coco de babaçu para os homens se adornarem. Os velhos tam
bém faziam um grande beiju de costelas (õnkwa kupú), alimento ca
racterístico dos jovens da categoria ménõrõnu <13>. 

A esposa nunca levava comida ao marido no atukbe. ~las uma 
mãe ou irmã podia levar batata, inhame etc. a um filho ou irmão 
mênõrõnu. 

Dizem os informantes que os mêkrare, se gostavam de sua mulher, 
ficavam pouco no atukbe, dirigindo-se logo para a casa da esposa e 
dos filhos. A mulher geralmente lhe reservava batata, e uma irmã podia 
também vir trazer-lhe uma porção do mesmo alimento. Se o homem 
não estava com vontade de voltar à casa ficava mais tempo no atukbe, 
e somente de noite, depois do conselho, visitava a casa da esposa. 

O atukbe se configurava assim como a "cozinha masculina" por 
excelência, enquanto as mulheres cozinhavam somente os beijus de 
mandioca (djuo ngrii), batata, inhame e palmito. 

Esta dicotomia deixou alguns traços bem característicos nos cos
tumes relacionados ao preparo e consumo de alimentos entre os XI
KRIN atuais. O grupo doméstico, isto é, várias famílias relacionadas, 
vivendo sob o mesmo teto, ou o segmento, não desempenham ativida
des em comum U4>. 

A família extensa não constitui uma unidade de produção e con
sumo. Por outro lado, há uma divisão sexual marcada em relação ao 
preparo do alimento e seu consumo, que em parte explica a falta de 
cooperação no nível do grupo doméstico. 

Vou dar a seguir dois exemplos que ilustram este fato. 
a) o Ki. Os XIKRIN assam o alimento num forno de pedras 

quentes ou de terra, o Ki <15>. Quando Frikel os visitou em 1962, o for
no comum encontrava-se atrás da casa do chefe (Frikel 1968: 10). 
Hoje há seis fomos que se encontram atrás das casas, o que corres
ponde aos segmentos residenciais mínimos. Não são todos usados ao 
mesmo tempo. Conforme a quantidade de caça disponível costuma-se 
fazer dois berarubus grandes, um de cada lado da aldeia. Quando os 
homens voltam da caça e depois que os ménõrõnu ou mêkranure 
colocaram os animais ao lado de um ki, são realmente os homens da 

13 . Ainda hoje, os mênõrõnu iniciandos e iniciados. recebem um beiju 
de costelas de porco ou de anta. 

14 . A não ser, quando várias mulheres da casa ou segmento saem juntas 
à roça ou à floresta. 

J .5 . Para uma descrição detaJhada, vide Frikel , 1968: 1.5. 
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categoria mékramti que se ocupam do esquartejamento e repartição da 
carne. Eles começam por cortar grandes quartos postos a assar dire
tamente sobre o fogo aberto .. 

Enquanto isso, as mulheres que têm direito a um beiju 06> prepa
ram a farinha de mandioca: elas a colocam sobre folhas de bananeira 
que estendem àquele que retalha a carne. Este corta certas partes do 
animal (os quartos anteriores) em pequenos pedaços destinados aos 
beijus; corta pedaços equivalentes, correspondentes ao número de 
mulheres, sopesa cada pedaço e coloca-o em cima da farinha de man
dioca. As mulheres em seguida cobrem a carne com uma segunda 
camada de farinha e dobram as folhas de modo a formar um pacote 
(kupú). 

São portanto os homens que se ocupam de tudo o que está 
relacionado ao esquartejamento e repartição da carne crua e de colo
car os grandes quartos no fogo aberto. Feitos os pacotes de beiju e 
colocados em volta do ki, as mulheres pegam uma vara e, em conjunto, 
separam as pedras quentes para ainda depositar seus pacotes. Toda esta 
atividade das mulheres é geralmente acompanhada de riso e agitação. 
Os homens se afastaram completamente do ld que se toma domínio 
exclusivo das mulheres. 

Quando o beiju está pronto é ainda, geralmente, o homem que 
~e ocu~a. da repartição. Mas ele o faz em conjunto com a esposa. Por 
mtermed10 de pequenos mensageiros, ele manda pedaços de bolo de 
carne às outras casas, para as suas irmãs, reais ou classificatórias, 
para seus irmãos, pais e amigas formais. Sua esposa se dedica a uma 
repartição mais restrita, no âmbito do segmento residencial. 

Parece-me que a atividade em tomo do ld, tal como foi descrita 
explica-se pelo fato de que antigamente a carne crua jamais entrav~ 
na aldeia, sendo preparada no atukbe pelos homens mais idosos. 

Cumpre esclarecer que quando estão na floresta os homens fa
zem grandes berarubus para assar e conservar a carne, e por ocasião 
de certos rituais é imperativo que a carne chegue "bem quente" ao 
atukbe para as partilhas que se seguem (17). 

b) a refeição coletiva das mulheres. Um outro costume que ilus
tra esta distinção é o seguinte: a tarde as mulheres fazem um berarubu 
de macaxeira. Uma vez cozida, a macaxeira é colocada num cesto 
trançado de folhas de babaçu (rara) e hermeticamente fechado. As 
mu~eres descem ao rio onde colocam os cestos na água os>. No dia 
segu1n~e, ~o amanhecer, todas as mulheres se dirigem ao rio para tomar 
seu pnme1ro banho. :E: também o momento de retirar os cestos da 
água e de comer em conjunto com seus filhos, à beira do rio, esta ma-
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16. 
17 . 
18 . 

Is!o é, as casadas e com filhos. As viúvas não possuem este direito. 
Vide a d~scr~ção do mêrêrêmê, p. 182. 
Com a f mahdade de adoçar a macaxeira que é um tanto amarga. 

caxeira d'agua. Voltam depois à aldeia. Os homens de seu lado con
tentam-se com sobras de carne e beiju da véspera, já se encontrando 
no atukbe ou na caçada. Os homens, além disso, não apreciam esta 
macaxeira d'água (kwOrõ ngo). 

Do mesmo modo, na época da fartura da batata, entre abril e 
junho, as mulheres preparam grandes berarubus. Quando os homens 
voltam da caça, começam por alimentar-se de batatas. As mulheres, ao 
contrário, preferem esperar a hora do último banho, quando levam 
porções de batata até o rio onde as saboreiam em conjunto, bebendo 
água. 

Esta divisão sexual na maneira em que os XIKRIN se alimentam 
mostra que antigamente a separação entre os sexos era muito mais 
marcada e esta divisão funcionava à custa de uma integração maior 
no nível do grupo doméstico. Mais tarde, com as mudanças ligadas 
à vida no atukbe, a fami1ia nuclear assumiu maior importância, mas 
a divisão entre os sexos não desapareceu inteiramente (19). 

E) conclusio 

Entre os XIKRIN a vida dos homens transcorria entre dois polos, 
o atakbe, a casa dos homens por excelência

7
e o ngo~, o conselho e 

dormitório dos solteiros. 
Antigamente o atokbe era também, em ocasião de guerra um 

ponto estratégico na defesa da aldeia pois os XIKRIN que praticavam 
uma estratégia de cerco quando do ataque às aldeias inimigas (vide 
p. 156), procedem da mesma maneira quando se trata da defesa de suas 
próprias aldeias, deixando o inimigo entrar na aldeia para em seguida 
cercá-lo. 

A importância do atukbe na vida dos homens é flagrante se 
observarmos os desenhos do velho xamã Nhiakrekampin (figuras 
lla e llb). 

Figura 1 la) representa a aldeia com as diferentes casas (1) 
e o ngobe no seu centro (II) repartido em duas classes de idade; 11 b) 
representa o atukbe, com a mesma divisão interna do ngobe; nota-se 
em (Ili) a representação das armações usadas pelos homens para os 
trançados de buriti. Verifica-se que, na visão do desenhista, o atukbe 
assume aproximadamente as mesmas proporções de toda a aldeia. 

Figura 12: a) a aldeia com o ngobe no meio e b) o atukbe. 
Verifica-se, também aqui, a importância dada ao atukbe, expressa em 
suas enormes proporções. 

19 . Quando se pergunta aos índios o que produziu a mudança, ou seja, 
assar a carne na aldeia, respondem que o costume foi introduzido pelas três 
mulheres XIKRIN provenientes dos Gorotire (cfr. p. 47). 
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Figura l la 
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Figura l lb 
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Um outro desenho interessante porque representa a aldeia e o 
atukbe em relação íntima com as categorias de idade masculinas é o 
seguinte: 

KRIMEI METóRO: 
danças na aldeia 

1 . Meuamti-mebengêt 
2 . M..._u 
3. Mêaõrõnu 

ATUDE 
Memu-krin-dJo: 

1 

2 
3 

4 

lugar onde os homens sentam 

1. Menõrõnu 
2 . Mêkranu 
3 . Mêkramti 
4 . Mêbengêt 

Finalmente, para concluir esta parte relativa à morfologia espa
cial da aldeia, e em vista do que já foi descrito e explicado acima, será 
interessante comparar as figuras 11 e 12, desenhos que representam a 
aldeia do ponto de vista de um homem, com a figura 13, desenhada por 
uma mulher. Depois de ter indicado sucintamente alguns pontos de 

NGO 

NGO 

KOKOREKRE KRIMEI 

Figura 13 
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KOKOREKRE KRIMEI = Aldeia do Kokorekre 
BÕ=mato 
NGô = água, o rio 
NGO = o lugar dos homens no meio da aldeia 
M:INI IKW AI DJO = o lugar onde as mulheres dormem, 

catres ou jiraus das casas. 

referência (o rio, o ngobe, a floresta), a velha Nhiokanga destacou 
quatro catres: o seu e o de suas três irmãs que representam o mundo 
imutável das mulheres, ou seja, o seu segmento. Não havia necessidade 
de representar as outras casas, pois para suas moradoras todas são 
idênticas. 
. Outra ~ulher, .entretanto, identificava a aldeia às categorias de 
idade masculinas, tais como elas sentam no ngobe (figura 14). :B uma 
visão esquemática e muito correta da sociedade XIKRIN, como vere
mos no próximo capítulo. Note-se que as mulheres, acostumadas a ela
borarem desenhos geométricos de "linhas quebradas", são incapazes 
de representar uma aldeia redonda. 

Figura 14 
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D - As Roças 

Os XIKRIN sempre foram agricultores. Abrem grandes roças 
onde cultivam milho, mandioca, macaxeira, inhame, batata-doce, abó
bora, banana, mamão e algodão <20>. 

O preparo do terreno pelo sistema de coivara divide-se em três 
fases sucessivas: a broca e a derrubada (maio e junho) a queimada e 
o plantio (outubro). ~a época da qtteimada e plantio, às vezes, os índios 
abandonam a aldeia e constroem um acampamento perto da nova 
roça. 

As atividades agrícolas estão sujeitas também a uma divisão sexual 
do trabalho. Os XIKRIN começam a brocar uma grande roça coletiva, 
sendo esta tarefa exclusivamente masculina. A esta altura os índios 
falam da "roça dos homens" (mému-pum-rai) em oposição à "roça 
das mulheres", expressão que indica a lavoura em produção do ano 
precedente. 

Para a realização deste trabalho os homens dividem-se em cate
gorias de idade. Quando falta carne na aldeia, as atividades na roça 
são suspensas por uns dias para os homens poderem caçar. Ou, como 
presenciei em junho de 1972, na época da derrubada, durante alguns 
dias a categoria mékranure, dirigia-se à floresta com suas familias para 
caçar, coletar e pescar, enquanto a categoria mêkramti ficava na aldeia 
para trabalhar a roça. Estabelece-se então, nestas ocasiões, uma intensa 
e contínua comunicação entre a aldeia e a floresta através de jovens 
mensageiros da categoria mébengodju e que estão em perpétuo vaivém, 
trazendo caça, jabutis e castanha da floresta e voltando carregados de 
produtos da roça antiga. 

Quando os mêkranure regressaram à aldeia houve uma troca for
mal de alimento entre as duas categorias de idade, realizada através 
das mulheres, nas casas. As mêkrapõyn que voltavam da floresta ofe
receram peixe moqueado às mekratum que haviam ficado na aldeia e 
estas retribuíram com grandes porções de batatas cozidas. 

20 . Os XIKRIN possuem cinco tipos de milho nativo. Possuíam dois 
tipos de macaxeira: Kwõrõ-djoy e KwõrO-nô-ôk-poti. Passaram a denominar 
a mandioca-brava que foi obtida dos "cristãos" numa roça do Araguaia (mito 
22) Kworo ko-kamro. Os XIKRIN usam somente um pequeno tipiti de 
torção o Krí-ô, desconhecendo totalmente tipiti maiores. Hoje, entretanto, 
fabricam farinha tipo sertaneja. Também não possuíam tabaco, cujas sementes 
roubaram dos "cristãos". Hoje fumam o cachimbo e compram fumo de corda. 
No mato, quando não têm fumo, usam folha de seringueira (barôk-ti) e 
fazem um tipo de cigarro. Atualmente estão sendo introduzidas outras plantas 
alimentícias, como feijão, arroz, café, laranja, tomate, abacate. Estas inovações 
provocam a curiosidade do índio, mas ele ainda não sente estímulo para 
zelar por essas plantas, que acabam morrendo ou ficando sob os cuidados do 
chefe de posto. 
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No mês de julho, logo após a derrubada, os índios já plantam 
alguma coisa, como batata-doce e macaxeira. Logo depois da quei
mada, tudo o que foi plantado brota rapidamente, permitindo já uma 
primeira colheita de "primícias". Em outubro, no início da estação das 
chuvas, os índios procedem ao plantio e este trabalho é ainda parcial
mente realizado pelos homens. O milho é o primeiro produto a ser 
colhido em fins de janeiro. A roça coletiva, depois da colheita do 
milho é dividida em lotes, que passam a pertencer às mulheres. Geral
mente as mulheres de uma mesma casa ou segmento têm lotes contí
guos, cercados de bananeiras que servem de separação entre diferentes 
roças. Estes lotes são propriedade das mulheres no sentido de lhes ser 
atribuído o nome da proprietária. Já não se trata da roça dos homens 
em oposição à roça das mulheres, mas da roça de uma mulher deter
minada. Muitas vezes o lote toma o nome da mulher mais importante, 
senão da mais idosa da casa. Se uma mulher é muito velha, sua roça 
se confunde com as de suas filhas, a quem ela ajuda e que a sustentam. 
De outro lado, uma viúva continua a gozar dos direitos de propriedade 
sobre o seu lote até que termine a safra de raízes e frutas, sendo a 
roça então abandonada. Na estação seguinte, ela não mais tem direito 
a um lote por não ter marido e, então, de acordo com o caso e as cir
cunstâncias, e geralmente por um aumento da prestação de serviços 
(ralar mandioca, preparar o ki, trazer lenha e água), soluciona-se o 
seu problema de subsistência. 

Na roça em produção há sempre um barracão ao qual se dirigem 
os grupos de mulheres que, pela manhã, saem para buscar as raízes 
necessárias para o consumo do dia. Reunem-se ali, pintando-se com 
urucu e conversando; enquanto algumas vão à colheita, outras tomam 
conta das crianças. As vezes, trazem cachos de bananas verdes que 
são enterrados numa grande fossa para amadurecerem mais depressa. 
Quando maduras, são retiradas e as mulheres se entregam a uma ativi
dade de troca: cada mulher recebe algumas bananas de outras mulhe
res, a ela ligadas pelo parentesco, pela amizade formal ou informal; 
ela, por sua vez, retribuirá com a mesma quantidade de bananas de seu 
próprio cacho. Quando uma mulher abre um mamão, as outras vêm 
buscar sua parte. 

As mulheres exploram, além disso, duas ou três roças velhac; 
enquanto a nova não produz. 

As roças dos XIKRIN situam-se nas proximidades da aldeia, de 
modo que as mulheres ali passam apenas algumas horas por dia. O 
resto do. tempo é ocupado em sua casa com a fiação do algodão ou 
co~ a pintura dos filhos, o que constitui uma das atividades femininas 
mais ~bsorventes. Muitas vezes, quando uma mulher decide pintar 
seus ftl?os, uma parente ou qualquer outra mulher da casa a substitui, 
neste dia, na preparação dos alimentos. 
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Apenas o chefe tem uma roça que leva seu nome. Os produtos 
desta roça destinam-se, em parte, ao seu consumo pessoal, e, em parte, 
ao dos jovens ménõrõnu que trabalham para ele e às diferentes mu
lheres da aldeia que a esposa do chefe convida a ajudar na colheita. · 
Também as viúvas para lá se dirigem regularmente. O chefe está muito 
apegado a sua roça; não se pode dizer que seu prestígio tenha sofrido 
com o sistema equitativo introduzido por Frei José mas, ao contrário 
dos outros, ele não trabalhava na safra da castanha nem na marisca 
devido ao seu status de chefe de aldeia, o que o levava a ser, até certo 
ponto, mais pobre do que os outros. A roça lhe permitia, de outro 
lado, preservar de maneira satisfatória as atividades ligadas ao seu 
prestígio. 

A roça de Bemoti não se caracteriza tão-somente como sendo 
propriedade do chefe de aldeia. Serve também à formação dos jovens 
mébengodjo e meprinti; é lá que, quando reunidos informalmente, 
recebem as instruções pacientes de Bemoti e aprendem, sob o olhar 
vigilante de sua esposa Nhiok-pú, os rudimentos da agricultura: como 
limpar, onde plantar, qual o tamanho dos buracos a cavar e a distân
cia entre eles, como colocar no chão a maniva e quantos grãos de 
milho ou sementes de abóbora devem ser enterrados a cada vez. Mais 
tarde, quando começam a brotar os primeiros rebentos, cada um é con
vidado, durante o alegre passeio à roça, a reconhecer o que ele mesmo· 
plantou, a admirar o tamanho e a cor das folhas e a retirar insetos 
ou ervas daninas. 

Hoje, devido ao aumento demográfico é à tutela da FUNAI, que 
se apóia exclusivamente na chefia, as unidades formadas pelas catego
rias de idade formam metades numericamente e fisicamente mais equili
bradas, em relação ao potencial de trabalho . A categoria mékranure 
passou para o lado do chefe Bemoti. Mesmo assim, em 1973, os 
mêkranure abriram a sua própria roça <21 > e Bemoti ficou com os 
mênõrõnu no barracão de sua roça, do outro lado do rio, onde ele 
passa, cada vez mais, longas temporadas. 

Um índio, mais aculturado, ltacaiúnas, decidira em 1972 culti
var uma roça a jusante do Cateté, para lá dirigindo-se de canoa. Ele 
havia pedido ajuda a duas famílias e estas aceitaram acompanhá-lo; 
mas quando a categoria de idade mekranure resolveu dirigir-se à flo
resta numa expedição de caça e coleta (mencionada acima), estas duas 
fanu1ias seguiram seus companheiros da categoria de idade e o índio 
teve de continuar seu trabalho sozinho. 

Os XIKRIN trabalham organizados em categorias de idade, ·e 
qualquer outra divisão, como a de um homem cercado por seus segui
dores fiéis, lhes era desconhecida. 

21 . Chamada roça dos mekranme, sob a direção de Bemoti em oposição 
à roça dos mêkramti sob a direção do chefe "novo" Buatié, irmão de Bemoti. 

79 



Ritual e trabalho: a festa do milho novo. O milho é o único pro
duto agrícola que é motivo de expressão ritual. .Por _ocasião do milho 
novo os XIKRIN celebram uma festa de nom1naçao, em que todas 
as crlanças recebem nomes ce~oniais. Sem entrar, por enqu~t~>, na 
descrição do ritual, darei a segwr um exemplo de como uma atividade 
ligada ao trabalho da roça ~e. es~ relacionada com. a vida ritual. 

Em fevereiro de 1971 partic1pe1 de uma festa do milho novo. No 
ano anterior os homens haviam aberto uma grande roça coletiva, onde 
plantaram milho. Na festa, num dado momento, cada mulher ofereceu 
umas espigas ao chefe da aldeia, que por sua vez, formalmente, outor
gava nomes cerimoniais às crianças que as mães lhe apresentavam. 
Uma mulher não apresentou sua filha, e, quando indaguei a respeito, 
os índios responderam: "o pai dela está em Belém, não trabalhou na 
roça de milho". A nominação então ficou para outra oportunidade. 

O exemplo é interessante porque revela o tipo de relação entre 
trabalho e ritual. Antigamente, os pais da criança que ia receber 
nomes cerimoniais, encarregavam-se de providenciar o alimento. Hoje, 
porém, com a tendência à "coletivização" no nível das atividades 
rituais, a promoção da cerimônia, do ponto de vista do fornecimento 
do ·alimento fica a cargo do grupo todo e envolve a cooperação de 
todos. Se os pais e parentes não mais arcavam com a pesada respon
sabilidade de oferecer a festa, todos entretanto deviam ter participado 
dos trabalhos da lavoura. No exemplo apresentado, tanto mãe como 
filha não ficaram sem milho para comer, indo à roça com as outras 
mulheres para fazer sua provisão cotidiana, isto é, a ausência do pai 
pouco afetava a vida cotidiana da esposa e da criança. A segregação 
dava-se apenas ao nível ritual. 

III - A Vida Nômade (Meú) 

Embora os XIKRIN construam e ocupem aldeias permanentes, 
eles percorrem periodicamente, durante todo o ano, o seu território. 
Nestas ocasiões, vivem quase exclusivamente da caça, pesca e cole
ta <22>. Embora mudem de acampamento com bastante freqüência, 
hoje nunca se afastam mais do que três ou quatro dias de marcha 

22. Caça: Os XIKRIN caçam a anta, o porco queixada, o caititu, o 
veado e o jabuti, que são considerados, nesta ordem de preferência, como sendo 
caça "boa" (mrü mei). Também comem cutia, paca e macaco, embora estes 
últimos precisem de algum tipo de preventivo, quando são ingeridos por crian
ças ou pessoas que têm filhos pequenos, porque podem transmitir doenças ou 
os seus espíritos se apoderar do mêkarõn (espírito, imagem) de uma criança. 
Esta segunda categoria de animais é considerada caça comum (mrü kakrit). 
Não vi nunca os índios comerem capivara ou tamanduá, acham a primeira 
muito gordurosa e o segundo de carne dura demais. Hoje caçam exclusiva
mente com espingarda. 
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da aldeia <23
> que, em todo caso, é sempre o ponto de retorno. Estas 

expedições variam em natureza e duração conforme a época do ano. 
As atividades de subsistência do grupo adaptam-se às variações do 
clima da região, que dividem o ano em duas épocas: a estação da 
seca, de maio a dezembro, e a estação das chuvas, de janeiro a abril. 
Na estação seca todo o grupo abandona a aldeia em direção à floresta, 
seguindo geralmente um percurso tradicional: remontam o rio Seco 
até o lugar chamado kam-krokro; caçam e pescam com timbó nos po
ções deste rio, aprovisionam-se de matéria-prima para a confecção de 
ornamentos e objetos de uso diário, particularmente a fibra da pal
meira buriti e as conchas para a fabricação de seus colares de itã. Esta 
expedição de verão é a mais demorada, os índios pa$Sando de dois a 
três meses longe da aldeia. 

Outras expedições, que realizam em diferentes épocas do ano, 
têm duração menor e podem assumir formas variadas. Por exemplo, 
um grupo de famílias percorre o território durante duas ou três sema
nas. Assim, quando de nossa chegada em maio de 1972, encontramos 
lima parte dos índios instalados a montante do Cateté, a meio dia de 
marcha da aldeia. O grupo deslocava-se sob as ordens do novo chefe 
d<?s mêkrare, enquanto seu irmão mais velho, chefe da aldeia, per
manecia lá com os demais. 

Outro exemplo, já mencionado, é o de uma categoria de idade 
que vai por alguns dias para a floresta. Nos dois últimos exemplos, 
trata-se de famílias inteiras que se deslocam, mantendo-se uma comu
nicação e intercâmbio constante entre a aldeia e floresta. 

Os outros tipos de expedição estão ligados aos rituais. Tratan
do-se de um mê-rêrêmê <24>, que se realiza no início da estação das 
chuvas, são os homens da categoria de idade mênõrõnu ou mêkrare 

Pesca: Há uma lista de peixes que são considerados "bons,, (tep mel), 
outros precisam também de algum preventivo. Muitas espécies não são ingeridas, 
como por exemplo o jaú, o peixe-cachorro, a piabanha etc. Os índios pescam 
com arco e flecha e durante a seca com timbó. Hoje pescam também com 
fibra e anzol, que muito apreciam. 

O mrü mel e o tep mei, são caça e peixes considerados alimento adequado 
para aqueles que receberem nomes cerimoniais, isto é a "boa" gente. 

Aves: Tradicionalmente, os XIKRIN não comiam ave de espécie alguma. 
Por isso estas não obedecem à classificação mei (bom) e kak:rit (comum). 
Depois do contato os XIKRIN passaram a acrescentar a sua dieta o jacu, 
o mutum e outras aves menores. 

Coleta. O território XIKRIN é rico em frutos, bagas, cocos, castanhas, 
raízes, mel e palmito. Alguns desses produtos silvestres (como o açaí p. t"~.) 
passaram a comer somente depois de contato com os regionais. ·• 

Para uma lista completa da alimentação XIKRIN, vide Frikel (1968). 
Em geral, os homens caçam e pescam e as mulheres coletam, com a 

exceção da coleta da castanha-do-pará que é vendida no mercado regional. 
23 . A menos que um grupo se dirija aos campos. 
24. Vide capítulo IV. 
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que partem para a floresta, separadamente, .para. fazer provisão de 
caça ou castanha nova, produtos de ... troca ceruno~~: T_rata~do-.se de 
uma nominação, um casamento (me-kamro) ou m1c1~ça~ sao, •.<leal
mente, grupos basead_?S ~o pare~te~!. ~ grupo. de rrmaos reaIS ou 
classificatórios, que vao a caça (ontomoro) para a1udar no preparo do 
alimento oferecido na aldeia por ocasião da cerimônia. 

Pode acontecer também que o grupo parta por algumas semanas, 
0 que geralmente se dá por volta do mês ~e janeiro,_ pou~o antes do 
amadurecimento do milho. Esta é a estaçao do frutao, alimento que 
atrai e engorda a anta, caça muito procurada nesta época. A floresta 
abunda também em bagas de açaí e bacaba, coco de babaçu, casta
nha-do-pará, palmito e o próprio frutão com o qual os índios prepa
ram um suco grosso e nutritivo. 

Na floresta. Em janeiro de 1971 acompanhei os XIKRIN numa 
expedição desta natureza durante três semanas. A finalidade também 
era o aprovisionamento de taquara fina para a fabricação de flechas. 
Toda a horda se deslocava sob a direção do chefe da aldeia, em 
direção ao igarapê Tucum e a serra das Flechas (krua-kriê), ao norte 
do território XIKRIN. 

Quando sai para a mata, o índio leva consigo todos os seus per
tences. Hoje é menos fácil, por causa dos bens adquiridos dos civili
zados e düíceis de transportar. A mulher carrega os pertences na sua 
grande cesta ko-kumren; uma esteira kupip é enrolada por dentro da 
cesta aumentando seu conteúdo. O peso é bem dividido. Levam produ
tos d~ roça: mandioca ralada, banana, um pouco de macaxeira e ba
tata. As cuias e cabaças tradicionais são desprezadas, leva-se em troca 
panelas, pratos, facas e colheres. Vai também o moko, a bolsinha de 
buriti dos homens, onde eles guardam seu fumo, fósforos e cartuchos 
embrulhados num saquinho de plástico e a cesta warabae contendo os 
pertences da família: adornos, urucu, resina, carimbo para as pinturas, 
linha, agulha, anzóis etc. 

As mães carregam na tipóia seus filhos pequenos. As meninas 
ajudam com uma cestinha menor. Os homens também carregam um 
grande cof o de castanheiro, sua espingarda e o estojo para guardar 
as penas, o potikpú. V ai também facão, machado, e até pedra de 
amolar. Se há crianças que se cansam no caminho, o pai carrega. Peri
quitos são empoleirados encima das cestas assim como cachorrinhos 
pequenos. Grandes latas de querozene, cheias de farinha são trans
portadas pelos mêbengodju. 

No mato, o acampamento chama-se adjurere ou ruob <25>. Se a 
expedição dura de duas a três semanas constroem, em gei:~, de cinco 
a seis acampamentos, sucessivos. Os índios levantam o acampamento 

25. Ruõb-nu quando novo, e mõb-tum quando abandonado. 
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de manhã cedo, o seguinte encontrando-se a uma meia hora, ou no 
máximo a duas horas de marcha do precedente. 

Os dois chefes da categoria mênõrõnu, devem abrir o caminho na 
floresta para as famílias. Partem, ao amanhecer, cantando, com os 
maracás, símbolos de suas funções, suspensos aos ombros. Chegados ao 
local escolhido para o novo pouso, eles deixam seus maracás pendura
dos numa árvore, o que representa o espaço reservado ao centro do 
nov~ acampamento, o ngobe. Iniciam, em seguida o duro trabalho da 
capmagem. 

Enquanto isto as famílias acordam e alimentam-se. Come-se um 
pouco de carne, uma banana verde assada, um bolinho de mandioca 
assado no fogo aberto, bebe-se um pouco de água. Fazem-se os pre
parativos para sair e logo forma-se a fila das fann1ias. Os abrigos são 
abandonados assim como as esteiras rôti-ô, refeitas em cada pouso. 

O caminho precisa ser amplamente aberto; é um trabalho de-· 
morado e penoso. A densa vegetação é abatida com facão e borduna. 
As famílias avançam lentamente, esperam com paciência o catninho se 
abrir, nunca se aventurando com crianças e carga no mato não des
bravado. 

Foi durante esta viagem que fui descobrindo os lugares históricos: 
a aldeia Krimei-ti e a antiga aldeia do Kamôk-ti-djam; os índios me 
mostraram o pé de frutão que deu o nome à aldeia. Nhiok-pú me 
apontou um pé de bananeira que tinha pertencido a sua falecida irmã 
O'Kamrik. No dia 8 de janeiro depois de atravessar uma capoeira, 
onde se erguiam três mangueiras majestosas e insólitas <U>, chegamos 
ao local da antiga aldeia do Motikre. ~ aqui que o velho Bep-Karoti 
teria nascido, é também aqui que os XIKRIN permaneceram por algum 
tempo, quando, em 1964, voltaram do Posto Las Casas. 

O Motikre é uma antiga clareira plantada de babaçu; cada um 
sabe onde se erguerá o seu abrigo provisório. Um índio indicando-me 
um tronco de árvore disse-me: "Fica aqui, isto é o teu lugar". Sem 
ponto de referência deixei cair a minha mochila e sentei-me ao pé da 
árvore. Mas aos poucos as famílias iam chegando umas à minha direita, 
umas à minha esquerda, iam reconstituindo o círculo da aldeia. 

Na medida do possível o acampamento é circular e os segmentos 
residenciais colocam-se na mesma ordem obedecida na aldeia, embora 
a orientação possa mudar. A orientação perde seu sentido, pois não se 
constrói atukbe <27> na floresta, e o abrigo do chefe deve ficar na 
saída do acampamento. No momento da partida, aliás, o chefe é sem
pre o último a deixar o local. 

26 . Plantadas por Hilmar Kluck. 
27 . O Atokbe é sempre localizado a leste. 
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Os abrigos são construções mais simples do que as casas da 
aldeia (28>. O chão é limpo de raizes e capim e recoberto com folhas de 
palmeira babaçu sobre as quais se estendem as esteiras. Os homens 
ajudam na construção saindo logo para a caça. As mulheres trazem as 
folhas de palmeira para cobrir o teto e forrar o chão, dispersando-se 
depois para a coleta. 

Pelas quatro horas da tarde, os homens voltam com a caça. Tra
zem anta, caititu, veado. A caça é esquartejada pelos homens que se 
atarefam ao redor de um, ou, geralmente, dois ki, um pouco afastados 
do acampamento; as mulheres, por seu lado, constroem um ki <29> 

para assar palmito. 
De tarde a fumaça dos grandes berarubus enche a floresta, 

cobrindo o pequeno acampamento. Com a chegada das antas, o xamã 
anima-se sobremaneira. Canta os cantos da anta e exorta todo mundo 
a repartir a carne. Pede às mulheres e aos homens que estão na relação 
de amigos formais (krobdjoo) que se passem mutuamente urucu na 
cabeça. 

As metamorfoses do xamã. Uma das funções do xamã (wayanga) 
é entrar em contato com o sobrenatural (30). O xamã Nhiakrekampin 
era, entre outras coisas, wayanga kukmt mari, o xamã que sabe en
trar em contato com as antas. Dizem que no seu sonho, o xamã faz 
"um movimento do pé no chão, chuta e vira anta. Quando está total
mente transformado dirige-se, no mato, à aldeia das antas, deita junto 
e fala com elas. Depois desaparece no chão e sai na aldeia de novo". Os 
xamãs são os únicos que podem entrar em contato direto com os ani
mais, antas, porcos e peixes, segundo a especialidade de cada um <31>. 
Das moradas destes animais trazem os nomes cerimoniais, ritos e 
cantos, assim como o conhecimento da natureza (mitos 13, 20 e 40). 
Por outro lado, o xamã pode transformar animais em antas e frutos 
do mato em porcos. Segurando, por algum tempo, a cabeça de certos 
peixes grandes, cazol ou jaú, na água, ele consegue transformá-lo em 
antas, primeiro formando a cabeça e depois o corpo <32>. Usam o mes
mo processo com a capivara, o rato, a paca (mito 52). Outros xamãs 

28 . Dizem os índios que na estação seca, às vezes, deixam de construir 
os abrigos. Dormem a céu aberto. 

29 . Estes acampamentos são geralmente lugares de pouso tradicionais. 
Assim, as pedras necessárias para a construção do K1 encontram-se enterradas 
a poucos centímetros do chão. 

30 . Certos xamãs são tidos como feiticeiros: wayanga udju atcbu$, 
outros como curandeiros: wayanga kum kanê kaba. 

31 . Wayanga mrü kuni me kaben: xamãs, bichos, todos, falar. 
32 . Isso chama-se tep-ã-kukrut: o peixe que vira anta. 
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sabem transformar um coco de babaçu em porco. "Batem no coco 
com o pé e o porco sai correndo" (33) . 

Durante a nossa expedição ao Tucum, Nhiakrekampin tinha-se 
encarregado de entrar em contato com os espíritos (mêkarõn) das 
antas e dirigir a caça. Se a caça não for frutífera, os índios, segundo 
um informante, podem vir a pedir-lhe explicações. Algo assustado, ele 
abre o seu cesto warabae e diz: "Olhem, não tem djodjo (feitiço)". 

Os meninos mêbokti e mêbengodjo são os que mais aproveitam 
durante estas expedições. Percorrem o mato coletando frutinhas de 
açaí, bacaba, frutão, com os quais fazem suco que misturam com fari
nha. Os mêbokti gostam de construir-se uma pequena "casa dos ho
mens" onde ficam brincando e conversando como adultos. De vez em 
quando pintam-se a cara com carvão e saem correndo para o mato 
com seus pequenos arcos e flechas. Mas o que é gostoso mesmo é 
brincar de avião, motko: sobe-se numa árvore cujas ramas são flexí
veis, até o cume, e com o peso deixa-se cair até o chão, depois da-se 
um empurrão e vai-se para o ar novan1ente! Ou senão, faz-se no iga
rapé um minitimbó que pode dar bastante peixe para dar de presente 
às mães e levar o resto na pequena casa dos homens onde assam e 
repartem o peixe como os mênõrõno do ngobe. As meninas pequenas às 
vezes aproximam-se da cazinha, mas pede-se-lhes ir para outro lugar. 
A pequena Kôkôiakati, de três anos de idade, é considerada "brava", 
ela pega uma vara e bate nos meninos; os parentes riem, e gritam; 
aité aité! de novo! As meninas moças mêprinti, pintam-se umas às 
outras, pela primeira vez. O resultado é longe de ser perfeito. :E: preciso 
longos anos de paciência para tomar-se uma pintora de talento e 
aplicar os traços regulares com mão segura. 

Tudo é mais íntimo no ambiente da floresta. Depois da refeição da 
tarde, os índios conversam de uma casa para outra, os que têm senso 
de humor soltam alguma brincadeira dirigida à esposa ou esposo de 
um krobdjoo (amigo ou amiga formal) e todo o acampamento explode 
numa gargalhada. 

Senão, a vida é tranqüila e monótona. As mães adormecem os 
pequenos emitindo um ruído parecido a uma sereia, e quando a 
noite desce, as famílias já estão deitadas nas esteiras novas, ao lado 
de seus fogos, aguardando o sono. A mãe dorme com seus filhos peque
nos ao longo do flanco, o marido em frente. As meninas mêprinti, 
possuem a sua esterinha e cuidam de seu fogo, os meninos mais cresci
dos ficam um pouco afastados, se possuem rede armam-na ao lado da 
casa entre duas árvores. Se chove, não se dorme muito no acampa
mento, goteja por todos os lados, reanimam-se os fogos e cada qual, 
procurando um lugar seco espera, com paciência, o dia amanhecer. 

33. Note-se que a única vez que um xamã não conseguiu suas metamor
foses, é no mito da morte perpétua, quando quis reavivar sua filha que 
tinha morrido (mito 6). 
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Naquela ocasião, quase ao fim da viagem, decidiu-se que apenas 
os homens iriam até à serra das Flechas para aprovisionar-se de ta
quara. Afastaram-se por três dias sob a direção do ·chefe "novo" 
da categoria mekrare, enquanto o resto do grupo, mulheres, crianças e 
doentes esperavam sua volta sob os cuidados do chefe da aldeia, 
acampados perto do igarapé Tucum. Aproveitaram o tempo para rea
lizar uma pesca com timbó, pois era época da desova do curimatã. 

Finalmente, o que decidiu o regresso foi a consideração de que o 
milho deveria estar maduro, e que era tempo de voltar para a colheita. 

Este seminomadismo constitui um aspecto fundamental da vida 
XIKRIN. Seria errôneo, entretanto, supor que estes índios são funda
mentalmente nômades, ou seja, antes de mais nada, caçadores e co
letores. Tudo indica, ao contrário, que se há exploração sistemática 
dos recursos do território, por outro lado, sempre existiram aldeias 
permanentes, próximas a uma grande roça coletiva, onde os índios se 
dedicavam à agricultura. Graças à divisão, seja em grupos familiais 
aparentados ou não, seja em categorias de idade, os dois tipos de ati
vidades ou exploração do meio podiam desenvolver-se paralelamente. A 
chefia, parcialmente baseada nos chefes de categoria de idade, está 
perfeitamente adaptada a esta situação. 

Se bem compreendi, antigamente, quando de uma expedição guer· 
reira, o grupo podia interromper a marcha e construir uma aldeia me-. , . . 
nos provisona que um acampamento, mas nem por isso correspon-
dendo a uma aldeia grande (krimei-ti). Era o caso de aldeias como 
o kuka-uru, roti-ô-kuka e kôkôkuêdjo (figura 8). 

Muitos mitos situam os acontecimentos que relatam no contexto 
da vida nômade (meú), o que mostra o papel importante deste aspecto 
da vida dos índios. Além disso, o ciclo ritual não se desenrola exclusi
vamente nas grandes aldeias, ou em épocas em que os índios lá estão 
reunidos. Um certo número de rituais e, entre eles, certos ritos de 
nominação (Payn e Ngrei), assim como certas fases dos ritos de ini
ciação, desenvolviam-se especificamente na floresta, durante uma ex
pedição, por estarem ligados a uma certa atividade econômica. como a 
caça à anta ou a pesca com timbó. 
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Capítulo m 

AS CATEGORIAS DE IDADE 

Qualquer estudioso de uma sociedade primitiva defronta-se com 
uma incômoda situação: por onde começar quando chega o mo
mento de expor a trama de relações que caracterizam um tipo de 
organização social. Apesar de ter consciência de que todos os 
níveis da realidade estão intimamente interrelacionados cabe-lhe re
latar os fatos de tal forma que o leitor possa formar uma imagem 
clara e vívida dos acontecimentos que afetam a vida do povo que 
lhe é descrito, e ao mesmo tempo possa captar, num nível mais
abstrato, as linhas mestras que orientam os pensamentos e as ações 
dos indivíduos de uma dada sociedade, se de algum modo, se pre
tende que o levantamento realizado possa servir, ulteriormente, a 
trabalhos comparativos de diversas tendências teóricas. 

No que se refere aos XIKRIN escolhi, propositadamente, seguir 
o esquema seguinte: de um lado ater-me à dicotomia muito caracte
rística entre o sexo masculino e feminino e, por outro lado, desen
volver este capítulo a partir das categorias de idade que se apresen
tam como fases nitidamente diferenciadas de integração dos indivíduos 
ao meio social. Embora essas categorias acompanhem, até certo 
ponto, o desenvolvimento biológico de homens e mulheres, elas são 
realmente unidades definidas socialmente. 

Por outro lado, a divisão segundo o sexo e as categorias de 
idade são os únicos critérios que classificam de modo global e 
inequívoco todos os indivíduos da comunidade. As categorias de 
idade constituem também as unidades básicas para a formação dos 
grupos ligados às atividades econômicas e à esfera política e desem
penham papel importante durante os rituais. 

Mesmo no nível das representações, analisando os desenhos 
realizados pelos XIKRIN, verifica-se que, na maioria dos casos, 
os indivíduos aparecem divididos em grupos que representam, mais 
uma vez, as categorias de idade. Em outras palavras, sua impor
tância entre os XIKRIN, levou-me, finalmente, a este tipo de 
abordagem. Outros sub-sistemas, como as relações de parentesco, 
as relações ligadas à nominação e à amizade formal, são tratados 
com o devido cuidado, já que apresentam maior grau de flexibili
dade e ambigüidade, no próprio contexto deste capítulo. 
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1 - Categoria Méprin o> 

A) o nascimento 

Discutirei em seguida o nascimento, dentro do âmbito de três 
exemplos de que fui testemunha quando de minha permanência na 
aldeia. 

Caso A. Nascimento de um menino na casa D a 18 de junho de 
1972. Tratava-se do primeiro filho de um casal cujo casamento havia 
sido realizado três anos antes segundo o ritual tradicional mé-kamro 
(casamento na esteira, p. 160). O casal vivia na casa dos pais da 
mulher, pessoas de prestígio na aldeia. Esta criança portanto nasceu 
num contexto familiai tradicional, imerso, desde o início de sua 
vida, num grupo composto por numerosos parentes maternos. O 
jovem pai não possuía nenhum parente próximo na aldeia. 

Acompanhada de sua mãe, a jovem mulher fora para o mato 
a fim de dar à luz <2>. Disseram-me que a avó, depois de ter massa
geado durante algum tempo o cordão umbilical em direção ao re
cém-nascido e depois de ter limpo sumariamente a criança, cortou 
o cordão umbilical que nunca é amarrado. A placenta é enterrada 
e costuma-se envolver o ventre da jovem mãe com faixas de envira, 
como sernpre se faz em caso de doença ou de dores. Em seguida, 
as mulheres voltaram para casa. 

A mãe instalou-se sobre uma esteira e espalmou rosto e corpo 
com urucu. A avó também passou urucu no recém-nascido e, com 
a palma da mão esquentada sobre o fogo, massageava constante
mente a testa e o ocipício da criança. A cabeça, foi submetida a 
uma verdadeira modelagem e as parentes, da categoria kwatui (MM, 
FM, FZ), se revezavam na operação C3>. 

As n1ulheres da categoria mêkratum reuniram-se na casa a 
partir da primeira noite após o nascimento, para discutir, entre 
outras coisas, os nomes que seriam atribuídos à criança. Na manhã 
seguinte perguntei à jovem mãe quais os nomes escolhidos: disse-me 
que perguntasse à avó da criança e esta enumerou trinta e cinco 
nomes que se dividiam em nomes cerimoniais (idjimei) e nomes co
muns (idji-kakrit). Contaram-me que a criança tinha muitos ingêt 

1 . A categoria meprin divide-se em mê-karore: recém-nascidos, mê-kukue· 
ro: os que engatinham, mê-mrai-toi: os que caminham. 

2 · As mulheres não dão à Juz dentro das casas e os homens nunca 
assistem a um nascimento. 

3 · De acordo com as informações de um médico, presente na ocasião, 
estas !11assagens (krã-iadjoro) reduziriam o edema pós-parto, que, entretanto, 
se ~ana naturalment~. .As índias apenas aceleram o processo. ~ claro que 
aqm o costume esta hga~o a um contexto de relações sociais, associado 
também a uma preocupaçao de ordem estética. 
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(MB, MF, FF) e muitas kwatui (FZ, FM, MM), sendo que estas 
categorias correspondem aos nominadores potenciais. 

O interesse da família pelo bem-estar físico do recém-nascido 
e pela sua inserção num contexto social de maior amplitude é alta
mente in1portante para o desenvolvimento futuro da criança que, 
em cada etapa crítica de sua vida, precisará de uma rede de relações 
bem estabelecidas que lhe assegurem o apoio necessário no momento 
dos rituais de passagem e para poder, mais tarde, construir seu 
prestígio ao nível da comunidade. Criar circunstâncias favoráveis 
não significa determinar a priori o futuro de um indivíduo na socie
dade XIKRIN, mas seria errôneo negligenciar este aspecto, ou seja, 
o interesse dos pais em criar laços numerosos ou oportunos para 
seus filhos ou o interesse de outros indivíduos em estabelecer vínculos 
com o recém-nascido. 

Um órfão (uatim), um pns1oneiro de guerra, uma criança com 
parentela reduzida, podem também vencer na vida, e os exemplos 
destes casos são numerosos mas as dificuldades serão sempre maiores 
e, de qualquer modo, sempre precisarão do apoio de pais adotivos 
que se interessem por eles. 

Neste nível, as mulheres de prestígio da categoria mêkratum 
desempenham um papel que não deve ser negligenciado. Ainda que 
elas não atuem formalmente na esfera política, elas podem mani
pular a trama de possíveis relações. O futuro prestígio de uma 
pessoa dependerá, entre outras muitas coisas, da generosidade e 
sabedoria de suas mães (nã), tias e avós (kwatui) em seu próprio 
benefício. 

B) O resguardo (bitchiangri) 

Observar o resguardo é um dos aspectos mais importantes das 
pessoas chegadas ao recém-nascido. De um lado, o costume está 
ligado a crenças relativas à fragilidade do recém-nascido que ameaça 
a sua sobrevivência: sua pele é tenra e é necessário protegê-lo das 
intempéries. De outro lado o resguardo apresenta um aspecto so
cial: os que o observam manifestam explicitamente o interesse dedi
cado à criança. 

Os XIKRIN acreditam que somente o homem é responsável 
pela concepção de um novo ser <4>. ~ o sêmen do pai que aos pou
cos forma o feto: a cabeça, os ossos, a carne, as veias, os membros 
etc. Segundo a expressão indígena "a mulher não faz nada, só fica 
deitada". A mãe, por outro lado, depois do nascimento da criança 
é responsável pela sua sobrevivência através da amamentação e do 
calor que o seu corpo lhe transmite, dia e noite. 

Assim o resguardo é praticado em primeiro lugar pelos pais 
que, aliás, já vinham observando uma série de tabus antes do nasci-

4. Os índios dizem Mêmu a-ôk kra nipein: homem, sêmen. criança, fazer. 
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t da criança. São eles que observam mais estritamente o res
mendo até a queda do cordão umbilical. Durante este período ele~ 
guar o . ºd d ·· f o - podem realizar qualquer attv1 a e que extJa es orço. pai 
::~imita a trazer lenha e água do rio. Ambos abs~êm-se de comer 
peixe e carne, alimentando-se apenas de batata, 1nhame, banana, 
castanha, palmito e beiju. 

Outras pessoas, entre as quais os i-ngêt e as kwatui do re
cém-nascido, podem também observar, até certo ponto, o resguardo, 
ou como dizem os índios "se gosta de tabdjoo, faz bitchiangri". O 
bitchiangri expressa-se de maneiras diferentes; os parentes mais che
gados observam o resguardo associado às pinturas corporais. Outros 
parentes mais afastados, se limitam a remover seus braceletes de ~a
lba, de uso diário. Os que observam o resguardo devem falar baixo 
e à noite, sentar-se juntos quando se realizam as reuniões. 
' Antigamente, durante este breve período, que mediava entre 

o nascimento e a queda do cordão umbilical, o jovem pai ia morar 
na casa de sua mãe, sua casa natal <5>. Hoje, ele permanece na 
casa de sua esposa, geralmente estirado numa rede <6>, não podendo, 
sob qualquer pretexto, ir ao ngobe ou ao atokbe, lugares absoluta
mente interditos para ele durante estes poucos dias. 

Para o bem-estar da criança tomam-se ainda inúmeras precau
ções. As que pude observar consistiam na queima de um ninho de 
cupim para evitar a infestação de piolhos, em defumações com gran
des folhas secas, queimadas num cachimbo de palha para proteger 
a criança dos efeitos maléficos da fumaça de tabaco e na aplicação 
de cinza sobre a testa da criança para que não ficasse "doida" <7>. 

Durante o período, um i-ngêt fabrica o "enxoval" do rec~m-nas
cido: o pro-djo e o a-í, respectivamente uma pequena esteua e a 
tipóia, trançadas com fibras de buriti, e ~ue são trabalhadas com 
o maior cuidado. O artesão não as confecciona separadamente, uma 
após a outra mas, prendendo-as na mesma armação, ele trança s~
mul taneamente o pro-djo e as duas partes do a-í como se estes dois 
ornamentos f armassem um todo inseparável. 

5 . Tratava-se de um primeiro nascimento. Isto não se repete nos se
guintes. Nimuendajú dá uma informação interessante a respeito, proveniente 
dos Kayapó Jrã .. ã .. mray-re de Pau d'Arco: "Beginning wife's first pregnancy 
the couple moved into the house of the husband's mother, but soon after 
the couvade they returned for good to the wife's matrilineal home" (Lowie, 
1943:635). 

6 . O pai permanece na rede por não ter outras coisas a fazer nem 
outro lugar para ficar. A noção de que o pai nesta ocasião imitaria a 
parturiente revela-se, de acordo com os fatos observados em campo, como 
totalmente absurda. 

7 . Para uma lista completa dos tabus observados antes e depois do 
nascimento, cfr., Métraux et Dreyfus Roche, 1958, e Joan Bamberger, 1967: 
apêndice. 
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FIDI do resguardo e reintegração do pai ao ngobe 

Primeiro dia. Caído o cordão umbilical a mãe leva pela pri
meira vez o filho ao rio, carregando-o na tipóia nova e protegendo-o 
do sol e do vento com a pequena esteira de buriti. 

O alto de sua cabeça está raspada e a jovem mãe pintou seu 
rosto com urucu (motivo bitchiangri). Ela atravessa em seguida, 
sozinha, a praça sob os olhares de todos. Logo depois, sua mãe 
sai da casa, e a acompanha para ajudar. 

Antes do pôr-do-sol os homens estão reunidos no ngobe. Tanto 
os mênõrõno como os mêkrare vieram do atukbe separadamente, 
agrupados em categorias de idade. Os jovens mênõrõnu ostentam 
pinturas novas e os ornamentos característicos de sua categoria. 

Durante todo esse tempo o jovem pai é submetido a um trata
mento especial por dois amigos formais (krobdjuo), uma mulher e 
um homem, ambos bem mais velhos que ele. A amiga formal co
meça por lhe raspar o alto da cabeça, arrancar-lhe cílios e sobran
celhas e espalmar óleo de coco de babaçu em seu rosto e cabelos. 
Depois ela lhe passa urucu no corpo, o jovem pai ostentando apenas 
o estojo peniano. Terminada esta tarefa, o amigo formal, por sua 
vez, pinta-lhe rosto e testa com pó de carvão vegetal (mé-kuka-tuk) <8>. 
A amiga formal auxilia nesta tarefa vertendo da boca jatos d'água 
para misturar o pó de carvão. Enquanto isso, a jovem mãe e o 
recém-nascido estão se banhando outra vez e os avós mantêm-se 
afastados num dos cantos da casa que lhes pertence. Terminada a 
ornamentação, o jovem pai sai da casa precedido por seu amigo 
formal que se apóia num grande bastão <9>. Juntos dão volta à 
praça em direção ao ngobe. A altura da casa do jovem pai, este 
se acocora e, com um gesto rápido, toca a palha do ngobe e ime
diatamente se levanta. Em seguida, o seu krobdjuo o conduz para 
sua casa. 

Esta primeira saída em companhia do amigo formal, chama-se 
pú-ã-mé-krobdjuo-kutê-mé-oba oo>. Antigamente, o jovem pai osten
tava nesta ocasião um grande labrete vermelho, me-kra-karo-ako
-kako-kamrik e 11 > 

8 . mé: gente, kuka: testa, tuk: preto. 
9 . Este bastão chama-se kô-krã-uru. ~ usado também nas caçadas pelos 

me-tuyaro (homens cujas esposas estão grávidas) e os mekrakaro (pais de 
crianças de meses). Estes não podiam caçar com arco e flecha pois es~ 
têm empenamento, e penas são consideradas maléficas para o recém-nascido. 
Hoje, também, não podem caçar com espingarda cujo estouro é considerado 
perigoso. 

10. Pú: urucu; katê: chamar; Me-oba: passear; isto é, passear com 
o amigo formal todo pintado de urucu. 

11 . Provavelmente associado à categoria de idade mékrare na qual o 
jovem pai logo ingressarã e na qual terá a possibilidade de desenvolver seus 
dons de "oratória". Akokako: labrete, Kamrik: vermelho. 

91 



1 

1 

Segundo dia. Pela manhã a jovem mãe é pintada com je
nipapo (mê-kra-karo-ôk) 0 2> e o motivo é o do peixe cambuatá 
( ã-kiere-ko ). 

Nas kwatui do recém-nascido aplica-se o motivo da onça (rop
·krori). Os i-ngêt são pintados de preto (mêtuk) com jenipapo, sem 
padrão decorativo especial. Pela primeira vez também o recém-nas
cido é pintado com jenipapo, tarefa realizada por sua avó. O motivo 
empregado consiste em linhas verticais aplicadas com os dedos -
a pele da criança é ainda demasiado tenra para ser pintada com 
pincel - e representa as listas na pele de um pequeno peixe ou 
de um filhote de anta. Os pequenos punhos, tornozelos e joelhos 
da criança são envolvidos com fios de algodão. 

À tarde, os amigos formais refazem a ornamentação do jovem 
pai que, desta vez, é pintado inteiramente com carvão (mro-ti). Pre
cedido por seu krobdjuo, sai da casa e repete o trajeto do dia 
anterior, o que agora é chamado mro-ti-ã-mé-kutê-mê-oba . 

Terceiro dia . O .pai é pintado de jenipapo em preto (mê-tuk 
ou mé-kra-karo-tuk), podendo assim reintegrar-se ao ngobe, onde 
pertencerá de agora em diante à categoria mékrare, subcategoria 
mékranure. 

Antigamente, um jovem pai voltava a dormir no ngobe pelo 
menos pelo espaço de um ano. Parece que podia, caso o desejasse 
tomar uma mulher secundária (krô-ã-prõ). Contaram-me que os 
tabus de evitação sexual eram muito mais severos para o primogê
nito do que para os filhos posteriores. Nascendo um segundo filho 
e ?ão havendo uma kwatui (MM) para dormir com o primeiro, o 
pai colocava uma esteira do outro lado do fogo para aí dormir com 
e~e. Atualmente o jovem pai permanece em sua casa e, embora 
ainda .observe certas precauções, desincumbe-se de suas ocupações 
normais. 

Depois de alguns dias a mãe é pintada com o motivo da onça 
(rop-kro~) e o motivo seguinte é o de me-kra-karo-tuk . Ela aplica 
est~ motivo durante dois ou três meses, até que a criança esteja 
~~ts forte . Somente depois deste período ela terá o direito de par
ticipar das sessões de pinturas coletivas das mulheres enquanto mem
bro da categoria mékrapõyn. · Ela começará por ser pintada, sem 
entretanto, poder aplicar pintura em outra mulher; apenas depois 
que ela tiver "treinado" a mão ao pintar regularmente seu filho é 
que será julgada apta a participar plenamente desta atividade. 
, . l~edi~tamente depois do resguardo procede-se à perfuração do 

lab10 1nfenor do menino e, um pouco mais tarde, à dos lóbulos 

12. Mê: gente; Krakaro: recém-nascido; ôk: pintura. 
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das orelhas <13>. Neste caso particular o pai da jovem mãe encarre
gou-se da operação exatamente ao pôr-do-sol. O jovem pai, por 
seu lado, havia dobrado e costurado a pequena esteira pro-djo de 
maneira a formar uma bolsinha em que se guarda o cordão umbi
lical seco da criança e os labretes e "charutos" auriculares de ma
deira, de tamanhos sucessivos. Quando a criança começa a andar, 
a mãe joga a bolsinha e seu conteúdo no rio, o que deve conferir 
força ao filho. No caso em pauta, o bebê era particularmente forte 
e bonito; os índios diziam que tinha olhos vivos (nô mei), sinal de 
saúde e esperteza. 

Caso B. Nascimento de uma menina na casa H a 26 de maio 
de 1972 . Tratava-se do primeiro filho de uma jovem mulher prove
ni~nte do grupo Kararao; o pai, o XIKRIN chamado ltacaiúnas, per
tencia à categoria de idade mêkramti. Já tivera filhos de um casamento 
anterior no Pacajá. Todos, porém, haviam morrido. ltacaiúnas er~ 
o único índio aculturado a viver na aldeia. Encontrando-se no 
Çateté uma equipe de médicos, logo que ·a mulher começou a sentir 
as primeiras dores, ltacaiúnas quis levá-la à missão. No momento 
do nascimento o médico foi incapaz de fazer a mulher dar à luz 
estendida sobre uma plataforma. Ela insistia em acocorar-se e 
"deixar cair a criança" (kra·rua) <14>. O médico amarrou em se
guida o umbigo. O pai esperava, sentado diante da porta da missão 
e quando se lhe anunciou o nascimento de uma filha ele estalou a 
língua em sinal de decepção <15>. Pouco depois uma kwatui do 
recém-nascido (irmã classificatória do pai) veio procurá-la, levan
do-a para a aldeia onde as mulheres se reuniram em volta do bebê 
e as velhas se revezaram na massagem de sua cabeça. 

O pai me disse que não permitiria que pintassem sua filha, e 
muito menos que lhe perfurassem os lóbulos. Asseverou também 
que lhe daria apenas dois nomes, os de sua mãe e de Maria, nome 
dado pelos cristãos à sua esposa. Desejava uma roupinha para a filha 
e uma chupeta. 

À tarde, um grande número de mulheres reuniu-se em casa 
de ltacaiúnas para ver a criança e aconselhar a mãe. Até aquele 
momento e desde sua chegada à aldeia, o casal vivera isolado, não 
participando de qualquer atividade coletiva. ltacaiúnas, um tanto 
desarvorado, deixava-se ficar na rede, fazendo seu resguardo. As 

13 . Apenas os meninos têm seus lábios perfurados. A perfuração dos 
lóbulos é praticada em ambos os sexos. Tratando-se de uma menina, fre
qüentemente a operação é realizada por uma kwatui. 

14 . Kra: criança; Rua: cair, dar a luz. 
15 . Minha impressão no campo foi a de que os Kayapó não tinham 

preferência por um sexo específico na ocasião do nascimento, embora pareçam 
apreciar um equilíbrio na sex ratio da população. Itacaiúnas previa, e com 
razão, que uma filha teria menores possibilidades de escapar à vida tradicional 
do que um menino. 
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mulheres lhe traziam batatas em quantidade, inhames e beiju. Du
rante as primeiras noites a criança chorou muito. As mulheres da 
aldeia comentavam o fato, aconselhando os pais em altas vozes a 
retirar a atadura do umbigo pois a criança corria o risco de morrer. 

Na terceira noite, e não resistindo mais, o pai dirigiu-se à missão 
e falou com a mulher sertaneja que ali exerce funções de cozinheira, 
nos seguintes termos: "Comadre, estou com muito medo, por causa 
do umbigo de minha menina". A sertaneja aconselhou-o a não tocar 
na atadura e procurá-la logo que o cordão umbilical caisse, a fim 
de enterrá-lo diante da porta da missão, tal como o fazem os re-· 
gionais em frente às portas de suas casas U6>. Esta solução pareceu 
acalmar a consciência do índio. Na noite seguinte, aliás, ele cha_. 
mou-me para sua casa. O casal estava sentado numa esteira e entre 
os dois havia um prato cheio de peixes assados na brasa. Haviam 
preparado o alimento, mas assaltados por dúvidas, encontravam-se 
diante de um dilema que não sabiam resolver. O índio perguntou-me: 
"Será que podemos comer isto? Será que não vai fazer mal à 
criança?" Respondi que não sabia de nada. E ele me disse: "Quero 
fazer como os cristãos, tu que sabes". Expliquei-lhe então que de
pois de nascida uma criança, nós costumávamos comer peixe e que· 
aparentemente isto nunca nos fizera mal. "Bem, então vamos comer 
peixe", resolveu ele. _; 

Poucos dias depois Itacaiúnas foi à roça e trouxe um grande 
cesto cheio de bananas. Nesta manhã as mulheres estavam ocupadas 
em pinturas coletivas, não podendo ir à roça nem preparar qual
quer alimento. Esfomeadas, invadiram a casa de Itacaiúnas e com 
a maior simplicidade e sorrisos nos lábios serviram-se de bananas, 
não lhes deixando sequer uma dentro do cesto. Itacaiúnas disse-me 
que ficou furioso mas que não pudera reclamar. Mais tarde as 
mulheres foram à roça e prepararam a refeição da noite. Antes de 
escurecer, elas se reuniram em casa de ltacaiúnas trazendo bananas, 
batatas e inhames. Nos dias seguintes, ltacaiúnas quis brocar sua 
roça a jusante do Cateté. Ele não participava do trabalho coletivo 
da roça dos mékrare. Pediu a duas famílias que o acompanhassem 
para ajudar, pois como disse, é perigoso cortar cipó "ruim" o que 
poderia matar a criança. As duas famílias acompanharam ltacaiúnas 
até o dia em que a categoria de idade mékranure se dirigiu à 
floresta numa expedição de caça e coleta; então as duas famílias 
quiseram seguir seus companheiros de idade. Itacaiúnas viu-se obri
gado assim a ir sozinho à roça, deixando mulher e filha na aldeia 
e a pedir à esposa do chefe que se ocupasse delas durante su~ 
ausência. 

16 · Para que a criança não se transforme em ladrão. 
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Logo que partiu, duas kwatui (FZ) se pintaram, embora tardia
mente, de rop-krori, para assinalar o fim do resguardo; a criança 
também foi pintada de jenipapo e urucu e a mãe foi levada à noite 
às reuniões da praça. 

Caso C. Nascimento de um menino na casa D a 6 de julho de 
1972. Tratava-se do filho da mãe da protagonista do caso A. Com efei
to, ao tomar-se avó, ela mesma encontrava-se em adiantado estado de 
gravidez. Mãe de vários filhos, quando chegou o momento de dar 
à luz, partiu sozinha para a floresta. Voltou depois, tranqüilamente, 
um pouco fatigada - havia trabalhado muito nos dias anteriores, 
ajudando a filha. Embora a gestação tivesse sido normal, a criança 
era minúscula e tinha uma cabeça de velho. Além da mãe, nin
guém se interessou particularmente por ele. O pai observou apenas 
um pouco de resguardo. Os índios diziam que esta criança era ruim 
(punú), que ela havia comido banana, coisa anormal para um re-: 
cém-nascido. E sobretudo, não lhe foi atribuído qualquer nome, os 
índios manifestamente esperavam para ver se sobreviveria. Não se 
observava a animação que, alguns dias antes, reinara na mesma casa, 
quando do nascimento do primeiro filho do jovem casal. 

Os três casos descritos revelam diversos aspectos interessantes, 
dada a sua variedade. 

Primeiramente, a importância atribuída ao primogênito de uma 
mulher, sinal de formação de nova unidade familiai. O "enxoval"· 
de pro-djo, e a-í combinados é exclusivamente usado para o primo
gênito (kotewa). Os filhos seguintes apenas receberão um a-í e seus 
pertences serão guardados dentro de um cofo comum. 

Em segundo lugar, é digno de nota o complexo ritual que 
marca a passagem do pai da criança da categoria de idade ménõrõnu 
à categoria de idade mékrare no nível do conselho (ngobe). Os 
XIKRIN não possuem a cerimônia do putê difundida entre os Go
rotire (Dreyfus, 1963:49) que parece girar, se dermos crédito à 
análise de Turner (1965:294), em tomo da separação que se produz 
entre vários irmãos no nível do grupo doméstico. Entre os XIKRIN 
todo o interesse volta-se para a mudança de status do pai no nível 
político-jurídico. 

Entre os XIKRIN a pintura corporal está ainda em uso. No 
caso do fim do resguardo, a qualidade de pintura empregada (urucu, 
carvão, jenipapo) e os símbolos que estão ligados a essas cores, 
assim como os sucessivos motivos aplicados indicam de maneira 
nítida a passagem gradual de uma categoria para outra ou de um 
estado para outro. E, pelas diferenças das pinturas entre os sexos, 
assim como todo o complicado processo ao qual o jovem pai é 
submetido, pode-se concluir que a passagem é muito mais acentuada 
para o homem do que para a mulher. O jovem pai precisou da 
ajuda de seus amigos formais (krobdjuo) e de um reconhecimento 
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público extremame~te f or_?taL. A jovem mãe t~o~somente ~ecebeu 
a ajuda de sua mae no amb1to do grupo domestico. A mae, po
rém, durante dois, três meses, pinta-se sozinha, com o motivo de 
recém-nascido (mé-krakaro-tuk) o que mostra o quanto, durante 
este período, ela ainda está ligada, fisiologicamente, ao seu bebê. 

Outro aspecto interessante são as atitud~s em relação à atribuição 
de nomes a recém-nascidos. No caso A, tratando-se de uma criança 
forte, nada impediu a atribuição de nomes. No caso C, por outro 
lado, a aparência física da criança foi tomada em consideração . . Se 
a criança é muito pequena ou frágil, evita-se atribuir-lhe nomes que 
poderiam ser perigosos para a sua sobrevivência. A este respeito, 
Turner ( 1965: 171) informa que os Gorotire: "If a child is still too 
young and weak (in its first months or sick) bestowing a cerimonial 
name upon it, or calling it publicly by a cerimonial name ... , can 
result in the child's death. For this reason cerimonial names are 
referred as akre (dangerously hostile and aggressive names)." 

Finalmente, o caso B é interessante pois certos aspectos na vida 
tradicional e das crenças afloram aqui no nível da consciência e 
colocam problemas aos personagens envolvidos. O índio aculturado 
Itacaiúnas, por acreditar nos tabus, encontrou-se subitamente, com o 
nascimento de sua filha, reapanhado nas malhas da vida tribal, e 
teve que submeter-se, mesmo contra sua vontade, às obrigações de 
ajuda mútua, o que o forçou a reatar vínculos e relações das quais 
é impossível escapar. 

C) Os amigos formais - krobdjuo 
"' 
O papel dos amigos formais foi apresentado de maneira stafi-

cienten1ente clara a permitir agora a análise deste tipo de relação. 
No caso A descrito mais acima, o papel dos amigos formais é 

o de reintegrar o jovem pai no ngobe, esfera jurídico-política ao 
nível da comunidade, e auxiliá-lo a passar da categoria mênõrõnure 
para a categoria mêkrare. Todo o simbolismo que acompanha o 
processo de reintegração e de incorporação evidencia que se trata 
de uma fase final de transição, que precisa ser manipulada com o 
máximo cuidado. Confinado ao resguardo, totalmente isolado da 
vida comunitária, voltado inteiramente para a esposa e o recém-nas
cido, o pai deve, entretanto, caído o cordão umbilical da criança, 
voltar à casa dos homens e retomar suas atividades. A dicotomia 
entre os diferentes níveis, parentesco/ categorias de idade masculina 
periferia/ centro, resguardo/ atividade, indivíduo/ coletividade, ménõrõ
nure/ mékrare, casa/ ngobe é tão marcada que a passagem de um 
para o outro exige alguma forma de expressão e de auxílio. 

Os am!~os formais submetem o jovem pai a uma transformação 
no plano fts1co: cortam-lhe os cabelos, arrancam-lhe os pêlos e o 
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O Xamã Nhiakrekampin. 

O velho chefe Bepkaroti e seu filho, o chefe Bemoti. Banho de ervas para preservar a saúde do bebê. 
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Mulher pintando o filho. 
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Crianças com menos de 12 anos (55 % da população). 
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Menino escondido atrás de seu avô. 
Mulher Xikrin no banho . 
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Menina com ornamentação da festa do milho novo. 

Uma seção de pintura coletiva. 
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Competição esportiva e espectadorco; torcendo cada um para seu time 

Mulher reproduzindo no papel estampas de pinturas corporais. (Desenho executado por Nhi:lkrckarnpin) . 
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Porcos queixada em fuga. (Desenho executado por Nhiakrekampin). 

A anta Ngrei em visita à aldeia. 
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A máscara de palha do tamanduá, na festa do Pot. 

(Desenho executado por Nhiakrekampin). 
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A queda do pássaro. ( Desenho executado po r Nhia kreka mpin) . 

espalmam com urucu e carvão. Estes dois tipos de pintura simboli
zam o perigo, o estado marginal ou de transição. :6 importante 
lembrar que os amigos formais nunca se pintam mutuamente com 
jenipapo, pintura que é sempre aplicada por uma parente 07>. 

Durante dois dias, o amigo formal ajuda o jovem pai a aproxi
mar-se do ngobe, acompanhando-o no trajeto da casa ao centro e 
vice-versa, até que ele seja pintado de jenipapo e possa retomar sua 
vida no ngobe e no atukbe. Este procedimento mediador no decorrer 
da fase final de um rito de passagem é o papel por excelência dos 
amigos formais (krobdjuo). Nós o encontramos em muitos outros 
casos. 

Assim, por exemplo, um homem ajuda seu krobdjuo mais mo
ço, nos ritos de iniciação (Turner, 1965:186 e segs.) ou no decorrer 
do ritual do casamento na esteira (cfr. p. 160). Os amigos formais 
também intervêm· quando, no final de uma cerimônia, se verüica 
a passagem do nível ritual para o nível da vida cotidiana, do centro 
à periferia e das relações cerimoniais às relações de parentesco que 
vigoram no âmbito do grupo doméstico (cfr. p. 187). 

São os amigos formais que se encarregam de colar penugem de 
periquito no corpo de seu krobdjuo, quando das cerimônias de no
minação ou de iniciação, ou quando uma criança é introduzida pela 
primeira vez em uma das numerosas sociedades cerimoniais. 

Por ocasião de um ritual, os índios sempre dançam com a 
cabeça recoberta por um capacete de penugem branca e, no fim 
do acontecimento, amigos formais de sexo oposto passam o ver
melho do urucu sobre a penugem branca um do outro. 

São os amigos formais que fabricam para o guerreiro a bor
duna branca, kô-iaka, recoberta de palha e apenas utilizada durante 
as expedições guerreiras. 

Os amigos formais, porém, tanto entre os XIKRIN, como entre 
os Kayapó em geral (Turner, 1965:231, nota 2), não intervêm no 
decorrer dos ritos funerários. Isto se deve ao fato de que, por 
ocasião da morte, a "passagem" é definitiva, o indivíduo não mais 
podendo reintegrar-se à sociedade dos vivos. Este fato expressa-se 
~imbolicamente: pela primeira vez, a ·penugem branca que reveste 
a cabeça do morto não é recoberta de urucu. O morto é colocado 
na sepultura com a cabeça branca. 

De outro lado, os amigos formais são também, como logo terei 
ocasião de mostrar, mediadores entre um indivíduo e todos seus 
afins. Para o morto, esta categoria perdeu todo o significado, não 
~eµ do mais necessidade, portanto, de seu amigo formal. 

17 . Mãe ou irmã. 
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As relações de amizade formal 
Os amigos formais fazem parte de uma categoria de não-parentes 

herdados, porém, patrilinearmente. 
Quando se pede a um índio que defina esta categoria em por-· 

tuguês, ele tem dificuldade. Disse um informante: "Krobdjuo não 
é parente porque não se conversa com ele, há muito pyaám (ver
gonha)" <1s>. Ao que parece, o informante utilizou-se da palavra 
"parente" no sentido restrito de "parente consangüíneo". Outro 
índio observou: "São õmbik~ (parentes) diferentes". Mas todos são 
unânimes em afirmar: "Krobajuo é pessoa que ajuda". 

Como os amigos formais são herdados patrilinearmente de ge
ração a geração, pode acontecer que um indivíduo tenha um grande 
número deles <19>, ou, caso ··possível, também, que não tenha nenhum. 
No primeiro caso, tornà-se Q..ecessária uma escolha e, no segundo, 
tratando-se de um homem jovem, ele terá de fazer um acordo com 
um indivíduo para estabelecçr · com ele esta relação que será válida 
para as gerações seguintes <20>. Isto significa que, nesta ampla cate
goria, a relação entre krobdjuo somente tem valor na medida em 
que é expressa pela ajuda mútua, por trocas de presentes de ali
mentos e por um tipo característico de comportamento. 

Além disso, a categoria krobdjuo implica em vários tipos de 
relações, segundo o sexo e a idade: 

1. A relação mais importante é aquela que se estabelece entre 
dois amigos formais de sexo masculino e de geração diferente (entre 
os dois homens há uma diferença de idade de, pelo menos, 1 O, 15 
anos). Isto se deve ao fato de que são os homens os que mais pre
cisam de ajuda no nível ritual (iniciação), nas diferentes ocasiões em 
que passam da periferia (grupo doméstico) ao centro (vida político
-jurídica), ou quando estabelecem relações afins <21>. Este aspecto 
está intimamente ligado à instituição da residência uxorilocal. No 
presente caso, a relação entre amigos formais é assimétrica e im
plica em atitudes de respeito e extrema evitação. Os pais do jovem 
retribuem os serviços do amigo formal de seu filho com presentes 
de comida. 

2. Outro tipo de amizade formal importante é o que existe 
entre indivíduos de sexo oposto e que assume duas modalidades: 

18 . · Jamais se pode pronunciar o nome do amigo formal. 
19 . ~ o caso, por exemplo, de um menino que possui os amigos for

mais de seu falecido pai e do novo esposo de sua mãe. 
20 . Entre os XIKRIN há três mulheres sem amigos formais porém não 

há homens que não estejam envolvidos neste tipo de relação. 
21 . Turner (1965:187) observa: "The krobdjuo makes rude and abusivê 

r~marks .. abou~ her [the mother-in-law] preparations of the me'l-tuk's" (ini
ciando) sleepmg place in her house". 
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a) Uma relação assimétrica, de extrema evitação, quando uma amiga· 
formal mais idosa se encarrega da paramentação de seu krobdjuo 
[tal como no caso A descrito acima ou no caso do casamento- na· 
esteira (cfr. p. 160). Aliás, a amiga formal de um homem somente 
intervém nestas duas ocasiões]; b) mais enfatizada é a relação de 
amizade formal entre os sexos cuja expressão me foi dado observar 
durante o ritual mêrêrêmê em 1971 (cfr. p. 187). No fim do ritual 
das mulheres, quando estas já haviam abandonado a praça e retor
nado a suas respectivas casas, receberam a visita de um amigo formal 
que lhes passou urucu na cabeça, cobrindo assim de vermelho a 
penugem branca usada durante o ritual. No fim do ritual dos 
homens as suas amigas formais realizam esta tarefa. A passagem 
vida ritual/vida cotidiana faz-se através da ação mediadora de ami
gos formais de sexo oposto. Aqui a relação é simétrica, mas também 
implica em evitação. Amigos e amigas formais trocam entre si 
presentes de carne e beiju. 

3 . As relações de amizade formal entre dois meninos da· 
mesma idade são bem diferentes, e não recebem expressão ritual. 
Quando crianças, dois krobdjuo mantêm relações de "companheiros" 
irã-ro-abatori <22> ou mesmo de amigos íntimos (inildê) <23>. Os ín
dios dizem que, crescendo juntos, dois krobdjuo não têm pyaám 
um do outro. Aqui, como acontece com qualquer outro tipo de 
relação, ser membro de uma mesma categoria de idade sobrepõe-se 
à relação de amizade formal. Mais tarde, quando atingem a idade 
adulta (mêkrare) e se um deles é reconhecido como amigo formal 
do filho do outro, pode estabelecer-se novamente uma certa dis
tância social e evitação entre eles, como aliás acontece entre todos 
os homens da aldeia quando alcançam esta categoria de idade. 

4. As relações de amizade formal entre mulheres são fracas 
e não têm expressão alguma. Amigas formais apenas se chamam 
mutuamente de krob. Isto é compreensível já que as mulheres 
dependem muito mais do grupo doméstico, do qual nunca se afas
tam. Esta diferença entre os sexos na expressão da relação de 
amizade formal é novamente devida à instituição da residência uxori
local, e poderia explicar porque os amigos formais são herdados 
patrilinearmente. Não se trata tanto de linearidade, na verdade mas 
de ênfase dada ao lado masculino, onde estas relações atinge~ seu 
pleno desenvolvimento. 

Amizade formal e comportamento 

1. Relações sexuais entre amigos formais são proibidas. Se 
um homem tem tais relações com uma mulher que é sua amiga 

22. Irã-ro-abatori: os que crescem juntos. 
23 . lnlkiê: literalmente, em frente, do outro lado, "aquele que é igual 

a mim", o termo indica simetria e reciprocidade. 
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formal, ele passa a chamá-la ~sposa! . i-prõ, e aos filhos desta, i-kra. 
A relação de amizade formal e abolida. Isto faz com que um grupo 
de siblings não possua sempre o mesmo número de amigos formais. 

2. Turner afirma que os amigos formais trocam mulheres e 
acham mesmo desejável ter um filho com a esposa do outro (1965:480). 
Isto não ocorre entre os XIKRIN. Se dois amigos formais são da 
mesma categoria de idade, a relação iniW (amigos) pode sobre
por-se à relação de amizade formal. Neste caso - e somente registrei 
um entre os XIKRIN - os dois podem trocar as mulheres. Conti
nuam a chamar-se mutuamente kro, mas dirigem-se aos filhos um 
do outro com o termo kra (filhos), abolindo a relação de amizade 
formal. 

3. As relações entre um homem ou uma mulher e todos os 
afins de seus amigos formais de ambos os sexos são francamente 
jocosas. Manifestam-se através de "brincadeiras", de ditos engra
çados emitidos em voz alta de um lado a outro da aldeia e que 
refletem o senso de humor dos XIKRIN. Têm muitas vezes con
teúdo sexual e permitem também dizer algumas verdades. 

Sempre segundo o critério de idade e sexo e o tipo de relação 
simétrica ou assimétrica, as manifestações são mais ou menos agressi
yas, mais ou menos amistosas. 

ó 
X 

A relação jocosa entre uma mulher e a esposa de seu amigo 
formal são do tipo de "brincadeiras amistosas". A amiga formal 
do marido diverte-se às custas da esposa do krobdjuo (e vice-ver,a), 
ou então às custas do irmão desta. Se o irmão for mais moço 
ele terá vergonha em responder, embora seja estimulado a fare-lo. 

b. A.F. A.F. 

~-----o=~ 
X X X X 

Quando se trata de alusões jocosas entre um homem e a esposa 
de seu krobdjuo, ou entre um homem e o marido de sua amiga 
formal, o conteúdo é geralmente sexual e jocosamente agressivo. 
Dizem os índios: "Mas é só de brincadeira, falando". 

Em junho de 1972 tive a oportunidade de observar manifes
tações dessa natureza na ocasião da dança das flechas (krua kadju 
metóro ). A noite, os homens do ngobe começam a dançar em frente 
de todas as casas da aldeia sucessivamente. Aproximam-se depois 
com suas borduras do lugar de reuniões das mulheres, batendo no 

100 

braço e na coxa da esposa do amigo formal. Finalmente, quando 
~odos os homen~ estão novamente reunidos no meio da praça, 
rrrompem em con1unto do ngobe e, com passos fortemente marcados, 
grande rapidez e gritaria simulam um ataque ao lugar de reunião 
das mulheres, enquanto estas tratam de escapar, rindo e correndo. 
Antigamente, os homens saíam no dia seguinte numa ~xcursão de 
coleta de taquara para a confecção de flechas. 

e. A.F. 
- - --------o 
1 

6. 
O tipo de comportamento (jocoso, agressivo, sexual) é mais 

ex.plícito quando se trata dos filhos da amiga formal. A julgar pelo 
mito de Ngêô (mito 18), a relação entre o amigo formal da mãe 
e o filho da amiga formal é de extrema agressividade. No mito 
Ngêô mata a criança. Segundo os informantes e também de acord~ 
com Turner (1965:123), o amigo formal da mãe é o único que 
p~e castigar a criança; em minhas permanências no campo nunca 
v1 isso acontecer. 

d. A.F. 
--- ------o 
1 
~ 

o 

, A relação entre a amiga formal de uma mulher e o filho desta 
e de grande familiaridade, incluindo brincadeiras amistosas com alu
s~s sexuais. Um informante confessou-me. "As mulheres nunca 
bn~c~m comigo". Perguntei se era por causa de sua função e 
pos1çao. Respondeu-me: "Não, quando era moço as mulheres tam
bém não brin~avam C_?migo, somente uma v~lha, a krobdjuo (amiga 
formal) de nunha mae, que gostava de bnncar comigo". 

. Finalmente, a filha da amiga formal é considerada esposa po
tencial, sem que isso de maneira alguma implique em regra de 
casamento preferencial. 

~uanto ao. comportamento, existe alguma relação entre parentes 
e amtgos formais. Um homem e uma mulher emitem o choro ritual 
para um amigo formal como se fosse um parente. Por outro lado 
na terminologia de referência pode-se dar a conjugação de um term~ 
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de parentesco e de amizade formal. Quando, por exemplo, uma 
mulher fala aos seus filhos a respeito de um homem que é seu 
amigo formal e ao mesmo tempo pai classifica tório das crianças, 
ela usa o termo a-bam-ngêt (crf. p. 59). 

II - Categoria mé-bôkti e kurêrêtire (24) 

A) Relação entre a mãe e seus filhos 

Crianças de tenra idade ficam junto de suas mães que, às vezes, 
podem deixá-las aos cuidados de uma parente, mãe, irmã ou . filha 
da irmã, ou seja, mulheres que vivem sob o mesmo teto. A cnança 
é sempre carregada na tipóia-berço, podendo recorrer ao seio ma
terno sen1pre que quiser. A mãe leva a criança ao rio, à roça e 
às reuniões vespertinas na praça. O círculo de pessoas que cerca 
a criança se compõe da família, ou seja, de pai, mãe, irmãos e 
irmãs ; além disso, dos avós maternos, das irmãs da mãe e as famI1ias 
destas. 

Ao dar os primeiros passos, a criança começa a brincar com 
as outras crianças de sua casa ou segmento residencial, ou seja, 
com suas irmãs e seus irmãos reais e classificatórios. Nunca se 
aventura sozinha ao outro lado da praça ou a grande distância da 
casa. As crianças são criadas em grande liberdade, sem imposições, 
sendo geralmente bem comportadas. Aliás, todos se ocupam conti
nuamente das crianças, de modo que, do nosso ponto de vista, elas 
são bastante mimadas. Existem, naturalmente, nuances no comporta
mento, há mães mais irascíveis do que outras, crianças 1nais turbu
lentas do que a média. Por vezes, uma criança encena uma crise 
de cólera, rolando pelo chão, ou, enciumada por qualquer razão, 
bate com uma varinha em outra criança. Procura-se então acalmá-la 
ou distrair sua atenção. Se a criança emburra, espera-se que passe 
seu mau humor. Na maioria dos casos a mãe oferece o seio à criança, 
o que logo a tranqüiliza. 

As mães têm grande orgulho de seus bebês e causa-lhes grande 
prazer pintá-los e enfeitá-los. Dedicam-se horas a fio a esta ativi
dade. As mães pintam seus bebês dentro das casas e geralmente 
enquanto estão adormecidos. Se a criança desperta, a mãe emite 
um ruído (i-gô) que a embala. A criança habitua-se rapidamente a 
este tratamento e à carícia do pincel, submetendo-se com prazer 
ao procedimento. 

24 . Mê-kurêrêrê é a denominação usual para o sexo feminino até 
o nascimento do primeiro filho. Kurêrê pode ser usado como apelido em 
vez de nome pessoal quando a menina é criança. Me-printl, é sinônimo de 
kurfrêrê. 
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A pintura utilizada é de jenipapo misturado com cinza de car
vão, sendo aplicada com um pincel, uma lasca de nervura de pal
meira, cuja grossura é adaptada ao motivo escolhido. Dentre a 
gama de motivos conhecidos, a mãe pode escolher livremente aquele 
que aplicará. Certos motivos apenas são aplicados em crianças (kra· 
-katchet). Outros não passam de miniaturas de motivos utilizados 
por mulheres adultas, embora interpretados mais livremente. No 
caso de crianças muito pequenas, não há distinção de motivos por 
sexo, mas para os mebôkti e kurêrêtire já se verifica a existência 
de alguns motivos diferenciais. 

A aparência da criança é objeto de grande cuidado. Quando 
bem pequena, traçam-lhe a risca dos cabelos que é mantida pela 
aplicação de resina e urucu. Ao começar a andar, ela tem o alto 
da cabeça raspado e sobre as bordas da tonsura também se aplica 
resina misturada com pó de carvão. Cílios e sobrancelhas são remo
vidos. Em seguida, a mãe cola penugem branca de urubu-rei nos 
cabelos da criança. Os "charutos" auriculares são espalmados de 
urucu, e atingem suas maiores proporções um pouco antes da criança 
dar os primeiros passos. Tratando-se de um menino, labretes cada 
vez maiores, providos de uma fieira de contas numa das extremidades, 
lhe são introduzidos no orifício do lábio. 

A ornamentação das crianças pequenas é muito rica e carre
gada, quando comparada à dos adultos, que apenas ostentam adornos 
em ocasiões rituais. 

8) Relação entre o pai e seus filhos 

Os XIKRIN reconhecem que vários pais biólogicos podem con
tribuir para a formação da criança. Todo homem que chama uma 
mulher de esposa (iprõ) é chamado pelos filhos desta de pai (bam). 
Não há porém, outras decorrências. Apenas o marido da mãe se 
ocupa dela e de seus filhos. Observei apenas um único caso em 
que um homem, reconhecido como pai biológico de uma criança, 
ocupava-se desta; neste caso, aliás, a mãe era viúva. 

Antigamente, quando uma mulher se sentia grávida (m~-tu-yaro) 
seu marido ia dormir no ngobe. Dizem os índios que assim se 
evita a concepção de gêmeos <25>. 

O resguardo é observado somente pelo marido <26>. Observei 
que no caso de natimortos ou de abortos, mesmo provocados, o 
marido observa o resguardo durante alguns dias até que cessem as 

25 . Os gêmeos seriam mortos. Tais casos parecem muito raros, talvez 
devido a uma seleção, dada a eliminação contínua de gêmeos no passado. 

26 . Ou pelo genitor quando a mãe da criança é solteira ou viúva. 

103 



perdas de sangue da esposa; em seguida ele se pinta inteiramente 
de preto, antes de reassumir suas atividades. 

Durante os primeiros meses, o pai quase não se ocupa direta
mente do filho, que fica aos cuidados da mãe. Sua única preocu
pação é observar os tabus, em especial quando a criança é frágil ou 
fica doente. Se ele quer bem à esposa, ajuda-a no transporte de água · 
e lenha e acende o fogo. Ocupa-se mais dos filhos mais velhos e 
dorme com um deles se considerá-lo muito novo para ficar entregue 
a si mesmo. Comportamento e atitudes variam, tudo dependendo 
da harmonia que reina entre o casal e, freqüentemente, do número 
de parentes que vivem na casa. 

A partir do momento em que a criança começa a engatinhar 
ou a andar o pai lhe vota maior interesse. Voltando da caça, fica 
brincando com ela ou vigiando-a enquanto a mãe se dedica a outros 
afazeres. 

O pai é geralmente mais paciente do que a mãe. Se a criança 
se aproxima enquanto ele esta confeccionando um ornamento, uma 
cesta ou flechas, ele espera até que ela se afaste antes de continuar' 
o trabalho, ou então lhe dirá simplesmente karikwain! (deixa). Sua 
atitude é extremamente permissiva. Se está comendo e o filho lhe 
pede um pedaço, ele facilmente lhe dará todo o alimento. Se a 
criança encena uma crise e bate na mãe, a ocorrência provoca, na 
maior parte das vezes, hilaridade geral, inclusive do pai. Diante de 
demonstração de cólera, o pai dirá com orgulho que seu filho é 
valente (toi, okre). Os pais reconhecem as naturezas diferentes de 
seus filhos e, geralmente, a natureza da criança é respeitada. Dizia 
um índio, referindo-se às filhas: "Bekwe é mansa, Kôkôiakati é 
brava", mas ele não parecia dar mais valor a uma em detrimento 
da outra, constatando simplesmente o fato. 

Tratando-se de um menino, o pai, às vezes, o levará ao atukbe 
ou à noite ao ngobe. Ele também lhe confeccionará arcos e flechas, 
objetos freqüentemente trabalhados com grande esmero. Para a 
filha fará um pequeno cesto e um pau cavador adequado a seu· 
tamanho e, de um modo geral, diverte-se fazendo brinquedos para' 
as crianças, animais de envira e de cera ou dobraduras de palha. 

Quando a criança começa a comer de tudo o pai sempre 
procura para ela os pedaços mais tenros e mais apropriados à sua 
idade. Adoecendo a criança, o pai vai à procura do remédio (kane) 
adequado na floresta e se abstém de caçar. . 

. Mas, na realidade, o pai apenas . se ocupa de seus filhos Qa 
medida em que sente vontade de fazê-lo e quando isso lhe dá 
prazer. Se está cansado, ou quer fazer qualquer outra coisa, ele 
entrega a criança à mãe ou alguma parente ou jovem mêkurêrêrê. 
Ocupar-se dos filhos nunca é, para o pai, uma obrigação. 

104 

A medida que um menino cresce, os laços com o pai se estrei
tam. O pai, às vezes, organiza para o filho e seus pequenos compa
nheiros de idade um passeio pela floresta com o objetivo único de 
ocupar-se deles e instruí-los. Na volta, as crianças fazem um relato 
minucioso do passeio à mãe e demais parentes da casa, que riem 
e comentam cada detalhe com um interesse real por estas novas 
atividades da criança. 

Não se exige muita coisa dos mêbôkti e kurêrêtire salvo pe
quenos serviços como procurar ou pegar um objeto, impedir que 
os cães se aproximem da comida, chamar alguém com quem o 
adulto queira falar ou transmitir um recado na casa vizinha. O 
papel de pequenos mensageiros, entretanto, permite à criança desen
volver muito cedo um conhecimento da rede de relações sociais em 
que se encontra inserido. Adquire assim, pouco a pouco, uma idéia 
exata das obrigações muito complexas de reciprocidade, das circuns
tâncias em que elas se realizam, das modalidades, das quantidades 
a distribuir ou a receber, em resumo, dos costumes que regem tôdo 
o sistema de relações sociais. 

C) Relações i-ngêt: tabdjuo e kwatui: tabdjuo 

Primeira fase 

O ngêtê (modo familiar de dirigir-se a um i-ngêt) mais próximo 
de uma criança é, sem dúvida, seu avô materno, e a kwatui (vocativo: 
tuyuwa) com a qual tem maior intimidade é sua avó materna. Entre
tanto, qualquer i-ngêt ou kwatui poderá manifestar um interesse cons
tante pelo seu tabdjuo. 

Uma kwatui vela para que não se deixe seu tabdjuo chorar e 
para que seja bem tratado. Observei certa vez uma mulher bater 
numa jovem mãe porque seu filho tinha convulsões e revirava os 
olhos. A criança era seu tabdjuo e ela achava que a mãe a havia 
negligenciado. Quando os índios estabeleceram comigo laços de pa
rentesco, eu era freqüentemente solicitada a cuidar de meus tabdjuo 
e, sobretudo, de usar do meu direito de bater na mãe caso um deles 
chorasse. Na casa 1 vivia em 1969 uma velha com a família de seu 
filho. Sogra e nora tinham contínuas discussões motivadas pelo filho 
da mulher mais nova. A avó achava que maltratavam o seu neto. 
Decidiu finalmente abandonar a casa e viver com uma filha classi
ficatória (ZD). 

As primeiras pessoas que se ocupam do recém-nascido são 
as kwatui e, em geral, elas também decidem sobre a escolha de 
nomes a serem atribuídos a seus tabdjuo. Uma kwatui muitas vezes 
constitui-se como intermediária entre um i-ngêt e seu tabdjuo. Quando 
um i-ngêt dança com seu tabdjuo por ocasião de um ritual, ou lhe 
transmite no ngobe os seus privilégios, se a criança tem medo e chora 
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é sempre sua kwatui que está ao lado e a toma nos braços. Disse-me 
um índio que ele havia herdado o privilégio de ser um kaben-djuoy <27> 

de seu i-ngêt, mas que foi sua .kwatui a mediadora, pois fora conversar 
com seu i-ngêt manifestando o desejo de que seu tabdjuo herdasse 
esta função. 

O interesse de um i-ngêt por seu tabdjuo é da mesma ordem. 
Contou-me um índio que certa vez, quando as mulheres estavam 
reunidas numa sessão de pintura coletiva, a sua tabdjuo, filha de 
sua irmã, foi maltratada; ele decidiu então submeter todas as mu
lheres à punição do tepdjua <28>, a escarificação com dentes de pi
ranha. Um i-ngêt, vai à floresta à procura de um remédio se seu 
tabdjuo está enfermo. 

As relações entre kwatui e tabdjuo porém, são íntimas e descon
traídas, entre i-ngêt e tabdjuo mais reservadas e marcadas pelo res
peito . Observei, entretanto, alguns i-ngêt, mênõrõnu ou mêkramti, 
serem afetuosos e brincarem com seus tabdjuo. 

Turner afirma que um i-ngêt pode punir seu tabdjuo, infligir-lhe 
escarificação com o tep-djua e manter com ele relações jocosas que 
seriam a expressão de uma certa agressividade implícita nas relações 
i-ngêt-tabdjuo (Turner, 1965: 123-124) . Nunca observei entre os 
XIKRIN esta atitude que, segundo os próprios índios, é impensável. 
Se há agressividade, apenas a encontramos no nível do mito entre 
irmão e irmã, nunca entre i-ngêt e tabdjuo (mito 9). De outro lado, 
a solicitude que um i-ngêt manifesta em relação ao seu tabdjuo apa
rece freqüentemente documentada na mitologia (mito 18 de Ngêti, 
e primeira parte do mito 13 sobre a origem do nome Bekwe). No 
belo mito de Kukrut-kako, Kukmt-uíre e o veado (mito 17) emergem 
claramente os sentimentos de respeito do tabdjuo em relação ao seu 
i-ngêt. 

Nesta primeira fase, portanto, kwatui e i-ngêt têm ocasião de 
demonstrar seu interesse pelo bem-estar do tabdjuo, independente
mente do sexo. Entretanto, sua solicitude é de natureza diferente 
daquela manifestada pelos pais da criança. A relação já não se baseia 
em laços biológicos, ou melhor, ela transcende este nível, muda de 
natureza, transforma-se numa relação formal e de cunho social mais 
amplo. 

Mais uma vez, entretanto, é preciso destacar as nuances. Quando 
i-ngêt e kwatui são os avós, as relações de tipo familiar predominam. 
No caso de uma irmã do pai (FZ), que mantém relações amigáveis 
com ~ua cunhada (BW) e que freqüenta sua casa, sua atitude frente 
aos ftlhos de seu irmão não difere fundamentalmente daquela que 

27 . Cargo cerimonial. 
28 . Tep: peixe; djua: dente. 
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tem para com seus próprios filhos. Entre os Kayapó a relação entre 
o irn1ão da mãe e o filho da irmã (MB/ZS) é a que recebe maior 
peso no plano ritual e simbólico. Isto deve-se à própria estrutura 
do ciclo de desenvolvimento do grupo doméstico e a instituição de 
residência uxorilocal, que tornam necessária maior ênfase nas relações 
dos indivíduos de sexo masculino. A relação i-ngêt/ tabdjoo evolui 
e ela deve, num determinado momento, mudar de natureza: de 
uma identificação no plano físico e ligada ao parentesco ela deve 
transformar-se num vínculo sócio-ritual, vínculo essencialmente mís
tico pois, de um lado, ela une dois indivíduos que possuem em 
comum nomes e privilégios, em oposição aos outros que não os 
possuem, e de outro, a relação é desprovida de qualquer conteúdo 
de autoridade . O dilema é claramente expresso no mito dos mê
bengodjuti que arrebatavam seus tabdjuo, transformando-os e a si 
mesmos em pássaros (kamri), furam os olhos da irmã e fogem com 
os tabdjuo para nunca mais voltar (mito 9). 

No mito sobre a origem do nome Bekwe, por outro lado, a 
transformação se realiza de uma maneira adequada (mito 13 ). Di
vide-se o mito em duas partes que evidenciam claramente a evolução 
da relação i-ngêt/ tabdjuo: 

a) O xamã (wayanga), na casa da irmã, zanga-se com a quei
madura e a dor do tabdjuo. A relação com a casa da irmã é abolida 
pelo ato do irmão, quando este se joga nas pedras quentes. O fogo 
consome o personagem: de agora em diante ele vai passar algum 
tempo no fundo da água com os peixes. 

b) Quando volta, ele é fisicamente outro e possui um conhe
cimento ritual que logo exibe, dançando na praça. Finalmente, atri
bui nomes, instituindo a relação i-ngêt/tabdjuo (e kwatui/tabdjuo) 
como a de nominador / nominado. 

Assim, num primeiro momento, pela mediação do fogo é simbo
lizado o afastamento definitivo da casa materna, no próprio ki (29), 

símbolo do lar; e num segundo momento, pela mediação do ngô, a 
água, é simbolizada a instauração de uma nova relação, agora no 
nível ritual, associada à praça e à nominação, relação esta que deve 
perdurar através dos tempos. 

Segunda fase 

A nominação. A categoria de nominadores é uma categoria 
definida dentro do parentesco e inclui várias posições genealógicas, 
o que permite uma certa latitude de escolha <3o>. 

29 . Ki: forno de pedras; kikre: casa. 
30 . Para a genealogia e terminologia de parentesco vide quadros J e 

J l pp. 52 e 53 e o diagrama p. 56. 
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Os nominadores encontram-se na periferia do sistema de paren
tesco do ponto de vista genealógico. Do ponto de vista terminológico, 
os avós paternos e matemos e os siblings cruzados dos pais de um 
Ego são referidos pelo mesmo termo, formando assim uma categoria 
específica <31>. 

Os nomes são transmitidos de um i-ngêt (FF, MF, MB) para 
os seus tabdjuo de sexo masculino e de uma kwatui (FM, MM, FZ) 
para as suas tabdjuo de sexo feminino. Evidenciam-se, portanto, nesta 
segunda fase, duas linhas de transmissão separadas, a masculina e a 
feminina. 

Os nomes. Há duas classes de nomes. Os grandes nomes 
(idji riinh, idji mei ou idji kati) devem ser atribuídos cerimonia1-
mente. Para os homens tais nomes são Bep, Tokok e Katob, e para 
as mulheres, Bekwe (Bekwoi), Nhiok, Ire, Payn, Kôkô e Ngrei . 

Cada nome-prefixo é seguido de um sufixo que serve à nomi
nação individual, como, por exemplo, Bep-to, Bep-kamrekti, Bep- · 
-djare, Nhiok-aê, Nhiok-beiti etc ... 

A segunda classe inclui os nomes comuns (idji kakrit), que sim
plesmente acompanham os grandes nomes de cada pessoa. 

Não há laços especiais entre indivíduos portadores de um mesmo 
nome cerimonial. Nunca atuam como grupo corporativo, a não ser 
na própria cerimônia de transmissão de nomes. 

Os nomes, .porém, estão ligados a um outro tipo de classificação, 
o do mundo anunal e de suas relações com a sociedade humana. 

Todos os que possuem nomes cerimoniais, sejam estes quais 
forem, podem apenas alimentar-se de caça considerada adequada 
(mrü-mei) e de peixe considerado adequado (tep-mei) (32). Antiga
mente ... os ~lKRIN não se alimentavam de pássaros, o que explica 
que nao existam duas categorias para eles. Aos nomes comuns, por 
outro lado, correspondem caça e peixes também considerados co
muns (kakrit), ~ssim. como a paca, a cutia, a piranha etc., alimeqtos 
que podem ser ingeridos, mas com um certo cuidado. Não se pode 
com~r caça ou peixe de tipo 'ruim' (punú), como a onça ou a 
arraia, entretanto, reservados apenas aos jovens iniciandos em certas 
ocasiões específicas. 

A_ origem dos nomes. Há na literatura kayapó uma grande 
conf usao sobre o que representam os nomes. Simone Dreyfus, por 

. 3.1 . _ MBW e FZH também são incluídos nesta categoria, embora tenham 
part1c1paçao menor na relação de nominação. 

32 . Mrü-me~: Mrü: carne, mei: boa. Fazem parte desta categoria 
a anta, porco queixada, caititu, veado, jabuti; tep-mel: não tenho a lista com
pleta destes peixes, mas corresponde groao modo aos pescados durante a 
época da seca, quando os índios usam o timbó. Assim os índios dizem: 
"Bekwe só come peixe no verão, não come peixe de anzol". 
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exemplo, diz: "Tous portent des noms de poissons" (Dreyfus, 1963: 
84-85). Turner critica esta afirmação e estabelece com razão que 
realmente não se trata de nomes de peixes: "They are not names 
of fish, as Dreyfus supposed. The name Bémp is applied to a fish, 
but only because the fish, wich has also an ordinary Cayapó name 
(tekru6clu, the beaked fish) is one of the tabooed animais associated 
with the name Bémp" (Turner, 1965:170). Mas isto ainda J!âO 
explica a origem do nome, nem a associação entre o tabu e o nome. 

Os XIKRIN dizem que os xamãs (wayanga), entrando em con
tato com os animais, trouxeram os nomes. Isto fica bastante claro 
no mito de origem do nome Bekwe (mito 13). O xamã ouviu certos 
peixes chamarem suas filhas Bekwe e seus filhos Bep. Voltando das 
profundezas da água e depois de ter dançado ritualmente na praça, 
ele outorgou estes nomes aos tabdjuo. Bekwe e Bep são idji mei 
(nomes cerimoniais) de certos peixes. E por isso, meninas com o 
nome Bekwe não comem bicuda (tê-kruotu), cará (kraiko) ou piaba
nha (tep-ko-tire), e os Bep não comem peixe-cachorro (tepuati) etc ... 

Turner também afirma: "No other ceremonial names are applied 
to fish or any other animais" (Turner, 1965: 170), com o que não 
posso concordar. Todos os nomes cerimoniais estão ligados a ani
mais e não apenas a peixes. E sempre foram os xamãs que trouxeram 
os nomes, depois de ter entrado em contato com os animais. O xamã 
pode falar com os animais (mrü-mari), com os peixes (tep-mari), 
ou com os elementos, como a chuva (na mari). 

Assim, por exemplo, Ire seria o nome próprio reservado aos 
peixes cari, cuja denominação genérica é boi-ko-ti. Um xamã teria 
ouvido um cari chamar a filha de Ire-djobbiri. Kôkô e Katob se
riam nomes em voga entre os macacos. Ngrei estaria associado à 
anta. Outro xamã teria ouvido uma anta chamar as filhas de Ngrei· 
-tuti e Ngrei-ko·nhi·ri-ti. Tokok teria sido registrado pela primeira 
vez entre os porcos. Um informante nos contou: "O wayanga já 
'escutou falar' (mari) com o porco e disse: 'Como chama teu filho'? 
e o porco disse: 'Tokok'. O wayanga chamou o filho da irmã 
Tokok". 

O nome, porém, não está vinculado a uma espécie animal par
ticular. Assim, um xamã perguntou ao porco: "Como tu chamas 
tua filha?" ao que o porco respondeu: "Bekwe-bokre". Ou seja, 
Bekwe não é nome reservado exclusivamente aos peixes. A anta que, 
na mitologia roía o pé do céu, chamava-se Bep-rãrãti e Katob-ngoi-ti • 

:B difícil elucidar exatamente a relação entre os nomes e os 
tabus neste segundo nível. Os únicos tabus que registrei como sendo 
realmente observados eram aqueles associados aos nomes Bekwe e 
Kôkô. Eu morava numa casa em que havia duas meninas com estes 
nomes, este talvez sendo o motivo pelo qual prestei maior atenç!o. 
Explicaram-me que a pequena Bckwe, assim como seus pais e irmãos 
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não comiam certos peixes considerados tabus para Bekwe, alimentos 
que poderiam provocar nela uma moléstia da pele, a coceira. Esta· 
afecção é muito temida, pois a conseqüência seria ficar "pelado" 
(esfolado), ou seja, desagregar-se. Os XIKRIN consideram a pele (ko) 
como algo que confere ao indivíduo sua integridade física e o separa 
da natureza e dos outros homens. Quanto a Kôkô, ela não devia 
alimentar-se de macaco, sob pena de tornar-se louca (aibã). Quando 
um dia, na floresta, os índios fizeram um berarubu de macaco-prego, 
por não haver outra coisa para comer, o pai de Kôkô foi ao mato 
em busca de um "remédio de macaco" (kukoi-kanê). Friccionou as 
crianças com as folhas e pingou-lhes a seiva de um cipó nos olhos 
e orelhas para evitar o mal que a própria fumaça do berarubu poderia 
transmitir. Entregou depois o resto do remédio a sua irmã para que 
ela o aplicasse em seus filhos. Os pais, porém, comeram macaco. O 
macaco, de qualquer modo, é mrü kakrit, o que exige precauções. O 
nome Kôkô neste contexto apenas conferiu maior urgência à obser
vação do tabu. 

Quando as pequenas Bekwe e Kôkô comiam carne de paca ou 
de cutia, também consideradas mrü kakrit, seus pais as envolviam em 
faixas de envira a título de preventivo. 

Determinantes, portanto, são as duas classes mei e kakrit. Todos 
os XIKRIN possuem nomes cerimoniais porém deixaram de celebrar, 
separadamente, os rituais de nominação que correspondem a cada 
classe de nome. Com efeito, os nomes cerimoniais são atribuídos 
durante certos rituais de tipo coletivo. Deste modo, todos os nomes 
cerimoniais perderam, em grande medida, a sua autenticidade: são, 
na expressão indígena, idji-mei-kaigo (nome cerimonial não verda
deiro). Provavelmente perdeu-se a relação específica entre um nome 
e um tabu. Persiste, entretanto, como disse acima, a classificação 
animal que diferencia o que é mei do que é kakrit em relação aos 
ta~us alimentares, especialmente quando se trata da saúde de uma 
criança. 

Um outro exemplo esclarece melhor o que já foi explicado. 
Certas sociedades cerimoniais também se definem em relação ao 
mundo animal. Entre os XIKRIN, uma sociedade ainda operante 
é a dos tatus (Apieti). Qualquer membro da sociedade Apieti assim 
como seus pais, irmãs e irmãos se abstém de comer a carne deste 
animal. 

Antigamente, cada grande nome era atribuído durante uma ceri
mônia que lhe era própria. Todas as crianças portadoras do mesmo 
nome-prefixo eram nominadas numa ocasião, desde que seus pais 
reais e classificatórios (bam e nã), pudessem providenciar o alimento 
(okiere). 

Estas cerimônias, porém, variavam muito entre si. Realiza
vam-se na aldeia, ou no decorrer da vida nômade, e em épocas 
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diferentes do ano. Podiam estar também associadas a outros rituais 
que se desenvolviam paralelamente e que, por sua vez, estavam li
gados ao ciclo anual de atividades econômicas. 

O nome de maior prestígio é Bep <33>. Terence Turner fez 
uma descrição detalhada de uma cerimônia de nominação dos Bep 
a que assistiu entre os Gorotire em 1963. Na mesma ocasião rea
lizavam-se os ritos de iniciação. O autor distinguiu, claramente, entre 
os dois processos que se desenvolviam sin1ultaneamente, a iniciação 
e a nominação (Turner, 1965:167 e seg.). Turner escreve a respeito: 
"The names of boys' initiation ceremonies in other North western Gê 
tribes are cognates of Bémp [Canella pep (Nimuendaju, 1946: 179-
201 ), Apinayé pêb (Nimuendaju, 1939:37-72)]. ln the non Cayapo 
variants of the ceremony, these names (Pep or Pé) designate the class 
of initiands not as in the Cayapo ceremony, a personal name bes
towed in a ritual process analytically distinct from the initiation. 
ceremony itself" (Turner, 1965:169). 

O mesmo ocorre entre os XIKRIN, porém, segundo os índios, 
ainda que o Bep seja uma cerimônia de nominação, distinta da ini
ciação, é a primeira fase ritual obrigatória do ciclo de iniciação. Outras 
cerimônias de nominação desenvolvem-se também paralelamente a 
outras fases do longo processo de iniciação. A festa de nominação 
Ngrei, por exemplo, que se realizava na floresta durante uma expe
dição de caça à anta, estava ligada à terceira fase do ciclo de ini
ciação (Kukrut kam ménõrõnu). A nominação das Payn também 
tem como cenário a floresta, quando os índios se instalam junto a 
um igarapé para realizar uma grande pescaria com timbó. f: acom
panhada de um ritual complexo, o ngôreraitxi, ligado à última fase 
dos ritos de iniciação. 

Nem todas as festas de nominação, entretanto, estavam ligadas 
aos ritos de iniciação. Horace Banner descreve uma nominação Kôkô 
associada a uma festa do milho novo (34). 

A nominação dos meninos Tokok e das meninas Nhiok reali
zava-se em conjunto. A nominação das Bekwe constava de uma 
cerimônia curta, que apenas durava um dia e era celebrada na 
aldeia pouco antes da nominação das Payn. 

Essencial era que os pais dos candidatos à nominação pudessem 
fornecer os víveres necessários para alimentar a aldeia durante toda 
a duração da cerimônia. Dizia-me um índio: " • .:\ minha filha Kô·k<»· 
-iakati é Koko kaigo (Koko não verdadeira) porque não tem okiere 
(oferenda de alimento)". Para mim, meu pai e seus irmãos fizeram 
o meu "okiere". Os pais da criança, reais e classificatórios (bam), 

33 . Entre os XIKRIN, todos os homens, com exceção de três, são Bep. 
34. Manuscrito enviado pelo autor ao Prof. Egon Schaden. 
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ou melhor, um grupo de irmãos supria a caç~ (~mu-kra-djo~e~e) ~35~. 
Partiam em grupos de irmãos, em ~~ped1çao de. caça ( onto°!°ro ), 
enquanto as mães (nã) preparavam beiJU. O fornecimento dos viveres 
era um dos aspectos mais importantes de cerimônia. Este era o 
momento em que a criança aprendia todo o significado da categori.a 
bam e nã, que incluía aqueles indivíduos que se interessavam sufi
cientemente por ela para ajudá-la a passar da classe mé-kak?t (g~D:te 
comum) para a classe de pessoas portadoras de nomes cenmomais, - . me-me1. 

As oferendas de alimentos eram repartidas ao nível da comu
nidade. A oferenda das Nhiok (Nhiok-djokiere), por exemplo, con
sistia de anta. Ao cair da tarde, os membros da sociedade cerimo
nial das onças (rop-krori) iam buscar a comid~ e traziam-na ao n~obe. 
O Bekwe-djokiere era um beiju feito exclusivamente de mandioca, 
sobre o qual se colocava um beiju de peixe, recoberto por sua vez 
de outro de mandioca. Os pais (bam) das Bekwe levavam-nos ao 
Atukbe onde eram repartidos. Contam os índios: "Quando faziam 
um Bep, a mãe de Bep ficava muito magra de tanto trabalhar". Para 
uma nominação Payn, de outro lado, não havia okiere (oferenda ~e 
alimento); realizando-se esta cerimônia por oca~i~o de uma pescaria 
com timbó, o alimento era f omecido pela coletividade. 

Além de preparar e fornecer a comida, as mães dos nominados 
eram, às vezes, solicitadas para intercurso .. se~ual com os ho~en~ ?º 
ngobe. Para a nominação das meninas Koko, o chefe de cen~onia, 
o ngô-ngre-djuoy, aproximava-se por trás da ~asa .de uma mae de 
Kôkô e lhe pedia que o acompanhasse; faziam 1st~, segundo os 
índios, para que o tamanduá (pot), que aparece neste ritual, morr~sse 
depressa e a cerimônia acabasse logo. Se elas recusavam "as coisas 
não ficavam bem e a festa demorava em acabar". Banner descreve 
esse ritual, mencionando o costume (manuscrito citado). 

A nominação nos dias de hoje. Demograficamente reduzidos e ~
capazes de manter um ciclo contínuo d~ r}t~ais, os XIKR~; hoje, 
em vez de transmitir os nomes em cerimonias separadas, integram 
a nominação num ritual mais inclusivo que é celebrado geralmente 
no princípio da época das chuvas . e o mé-rêrêmê ou mé-o~ere 0 6

) • 

O fornecimento de alimento fica a cargo de toda a comunidade, que 
para isto se divide somente por sexo - homens e mulheres -· - e, 
entre os homens, em duas metades cujas unidades são as categorias 
de idade. 

35 . 1-kamu-kra-djokiere = irmão/ criança/ alimento, a oferenda de ali
mento para o filho ou filha de um irmão; quando voltam da caçada não é 
nunca o pai quem carrega a caça, mas sim os seus irmãos. 

36. Descrevo este ritual no Capítulo IV. 
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A festa do milho novo. Outra cerimônia, ligada à nominação 
e de caráter coletivo, é a festa do milho novo. O milho é o pri
meiro produto da roça e está ligado a um ritual de fertilidade. Em 
princípios de janeiro, antes que as roças novas produzam, os índios 
afastam-se da aldeia numa expedição de caça e coleta, voltando so
mente na época da colheita do milho. A partir deste momento co
meça um período de resguardo coletivo, o resguardo do milho novo 
(baú bitchiangri), durante o qual todos devem abster-se de comer 
carne. 

Na véspera da colheita todas as mulheres se pintam com o 
motivo do resguardo (mé-kray-tuk) e pintam os homens de mé-tuk. 
As crianças pequenas são riquissimamente enfeitadas, sendo o orna
mento típico deste ritual as numerosas pulseiras de penas amarelas 
de João-Congo (os í-f), cada criança ostentando até cinco pulseiras 
em cada braço. A tarde elas passeiam pela praça, aproximando-se 
do ngobe, tal como o faziam as criancinhas nos tempos mfticos 
(mito 23) quando entregavam aos homens os primeiros beijus de 
milho. 

O dia seguinte, somente as mulheres com filhos pequenos, da 
categoria mékrapõyn, dirigem-se à roça. Ali recolhem tanto milho 
quanto podem voltando em seguida à aldeia. Depois pegam algumas 
espigas e, segurando seus filhos pequenos pela mão, dirigem-se à 
casa do chefe cerimonial, o kaben-djuoy. Este emite um discurso 
formal, o ben-diri, ca1> recebe os presentes de espigas de milho e 
outorga, em voz alta os nomes cerimoniais para meninos e meninas. 

Na cerimônia que testemunhei, o kaben-djuoy, Bemoti, atribuiu 
dois nomes Bep a todos os meninos que lhe foram apresentados e 
nomes Bekwe, Ngrei, Kôkô etc. às meninas. Como a memória de 
vez em quando falhava, a sua esposa, Nhiok-pú, sentada ao lado, 
lhe assoprava os nomes e as seqüências corretas. 

Por ocasião deste ritual, os tabus ligados, de um lado à absti
nência da carne e, de outro, às pinturas corporais, são estritamente 
observados. Os homens esperaram dois dias antes de saborear o 
milho, pois não houvera tempo para pintar todos no primeiro dia. 
Tal é o imperativo associado ao tabu que mesmo o índio ltacaiúnas, 
que não tinha a menor intenção de se fazer pintar, esperou dez dias 
para provar o milho novo, enquanto toda a aldeia se entregava 
gulosamente ao seu consumo. 

37. Existem vários tipos de ben-dhi, modos de se expressar cerimonial· 
mente. Muitas vezes o ben-dirl consiste em uma emissão de sons como 
é o caso para o amia-ã-ben-dlrl, os gritos emitidos de noite, no ngobe, por 
aquele que derrubou um ninho de marimbondos. Não se pode dizer neste 
caso que o que é emitido não tem significado porque o discurso inarticulado 
que consiste em emitir sons estridentes expressa grande fúria e combatividade. 
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Estas manifestações permitem, apesar de tudo, valorizar os no
mes que, embora sejall! ka~go (não-autênticos), não são totalmente 
desprovidos de expressao ntual. 

A transmissão dos nomes. Uma criança pode receber nomes ceri
moniais (idji-mei) de vários ingêt ou kwatui, segundo o sexo. Pode 
receber exemplares de mais de um grupo de nomes, ou seja, um 
homem pode ser Bep e Katob ao mesmo tempo e uma mulher, 
Betwe e Nhiok, por exemplo. 

Os nomes não são transmitidos sob forma de conjuntos como 
se dá entre os Timbira, mas, um indivíduo pode transmitir tanto 
um como vários de seus nomes, cerimoniais e comuns. Isto é, um 
homem ou uma mulher podem transmitir todos seus nomes a um 
único tabdjuo ou parte de seus nomes a um e outra parte a outro 
tabdjuo. Também podem atribuir o mesmo nome a mais de um 
tabdjuo quando ambos pertencem a gerações diferentes, e, aparente
mente, se a relação i-gnêt/tabdjuo for mantida entre aqueles que 
possuem o mesmo nome. 

A relação nominador / nominado também não incorpora os indi
víduos, na base dos nomes, em grupos ou metades, como acontece 
entre os Timbira, e os Kayapó não praticam regularmente a recipro
cidade em termos de nominação (Nimuendaju, 1937 :569). 

A escolha dos nomes segue os critérios seguintes: os XIKRIN 
gostam de atribuir aos seus filhos nomes de parentes falecidos. E 
muito importante, por outro lado, que o estoque de nomes não se 
perca. O ideal, porém, é que o irmão da mãe transmita o seu nome 
ao filho de sua irmã, e que a irmã do pai dê o seu à filha de seu 
irmão. Além disso, dar um nome é reconhecer uma relação de 
continuidade e ao mesmo tempo a manifestação de um sentimento. 
Como os nomes não são transmitidos em conjuntos, os diferentes 
nomes que uma criança recebe podem, eventualmente, obedecer aos 
três critérios simultaneamente <'8) • 

O que é importante lembrar é que, nesta segunda fase (a no
minação) das relações i-ngêt ou kwatui/tabdjuo, a criança estabelece, 

38 . Observa-se que para os homens o estoque Katob e Tokok é pouco 
expressivo, todos os homens possuindo, antes de mais nada, nomes . da. cl~s~e 
Bep. As variações demográficas também afetam, provavelmente, a distnbu1çao 
das unidades do estoque. Há uma grande discrepânci~ no número de nomes 
atribuídos: algumas crianças somente recebem de dois a quatr~ nomes en
quanto outras podem receber até trinta e cinco, dependendo, muitas vezes, do 
interesse de uma kwatui em lembrar e enumerar os nomes de seu tabdjuo. 
Para o cotidiano apenas um, dois ou três nomes são usad~s. . Pode ser o 
nome cerimonial com ou sem o sufixo ou um nome comum, indiferentemente. 
Diferentes pessoas podem usar um nome diferente do conjunto de nomes d~ 
um indivíduo. Neste nível, a escolha é muito pessoal. Por exemplo, Bemoti 
sempre se referia a sua esposa como Nhiok-pú, mas na intimidade chamava-a 

114 

pela primeira vez, uma relação social fora do grupo representado 
pela família elementar e os parentes da casa materna. Este fato é 
expresso ritualmente quando os i-ngêt e kwatui dançam em volta da 
praça carregando seus tabdjuo nos ombros. 

Terceira fase 

Transmissão de privilégios, prerrogativas, ornamentos e conhecimento 
etc. . . Um i-ngêt pode transmitir privilégios etc., a um tabdjuo 
(i-ngêt kukrodjo ou i-ngêt-nekrei) o mesmo se dando em relação a 
uma kwatui. Toma-se necessário, porém, diferenciar os dois casos. 
Uma kwatui pode transmitir seus privilégios cerimoniais e direitos, 
mas ela o faz diretamente, de maneira não formal e, em geral, na 
casa de sua tabdjuo. A transmissão de privilégios entre i-ngêt e 
tabdjuo realizava-se no decorrer de uma cerimônia pública, na praça, 
em volta do ngobe. Os i-ngêt, carregando seus tabdjuo saíam da 
casa da irmã em direção ao ngobe, postavam-se do lado oposto à 
casa materna e, em seguida, sempre olhando na direção daquela casa, 
transmitiam seus privilégios. 

Os ornamentos e as riquezas a herdar encontravam-se, portanto, 
localizados, do ponto de vista espacial, num segmento deter~ado 
da aldeia. A relação ideal - e necessária - aqui, é aquela existente 
entre o irmão da mãe e o filho da irmã (MB-ZS) e, o que é impor
tante, os privilégios e riquezas permanecem ligados às casas, ou 
segmentos, a que pertencem. 

Hoje em dia, os i-ngêt não transmitem mais o seu nekrei no 
decorrer de uma cerimônia pública. Conservou-se, entretanto, um dos 
aspectos da transmissão, ou seja, os ornamentos continuam a pertencer 
a um segmento espacialmente localizado. Em 1970, nos meses de 
novembro e dezembro, assisti a um ritual mérêrêmê <'9) • No fim 
da festa dos homens, observei que alguns recolhiam os adornos que 
diziam lhes pertencer por tê-los herdado de um i-ngêt e, através de 
um pequeno mensageiro, mandaram-nos à casa "das donas" desi:s 
ornamentos suas mães ou irmãs. O índio Itacaiúnas, apesar de nao 
participar das danças, veio no fim recolher os dois maracás de que 

de Bri, diminutivo de um de seus nomes, Brire. Nhiok-pú gost~va de chamar 
o seu filho Bep-Karoti de Kango, e somente ela chamava-o assim. 

Observe-se ainda que não encontrei entre os XIKRIN um caso de mu
lher portadora de nomes masculinos, como paEece ocor~er entre outros Sfl!POS 
jê inclusive Kayapó Gorotire. Os XIKRIN nao transmitem nomes mascuhnos 
a 'uma mulher para que ela os passe em seguida a um tabdjuo do nominador. 
Fato inédito entretanto é a possibilidade de um homem transmitir seus nomes 
a um genr~, para qu~ este os dê a seu filho ou neto, existindo entre os 
XIKRIN a expressão idjumrengêt-kukrodjo, herança do sogro. 

39 . Vide p. 187. 
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se dizia 0 dono, para depositá-los na casa de sua mãe e irm~s. 
Disse-me ele: "O maracá precisa voltar para a ~a~ .da dona, 1:1ªº 
pode ficar do lado de fora, faz m~l". O que. ~ignifica que . existe 
uma localização certa para estes objetos. Itacaiunas pros~guiu ex
plicando: "O meu irmão que ficou com o maracá. aq_w, que eu 
estava no Pacajá <40>, ele deu para Karangre; o meu irmao deve ter 
ficado aibi Oouco). Agora Karangre vai dar para a mãe dele, e o 
maracá vai ficar do lado de fora. Isto faz mal mesmo"._ Quando 
perguntei qual a solução, ele respondeu: "Só se ela vier 1!1ºr~r 
aqui" (14 ) . Conclui-se, então, que os adornos herd~dos ~e .um 1-nget 
estão ligados às casas matrilocais. O exemplo aclDla md1ca que a 
localização espacial é mais importante do que o fato de entregar 
o objeto à mãe ou irmã enquanto pessoas. 

Sabemos que os i-ngêt representam uma cate~o~a, e a p_osição 
genealógica não corresponde automaticamente, ao 1rm~o _da mae (no 
caso da nominação por exemplo). Quanto a trans~ao ,de orna
mentos e outros privilégios, aparentemente a tendên~ia e manter 
uma situação ideal, em que o irmão da mãe transmite adornos e 
privilégios ao filho da irmã, de modo que. estes bens v?ltem a cada 
geração para a mesma casa, a casa de ongem, onde tem seu lugar 
certo. 

Espero ter demonstrado que, numa primeira fase, tanto o i-~êt 
como a kwatui se preocupam com o bem-estar de seus tabdJ~o, 
tanto menino como menina. As relações entre kwatui e seus tabd1uo 
é, porém, mais íntima e descontraída. Numa segunda fase, a . da 
nominação, há duas linhas de transmi~são ~paradas, a mascu11.na 
(i-ngêt/tabdjoo) e a feminina (kwatui/tabd100)? estas categonas 
(i-ngêt e kwatoi) incluem várias posições genealógicas e os XIKRIN 
gostam de dar nomes de pessoas falecidas. Numa terceira f~se 
ocorre a transmissão de bens e privilégios: o campo parece restrin
gir-se, dando-se maior ênfase, pelo menos idea~ente, à relação 
entre o irmão da mãe e o filho da irmã; os índios procuram pre
servar esta situação na medida em que ela simboliza a imutabilidade 
do mundo das mulheres e, para o homem, a oscilação entre a casa 
afim e a . casa da irmã. Assim, as relações entre i-ngêt/tabdjuo-ho
mem são bem diferentes das de kwatui/ tabdjoo-mulher. Tanto o 
rito acima descrito (a transmissão pública de ornamentos e privilé
gios no ngobe ), quanto as inúmeras referências a esta ... rel~ção no 
nível mitológico, confirmam este fato, assim como a tendencia, entre 
os XIKRIN, de sempre conferir mais ênfase ao lado masculino. 

40. Itacaiúnas era dono do maracá no Pacajá. Os Kayapó não perdem 
seus privilégios quando mudam de aldeia. Cindindo-se uma aldeia, um tabdjao 
fica com os privilégios numa aldeia e outro tabdjao na segunda. 

41 . O que não era possível. 
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m - Categoria Mé·be-ngo-dju < 42) 

Toma-se necessário agora separar as categorias de idade se
gundo os sexos. De agora em diante, a vida de um menino e de 
uma menina se desenvolvem segundo modelos bem diferentes. Isto 
se deve, em parte, à instituição da residência uxorilocal e ao fato 
de que os meninos deixam a casa natal antes da puberdade para 
viver na casa dos homens, onde compartilham a vida dos mais 
velhos em geral e, em particular, a de sua categoria de idade. 

A categoria mé-be-ngo-dju compõe-se dos meninos que se en
contram no fim da fase mêprin até a idade de oito a dez anos; 
atualmente ela se estende aos doze, treze anos, pois os meninos 
são introduzidos mais tardiamente na casa dos homens. A deno
minação mê-be-ngo-dju é bastante flexível, P?dendo ... ser atrib_uíd~ 
até a um menino de três anos. Neste sentido me-be-ngo-dJU e 
sinônimo de homem <43>. A transição em si é gradual, não apresen-: 
tando mudanças bruscas. O termo mé-be-ngo-dju, entretanto, in
dica que os meninos são destinados inevitavelmente, desde a mais 
tenra idade, a se aproximarem do ngobe, a casa dos homens. 

Neste processo é necessário distinguir diversas etapas. Os me
ninos de seis, sete anos começam a formar grupos que não estão 
mais continuamente sujeitos à supervisão da casa materna. Eles se 
reúnem e partem em grupo para brincar na orl~ da flores~a, na 
margem do rio ou simplesmente na praça da aldeia. Conf ecc1onam 
imitações de bordunas, de bestas feitas de nervuras de folhas de 
Palmeira e ho1·e em dia, miniaturas de aviões e helicópteros. Tre-' ' . pam nas árvores em perseguição aos pássaros, improvisam um JOgo 
conhecido pelo nome de caça à onça, perseguem lagartos, sapos 
ou ratos à noite. Isto significa que suas atividades se desenvolvem 
cada vez mais fora da casa materna, onde, aliás, ninguém os incita 
a assumir responsabilidades. Aquilo que aprendem é aprendido 
no grupo e em imitação aos mais velhos. A mãe, entretanto'. con
tinua a ocupar-se de seu filho, pintando-o e tirando-lhe os piolhos 
com afeição, e ele faz suas refeições regularmente na casa materna, 
onde sua parte do alimento sempre lhe fica reservada. Se, por~m, 
ele for o mais velho dos irmãos, solicitam-lhe pequenos serviços 
como vigiar uma criança menor e, às vezes, ele acompanha a mãe 
na coleta pela floresta ou para buscar lenha. 

No decorrer da vida nômade, quando todos os grupos, divi
didos de acordo com o sexo e as categorias de idade, assumem 

42 . Mé-be-ngHju: gente/ estar/ ngo/ perto. Os que estão em vias de 
entrar na casa dos homens. 

43 . Uma mãe pode referir-se orgulhosamente ao seu pequeno bebê cha
mando-o de mêbengodju, acentuando assim o fato de se tratar de um homem. 
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funções específicas mais nitidamente marcadas do que na aldeia, 
quando da vida , sedentária, os '?êbeng~dju também_ se de~tacam 
mais em relação as outras categorias de idade masculinas e as me
ninas de sua idade. Eles exploram a todos os cantos da floresta 
com um entusiasmo livre de qualquer preocupação. Colhem frutos 
silvestres com que preparam sucos, caçam toda sorte de pássaros 
que tostam sobre fogueiras preparadas por eles mesmos. Por vezes, 
organizam uma pequena pescaria com timbó num igarapé, o que 
lhes permite oferecer peixe às respectivas mães ou, então, seguem 
um mêkrare que derrubou uma árvore para dela extrair mel. Cedo 
pela manhã deixam o acampamento, seguindo os dois chefes da 
categoria mênõrõnu que vão abrir picadas e localizar o novo pouso. 
A dez minutos de marcha, entretanto, eles param e aguardam o 
resto dos habitantes da aldeia. 

Em janeiro de 1971, quando eu acompanhava o grupo pela 
floresta, os mêbengodju haviam construído para si mesmos um ngobe 
de seu tamanho diante da casa do chefe Bemoti e adjacente ao 
grande ngobe do centro do acampamento. Sempre há um chefe de 
bando e, nesta ocasião, tratava-se do filho do chefe da aldeia. 

À medida que cresce, o mêbengodju se afasta espacialmente 
de sua família. Na aldeia, ele dorme separadamente, num canto 
da casa. Na floresta, ele arma sua rede, geralmente na parte de 
fora, entre a casa materna e o ngobe. 

Os informantes dizem que antigamente os mêbengodju prestes 
a serem introduzidos na casa dos homens, não dormiam mais em 
casa de suas mães, reunindo-se perto do ngobe, em frente à casa 
da mãe do chefe do pequeno bando < 44) . 

Provavelmente deriva daí o nome desta categoria de idade, ou 
seja, aqueles que estão espacialmente adjacentes ao ngobe. 

Em 1971, por ocasião de minha segunda permanência entre os 
XIKRIN, observei que os mêbengodju do ano anterior f?rmava_m 
um grupo mais distinto. Entre os oito e dez anos, eles ainda nao 
agem como um grupo corporativo, mas já manifestam as prime~ras 
tendências neste sentido, e, se ainda vivem em casa de suas maes, 
procuram entretanto imitar cada vez mais os mênõrõnu do ngobe 
que lhes servem de modelo. 

Enquanto as meninas desta idade permanecem vinculadas às 
mães, ajudando-as cada vez mais na roça, nos trabalhos domésticos 

44 . 
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casa da mãe do chefe do bando 
dos mé-be-ogo-dju 

lugar onde se reúnem para dor
mir (mê-be-ngo-dju-nõrõ-djo) 
ogobe 

ou servindo de amas para as crianças, as mães não interferem nas 
atividades de seus filhos. Mas a separação não é total. Os pais 
continuam a assumir responsabilidade por seus filhos. Quando fica 
tarde e o mêbengodju ainda não voltou de uma pescaria, seus pais 
vão esperá-lo à beira do rio. Se ele ainda brinca na praça, na escu
ridão da noite, a mãe o chama para se recolher. Os pais continuam 
também a presentear com alimentos aqueles a quem seus filhos estão li
gados por relações cerimoniais, ou seja, seus amigos formais, seus 
i-ngêt e kwatui. 

Também aqui verificam-se variantes no comportamento dos 
pais. Pessoas de prestígio (mé-mei) tendem a ser mais severas 
(particularmente as mães) com seus filhos, e a supervisioná-los de 
perto. O filho de uma viúva, um prisioneiro de guerra, um órfão, 
são meninos muito mais abandonados à sua sorte, mas é justamente 
dentro do quadro de um grupo extremamente igualitário como a 
categoria de idade que ele pode chegar a sanar em parte esta lacuna 
de sua educação. Esta oportunidade não é dada, por exemplo, para 
as meninas órfãs e, neste sentido, elas são menos bem aquinhoadas. 

Instrução. Embora suas atividades não sejam muito supervisio
nadas pelos mais velhos, os mêbengodju são às vezes submetidos a 
uma instrução um pouco mais sistemática. Observei, por exemplo, 
que uma noite, depois que os homens acabaram de executar no 
ngobe a dança do "porcão" (angrô metóro), dois jovens mênõrõnu-tum, 
chefes desta categoria de idade reuniram os mêbengodju para ensi
nar-lhes metodicamente cantos e passos de dança ao ritmo do maracá. 

Dois mêkranure acompanhavam seus tabdjuo. Um pouco mais 
tarde, nesta mesma noite, eles foram convidados a se sentar no 
ngobe onde um mêbengêt lhes fez um longo discurso formal , exor
tando-os a seguir as tradições tribais. Os meninos mais velhos 
ficaram escutando, os menores logo se cansaram e abandonaram o 
ngobe para divertir-se em outro local. Durante minha estada na 
aldeia, em maio, junho de 1972, o velho xamã reunia os mêbengodju 
no ngobe juntamente com os mênõrõnu para que aprendessem os 
cantos associados à iniciação, pois os XIKRIN tencionavam refazer 
este ritual, abandonado desde 1958. As repetições se faziam em 
voz baixa e podiam durar de duas a três horas seguidas. 

Note-se que os mébengodju, por si mesmos, não têm o direito 
de entrar no ngobe ou no atukbe, pois há muito tempo seus pais 
deixaram de levá-los para esses locais como faziam quando eram 
pequenos. 

Quando, no decorrer de uma cerimônia, os homens dançam em 
fileira por categoria de idade, mantém-se, no fim da fila, um espaço 
reservado aos mêbengodju, que então são denominados mêmu kaigo 



(homens não verdadeiros). Nesta ocasião, um ou dois homens idosos 
da categoria mékramti-mêbengêt formam a retaguarda para melhor 
enquadrar os meninos. 

Os XIKRIN organizaram uma vez uma "briga de marimbondos" , 
especialmente realizada para esta categoria de idade. A armação de 
varas correspondia ao tamanho dos meninos. Um dos mêbengodju 
atemorizou-se e rompeu em choro. Seu pai zangou-se e, segundo 
me contaram, privou-o de aliinento neste dia. 

O mêbengodju pertence agora a um grupo bem definido e é 
em referência a este grupo que ele desenvolve suas atividades. Do 
ponto de vista psicológico e emotivo, ele dependerá menos de seus 
pais do que do grupo em que ele deve começar a situar-se em 
relação aos outros e por si mesmo. 

Desenvolve-se um espírito de solidariedade dentro do grupo de 
meninos que pertencem a esta categoria de idade em que vigora um 
forte sentimento igualitário, "pois seu status marginal em relação à 
casa materna de um lado e a casa dos homens de outro, os coloca 
numa posição estrutural única" (Turner, 1965:139). Esta margi
nalidade do grupo, necessária num determinado momento da vida 
dos homens, é, entretanto, sentida pela comunidade como prenhe 
de problemas inerentes a esta situação de transição. 

Certos textos recolhidos ilustram esta passagem difícil. As 
traquinagens de Poti (texto 11) constituem um exemplo da desen
voltura dos mêbengodju. Poti diverte-se denunciando indiretamente 
os casos de adultério, comportamentos não sancionados, e que de
vem ser tratados com a maior discrição. O caso ainda fica mais 
nítido no texto 9, em que os mêbengodjuti são apresentados como 
rapazes púberes (ti é um aumentativo) que, em grupo, decidem trans
formar-se em pássaros, ou seja, operar uma volta à natureza, ter 
relações sexuais com suas irmãs e, finalmente, apossar-se de seus 
sobrinhos (ZS), fugindo da aldeia para nunca mais voltar. Este 
procedimento é, no nível da comunidade, impensável para um mem
bro desta categoria de idade mas no nível simbólico ele se explica 
pois os mébengodju são os únicos, conceitualmente, que escapam às 
restrições de uma estrutura representada, de um lado, pelas casas 
matrilocais e, de outro, pela casa dos homens. 

A estória que melhor expressa o status marginal desta categoria 
de idade é aquela contada no mito 1 O: dois jovens mêbengodju, 
Bekatenti e Motkruoti zangam-se por um motivo aparentemente 
fútil: alguém quebrara os ovos de arara que lhes pertenciam. Por 
causa disso, ateiam fogo às casas da aldeia e fogem. Toda a 
estória não passa de uma sucessão de peripécias para tentar alcançar 
os mêbengodju e trazê-los de volta à vida em comunidade. 

Os mêbengodju, amiúde, exibem um comportamento ambiva
lente. De um lado, devem tomar-se adultos disciplinados, por outro 
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lado espera-se que manifestem cólera e braveza por meio de ações 
às vezes imprevisíveis como no caso acima citado. 

Apesar disso, o processo segue inexoravelmente o seu curso. 
Quando voltei ao Cateté em 1972, três mébengodju já tinham, pelo 
menos, treze anos. Estes meninos deveriam estar no ngobe, mas 
como na época não havia homens jovens da categoria ménõrõnu-tum, 
ou seja, jovens iniciados que ainda vivem no ngobe e que são, até 
certo ponto, os responsáveis pelos mê-gomanõrõ (meninos introdu
zidos no ngobe), eles continuavam a viver em suas respectivas casas. 
Suas atividades, porém, eram totalmente independentes da casa fami
liar. Reuniam-se a grupos diferentes a seu bel-prazer. Certa vez 
partiram para juntar-se a um grupo de ménõrõnu que pescava no 
rio Seco. Um pouco mais tarde, quando a categoria mékranure 
saiu em expedição de caça e coleta, os mêbengodju reuniram-se a 
ela dois dias depois. Apareceram uma tarde na aldeia, os rostos 
pintados de urucu, carregados de víveres, trazendo jabutis e casta
nhas. As mulheres, saindo de suas respectivas casas, foram ao seu 
encontro dando-lhes batatas, inhames e bananas. Quando elas termi
naram de encher os grandes cestos de folha de babaçu, os meninos 
voltaram à floresta para reunir-se aos mêkranure em seu acampa
mento e com eles permaneceram até o fim da expedição. 

Terence Turner, em sua análise estrutural do mito "A onça 
e o fogo" (45) mostra que é "finalmente bem sucedida" esta passagem 
da casa da mãe, da qual é necessário separar-se, para a casa dos 
homens na qual é preciso integrar-se para participar de atividades 
ao nível da comunidade. 

IV - Categoria mé-gomanõrõ <46> 

Esta categoria inclui os meninos no momento em que são 
introduzidos na casa dos homens. Antigamente isto ocorria entre 
os oito e dez anos e, portanto, os comportamentos próprios desta 
categoria de idade já foram parcialmente descritos nas páginas 
precedentes. 

Segundo os informantes, a i~tr?d_uçã<: na casa dos ~omens. ~e 
dava da seguinte maneira: um meno!onu-a-tum, ~ornem. 1ovem . 1n1-
ciado ainda morador do ngobe, ou se1a, entre dezoito e vinte e cinco 
anos de idade, e que, segundo dizem, não era um parente próxi~o, 
vinha buscar o mêbengodju e, segurando-o pelo braço, conduzia-o 

45. Conferência pronunciada na Universidade de São Paulo, em setembro 
de 1971. 

46 . Me-aomanõrõ ou mê-ui-ã-nõrõ: os que dormem juntos. 
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à casa dos homens <47>. Trata-se do mê-kutê-mé-o-krin do jovem 
gomanõrõ, ou seja, aquele que se senta junto a ele no centro e 
dorme ao seu lado durante a noite. 

Entrando no ngobe, o mê-kutê-mê-o-krin pintava o jovem (o 
motivo era o ami-kra, filho de jacaré), razão pela qual esta categoria 
também é conhecida pelo nome de mêôkre (gente pintada). Se o 
jovem mêbengodju viesse a ter relações sexuais, um mênõrõnu-tum 
logo vinha buscá-lo para o levar ao atukbe e pintá-lo de mêkuka-tuk, 
pintura de resguardo, em que a testa e o rosto são espalmados com 
carvão vegetal. 

O mênõrõnu-tum era uma espécie de mentor do mêgomanõrõ, 
embora não de maneira sistemática. Os mêgomanõrõ pertencem a 
uma categoria de idade que já participa da vida do ngobe e do 
atukbe, das caçadas e pescarias com timbó, embora ainda sejam 
considerados mêmu kaigo (homens não verdadeiros). O mê-kute
-mê-o-krin era uma pessoa com quem o jovem podia conversar 
livremente; levava-o a caçar, estimulando-o em suas atividades. Quan
do os alimentos eram repartidos no atukbe, ele cuidava para que 
o outr~ recebesse seu quinhão, pintava-o com jenipapo e urucu, 
confeccionava-lhe certos ornamentos, como o cordão da cintura 
(.kradjê) e braceletes de palha de babaçu (mê-kam uru). Podia tam
bém iniciá-lo na vida sexual cedendo-lhe a esposa. Mais tarde, 
este íntimo relacionamento podia levá-los a trocar as esposas < 48) . 

Quanto às suas atividades, eles continuam semelhantes àquelas 
realizadas pelos mêbengodju mais velhos. Auxiliam no transporte 
da caça, vão à floresta em busca de folhas de babaçu para construir 
o ngobe todas as noites e servem como mensageiros. Gradativa
mente, vão-se iniciando em atividades que se assemelham cada vez 
mais às dos adultos. 

. Hoje, a categoria mêgomanõrõ desapareceu, por assim dizer 
pois não exi~tei;n. mais ménõrõnu-ã-tum para ocupar-se deles n~ 
ngobe. Isto s1gnif1ca que até o momento de receber o estojo peniano 
e passar para a categoria mêmodjê-nu, os jovens permanecem na 
casa de seus pais. 

_A_?tigam;n!e!.. as mães e irmãs traziam comida para os mêgo 
manoro e menoronure do atukbe. Hoje eles continuam a alimen
tar-se na casa materna até o casamento ou, mais precisamente, até 

47 · Disseram que a mãe do mé-be-ngo-dju se entrega ao choro ritual 
nesta ocasião. 

.48 · Quando perguntei aos XIKRIN se este mê-kutê-me-okrin poderia ser 
cons1~erado um ~ ka~ .ºº sen~do ~ado !'el<;>s Gorotire ao termo (furner, 
1965. ~45).! ou se1~ um pai substituto', os 1nd1os neaaram tal possibilidade: 
só o. •!mao . do pai (FB) é um bam kaok, o que quer dizer simplesmente pai 
class1f1catóno. 

122 

o nascimento do primeiro filho. Essas mulheres - mães ou irmãs 
- continuam a pintá-los com jenipapo (49). 

Entre os XIKRIN, os indivíduos de um grupo de idade se di
ze1n "co~panheiros" mê-ro-ã-abatori (os que cresceram juntos) ou 
aben-pudJ• (aqueles que formam apenas um, ou seja, uma categoria 
de idade). Os "companheiros" são aqueles com quem se pode falar 
li':_remente; eles não têm vergonha (pyaám) um do outro. Os 
me-ro-ã-ab~tori são como parente.s (õmbikwa), porque estão juntos 
todos os dias, trabalham em con1unto e se divertem em conjunto. 

Quando dois jovens estão ligados por uma amizade m·ais ín
tima, eles estabelecem uma relação de inikiê <SO>. Um homem jo
vem senta-se ao lado do seu inikiê no ngobe, vai caçar com ele e 
mais tarde, os dois poderão trocar suas esposas. Não ouvi fala; 
de atitudes homossexuais neste tipo de relação. Quando, entretanto, 
um grupo de mênõrõnure sai numa caçada, eles se entregam à noite 
a uma "brincadeira" que consiste em imitar o "namoro" isto é 

d . ' ' os ois moços divertem-se em arranhar o rosto um do outro com 
as unhas (i-kop-nirei), comportamento tipicamente amoroso. As 
vezes, também encenam esta brincadeira fora da aldeia, na roça. 
Se ch~ga um adulto, da categoria mékramti, ou o chefe, eles param. 
Este tipo de comportamento, típico desta categoria de idade, cessa 
quando os homens passam à categoria mêkrare. 

Esta relação entre "companheiros", e que começa a formar-se 
no nível da categoria dos mêbengodju, é muito importante para os 
homens que dela guardam saudades nos anos maduros de suas vidas. 

Talvez sejam adequadas aqui algumas observações adicionais 
relativas à evolução deste tipo de relação ao longo da vida masculina. 

Quando os homens passam à categoria de idade mêkrare, dada 
a instituição de residência uxorical, eles experimentam pyaám, de 
um lado, frente aos homens de sua casa natal (pai, irmãos) e, de 
outro lado, em relação aos afins com os quais moram (sogro, cunha
dos), ou então aos que desposaram suas irmãs (ZH). As relações 
entre amigos formais (krodbjoo) são de evitação extrema. Além 
disso, questões de hierarquia e de prestígio pessoal estão envolvidas. 
Por isso os XIKRIN dizem que os homens da categoria de idade 
mêkrare não conversam no âmbito da aldeia <51>, tendo pyaám uns 
dos outros. Apenas na floresta, segundo os informantes, podem 
conversar livremente. 

49 . Pintar com jenipapo é, hoje, uma atividade exclusivamente feminina. 
Certos informantes dizem que há muito tempo, os homens praticavam a pin
tura no atukbe, usando até mesmo o pincel. 

50 . lnlldê: em frente, termo de simetria e reciprocidade: meu amigo. 
51 . Os discursos formais pronunciados pelos mébengêt e o chefe assim 

como os "monólogos" do ngobe, ou as ordens transmitidas no atukbe 'são de 
natureza diferente. 
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O chefe XIKRIN confessava-me que, como único sobrevivente 
de sua categoria de idade (estando os seus companheiros mortos 
ou entre os Gorotire, depois do episódio de Las Casas), ele já 
não tinha com quem conversar. Um homem pode ter atingido o 
ápice da hierarquia de prestígio mas, sem "companheiros", ele é 
um homem só. Não se deve tomar estas afirmações muito literal
mente, mas elas indicam bem a tendência geral de que, à medida 
que um homem envelhece, ele perde o contato direto e cotidiano 
com seus companheiros, agora divididos entre as diferentes casas 
da aldeia e, eles mesmos, chefes de família. A estreita camaradagem 
que se estabelecera entre eles, na época em que eram mêbengodju 
e depois mênõrõnu, atuando continuamente como grupo fortemente 
corporativo, diluiu-se com o tempo. 

V - Categoria mê-mudjê-nu ( 52) 

Embora não tenham sido ainda iniciados e continuem a integrar 
a categoria mêgomanõrõ, os mé-mudjê-nu são considerados homens 
no plano fisiológico <53>. O estojo peniano é entregue àqueles que 
atingiram a maturidade biológica. Esta categoria, entretanto, ainda 
não é considerada apta para o casamento. Entre os XIKRIN, a 
cerimônia da entrega do estojo peniano realiza-se no atukbe. Um 
mênõrõnu-ã-tum, o mé-kutê-mê-o-krin, confecciona o estojo peniano 
de seu protégé <54>, mandando-o em seguida a um velho que por 
sua vez, o entrega ao jovem homem. 

No plano das atividades, há pouca diferença entre os mêmudjê-nu 
e as categorias mais avançadas dos mênõrõnu, sobretudo entre os 
XIKRIN, que, há muito tempo, deixaram de realizar o longo ciclo 
de iniciação. Os mêmudjê-nu, por outro lado, já podem utilizar-se 
de armas e caçar. 

Se não têm responsabilidade no nível doméstico, o que lhes 
garante muita liberdade, ainda assim são muito ativos. Atualmente 
dedicam-se cada vez mais ao trabalho na roça do chefe e à coleta 
de castanha. 

52 . Me-mudjê-nu: gente/ estojo peniano/ novo, os que receberam o estojo 
pemano. 

53 . Isto não quer dizer que alguns deles não tenham tido experiências 
sexuais anteriormente. 

54 . Apenas um mê-nõrõ-nu pode confeccionar um mudjê para outro 
ménõrõnu, nunca um mêkrare. 
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VI - Categoria mê-nõrõ-nu-re < 55 > 

Os menõrõnu são os jovens iniciados, embora, atualmente, os 
XIKRIN atribuam esta denominação a todos aqueles que moram na 
casa dos homens, sendo os mais jovens os mênõrõnu "novos" e os mais 
velhos os mênõrõnu-ã-tum, mênõrõnu-abatori ou mê-i-kwã-ãtum <56>. 

Para tomar-se mênõrõnu era preciso submeter-se a um longo 
aprendizado, que consistia, por um lado, numa série de provas e, 
por outro, na participação dos ritos de iniciação. 

Os XIKRIN dizem que o processo se prolongava por cinco 
anos <57>. Esta aprendizagem não deve ser vista como transmitida 
segundo regra fixa e de modo sistemático; antes, como uma série 
de provas das quais o rapaz participava conforme suas capacidades, 
para alcançar uma formação considerada ideal no plano físico, 
prático e moral pela sociedade XIKRIN. 

Ele devia participar também dos ritos de passagem propriame~te 
ditos que não podem, em absoluto, ser considerados de natureza 
esotérica· muito pelo contrário, exigem participação, em diferentes 
níveis de todos os membros do grupo. Estes ritos de iniciação 
form;vam um ciclo ligado a outros ritos e a atividades econômicas 
bem difinidas. 

Não se deve considerar a vida dos jovens mênõrõnu como vida 
de reclusos. A casa dos homens, seja o atukbe ou o ngobe, não 
são locais fechados ou afastados e os jovens não ficam isolados da 
vida da aldeia. Todos os homens adultos passam aí uma parte de 
seu dia e não se exige dos jovens que aí permaneçam continuamente. 
Pelo contrário, eles gozam de grande liberdade de movimentação, 
podem visitar as casas (diz-se que os jovens mênõrõnu ainda não 
têm realmente pyaám), passam muito tempo em casa de sua mãe 
e irmã. Assim, sua separação do anel formado pelas casas maternas 
é, neste sentido mais formal do que real. 

As provas. Há vários modos de atingir o ideal kayapó, segundo 
o qual um homem deve ser forte, rápido e ágil. 

Um mêbengêt encarrega-se de escarificar as pernas e os pés 
(com dentes de peixe Aruanã) dos jovens mênõrõnu, a fim de que 
eles possam perseguir melhor o porco do mato e a anta. 

55 . Mé-nõrõ-nu-re: gente/ dormir/ novo; re: diminutivo, aqui partícula 
que acompanha me. Os índios não dão. ~~plicação para ~ patavi:a. ~ode 
referir-se, como o sugere Turner, à poss1bihdade de contrarr matnmômo e 
estabelecer relações afins. 

56. Tum: velho; abatori: crescido; kwã: dormir. 
51. 2 muito difícil ter uma idéia exata da duração do ciclo de rituais 

de iniciação, pois foi submetido, durante mu~o tem.po, a uma contínua redução. 
Fiz o cálculo a partir da contagem de veroes e invernos. 
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Algumas escarificações são punitivas. Uma vez os mênõrõnu 
voltaram de uma pescaria sem trazer peixe algum, pois eles mesmos 
já os tinham comido. Para castigá-los, o velho chefe escarificou-os 
com o tep-djua c5s>. Uma outra vez, um mêkramti irritou-se com a 
preguiça dos jovens. Chamou um dos chefes da categoria dos mênõ
rõnu e escarificou-lhe profundamente as coxas em nome de toda a 
categoria de idade. 

Em oposição às outras categorias de idade, crianças ou homens, 
os mênõrõnu, a fim de se tomarem fortes e resistentes (Toi, Okre) 
permitem-se ingerir alimentos considerados não comestíveis e peri
gosos, como carne de onça ou de quati (mrü punú) e arraia (tep 
punú). Isto não acontecia na aldeia e sim no atukbe. Havia outras 
provas, como segurar o ferrão de uma arraia (miet-tiet-iamu-amu) 
ou a cabeça de uma cobra grande (kango krã amu). 

Incitavam-nos às atitudes guerreiras e para que se tornassem 
não apenas fartes mas totalmente insensíveis ao cansaço e à dor 
(amak kre ket) <59>. O ataque a um ninho de marimbondo simboliza 
o ataque a uma aldeia inimiga. Aliás, os marimbondos e os índios 
inimigos são classificados sob a mesma denominação: mêkurê-djuoy, 
o que os índios traduzem por "inimigos". 

Os jovens mênõrõnu deviam participar também de uma expe
dição guerreira, mais ou menos organizada em seu benefício e 
dirigida pelos homens da categoria mêkramti-mêbengêt coo>. A últi
ma dessas expedições ocorreu por volta de 1958, quando os XIKRIN 
atacaram os Assuriní. Os primeiros a atacar a aldeia Assuriní foram 
os mêkranure. Ao voltarem, foi a vez do velho chefe Bep-karoti e 
de alguns mêkramti partirem, levando um grupo de jovens para que 
eles tomassem parte na expedição. Os Assuriní já não estavam na 
aldeia, mas eles pilharam suas roças. 

Durante uma caçada, se um jovem mênõrõnu conseguia capturar 
uma anta e segurá-la com todas as suas forças pela cabeça, o seu 
futuro sogro o recobria rapidamente com palha, pegava sua borduna 
e matava o animal. f: assim que se estabelecia a relação genro-sogro. 

Espera-se dos mênõrõnu que participem com animação e en
tusiasmo dos cantos, danças e vida ritual em geral; não devem ser 
preguiçosos (kangare) quando se trata destas atividades. Considera-se 

58 . Tep-djua: dente de peixe. 
59 . Amak: orelha; kre: buraco; ket: negação. Portanto, ter a orelha 

tampada, insensível. 
60 · Isto parece ser um costume Kayapó. Os XIKRIN dizem que quando 

elc:_s est~vam ~º- Kokorekre, uma expedição guerreira Gorotire composta de 
mebenget e me-1-tukre, iniciandos, tinha vindo brigar. Mas os jovens estavam 
cansados e . "com fome", e assim retomaram. Mais tarde foram atacados por 
uma expedição de homens adultos. · 
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bom que os mênõrõnu sejam os primeiros a chegar, à tarde, ao 
ngobe e os últimos a se deitarem. Dormir pouco é uma qualidade. 

Os mênõrõnu participam, enquanto categoria de idade, das com
petições esportivas como adversários dos mêkrare. Qualquer ativi
dade atlética divide os homens nestas duas categorias. Os que 
participam dos torneios são os jovens de mais idade, em princípio, 
os iniciados. 
Os ritos de iniciação. f: extremamente difícil obter informações 
precisas sobre este tópico. Obtive apenas descrições muito suscintas 
ou parceladas, que não me permitem elaborar o assunto <61 >. 

Antigamente, segundo os informantes XIKRIN, a iniciação divi
dia-se em seis fases. A primeira, o Bep-mênõrõnu estava associada 
ao ritual de nominação Bep. A segunda fase era chamada Mê-kutop-ã
·kangore. O mêkutop é um capacete de cera no qual é fincado 
um ornamento de penas, o okopari. Kangore era uma das nu
merosas sociedades de homens e que atuava nesta fase. A terceira 
fase ocorria na floresta e estava ligada a uma caçada à anta, com 
participação dos iniciandos, o kukrut mênõrõnu. A quarta fase era 
um mênõrõnu ngroa. O ngroa é uma tora de buriti que é trans
portada pelos homens, divididos em categorias de idade até o centro 
da aldeia. A quinta fase era uma cerimonia muito elaborada, o mênõ
rõnu ngô-re ou ngôreraitxi (mito 10) que também se desenvolvia na 
floresta, por ocasião de uma grande pescaria de timbó. Finalmente, 
a sexta fase era um curto ritual, realizado na aldeia, do qual tomavam 
parte apenas os homens, o rosto pintado todo de preto com pó de 
carvão, por isso chamado o mê-k.uka-tuk. No final deste ritual 
procedia-se à nomeação dos chefes de categoria mênõrõnu, costu1ne 
que ainda existe e que descreverei um pouco mais adiante. 

Esta seria a seqüência ideal. Nada impede porém, quando 
não há possibilidade de desenvolver o ciclo completo, de encenar 
uma fase apenas ou um pequeno trecho de uma seqüência. As vezes, 
de tarde, na aldeia, os jovens mênõrõnu dançam e cantam uma 
parte tirada do Bep, embora não tenham as condições para realizar 
todo o complicado ritual. Deste modo as coisas não ficam realmente 
bem (mei), ficam inacabadas (kaigo) mas não totalmente sem ex
pressão. O último mênõrõnu Bep foi realizado em 1958 e em 1974, 
finalmente, os XIKRIN conseguiram realizar um mêkutop ngroa 
para a iniciação do filho do chefe Bemoti. O mêkukatuk continua 

61. Felizmente, Terence Turner pôde assistir, durante sua estada entre 
os Gorotire em 1963, aos ritos de iniciação, que se estenderam por quatro 
meses. Ele descreveu, nos mínimos detalhes, e numa ordem cronológica, o 
desenvolvimento das fases sucessivas. A descrição é um dos mais ricos docu
mentos etnográficos que conhecemos sobre ritos de passagem entre grupos Jê 
(Turner, 1965:167-245). As descrições feitas pelos XIKRIN diferem, porém, 
em muitos aspectos. 
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a ser realizado porque é curto e importante no nível político e 
simbólico. As outras fases do ritual de iniciação foram abandonadas 
há muito tempo. 

Iniciação e relações afins. Quando as meninas completam dois ou 
três anos de idade, suas mães lhes escolhem um marido. O acordo 
é feito com a mãe do jovem que está, geralmente, na categoria mégo
manõrõ ou menõrõnure. Em geral, as duas mães fazem trocas de 
alimentos. Uma vez combinado este casamento o jovem refere-se 
a esta menina como esposa (iprõ) e a seus pais como sogro e sogra 
(idjumrengêt, idjupõyn-ngêi). ~ preferível que mais tarde ele se 
case com aquela que lhe foi prometida mas isto não é uma obrigação 
e está longe de ser regra geral. 

A escolha feita pelas mães obedece a certas regras. Um ho
mem não pode tomar como esposa uma parente próxima, consan
güínea (õmbikwa djuoy), podendo apenas desposar uma parente 
afastada (õmbikwa kaok). Além disso, dois irmãos reais (kamu 
djuoy) não podem se casar com duas irmãs, ou seja, dois irmãos 
não moram jamais na mesma casa. Para um homem, a tendênci'1 
é não se casar no segmento de onde provém e o ideal é um grupo 
de irmãos espalhados pelos diferentes pontos do círculo formado 
pela aldeia (62>. Por isso costumam dizer que um homem casa do 
outro ' lado da aldeia. A esta altura, as mães já puderam formar 
opiniões sobre o jovem, seu aspecto, suas aptidões e funções rituais. 
E apenas neste sentido que podemos falar em ideal ligado ao casa
mento (63) . Em outras palavras, este tipo de escolha corresponde, 
na medida do possível, a algo desejável (mei) e deve ser visto como 
o resultado de uma escolha da "boa gente" (mê-mei), que faz as 
coisas como se deve, em oposição a tudo que é kakrit, comum e 
sem valor. 

A ênfase que se dá às relações afins no período da iniciação 
mostra que elas fazem parte integrante e são aspectos importantes 
destes ritos de passagem. Já vimos como se estabelece a relação 
sogro/ genro durante uma caçada à anta. 

Por outro lado, quando o mênõrõnu volta de uma caçada à 
onça ou de uma briga de marimbondo e se posta na praça ou no 
ngobe, sua sogra chega-se a ele, por trás, e aproxima a palma das 
mãos de seu ombro, sem tocá-lo (ã·prii), como que tornando pú-

_ 62 . Atualmente, a maior parte dos casamentos entre os XIKRIN se 
~o entre os do Pacajá e os do Kokorekre. Em 1969, de trinta e nove casais, 
vmte e quatro eram mistos, cinco casamentos eram entre indivíduos do Koko
rekre e três entre indivíduos do Pacajá. 

. ~3 . Havia na aldeia uma menina prometida a um rapaz que, finalmente 
dec1d1u c~ar.-se com outra jovem mais crescida. Foi decidido então, que a 
menina f1cana para seu irmão mais moço. 
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bJica a sua escolha. O jovem, porém, não é obrigado a aceitar a 
esposa indicada. _ 

Mas se o jovem menõrõnu parece aceitar a escolha, as relaçoes_ 
de troca se estabelecem de modo mais regular. O futuro genro 
traz da floresta uma cabeça de anta e a oferece (através de um 
mensageiro) a sua futura sogra. Esta, por sua vez, pode enviar-~e 
beiju ao ngobe, como pude observar durante uma expedição .na 
floresta. Se sua jovem esposa é uma kurêrêrê, o rapaz pode, m
cl usive, mandar-lhe carne diretamente. Seu sogro,. se gosta dele, 
fabrica-lhe um arco e flechas, ou qualquer outro objeto. 

Tudo isso indica que, mesmo- não podendo celebrar adequada
mente o ciclo completo de iniciação, o grupo continua enfatizando 
um aspecto essencial na vida dos jovens nesta categoria de idade: 
0 início da primeira fase do desenvolvimento do ciclo do gfl!Pº 
doméstico ou a integração paulatina do jovem a um grupo aflll1. 

Os menõrõnu e a vida sexual. Os ménõrõnu são extremamente 
conscientes de si e de seu aspecto. Freqüentemente pedem às irmãs 
que os pintem, depois de haverem escolhido, de comum acordo,. a 
pintura do dia <64>. Pela manhã, saem para a caça, os olhos p~
tados com carvão e seus gritos reúnem os rapazes fora da aldeia 
para a partida. A tarde, no atukbe, passam óleo de coco de babaçu 
nos cabelos e no corpo, pintam as pernas com urucu e escolhem 
um motivo de urucu para o rosto. Enfeitam-se com seus ornamentos 
característicos (ménõrõnu Kunhere); depois, pegando sua borduna 
(kô) ou a comprida flauta de bambu (poti-djari), ficam a conversar 
no ~tukbe, sentam no meio do ngobe, vão até o rio, visitam a casa 
materna ou, na época dos rituais, executam as d~~as. São real
mente muito bonitos, em geral em plena forma fisica; todos têm 
consciência deste fato e o grupo tem orgulho de seus mênõrõnu. 

Após receberem o estojo peniano (mudjê), podem te; relações 
sexuais e não lhes é difícil manter aventuras amorosas, se1a com as 
mulheres de categoria kurêrêrê, seja com as mulheres casadas q_ue 
os preferem como amantes. Neste último caso, tudo se passa muito 
discretamente. 

Há, além disso, düerentes possibilidades ou arra_njos. que pr~
porcionam aos ménõrõnu acesso às mulheres. Já assmalei a possi
bilidade de um jovem ter relações sexuais com a mulher de seu 
mé-kute-mê-okrin . 

A reação de um homem adulto, mekrare, , dian!e destas aven
turas entre os mênõrõna e as mulheres casadas e mais ou menos de 
aceitação. Citarei o exemplo seguinte: na aldeia, um menõrõnu, chefe 

64 . A pintura corporal é a mesm~ p~ra toda a categoria de ida~e. O 
motivo decorativo do rosto pode ficar a cnteno da mulher que executa a pmtura. 
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de categoria de idade e, além disso, muito bonito, era reconhecido 
abertamente como co-pai biológico dos filhos de uma mulher. 
Disseram-me que seu marido havia, anos atrás, brigado com um 
homem que tinha tido relações sexuais com sua primeira mulher. 
Quando perguntei de que modo ele encarava o relacionamento do 
menõrõnu com sua esposa atual, responderam-me que ele não dizia 
nada pois este ménõrõno era seu irmão classificatório (kamu kaok); 
se ele fosse um mê-bai-tem (estranho) ele teria brigado <65>. 

Aliás, os homens casados também têm, por seu lado, acesso 
às jovens kurêrêrê, às vezes prometidas aos ménõrõnu. Existem vá
rios tipos de troca que opõem os ménõrõnu e os mékrare enquanto 
categorias de idade. 

Se durante uma caçada, os mékrare estão na floresta, os 
méoõrÕnu podem ter acesso às suas esposas. A recíproca também 
é válida. Todavia, isto não ocorre sem um certo descontentamento. 

Se um mékrare briga com sua esposa e volta a dormir no ngobe, 
um ménõrõnu pode visitá-la, à noite, em sua própria casa. :b fre
qüente, nestes casos, a intervenção das mulheres da casa, a mãe e 
as irmãs . Se um homem mékrare ou ménõrõnu está na floresta, a 
mãe pode velar por sua filha, não permitindo que receba visitas 
noturnas. Se um homem abandona a esposa, elas farão pressão 
para que a situação se normalize, antes que procurem novas aventuras 
amorosas. 

Uma noite, na aldeia, um ménõrõnu fez uma visita noturna à 
jovem esposa do chefe Bep-karoti, falecido há cerca de dois meses. 
A irmã mais velha da jovem viúva fez um escândalo em plena 
noite, pois achava que o luto ainda não havia terminado.... ~arece 
que, neste caso, ela o fez, sobretudo, para manter as aparenc1as. 

Outro ménõrõnu fora morar na casa de sua mãe - fato pouco 
.comum - logo depois de ter desposado uma jovem viúva. Como 
a esposa não tinha mãe e irmãs, o jovem temia que um mékrare, 
cuja mulher havia tomado durante uma ausência mais longa do 
marido, lhe correspondesse do mesmo modo. Este tipo de atitude 
é visto com alguma condescendência; diziam que o novo marido era 
fraco, mole. 

Em certas circunstâncias, os mékrare e os ménõrõnu se entre
gam a uma troca generalizada de mulheres por categorias de idade 
invertidas. Os mékrare têm relações sexuais com as kurêrêrê e os 
ménõrõnu com as mékrapoyn mêkratum. Isto ocorre durante certos 
rituais ou devido a um arranjo de ordem profana. 

A um dado momento, durante um ritual Bep, trazem da flo
resta dois awari (troncos de buriti descascados) que são plantados na 

65 . Dois homens da CC!legoria mekrare que trocam de esposas estabelecem 
entre si, se este jú não é o caso, a relação de irmão (ka1nu kaok). 
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praça da aldeia, um a leste e outro a oeste. Os mêkrare dançam 
em volta de seu awari com as kurêrêrê, a leste, e os mênõrõno em 
volta do seu com as mékrapoyn-mékramti, a oeste . Em seguida 
cada grupo tem relações sexuais com as mulheres da categoria de 
idade inversa. 

O mesmo procedimento se verifica no momento do ritual de 
iniciação ligado à caça da anta e festa de nominação das Ngrei. 
Depois de caçada uma anta amarravam-lhe uma corda nas patas tra
seiras e outra nas patas dianteiras. Os mékrare e as mékurêrêrê puxa
vam de um lado os mênõrõnu e as mékrapoyn do outro. Em seguida, 
levando consigo as extremidades de uma longa corda atada em volta da 
anta, cada grupo de homens tinha, separadamente, relações sexuais 
com as mulheres da categoria de idade que ficava a seu lado. 

Na aldeia, durante o ritual mékutop, o atukbe era fechado, 
transformando-se numa cabana escura (kaê). De manhã cedo, após 
a volta de uma caçada, os dois chefes de categoria de idade ménõrõnu 
cantavam ao redor da praça. Todas as mulheres eram solicitadas 
a ir ao atukbe. Levavam seus bebês deixando os filhos maiores na 
aldeia com as velhas. No atukbe havia dois lados (amê-ano-ú) C66>. 
A troca era realizada entre categorias de idade, marido e mulher 
estando portanto no lado oposto. 

A última troca deste gênero e de cunho profano ocorreu há 
alguns anos quando os mêkrare, acompanhados das kurêrêrê foram 
ao rio Pium durante um mês e os mênõrõnu e as mékrapoyn ao 
Kamkro.kro no rio Seco. 

Atualmente a única troca deste gênero é feita à noite, depois 
de uma dança kworiikango, realizada na praça da aldeia. Durante 
esta dança os ménõrõnu colocam-se em frente as mékrapõyn . Pode 
ocorrer que uma escolha o jovem na frente do qual ela quer dançar 
(miet kaok) (67). Em seguida alguns deles, ou o grupo todo, vão 
até a floresta. 

Os mêkrare, atualmente, queixam-se da falta de jovens me
kurêrêrê para poder realizar as trocas adequadamente <68>. 

No plano do casamento. O ménõrõnu encontra-se diante de duas 
possibilidades em termos de casamento: primeiro casar cedo, pois a 
esposa que lhe havia sido prometida atinge a puberdade. Ele se 
submete, então, junto com a esposa, ao ritual da esteira. Os XIKRIN 
consideram, no entanto, que um homem que se casa cedo é mole 
(uabo, toi kete). -

66 . Não relacionados aos pontos cardeais. 
6 7 . Mlet: marido; kaok: não verdadeiro, amante. 
68 . Há realmente entre os XIKRIN uma falja de mulheres da categoria 

mepriotl·kurêrêrê. A sex-ratio parece, no entanto, estar se normalizando pouco 
a pouco. 
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Caso contrário, ele espera que sua esposa cresça, o que lhe 
permite, enquanto isso, tomar-se um minõrõnu-abateri <89>, o que 
Jhe confere prestígio. Geralmente um homem não gosta de desposar 
uma mulher que lhe possa dar um filho muito cedo, pois isso o 
fará passar rapidamente para a categoria mékrare <70>. J;: preciso 
lembrar que após o quarto filho um homem é considerado velho, 
mêbengêt, não importando sua idade real. E de nada adianta tor
nar-se um mébengit, sem ter adquirido uma sólida base de virilidade, 
experiência e prestígio. 

Os verdadeiros homens são aqueles que não pensam em se ca
sar muito cedo, que preferem ser por algum tempo ménõrõnu-tum 
ou abatori, expressão que os índios traduzem por "solteirão forte, 
duro". Estes últimos podiam ser os mentores dos jovens mégomaaõrõ. 
Escapam das responsabilidades da vida doméstica, podem movimen
tar-se facilmente e participar de expedições guerreiras. Embora não 
tenham poder de decisão nestas expedições, eles tomam parte ativa 
nelas, pelo menos tanto quanto os mêkrare, conseguindo assim adqui
rir prestígio como guerreiros. Tudo isto é muito mais difícil quando 
um homem tem filhos pequenos em cuja subsistência deve pensar ·e 
para quem é preciso amiúde observar todos os tipos de tabus. Veja-se 
o mito 6, onde um jovem índio recusa a ajuda de seu cunhado eàis 
este tem fiJhos e responsabilidades, enquanto ele é "duro" e pode agir 
sozinho. 

Se um ménõrõnu é, além disso, chefe de categoria de idade, ele 
goza de um prestígio que ultrapassa o de qualquer mêkranare. Os 
índios dizem que os mênõrõnu abatori são fortes, insensíveis à dor 
e não manüestavam ciúme, um defeito dos fracos. 

Registra-se, portanto, uma situação contraditória <71>. Um jovein 
mênõrõnu tenderá a retardar seu casamento se bem que o verdadeiro 

69 . Abatori: mais velho, mais forte. 
70. Entre os XIKRIN, um m~nõrõnu casado provocou quatro abor

tos sucessivos em sua mulher ao que parece, para permanecer na categoria de 
idade ménõrõnu. .Em 1971, levei para a aldeia uma indiazinha de treze anos 
que havia ficado por uns tempos em Goiânia. Seu tio já havia prometido sua 
filhinha de trb anos a um mãaõrõnu, mas agora ele queria que este jovem 
se casasse com sua sobrinha. O jovem mé!nõrõnu disse-me que não quecia 
ouvir falar ni5SO, pois ela poderia logo em seguida ficar grávida. Pretendiá 
esperar que sua pequena esposa crescesse. 

71 . 6 importante lembrar que os dois heróis míticos kukrut-bko e 
Kukrut-uíre são jovens gigantes, solteiros, que sem dúvida, representam um 
ideal: lutam contra monstros e combatem inimigos (mitos 16, 17, 18, 19). O 
mesmo foi observado por Nlmuendaju entre os Timbira ao se referir ao 
Pepye: "The pepye pursues quite diff erent aims. According to its myth two 
boys went into voluntary seclusion in order to grow up rapidly into strong 
youth, not in ordcr to hasten marriage but to avenge the death of their parents, 
who had been destroyed by a gigantic anthropofagous falcon" (1938:67). 

O autor em outro trecho esclarece: "Actually, undergoing all initiation · 
rites is or was essential for matrimony, but by no means implied immediate 
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prestígio só possa ser alcançado por um homem casado. Além disso, 
essa tendência é contrariada no nível do grupo doméstico: os sogros, 
e também às vezes, a mãe e as irmãs de um ménõrõnu, exercem 
pressões para que ele se case, forçando-o assim a abandonar a 
casa dos homens e a integrar-se num grupo doméstico, fundando sua 
própria família <72>. 

Os c:befes de categoria de idade ménõrõnu: os Ngô-kon-bori-nu. An
tigamente, os minõrõnu, uma vez iniciados (tratando-se sempre de 
um grupo reduzido de cinco a seis no máximo) tomavam-se social
mente homens verdadeiros, mému kumren. Enquanto categoria 
de idade integravam-se àqueles ménõrõnu, já iniciados, f armando c9m 
esses uma unidade. Era nesta ocasião que se dava a nomeação de 
dois novos chefes da categoria ménõrõnu se os que os precederam ·já 
haviam casado e suas esposas lhes dado um filho. Deve ficar c1aro 
que na categoria ménõrõno, enquanto unidade, sempre há diversas 
levas (ou grupos com idade diferente), uns entrando, através da ini
ciação, os nu (novos), e os outros, mais velhos, os tum, que vão saindo 
quando do nascimento do primeiro filho. 

Os índios dizem que para alguém ser designado ngô-kon-bori
·nu <73> " tem de ser pessoa direita e boa'~. De modo geral, o ngô-kon
·bori deverá saber corresponder aos valores reconhecidos como ideais 
para um homem, desempenhar suas atividades com responsabilidade 
e entusiasmo, ser solícito e possuidor de qualidades físicas e psico
lógicas que o predisponham a assumir esta função. Por outro lado, é 
preciso não subestimar a influência indireta de sua parentela, as funções 
e prestígio de seu pai, ou pais classificatórios, o número de seus i-ngêt 
e krobdjuo (amigos formais), o fato de ele ter herdado funções 
rituais etc ... 

Além disso, ser chefe de categoria de idade ménõrõnu ou pai do 
maracá, como os índios dizem, não implica absolutamente em exer
cício de autoridade. Um ngô-kon-bori é, antes de tudo, um exemplo 
para os outros, ele é aquele que os outros "aceitam seguir", devendo 
ser capaz de se entender com os outros ngô-kon-bori para poder 
coordenar as atividades. 

marriage, the age of initiates fluctuating between fifteen and twenty-five whi lc 
a young man rarely married before about twenty" (1938:67). 

72. O jovem Kongore que permaneceu um tempo entre os "civilizados" e 
entre os Gaviões de Mãe Maria, voltando à aldeia teve dificuldade em se rein
tegrar à vida tribal. Entretanto, o que mais o aborreceu, na época, foi a 
pressão exercida pelos seus parentes para que se casasse logo com a pequena 
Kokôno. Ele me disse que teria gastado, antes de tudo, de ser chefe da 
categoria de idade m~õrõnu e pai do maracá, como Bep-djare, que estava, 
quando voltou à aldeia, na mesma situação que ele. 

73 . Nga.koa: coit& com as quais são fabricados os maracás. Bori: tôco. 
Nu: novo. 
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Os ngô-kon-bori-nu recebem ordens diretas de um ngô-kon-bori
·tum (74) chefe dos mêkrare ou, mais freqüentemente, do chefe da 
aldeia ~gô-kon-bori-tum-abatori; se tomam por si mesmos uma de
cisão 'qualquer, devem submetê-la à aprovação do conselho e do 
chefe <75>. 

Após tomadas as decisões no conselho, devem servir principal
mente como exemplo. Se é o caso de empreender uma atividade, são 
os primeiros a partir. Na floresta suas funções se distinguem mais 
nitidamente. Quando toda a aldeia se desloca na mata, eles são en
carregados de abrir o caminho. Para isso partem de manhã cedo com 
seus maracás suspensos ao ombro, a fim de descobrir um novo acampa
mento no centro do qual colocam os maracás, limpando em seguida o 
caminho para que as famílias possam circular. 

Além disso, coordenam as atividades por ocasião de uma expe
dição de caça da categoria menõrõnu. Aquele entre os dois ngô-kon· 
-bori que se distinguir manifestamente como mais capaz, dirigirá as 
operações de modo mais sistemático. ~ ele quem constrói o abrigo 
para o pernoite, dá as ordens para que se cozinhe a carne, faz a 
divisão das cargas. Retomando, ele será o primeiro da fila a entrar na 
aldeia. 

Por ocasião de uma pescaria com timbó os dois ngô-kon-bori 
sãos os primeiros a entrar na água. 

Estão sen1pre cuidando de sua aparência o que estimula os outros 
a imitá-los, e podem deliberar qual a pintura do dia para sua categoria 
de idade. Eles desempenham também funções rituais, na medida em 
que são os "pais do maracá". Durante um meni-merêrê-mê, uma festa 
das mulheres, eles eram os únicos que dançavam com elas, um em 
frente e outro atrás, marcando o ritmo com seus maracás, jamais 
utilizados pelas mulheres. 

Fora disto, eles não se distinguem nitidamente dos outros menõ
rõnu, a não ser pelo fato de cumprir suas tarefas com mais entusiasmo. 
Podem gozar de certa autoridade sobre os mégomanõrõ de quem po
dem exigir serviços. Estas ordens, não estão ligadas a interesses parti
culares e sim a atividades comunitárias. Por outro lado, como já 

7 4 . O chefe da categoria dos mêkrare é geralmente chamado ngô-ko~
·bori-ou, capitão novo, em oposição ao chefe da aldeia. Mas em relação 
aos chefes mênõrõnu, ele é tum, por ser mais velho e antigo pai do maracá. 

75 . Voltemos novamente a Nimuendaju quando ele se refere aos lí
deres da classe de idade entre os Timbira: "The mamkye-ti . . . it is thcy who 
properly govern the age-classes. . .. only they havc the right to call together 
their class f ellows. . . These (mamkye-ti) are subject only to thc chiefs and 
council . . . I n theory the leaders are equal, actually the abler soon gains 
ascendenc.y, without however completely eclipsing his colleague. ln contrast 
to the chiefs, lhe mamkye-ti have no authority whatsoever beyond their class" 
(1938:63). 
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1nencionei, um chefe pode ser punido em nome de toda a categoria 
de idade por um mékramti de prestígio. 

Os maracás. O maracá (ngô-kon), sinal distintivo dos ngô-kon-bori, 
está simbolicamente ligado ao centro da praça. Os dois chefes, pais do 
maracá, devem sentar-se no meio (ipôkri) do ngobe. Simboliza ainda 
uma cabeça. Por ocasião de um ritual merêrêmê, os ngô-kon-bori 
recobrem o alto de seus maracás com penugem de urubu-rei e, no 
final da cerimônia, passam urucu sobre a penugem, exatamente como 
se faz com as cabeças dos que participaram das danças. O maracá, 
por outro lado, é usado para a demarcação de uma nova aldeia ou 
de um novo acampamento na floresta. Colocando os maracás nos 
galhos de uma árvore, os ngôkonbori apoderam-se de um espaço que 
deve ser reorganizado segundo o modelo tradicional. O universo 
XIKRIN constrói-se em redor do lugar consagrado pelos maracás e 
desenvolve-se sob a forma de círculos concêntricos: o lugar das cate
gorias de idade masculinas, no ngobe - me·rô·ã-krin - e na peri
feria, as residências femininas krinbe. Para os XIKRIN, a organi
zação do espaço habitado consiste em sentar-se (krin) em pontos equi
distantes do centro segundo o sexo e as categorias de idade masculinas. 

O maracá é o que há de mais sagrado e, portanto, de mais 
vulnerável para os XIKRIN. Sendo assim, somente os jovens ini
ciados, os ngôkonbori-nu, que não tem filhos, podem ser pais do 
maracá. 

Existe uma relação muito estreita entre o maracá e seu possuidor, 
que deve cercá-lo de grande cuidado e, à noite, amarrá-lo firmemente 
numa das vigas do atukbe. Esta relação entre o maracá e seu possuidor 
me foi revelada do seguinte modo: o índio Kongore contou-me uma 
vez o caso da morte de Tekore, um jovem que se afogou numa 
cachoeira em 1968. Antes de casar, Tekore havia sido ngôkonbori 
e possuía o maracá, símbolo distintivo de sua função. Um dia, ao 
acordar, percebeu que seu maracá estava no chão. Ele perguntou: 
"Quem foi? Quem botou meu maracá no chão?" Todos responderam 
negativamente. Então só poderia ter sido o seu mékarõn (espírito, 
imagem). Kongore me disse: "Foi por isto que ele morreu, é pre
ciso muita atenção com o maracá, o maracá é como uma criança 
pequena". 

A nomeação dos ngô-kon-bori. Um ngô-kon-bori-nu é nomeado e in
vestido com suas funções por um ngô-kon-bori-tum, geralmente o chefe 
àa aldeia (76). Não é, portanto, uma função herdada <77) . 

76. O chefe da aldeia transmite aos jovens chefes um certo know-how. 
Os índios dizem: "Um chefe novo segue os passos de um chefe velho ou 
vai atrás deleº. Na: novo; tum: velho. 

77. Como, por exemplo, privilégios ou funções rituais herdadas de um 
i-ngêt. 
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A outorga do maracá é feita durante uma cerimônia no fim 
do ritual mê-koka·tuk, que assim me foi descrita: ao por-do-sol os 
homens saem do atukbe e formam um círculo na praça. Eles saem na 
seguinte ordem: 1. apenas os ménõrõnu, 2. os mékranure, 3. uma 
parte dos mêkramti, 4. o resto dos mekramti, S . o chefe permanece 
sozinho no atukbe e 6. o chefe sai do atukbe segurando os maracás e 
dirige-se ao centro (ipôkri) do ngobe. Em seguida procura localizar 
os ngôkonbori e, dirigindo-se a um e depois a outro entrega-lhes os 
maracás. 

Os mênõrõnu enquanto categoria de idade atualmente. Os XIKRIN 
reali:raram um ritual de iniciação, um Bep e um mêkutop, por volta 
de 1958, quando estavam na aldeia grande do Kamok-kro-ti-djam 
perto do Motikre, na época em que os do Pacajá vieram reunir-se a 
eles. Na ocasião em que Frikel os encontrou na aldeia da Boca do 
Cateté em 1963, a maioria dos jovens tinha abandonado a aldeia e 
ido trabalhar junto aos regionais, não havendo casa dos homens. 

A casa dos homens, ou atukbe, foi reconstruída em princípios de 
I 969. Em fins de 1969, por ocasião de minha primeira estada na 
aldeia, havia nove mênõrõnu morando no atukbe '78>, dos quais quatro 
bem mais velhos, ou seja, que já deveriam (teoricamente) estar plena
mente iniciados. Dois dentre eles eram ngô-kon-bori-nu. Todos exe
cutavam, enquanto grupo corporativo, atividades em comum, como 
pesca, caça, construção de uma casa, danças etc. 

Idealmente, a unidade formada pelos mênõrõnu representa uma 
metade, em oposição aos mêkrare, homens casados e com filhos, que 
integram a outra metade. Este tipo de divisão ideal é nitidamente 
expresso no nível ritual e simbólico. Como no nível da realidade, 
porém, os mênõrõnu eram pouco numerosos, os mêkranure, homens 
com filhos pequenos, tendiam a se associar a eles para contrabalançar 
a vantagem numérica dos mêkrare. Foi assim que em 1969-71 eles 
formavam duas sociedades (ou metades). Os mênõrõnu e os mékranure 
que se havia associado a eles receberam o nome de me-be-tê-poi e os 
mêkrare de categoria mêkramti o nome de mê-tê-kre-kam-mrünhi (79) . 

Estes nomes, segundo os informantes, eram antigamente nomes de 
unidades de categoria de idade na aldeia do Kokorekre. Atividades 
como o trabalho da roça ou na pista de avião obedeciam a esta divisão. 

Em 1972 a situação estava um tanto mudada. Três mênõrõnu 
haviam casado. S6 restavam no atukbe jovens da categoria mêmudjênu. 

78. Três ménõrõnu casados viviam em casa da esposa. 
79 · Me-be-tê-poi: gente/ carrapato/ na folha, L 6, os que ficam juntos 

por longo tempo, sentados, de noite, DO ngobe, acordados, sem sentir cansaço. 
~é-d-kre~-mrii: "os que parecem ser picados por espinhos na nádega", i. 
e, os mais velhos, que ficavam pouco tempo Do ngobe, voltando cedo para 
as casas de suas esposas. 
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E, evidentemente, já não havia chefes ngô-kon-bori-nu. Eis porque, nes
te ano, o chefe da aldeia, Bemoti, colocou os mênõrõnu sob sua direção 
pessoal Para as atividades de ordem econômica os homens divi
diam-se em três grupos: de um lado os mêkranure e do outro os 
mêkramti. Finalmente, o pequeno grupo de menõrõnu, que ficava 
muito em casa de Bemoti, comendo lá e sendo pintados pela esposa 
do chefe, Nhiok-pú, a quem todos se referiam com respeito como 
nirua (mãe) ou tuyuwa (tia ou avó). Em resumo, apesar de dormir 
no atukbe, os mênõrõnu viviam segundo um esquema mais relacio
nado ao grupo doméstico do que à vida masculina tradicional desta 
categoria de idade. 

Para o trabalho da roça, os mékrare (mékranure e mêkramti) 
trabalhavam juntos. Os menõrõnu trabalhavam na roça do chefe Be
moti. Nas caçadas, como na caça ao porco-do-mato, que exige a 
participação de todos os homens da aldeia, os ménõrõnu ficavam sob 
a direção do chefe, em cuja casa todos os porcos mortos por um deles 
eram depositados. Bemoti encarregava-se depois de mandar carne às 
famílias dos mênõrõnu. Foi assim que, no decorrer deste ano, havia, 
por vezes, seis a oito porcos na casa do chefe. Se os ménõrõnu 
recebessem também batatas e bananas de suas mães e irm.ãs, a esposa 
do chefe lhes faria um grande beiju de costelas, alimento reservado a 
esta categoria. 

Nas expedições mais longas, na floresta, os mékranure separa
vam-se dos mêkramti, embora mantendo entre si uma troca contínua 
de alimentos. Os mênõrõnu, por seu lado, partiam sós. Se traziam 
peixe, castanhas ou jenipapo ofereciam-nos geralmente às mães, irmãs 
ou à esposa do chefe Bemoti. 

As perspectivas, por ocasião de minha partida em julho de 1972, 
eram as seguintes: havia um grande grupo de mêbengodju em idade 
de entrar para o ngobe e abandonar a casa materna. Entre eles 
encontrava-se o filho do chefe. Este me dizia que pretendia promover 
uma iniciação (mê-kutop) para seu filho, e que aproveitaria a ocasião 
para iniciar todos os mêbengodju e os mênõrõnu . Os preparativos já 
haviam começado, pois todos deviam possuir um okopari (enfeite de 
cabeça feito com penas de arara). As mulheres fiavam algodão e os 
homens colecionavam penas de cauda de arara. O chefe guardava 
as penas de todos os mênõrõnu em seu estojo para penas (potik-pú). 
Os índios tencionavam fazer uma excursão até as cabeceiras do rio 
Seco para buscar a cera necessária para a confecção dos capacetes do 
mêlaatop. 

As relações entre mênõrõnu e mekrare. Embora os ménõrõnu, do 
ponto de vista hierárquico, . sejam subordinados aos mêkrare e não 
tenham qualquer autoridade no plano jurídico e político, também é 
verdade que eles são homens feitos, na plenitude da idade, dominando 
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todas as técnicas que um homem deve adquirir e participando de 
todas as atividades masculinas. 

Por outro lado, os chefes desta categoria, os ngô-kon-bori-nu estão 
relacionados ao que há de mais sagrado: os maracás e o meio da 
aldeia, símbolo do centro do mundo. 

Muito mais do que os mékrare, dispersos entre os diferentes 
grupos domésticos, os mênõrõnu formam um grupo corporativo que 
atua de maneira bastante homogênea. A emulação é muito maior 
entre eles do que entre os mêkrue. 

Vimos que, no plano sexual, as possibilidades oferecidas aos 
ménõrõnu não lhes são inteiramente desvantajosas. Mas não é apenas 
neste plano que mênõrõnu e mêkrare se opõem e se completam . 

Em todas as atividades esportivas estas duas categorias de idade 
formam campos opostos (80), embora em pé de igualdade. No de
correr da vida ritual, as mulheres formam um bloco único, enquanto 
os homens se dividem, segundo o critério da categoria de idade, em 
dois blocos complementares e não hierarquizados (81). 

No plano político, a existência de dois chefes de categoria de 
idade ativos mostra que eles formam uma entidade legal. Embora 
hierarquicamente inferiores aos mékrare, há canais legais (ngô-kon
·bori-tum ~ ngô-kon-bori-nu) para transmitir as ordens e, em se
guida, a categoria de idade se organiza como um todo que funciona 
de modo independente, o que não quer absolutamente dizer que 
tenham, enquanto grupo, quaisquer direitos. Pelo contrário, eles nada 
possuem. A carne que trazem nunca lhes pertence. Se encontram 
jabutis na floresta, eles devem automaticamente remetê-los aos mékra
re. Eles carregam a caça porém jamais esquartejam e repartem a 
caça trazida à aldeia. Durante uma expedição destinada ao aprovisio
namento de taquara para a confecção de flechas eles devem dar todo 
o produto de seus esforços aos mêkrare. Assim, conheci um mékra· 
nure, que havia abandonado provisoriamente sua esposa e voltara a 
viver no ngobe, ser obrigado a entregar toda a sua provisão de ta
quaras ao chefe. Os mênõrõnu não possuem roças por não serem 
casados e dependem de suas famílias para alimentar-se. Seus orna
mentos e objetos pessoais, eles os guardam em casa das irmãs. 

Vimos na parte histórica, que a cisão de um grupo podia ocorrer 
ao longo de~tas duas categorias de idade (cfr. p. 25). A ruptura, no 
caso da aldeia do Porekm foi provocada pelos mênõrõnu, justamente 
aqueles que não têm autoridade, e que acusavam os mékrare de 
apossar-se de suas jovens esposas. Mas a cisão apenas era viável 

80. O esporte mais comum é o combate com flechas emboladas (aben 
kamluru). As brigas de marimbondo realiz.am-se tamb6m por categoria de 
idade. 

81. Vide a descrição do ritual mêrêrêmê, p. 189. 
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se os mêkranure (homens que têm filhos pequenos) se aliassem aos 
mênõrõnu e que estes, por sua vez, possuíssem em suas fileiras um 
certo número de ménõrõnu-tum com experiência e casados. E isto 
pode acontecer. Vimos como, em 1971, ménõrõnu e mékranure pro
curaram formar uma sociedade. A categoria mêknnure não tem ainda 
nenhum prestígio dentro da categoria mêkrare, não diferindo dos 
ménõrõnu no plano político, e estas duas categorias têm a tendência 
de formar um bloco quando as circunstâncias o permitem, o que 
lhes possibilita contrabalançar com vantagem os mêknmti, seus . supenores. 

Percebe-se, assim, que as categorias de idade são unidades que 
tendem à formação de metades. 

O ideal seria o equilíbrio entre as metades, consideradas iguais 
no nível ritual e em posição de hierarquia gradativa, na vida 
profana. Entretanto, aspectos como a distribuição demográfica das 
categorias de idade assim como o caráter e prestígio das pessoas 
envolvidas num certo momento histórico, podem levar a um remane
jamento destas unidades ou à cisão do grupo. A cisão sempre se 
dava ao longo das metades, isto é, formavam-se dois grupos, mas 
na verdade dependia da relação de forças entre três unidades: os 
ménõrõnu, os mékranure e os mékramti (mébengêt) (82). 

VII - A categoria mê-kra-re (83) 

Os mêkrare e o grupo doméstico. A categoria de idade dos mêkrare 
divide-se em três subcategorias: os mêkranure, homens casados com 
um, dois ou três filhos; os mêkramti (ou mêkrakramti), homens ma
duros com quatro filhos ou mais; estes podem ser confundidos com a 
subcategoria mébengêt, homens maduros ou velhos. A acentuação na 
última sílaba é o sinal que distingue o grau de ancianidade. 

Com o casamento, o homem passa a viver na casa de sua esposa, 
seguindo, portanto, a regra de residência uxorilocal. Ao que parece, 
antigamente ele continuava na casa dos homens até o nascimento do 
primeiro filho. Atualmente, entretanto, a vida no atukbe sofreu certas 
restrições. Várias das atividades que tinham lugar no atukbe passa-

82 . Relembramos aqui a atuação do mP.nõrõnu-tum, Bemoti, no epis6-
dio de Las Casas (cfr. p. 33). Em 1971, ficou claro para mim o papel desen
volvido pelos dois ménõrõnu Kongore e Bep-djarc. Em 1972, depois do nasci
mento do primeiro filho, estes dois índios passaram a categoria mékranore, e 
a categoria mênorõnu, demograficamente fraca, de repente, esvaziou-se. Vol
t arei a falar destes dois jovens, no último capítulo, quando trato das mudanças 
ocorridas entre 1974-75, época em que o grupo passou a viver sob a tutela 
da FUNAI. 

83 . Mé-kra-re: pessoas com filhos. 
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ram a ser realizadas nas casas (esquartejamento, repartição e preparo 
da carne; artesanato); hoje em dia a casa dos homens só reaparece, 
por alguns dias, como centro de tod~s as atividades masculinas por 
ocasião dos rituais. Por outro lado, os rapazes são introduzidos mais 
tardiamente na casa dos homens, numa idade em que já não há mais 
a necessidade de permanecerem continuamente cercados pelos mais 
velhos. 

O término das expedições guerreiras fez com que diminuísse a 
premência de um local reservado aos guerreiros. Os homens casados 
tendem então a deixar em seguida o atukbe para se integrarem 
na família de suas esposas. O atukbe permanece essencialmente como 
dormitório dos celibatários, centro de reunião que precede as atividades 
cotidianas, um lugar de reunião onde, após uma caçada, os homens 
podem conversar informalmente, assim como casa das máscaras du
rante um ritual Aruanã. 

A integração do jovem em sua nova família é lenta e só se 
completa com a idade, quando ele tiver um filho seu, ou quando se 
tornar, com o tempo, o homem mais idoso da casa. Quanto maior 
for a família de sua esposa maior será a distância social entre um 
homem e seus afins, distância que se traduz pelo grau de pyaám 
que ele terá para com eles. O fato de continuar um menõrõnu e 
participar de todas as atividades, tanto profanas como rituais, desta 
categoria de idade, permite ao jovem uma integração gradual ao 
grupo doméstico da esposa. Por outro lado, ele continua, até o 
nascimento do primeiro filho, a tomar as refeições em casa de sua 
mãe ou irmã e também são elas que continuam a pintá-lo. 

Atualmente, como conseqüência direta do decréscimo demográ
fico, e em parte em virtude da participação dos jovens numa economia 
dependente do mercado regional, os jovens XIKRIN se integram mais 
rapidamente em suas novas famílias. Aí o genro é geralmente bem
-vindo e adquire bastante cedo uma posição equiparável à dos mais 
velhos. Em alguns casos, quando os sogros já morreram, ou quando 
resta apenas uma viúva, os jovens se transformam, ainda n1ais rapida
mente, em homens responsáveis. 

Quando nasce o primeiro filho de um homem, este se separa 
definitivamente de sua casa natal, aproximando-se cada vez mais de 
sua esposa, a fim de formar com ela e os filhos uma unidade inde
pendente. Esta aproximação é feita às custas de suas relações com 
sua irmã; de repente não é mais ela que o pintará, e tampouco ele 
continuará a comer em sua casa. Num outro plano, no entanto, os 
laços entre irmão e irmã permanecem bastante estreitos. Ela continua 
a lhe enviar bananas, batata-doce, freqüentemente de sua qualidade 
preferida. Quando ele está doente, suas irmãs acorrem e lhe aplicam 
as defumações. São igualmente elas que ferem a testa e emitem o 
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chóro ritual depois de uma briga de marimbondo (nunca a esposa);· 
se ele acha que sua casa é freqüentada pelos mêkarõn (espíritos dos 
mortos), poderá passar a morar com sua família, provisoriamente, na 
casa de suas irmãs. 

Em sua nova família um homem cria laços mais estreitos com 
seu sogro, em detrimento de suas relações. com seu próprio pai. Já 
vimos que entre os XIKRIN um . sogro p<;>de transmitir bens e privi
légios (nekrei) a seu geuro (idjumrengêt kukrodjo) para que este, por 
sua vez, os transmita ao tabdjuo do doador. Se uma sogra realmente 
gostar de seu genro fará tudo para seu bem-estar e observará o res
guardo quando ele estiver doente. Cuidará de que outros homens não 
se ap~oximem de sua filha quando ·e1e· estiver ausente. Se ocorrer 
que a esposa de um homem venha a falecer, sua sogra poderá pe .. 
dir-lhe que se case com uma outra de suas filhas, caso isso seja 
possível, para que ele possa permanecer na casa. 

As relações entre os cônjuges de diferentes irmãs podem variar, 
desde a indiferença - dado que a falll11ia extensa, vivendo sob o 
mesmo teto, não é uma unidade corporativa - até uma intimidade 
descontraída, se os maridos das irmãs são companheiros da mesma 
categoria de idade. 

Em sua casa natal, o pai de um homem tenderá a aproximar-se 
n1ais do marido de sua filha, que passou a morar sob seu teto, e a 
relação entre o marido da irmã e o irmão .da esposa é de extrema 
evitação. 

Por outro lado, acentua-se, no nível do grupo doméstico, a dis
tância entre um pai e seu filho e entre irmãos, processo que data da 
época em que os meninos foram retirados da casa natal e introduzidos 
na casa dos homens. O homem XIKRIN diz sentir pyaám (respeito, 
distância social) para com seu pai e irmãos <84>. 

Quando perguntei a um informante por que ele não havia apren
dido a trançar cestos, arte em que seu pai era mestre, respondeu-me 
que .ele tinha muita vergonha de seu pai (pyaún kumei). Quando, 
um dia um médico que estava na aldeia pediu a dois irmãos (da cate
goria mekrare) que ficassem um ao lado do outro para comparar 
a estatura, tal foi o embaraço dos dois que o médico nada conseguiu. 

Realmente um homem sente pyaám com relação aos seus irmãos 
que moram agora em outras casas. Um homem não vai jamais à 
casa de seu irmão, mesmo se este está doente. No entanto, num 
outro plano, os laços entre um pai e seu filho e entre irmãos perma
necem bastante fortes. :a um grupo de irmãos que se encarrega de 
promover a festa de seu filho ou filha, reais ou classificatórios (kra) 
por ocasião dos rituais de nominação, iniciação e casamento. Mesmo 

. 
· 84 . FJe diz não sentir pyaárn para com sua mãe e um pyaám muito 

atenuado para com a irmã. 
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não indo visitar o seu irmão doente, um homem manifestará uma 
extrema inquietude, observará os tabus e não irá caçar. Por outro 
lado, é sua mulher quem irá à casa de seu irmão, onde aplicará, 
com as irmãs de seu esposo, as defumações. 

Ao que parece, os homens de maior prestígio (mê-mei) são os 
que mais manifestam atitude de evitação, entre pai e filhos, ou entre 
irmãos, no plano da convivência cotidiana, embora sejam, ao mesmo 
tempo, os mais intimamente relacionados no nível político. Entre os 
XIKRIN, a chefia tende a ser transmitida de um pai para filho, ou de 
irmão a outro. Isso não é obrigatório nem está especificamente rela
cionado ao grupo doméstico, pprém, é um processo que se efetiva 
no nível político, ou seja, no nível das categorias de idade masculinas 
e da nomeação dos ngôkonbori-nu. 

Os choros rituais mais impressionantes que tive ocasião de pre
senciar foram aqueles de um homem pela morte de seu pai <Ss>. Certa 
noite, depois da morte do velho chefe Bep-Karoti, os hon1ens no meio 
da praça começaram a entoar o canto do porco do mato (angro 
mêtóro), preparando-se para uma caçada coletiva que seria realizada 
no dia seguinte. Em dado momento, motivado por uma saudade 
passageira, seu filho começou a chorar em silêncio, assim ficando 
por uns minutos. De repente, e isto antes de estourar num soluço 
incontrolável, emitiu o choro ritual até se acalmar. Os homens na 
praça silenciaram, retomando o canto somente depois de um certo 
tempo <86>. 

Note-se que no mito sobre a origem dos "cristãos" (mito 51), 
em meio à debandada geral, a única relação que é expressa e pre
servada é aquela que forma o triângulo pai, filho e amigo formal. 

Os mêkrare enquanto membros de uma categoria de idade. Unia vez 
que os homens passam a fazer parte da categoria de idade mêkrare, 
manifesta-se, no seu relacionamento mútuo, um processo de mudança. 

Se bem que os mêkrare permaneçam um grupo corporativo, dado 
que eles trabalham em conjunto na roça, vão caçar em conjunto ou 
divididos em subcategorias de idade (mêkranure/mêkramti), e se bem 
que fiquem sentados juntos nas reuniões no ngobe, vão pouco a pouco 
se libertando das atitudes e comportamentos estereotipados, das rela-

85 . Contrariamente ao que se poderia supor, não são somente as mu
lheres que emitem o choro ritual. Também os homens o fazem, ainda que 
menos freqüentemente e num outro tom (como acontece com os cantos). 
Existem, aliás, vários tipos de choros formais. Um mito conta que, antiga
mente, somente existiam três choros formais, o ngroa-latê, o kanhenhetê e o 
~otatum-tê. Mas um tal de Nhiokangore "ouviu" choros novos. Segundo os 
informantes, "ele fez muitos choros bonitos.'' 

86 . Quando as mulheres, nas mesmas ocasiões, emitem os choros rituais, 
os homens não param de cantar. · · , 
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ções extremamente igualitárias e deste esprit de corps muito marcante 
que vigora entre os mênõrõnu. Os mêkrare, devido à sua posição 
nos diferentes grupos domésticos, solicitados por novos grupos de 
parentes e preocupados em travar novas relações, permanecem, em 
certa medida, independentes uns dos outros. Este distanciamento 
social separa, de algum modo, todos os mêkrare uns dos outros. Os 
homens afirmam que, diferentemente das mulheres, eles não conver
sam entre si quando estão na aldeia. S6 se dirigem livremente aos 
outros quando estão na floresta. 

Por outro lado, cada mêkrare tende a desenvolver, em particular, 
suas aptidões pessoais. Embora todos se dediquem a tarefas comuns, 
alguns preferem caçar ou pescar, acabando por se tornar superiores 
em uma ou outra dessas atividades. No plano do artesanato certos 
indivíduos tendem a se especializar na confecção de determinados 
objetos ou ornamentos. Um homem que se distingue por ser bom 
fabricante de cestos é geralmente dispensado do trabalho na roça 
durante um ou dois dias, a fim de que possa se dedicar a esta atividade. 

Em oposição aos mênõrõnure, um mêkrare goza de maior li
berdade para decidir sobre as suas atividades e seu tempo; há, por
tanto, no nível desta categoria uma tendência à individualização. 

O sistema político. As iniciativas, as decisões e as ordens quanto 
a tópicos de ordem geral no nível da comunidade emanam dos mêkrare; 
as questões de ordem política são propostas e resolvidas no ngobe, 
ou conselho, do qual participam todos os homens, desde a categoria 
mêgomanõrõ, testemunhas silenciosas que esperam ser introduzidas no 
centro (ipôkri), até os velhos mêbengêt, testemunhas mais distanciadas 
por se confundirem com o círculo de casas de onde proferem seus 
discursos. 

Após o nascimento de seu primeiro filho, o jovem pai é reinte
grado ao ngobe como novo membro da categoria de idade mêkrare. 
Na ocasião usa um enorme labrete vermelho (akokako-kamrik) que 
simboliza seu novo status, ou seja, o de um homem com direitos a 
participar ativamente na vida política e a desenvolver a oratória, 
característica ligada essencialmente ao prestígio e ao poder. N~o se 
trata, porém, de uma passagem brusca. Os mêkranure não fazem 
djscursos e, do ponto de vista hierárquico ligado à influência política, 
eles estão no ponto mais baixo da escala. 

O ngô-kon-bori-nu, chefe da categoria mêkrare. Entre os XIKRIN 
a chefia apresenta-se da forma seguinte: há dois líderes da categoria 
méoõrõnu, um chefe da categoria mêkrare e um chefe de aldeia, 
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esta .. ordem representando uma gradação hierárqu~ca, todos, poré~,. 
sendo designados pelo mesmo termo: Ngô-ko!l·bo'! <~7~ . . 

Com 0 casamento, um chefe da categoria 11!.enoronu perde. seH 
direito ao maracá css>. Na nova categoria dos me~re ele cont~ua. 
potencialmente um ngô·kon-bori; mas do ~onto de vista. formal! ~evido 
à severa hierarquia dentro desta categoria, sua carreira pohtica, se 
for o caso, apenas se consolidará com o tempo. 

.Surge, pouco a i:ouco, da. categoria ~ékramti, ~u .seja, dos 
homens maduros, o ngo-kon-bon-nu, expressao que os indios tradu
zent por "chefe de turma", capitão novo, encarrega~o. Ele é reco
nhecido por consenso dos mek.!_8re e d<!. chefe da aldeia. O seu rec_?
nhecimento como chefe dos mekrare nao depende de uma nomeaç~o . 
oficial, p9is é um antigo chefe da categoria ll!é~õrõnu e a sua no~ 
meação data desta época, sendo apenas necessana ... uma reto!11ada do 
título que ele havia abandonado ao casar-se: ngo-kon-bon·no, o~, 
agora, amikôt-kutê-me-oba (aquele que os outros seguem). 

Ele continua a servir de exemplo, dirigindo o trabalho na roça 
ou as excursões à floresta embora não dê diretamente nenhuma ordeµi, 
nem se dirija formalmente ao ngobe. Ele é simplesmente primos. ~ter 
pares. Os índios definem sua função do mesmo modo que definiam 
a função de um chefe menõrõno: , "~le vai n~ frente e os ~utro~ 
companheiros (rô·ã-abatori) vão atras . Os mais aculturados dizem . . 
"É 0 encarregado dos trabalhadores, ele também trabalha". 

Além das qualidades que deve ter um chefe da catego~ia menõ· 
rõnure ele deverá ter adquirido com o tempo uma maturidade que 
lhe pe;mita julgar com o_?jetiyidade,. interessar-se pelos. problemas ge
rais da comunidade e nao dizer coisas erradas. Um informante me 
disse: "Buatié fala pouco mas não fala besteira". 

É geralmente encorajado .f'O.r aqueles que lhe. dão apoio. Uma 
noite o jovem Buatié tentou, timidamente, pronuncia~ algumas f~ase~ 
sob forma de discurso formaJ; no mesmo momento ouviu-se ui;n ho. ho. 
Até mesmo as mulheres de seu segmento aprovaram e encora1aram-no. 

Ele está entretanto, sujeito a sanções. Uma noite, quando está
vamos na flo;esta durante uma expedição de caça, Buatié exasperou-se, 
perdeu a paciên~ia, bateu em sua mulher e jogou sua filha a uma 

87. Há uma observação de Nimuendaju a respeito. ~a ~hefia ~ntre. os 
Xerente: "Oddly enough, this important office lacks a d1~ttnctive des1gnation, 
for the chiefs are called by the same term, kwatrprekrada, as the leaders of 
the societies" (1942:13). . . . .. 

88. Seria interessante citar aqui um dado recolhtdo .por N•f!luendaJu, e 
cit~d9 por Lowie, entre os Kayap6 de Pau D' Arco:, ºN1muenda1u was . tql.d 
that. they [the chiefs of the younger men of the men s class] renounced the1~ 
positi.on on becoming fathers, but questions the accuracy of the statement 
(1943:634-5). Posso afirmar que a informação dos índios é correta. "· 
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distância de três metros. A reprovação foi geral e durante dois dias 
ele não apareceu no ngobe. 

Muitas vezes é incumbido de tarefas de difícil execução como, 
por exemplo, levar a cabo uma expedição de coleta em uma região 
afastada e de acesso precário. Antigamente dirigia expçdições guerrei
ras. Em 1970, o ngô-kon-bori Buatié foi encarregado de estrangular 
uma menina paralítica que se transformara em peso morto para a 
tribo. Suas funções são reforçadas quando fica com parte dos índios 
na floresta. No entanto, mesmo na floresta, é um velho mébengêt, 
na ausência do chefe da aldeia, quem pronuncia os discursos formais 
e transmite as ordens para todo o acampamento. 

Embora não seja sempre o caso, acredita-se que o ngô-kon-bori-nu 
deveria ter sua casa localizada em frente à do ·chefe da aldeia, isto é, 
do lado oposto da praça. Além disso, sua esposa é chefe da sociedade 
das mulheres. Ao que parece, a personalidade da esposa exerce alguma 
influência na sua escolha para ngô-kon-bori-nu (89). 

Atualmente, a função do ngô·kon·bori-nu está essencialmente rela
cionada às atividades econômicas. No plano da autoridade, que emana 
do prestígio (capacidade de influenciar e persuadir), ele permanece 
hierarquicamente inferior aos "velhos" mêbengêt enquanto categoria, 
e ao chefe da aldeia em particular. 

Se ele adoece, um outro ngô-kon-bori, antigo chefe da categoria 
menõrõnu, pode substituí-lo. 

O ngô-kon-bori-tum, chefe da aldeia. Em geral, aquele que tiver 
desempenhaao as funções de ngô-kon-bori-nu dos mékrare passará 
à chefia de toda 'a aldeia, embora ninguém afirme o caráter obrigatório 
destà transição (90). · 

Nesta ocasião ele passa a ser chamado de tari-mê-oba djuoy ou 
ami~kôt-kutê-mê-oba-cljuoy, "aquele que todos seguem de verdade". 

Um chefe de aldeia diferencia-se dos outros indivíduos por não 
ruais trabalhar. Já não é "chefe de turma", e não está mais vinculado 
às atividades econômicas corporativas. Todos os homens são mê-opein 
(trabalhadores); um tari-mê-oba-djuoy não trabalha (opein kete). 

A noção de trabalho deve ser esclarecida. As atividades de caça 
e de guerra (91) são atividades de prestígio. O artesanato é uma forma 

89. Quando perguntei a uma mulher quem era o novo ngô-kon-bori-nu, 
ela me respondeu: "Buatié, porque a mulher dele é boa (Buatié prõ mel)". 

. 90. Recordemos aqui uma observação de Nimue.ndaju sobre os Timbira: 
''The elections gladly confer the chief s dignity on old mamkyé ti, who by 
guiding others from an early age, has acquired experience in leadership. But 
this is by no means the rule" (1938:71). . 

91. A caça é um dos tópicos preferidos nas conversas dos XIKRIN. 
Para compreender o significado desta atividade e o papel de destaque que 
ela ocupa na vida dos XIKRIN é preciso ter ouvido o relato de al~a 
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d 1. a-0 pessoal Não se pode também considerar como trabalho e rea 1zaç · . . . h f "' f 
as atividades cotidianas de tipo rot1ne1ro. O que o c ~ e n8:0 az 
é associar-se ao mêkrare quando estes, enquanto categona d~ 1dad_e, 
ear am uma tarefa comum. Não trabalha na roça coletiva dos 

r ~re nem participa ativamente de uma expedição de coleta <92> • 
;1ossui ~ma grande roça na qual trabalha freqüentemente, embora 
sejam os mêaõrõna os encarregados de a~a~r ... as á~ores, fazer a 
queimada, e uma parte do plantio. A retrtbu1~ao é feita sob fo~ 
de presente de alimentos. Na é~a da colheita, sua esp~sa reune 
grupos de mulheres da aldeia para a1udá-la e também elas sao recom
pensadas. Em 1972, os jovens mênõrõnu estavam pagando (paya) sua 
iniciação trabalhando nesta roça; era intenção do chefe promover ele 
mesmo esta iniciação, arcando com as despesas. 

Quando se constrói uma nova aldeia os homens encarregam-se 
de construir a casa do chefe, sendo tal trabalho retribuído con;i uma 
refeição. Mas todo mêkrare de prestígio pode promover este tipo de 
"mutirão". 

O chefe nunca participa das atividades ligadas .ªº merc~do re
gional, como a safra d~ c~tanha~o-~a~~ ou a mar1sc~. Ma1~ uma 
vez estas atividades estao ligadas a dtvisao em categonas de idade, 
acrescentando-lhe assim mais uma função. Geralmente os homens, 
sobretudo os mênõrõnure, dão ao chefe uma parte da coleta. , . 

Além da chefia (ngô-kon-bori), de ordem puramente pohttca, 
há duas outras funções de natureza ritual, o kaben djuoy <

93
> e o 

ngre-nhõ-ngô (94) , herdadas de um i-ngêt, mas tão ~restigiadas ~uanto 
a função de ngô-kon-bori. Quando se pergunta aos 1nf ormantes quem 

• A f "' (95) manda na aldeia", sempre enumeram con1untamente as tres unçoes · 

caçada feito nos mínimos detalhes, e acompanhado por toda uma mí.mica. 
Do m;smo modo, os grandes feitos guerreiros são ~elatados de mo~o . vivo e 
colorido, embora passados dez a quinze anos depois de sua ocorrenc•~: 

92 . Quando, por exemplo, eu os acompanhei à fl_?resta por ocas1ao. de 
uma expedição de coleta de taquara para. ~ confecça? .de flechas, foi o 
chefe da aldeia quem dirigiu toda a exped1çao a_.!é _o_ últuno ~ampamento. 
A partir daí, os homens sozinhos, mékrare e ~enoronur~ parhram para a 
serra das Flechas, onde permaneceram quatrg _di~s, expediçao esta a cargo 
do ugô-kon·bori-nu, Buatié. Na volta, os menoronure deram parte de suas 
taquaras ao chefe. 

93 . Kaben-djuoy: falar de verdade. , 
94 . Ngre-nhõ-ngô ou 111ô-ngre-djuoy: cantar, na agua, de verdade -

Chefe de cerimonial. , 
95. Citaremos uma anotação de Nimuendaju a respeito dos Kayapo G<?

rotire e de Pau d' Arco: "Heralds occurred among both the bordes, but the1r 
prestige did not approach that of their Apinayé counterparts. On the other 
hand tbe precentors play a greater role than among tbe Timblra'', (O ~fo 
é meu) (1943:635). Turner, pelo contrário, nega estas funçõ~s entre os ~C?rohre: 
"There are no auxiliary offices such as age-set Jeaders, ntual authont1es, or 
'"heralds"' ( 1965: 89). 
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. O kaben-djuoy é aquele que fala realmente bem, por oposição 
a todos os outros que não têm esse privilégio e que são kaben punú 
(os que falam mal). Os indivíduos que herdam esta função têm o 
direito de declamar em tom cerimonial um pequeno discurso de con
teúdo formal (um ben ou bendiri) por ocasião de certos rituais. A 
origem desta função é contada no mito do "jabuti falante" (mito 20). 

Vários kabea-djuoy podiam existir em uma aldeia mas atualmente 
há apenas um, que é ao mesmo tempo chefe da aldeia. Pessoalmente 
vi o kaben-djuoy atuar em três ocasiões: quando dirigiu os cantos 
cerimoniais por ocasião de um ritual, o mêrirêmê; na nominação 
ocorrida na festa do milho novo, quando o kaben-djuoy, depois de 
proferir seu discurso cerimonial (ben), atribuiu nomes cerimoniais a 
todas as crianças; e, finalmente, por ocasião de uma caçada imprevista 
aos porcos-do-mato: um índio tinha descoberto as pegadas de um 
bando de porcos queixadas nos arredores. Voltou correndo para avisar 
os demais. Os homens se reuniram rapidamente no meio da praça para 
executar a dança do "porcão", e o kaben-djuoy colocou-se em frente 
aos homens e pronunciou seu ben. Ao mesmo tempo, as viúvas 
responderam de suas casas com o choro ritual e a oferenda de sangue 
à memória de seus maridos falecidos que não participavam mais 
destas expedições de caça. 

Ser ngre-nhõ-ngô-djuoy é igualmente função cerimonial herdada 
de um i-ngêt e que assume um papel importante por ocasião de 
certos rituais. Eu pessoalmente vi, em 1969, o ngre-nhõ-ngô-djuoy 
dirigir os cantos e danças propiciatórios antes da destruição de um 
ninho de marimbondos. 

Não sei se antigamente cada um dos chefes cerimoniais assumia 
funções específicas durante os diferentes rituais. Há, atualmente, na 
aldei,a, apenas um ngre-nhõ-djuoy. 

O fato de citar ao mesmo tempo as funções ligadas à chefia e. 
à liderança de atividades rituais mostra que, no nível da direção da 
aldeia, a autoridade é bastante difusa (por oposição aos chefes de 
categoria de idade, cujo raio de ação é específico e limitado) e, em 
segundo lugar, parece que a função política e profana de chefia assim 
como as funções rituais estão intimamente associadas na mente do 
informante, que lhes dá o mesmo peso <96>. Isto é, os que possuem 
autor~dade são os mê-mei, a boa gente, que sabem como fazer o que 
se deye fazer. 

· 9~ . Citarei mais uma vez Nimue~daju: "Strictly speaking, the chiefs are 
reliev.ed of political control, because private and public life is restricted &y 
an omnipresent ceremonial. .. " (1938:71). Se isto não é mais o caso · hoje, 
os ~~efes tendo assumido um papel .de mai~r destaque, parece, porém, .corres-
ponder a uma situação no passado. · 
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o chefe da aldeia, no entanto, possui, atualmente, uma autoridade 
incontestável e sua função se diferencia nitidamente das duas outras; 
de natureza ritual. Isto talvez se deva ao enfraquecimento da vi~da 
ritual e à situação de contato. Por outro lado, o chefe da aldeia, 
Bem~ti, é também kaben-cljuoy, o que pode aumentar seu prestígio. 

As duas funções, mesmo assim, são independentes <97> ainda 
quando reunidas num mesmo indivíduo. Um exemplo esclarece o 
caso. Perguntei uma vez a respeito de um índio do Pacajá, que .. um 
informante me afirmou, à guisa de caçoada, ser benadjuro-bri (capi
tão sapo), se ele poderia se tornar chefe. Respondeu-me negativamente, 
pois ele não tinha sido ngô-konbori (chefe de categoria de idade), 
havia casado muito cedo (mé-kamro) sendo portanto fraco, e não 
havia matado nenhum inimigo. Trata-se, é claro, de racionalizações, 
para corresponder a um ideal. O informante não citou, porém,. a 
função ritual como requisito para a chefia. Além disso, o velho 
chefe Bep-karoti, assim como seu filho, o jovem Buatié, o novo 
ngô-kon-bori dos mêkrare, não eram kaben-djuoy nem ngô-ngre-djuoy. 

A oratória. O chefe da aldeia raramente vai às reuniões do ngobe, 
porém é o único a transmitir as ordens às quais o grupo chegou 
por consenso, sob forma de discursos formais, seja de noite, em 
frente ao ngobe ou de sua própria casa, seja de manhã muito cedo ·ou 
informalmente no atukbe. 

O discurso proferido pode ser breve e referir-se tão-somente à& 
atividades cotidianas ou a exortações formais. Às vezes, porém, seu 
discurso pode prolongar-se, quando passa a narrar mitos ou acaba 
contando alguma proeza dos ancestrais ou uma expedição guerre~a 
da qual tenha participado. Na verdade, ninguém o escuta mwto 
atentamente, embora de vez e.m quando mênõrõnure e mêkrare do 
ngobe soltem um ho! ho! de aprovação, sinais que assegura~ o 
reconhecimento de sua posição pela coletividade de homens. Embora 
não sirva mais como exemplo, os XIKRIN o "seguem" e é considerado 
desejável obedecê-lo pois o seu prestígio é algo estabelecido. Quando 
está ausente um outro velho mébengêt (antigo ngô-kon-bori), en
carrega-se d~sta tarefa, nunca um chefe de categoria de idade. 

Os mêkramti-mébengêt possuem, como categoria, certo prestígio
e capacidade de influenciar. Os velhos entre os XIKRIN são respei
tados e considerados como depositáriog das tradições tribais e, no 
nível político, atuam como apaziguadores. Os homens maduros ex..: 

97 . A colocação do problema se justifica na medida cm que, entre os 
Gorotire, Turner explica que os chefes, ben-la-djuo-ro, são aqueles que falam 
em falsete (ben), o que deixa entender que as duas funções se confundem: 
"lmportant decisions or ceremonial directions may be announced in the falsetto 
metrical chanting called beo, from which the chief's titlc derives" (Tumér, 
1965:88). 
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pr.essam esta tendência através da oratória. São os homens desta 
categoria que têm direito a proferir, à noite, no ngobe, ou em suas 
próprias casas - se são mais velhos - discursos formais <98>. 

Comparados aos Gorotire (Turner, 1965:334 e seg.), os XIKRIN 
parecem-me muito pouco eloqüentes <99>. Dada a situação política 
muito homogênea e a importância atribuída às categorias de idade 
masculinas, parece haver pouca oportunidade para uma asserção no 
nível pessoal, baseada na oratória. Na aldeia há apenas quatro homens 
que se utilizam da oratória e, diria mais, cada um ao seu próprio 
modo, como se tivessem alguma preferência ou especialidade. Já f a
lei dos discursos do chefe. O velho xamã gostava de exortar os 
homens a cantar e a dançar. Ele poderia, por exemplo, começar um 
discurso do seguinte modo: "Por que vocês estão tristes? Por que 
estão calados? Por que não dançam? Vocês estão muito calados". 
Ou então assim: "O que aconteceu com vocês, estão tristes (kaprin)? 
Fiquem alegres e dancem". Às vezes os homens do ngobe respondem: 
"Estamos com preguiça (kangare), estamos cansados" uoo>. 

O velho xamã sempre falava de sua casa ou do atukbe onde, 
sendo viúvo, residia com os jovens ménõrõnu, servindo-lhes de men
tor. Os seus longos discursos referiam-se aos mitos, às relações com 
o sobrenatural, às experiências xamanísticas, aos augúrios ligados à 
caça, e eram entremeados com recitais de canto. 

Havia outro índio encarregado dos discursos do tipo "sermão" : 
era o moralista do grupo, que insistia no respeito às tradições e que 
falava aos jovens mêbengodju quando estes eram convidados ao 
ngobe. O único orador, que falava pelo simples prazer de falar, 
era o índio Itacaiúnas. lndio aculturado, não participava das reuniões 
do ngobe, embora por vezes se postasse em frente ao ngobe, com um 
grande bastão e, num contínuo vaivém, se entregava a verdadeiros 
exercícios de eloqüência, acompanhado de uma m.ise en scene onde 
a mímica, os efeitos vocais e a expressão desempenhavam importante 
papel. Tendo ficado com os Gorotire, falava com um sotaque que 
muito divertia os XIKRIN, que tentavam imitá-lo. Todos concordavan1 
que ele falava bem. Ele mesmo me confessou que, se os XIKRIN 

, 98 . Observa-se que, do ponto de vista espacial e conceitualmente, os 
circulos formados pelas categorias de idade masculinas (o sistema político), 
gradativamente, do centro à periferia, sobrepõem-se ao círculo formado pela 
aldeia. Vide também fig. 14, o desenho elaborado por uma mulher Xlr<RIN. 

99 . e possível que entre os Gorotire, possuidores de sociedades de ho
mens, segundo Turner, a função da oratória seja mais manifesta que entre os 
XIKRIN, sendo maior o estímulo para este tipo de atividade. 

100. Existe a este respeito um depoimento interessante: "Há muito tempo 
as moças gostavam de 'moços preguiçosos' que se pintavam e dançavam muito. 
Agora moça quer casar com homem trabalhador mesmo, e agora fazemos a 
s~fra.da castanha e a marisca, estamos cansados e com preguiça de dançar." Isto 
nao impede, porém, que os XIKRIN dancem todas as noites! 
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não sabiam falar o português, eles também não sabiam se expreM3r 
corretamente em Kayapó! Uma noite pude gravar um de seus ,dis
cursos, cujo conteúdo era aproximadamente este: começou por apre
sentar uma queixa, dizendo que as mulheres tinham entrado em sua 
roça para pegar folhas de bananeira quando os cachos de banana não 
estavam ainda maduros. Depois respondeu ao amigo formal de sua 
esposa que se tinha divertido dirigindo-lhe expressões jocosas e de 
conteúdo sexual sobre sua mulher. Terminou narrando uma proeza 
da qual tinha participado, quando, anos atrás, um grupo de índios 
se aproximou de um local denominado Cinzento, à margem do rio 
ltacaiúnas, a fim de roubar dos cristãos dois machados, dois facões 
e um cachorro. Explicou, também, como mais tarde eles retomaram 
ao local para se apoderar de uma cadela. Este discurso durou quase 
duas horas. O índio ltacaiúnas, diferentemente dos outros três orado
res, jamais falava de sua casa. Ele era mais jovem e mais agressivo, 
não se podendo dizer que atuasse como apaziguador, e seus discur~, 
mais egocêntricos, pareciam corresponder a uma necessidade de 
auto-afirmação uo1>. 

Em contrapartida, os mêkramti ativos do ngobe não faziam dis
cursos. Isto se deve provavelmente à homogeneidade que vigorava 
dentro desta categoria de idade, especialmente durante a época em 
que eu estava desenvolvendo a minha pesquisa. O velho chefe Bep-ka
roti tinha morrido, o seu filho mais novo, Buatié, ainda não se tinha 
totalmente afirmado como chefe dos mékrare e todos os mêkramô de 
prestígio eram os homens de seu filho mais idoso, Bemoti. 

Sucessão à chefia. A sucessão à chefia entre os XIKRIN tende a 
dar-se dentro de uma mesma família, transmitindo-se de pai para 
filho e de filho mais velho a filho mais moço. A sucessão é, portanto, 
patrilinear. Esta maneira de proceder não se manifesta em nenhlim 
outro nível, a não ser no caso da amizade formal, também transmitida 
patrilinearmente. Isto pode parecer estranho, principalmente quando 
se sabe que os Kayapó não possuem linhagens como os Xavante, e 
que um grupo de irmãos casados ficam espalhados por diversas casas 
da aldeia. Isto é, a tendência à sucessão à chefia é patrilinear apesar 
do sistema de parentesco e o sistema político não coincidirem. 

Nas diferentes épocas que passei entre os XIKRIN, de 1969 a 
J 972, a chefia se apresentava do seguinte modo: 

101 . Apesar de ser aculturado e por isso de algum modo "superior" aos 
XIKRIN, o c~efe percebia muito bem que faltava a Itacaiúnas segurança e 
controle emollvo. 
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1969-1970 

1971 

3 

1 

2 

1. O mébengit Bep-Karoti era che
fe da aldeia. 

2. O mékramti Bemoti, seu filho, 
era chefe da categoria mêkrare. 

3 3. Havia dois chefes da categoria 

1 

2 

4 

mênõrõna possuindo o maracá. 

1. Bep-Karoti havia falecido. 
2. Bemoti era chefe da aldeia. 
3. Buatié, irmão mais novo de 

Bemoti, era chefe da categoria 
mékrare. 

4. Bep-Karoti. 

Em 1972 não havia mais chefes da categoria mênõrõnu: estes 
haviam casado e perdido o direito ao maracá. Bemoti tinha a in
tenção de promover para seu filho Bep-Karoti uma iniciação. Disse 
que aproveitaria a ocasião para iniciar os meninos que haviam entrado 
na casa dos homens na mesma época que seu filho e todos os 
mémodjêno do ngobe. Ele mesmo encarregar-se-ia da festa. Quando 
os índios se referiam a este projeto diziam: "Vamos fazer Bep-Karoti 
mênõrõno". O menino era, além disso, reconhecido como chefe do 
grupo dos mêbengodju. 

E possível que este esquema seja uma exceção. Na aldeia do 
Cateté não havia facções. Em dado momento havia um mékrare, 
Roiri, que parecia ter uma certa influência, especialmente entre o 
grupo do Pacajá. O missionário afastou-o porque ele havia causado 
sérios problemas ao levar parte dos XIKRIN a Marabá. Quando o 
missionário tentou chamá-lo de volta, desculpou-se dizendo que tinh!l 
medo de Bemoti. 

Na aldeia havia apenas um mêkrare que procurava agir indepen
demente, embora não tenha, até agora, chegado a se afirmar no plano 
político. Trata-se do índio ltacaiúnas, que não participava das ativi
dades de sua categoria de idade. Procurava aproximar-se de algumas 
famílias mas, até o momento, o seu êxito foi parcial pois elas o aban
donam quando suas categorias de idade se empenham numa atividade 
coletiva. Ele havia também tentado atrair um jovem mênõrõno para 
que o auxiliasse em seu serviço, prometendo pagá-lo. ltacaiúnas 
disse-me que, depois de alguns serviços, o jovem preferiu retomar 
ao grupo dos mênõrõno, razão pela qual ele lhe deu apenas um calção. 
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Um outro índio, Bep-to (Juarez), é o assim chamado "Capitão 
Sapo'.'. Poderia ter representado o grupo do .Pacajá, mas sendo im
pulsivo e confuso, não tinha de fato nenhum prestígio. Tendo vivido 
entre os sertanejos e sabendo falar português, porém ele tentou fre
qüentemente aproximar-se da missão. Tinha tendência a criar "casos", 
seja com a missão, seja na aldeia. Uma manhã em que o chefe tentava 
transmitir ordens à aldeia, colocou seu rádio num volume tal que 
impossibilitou o chefe de continuar a f~ar, obrigando-o a . retirar-se. 

. . 
Entre os XIKRIN do Cateté, a oposição permanecia no nível 

individual e, como no caso de Bep-to, expressava-se por fases. de 
mau humor passageiras. 

Em suma, a sucessão à chefia, tal como se apresenta, parece 
decorrer do fato de que um chefe de prestígio pode nomear seus filhos 
chefes de categoria de idade. Mais tarde, com o apoio de um bom 
número de parentes, de amigos formais, de casamentos judiciosos e 
de qualidades pessoais, eles se transformarão por sua vez "naqueles 
que os outros desejam seguir", parecendo manter-se assim uma 
sucessão patrilinear. 

Algumas considerações gerais. :E: difícil saber como funcionava o 
sistema político numa época em que os índios eram mais numerosos e 
viviam em aldeias maiores. Questionando-se sobre uma aldeia com 
duas casas dos homens, os informantes relegam esta situação a um 
tempo mítico: "antes do milho ser derrubado e os índios se espalha
rem". Dizem que eles mesmos só conheceram aldeia com uma única 
casa dos homens e que eles são do ngokrai (casa do leste). Nimueo
daju, ao visitar os Kayapó do Pau d'Arco, em 1940, conta que 
havia duas casas dos homens, mas acrescenta: "Though situated in 
the Bastem and Westem semi-circle, respectively, there was no corre
lation with moiety affiliation" e, segundo Lowie: "The dual men's 
house does not seem to be essential. On the Riozinho (Gorotire) 
Nimuendaju observed age-grouping within a single structure, with no 
suggestion of a cleavage into an eastem and westem house group. Dou
bling the men's club seems to depend on the numerical strength of 
a Northern Kayapó settlement" (Lowie, 1943:633-635). Para Turner, 
por outro lado, as metades representadas, concretamente, por duas 
casas de homens, assim como os Gorotire lhe descreveram, seria parte 
integrante da estrutura da sociedade Kayapó. Segundo este autor, 
entre os Gorotire, os meninos são introduzidos numa casa de homens 
por um "pai substituto" (bam kaok) o que significa que as duas casas 
de homens abrigariam patrilinhagens simbólicas. Devo dizer que eu 
mesma jamais obtive este tipo de informação e estou inclinada a con
cordar com Nimuendaju. Por outro lado, este autor observa que: 
"Extremely conspicuous were the age classes" (Lowie, 1943), ·com 
que concordo plenamente. 
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Entre os XIKRIN, aliás, qu~m introduz o menino na casa dos 
homens é um representante da categoria de idade mênõrõnu-tum. 

Os Kayapó-Gorotire, segundo Turner, possuem sociedades de ho
mens que se definem essencialmente como sendo as unidades básicas do 
sistema político: "Men's societies are the basic units of the political 
system" (Turner, 1965:41). 

Possivelmente, entre os Gorotire a oposição entre sociedades de 
homens e, idealmente, entre duas casas de homens, e~lique o facciona
lismo marcante característico deste grupo. O próprio autor as define 
da seguinte maneira: "They are corporate groups, they are n~med, 
have distinct sitting places, within the men's houses, acknowledge· a 
co.mmon leader or learders whose position is institutionalized, engage 
in collective activities such as dry season treks, and manifest solidarity 
and mutual support vis à vis other men's societies in dispute" (Turner, 
1965:40). . 

E um pouco mais longe: "Bach men's society gives primary 
allegiance to its own chiefs as opposed to other chief s within the 
community" (1965:41). 

Por outro lado, as sociedades não são formadas pelas categorias 
de idade, mas obedecem a um arranjo onde prevalece a escolha in
dividual de seguir um chefe. 

Entre os XIKRIN a coisa se apresenta de um modo diferente. 
O faccionalismo é menos evidente a priori. Isto se deve ao fato se
guinte: no ngobe os homens sentam segundo um modelo concêntrico, 
não se observando no nível político-jurídico metades ou sociedades, mas 
sim uma organização de hierarquia. 

Ao representar seu sistema político, os XIKRIN desenham um 
ngobe dividido em categorias de idade e vários ngô-kon-bori. 

o • 
O esquema representa o ngobe, 

no meio da aldeia, e os ngô-kon· 

bori, dois mênõrõnu, dois mêkranu 
e dois mêkramti. 

Um outro esquema é o se
guinte: aqui aparecem dois lados: 
não são vistos como sendo leste ou 
oeste, mas como sendo os que sen
tam de um lado e os que sentam do 
outro (ildê-i-krin-djo ). 

ngô-kon
·bori-nu 

-~~• ngô-kon
·bori-tum 
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Eis finalmente, um terceiro esquema de outro informante: 

Um ng6-kon-bori mékrare (1) 
falaria com um ngô-kon·bori ménõ
rônu (2): "Vocês amanhã vão pe
gar castanha, nós vamos caçar". O 
outro responde: "Está bem". 

Por outro lado, para as atividades cotidianas, os XIKRIN divi
dem-se em metades ou sociedades de homens, cada uma sob a direção 
de um chefe (102). As unidades formadas pelas categorias de idade 
são aproveitadas para a formação dessas sociedades ou metades. Não 
são de cunho político, embora sejam sempre estimuladas a competir, 
mas também a se ajudar e a desempenhar, muitas vezes, atividades 
complementares. A manipulação das categorias de idade, por outro 
lado, ajuda a controlar o equilíbrio demográfico das diferentes unida
des e das metades. 

Entre os XIKRIN, durante a minha estada, o entendimento entre 
os dois chefes, os irmãos Bemoti e Buatié, era perfeito. Pareciam-se 
muito aos dois heróis míticos Kukrut·kako e Kukrut-uíre, isto é, o que 
um faz de um lado o outro faz do outro, numa relação de simetria. O 
próprio maracá, centro do mundo, é sempre representado, concreta
mente, por dois maracás. Para os XIK.RIN, conceitualmente, o mun
do, desde o início, se apresenta como dividido em dois, ou segundo a 
expressão indígena: "o lado de cá e o lado de lá". 

Outrossim, o chefe da aldeia, em oposição aos chefes Gorotire -
antes de mais nada ligados às suas sociedades respectivas - repre
senta a aldeia como um todo. O chefe sempre insiste em afirmar que 
todos os XIKRIN são parentes (õmbikwa). Ele continuamente man
tém e reativa relações com homens e mulheres da aldeia e isto através 
das relações de parentesco. O seu interesse é o interesse da comuni
dade. 

As categorias de idade XIKRIN desempenham um papel essen
cialmente integrativo na sociedade e estão ligadas a atividades voltadas 
para valores coletivos. Como conceitualmente e de fato em numero
sas situações, as categorias de idade se completam mas também se 
opõem, pode acontecer uma cisão ao longo destas, ainda que isto seja 
extremamente raro. Isto é, as categorias de idade, em posição de 
hierarquia, não podem stricto sensu representar facções. 

102. Estas sociedades são profanas. As vezes atuam no nível ritual 
mas mudam, nesta ocasião, de naturez.a (vide o merêlimê, cap. IV). Também 
não confundir estas metades ou sociedades com as numerosas sociedades 
cerimoniais. 
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Entre os XIKRIN, brigas ou cisões podem também unir ou se
parar famílias de segmentos diferentes. Isto é, não existem facções 
a priori que poderiam confundir-se com linhagens, casas de homens 
ou segmentos residenciais. 

As expedições guerreiras - Entre os XIKRIN é considerado 
homem tão-somente aquele que tiver tomado parte numa expedição 
guerreira e morto um inimigo, Assuriní, Parakanã, Gorotire ou um 
cristão, embora este não seja tão apreciado. O novo chefe Buatié é 
provavelmente o último que corresponde a este ideal. Os mais jovens 
já não tiveram esta oportunidade e são, neste caso, considerados "fra
cos ou mansos". 

Antes da saída para uma destas expedições, os XIKRIN reali
zavam danças propiciatórias, o metóro-mê-ngrük (dança de "zanga
do") e o kô-iaka-metóro (a dança da borduna branca). De fato, as 
bordunas usadas durante estas expedições eram brancas, lixadas com 
areia e recobertas de palha <103>. Só retiravam a palha ao chegar ao 
local da batalha, abandonando as armas depois. 

Um índio contou-me a última expedição guerreira que realiza
ram contra os Assuriní, ocorrida por volta de 1958. 

O grupo se deslocara para as cabeceiras do Cateté, na época 
do meú (vida nômade). Apenas os homens participaram da expedição 
embora, no passado, ocasionalmente levassem as mulheres. Os XI
KRIN atacaram duas vezes. A primeira expedição compôs-se de 
mékranure e mênõrõnure liderados por seus ngôkonbori. Para este 
tipo de atividade, mais uma vez, o grupo se divide em categorias de 
idade. A narração do índio foi a seguinte: "Fomos atrás de Assuriní. 
Procuramos até achar. Brigamos bem acima do Cateté. Encontramos 
uma aldeia velha com banana, inhame e muito urucu. Achamos o 
caminho velho. Nós fomos atrás. Dormimos. Levantamos e fomos 
atrás de porcão para comer. Depois a turma esperou e nós fomos 
para a frente. Achamos uma serra, subimos lá em cima. Lá para 
dentro nós vimos a aldeia velha, nós desceu e foi lá. Depois nós 
voltamos para contar à turma. Fizemos barraquinha e dormimos. 
Cedo nós fomos atrás de Assuriní. 

A roça deles tem muita batata, cará, banana. Mandi?Ca e 
milho não tinha porque a roça já estava velha. ~o o_utro dia, os 
outros ficaram lá, e nós atrás para procurar. Nos nao ~chamos, 
tinha muito caminho. Depois nós voltamos para contar a turma. 
Todos ficaram esperando, só eu e meu co?Ipadre que saiu procur3;1'. 
Depois outro dia cedo foi todo mundo atras, chegamos a uma aldeta 
velha, mas mais nova do que a outra. Ficamos rodando para achar 

l 03 . Estas bordunas eram fabricadas pelo amigo formal. 
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o . caminho. .A turma ficou esperando na aldeia. Eu me escondi 
numa gruta, escutamos um índio t:fazendo milho para a aldeia nov~. 
Voltamos à aldeia VC?lha. Uns falaram vamos brigar amanhã, outros 
falaram vamos brigar hoje mesmo. Então nós fomos brigar". 

Estratégia de combate 
. . 

4 O esquema representa a aldeia 
velha (A), onde a maior parte dos 
índios ficou esperando. A aldeia 
Assuriní (B). (1) representa o lu
gar onde os índios se congrega
ram antes de colocar-se em (2) e 
(3) posições, ocupadas pelos XI
KRIN em ambos os lados do ca
minho de saída da aldeia (4). Fi
nalmente, o grupo que ficou em 
(1) começa a gritar, e os Assuriní 
fogem pelo caminho do lado opos
to onde são surpreendidos pelo ini
migo. 

E o índio continuou: "Brigamos muito. Entramos na aldeia e 
corremos atrás deles. Os Assuriní sairam correndo e aí todos apanha
mos conta, aquela semente que eles furam (akrô ), warabae (tipo de 
cesta), pe-io-ia-ê (cestinha) para botar farinha e milho e comer, 
peiotiamu, môn-iamu (penas de pássaro e arara), krua (flecha), djudjê 
(arco) e três meninos pequenos. Já nós brigamos. Agora nós volta
mos. Chegamos lá na cabeceira do Cateté, onde estávamos no meú. 
As mulheres fizeram mõrii kumei (muito choro ritual) . Depois os 
velhos foram atrás com os ngodjure (jovens ainda não iniciados). O 
velho Bep-karoti os encontrou, brigou na aldeia mesmo, trou."!Ceram 
um menino. Nós tínhamos voltado para a aldeia que era no Kamok· 
ti" (104) 

. O resguardo dos gueneiros (Mêmu bitchiangri). Depois de uma 
incursão e, de volta à aldeia, os índios dançavam o mê-ko-iangri
ngrere uo5>. Depois colocavam pedras no meio da aldeia e cada 
guerreiro, postava-se sobre uma delas ao sol, apoiado numa vara 
grande. Segundo os índios, ficavam assim expostos ao sol para "se
car o sangue do índio kuben" ou para "nos desfazer do sangue deles". 

Dizem que antigamente faziam uma tatuagem com dente de 
cutia (mê-kubei) que representava o mesmo desenho· que a pintura 

104. Cfr. p. 37 deste livro. 
105 . O canto de resguardo da pele. 
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aplicada aos iniciandos, o jacaré (ami-kra). Os que faziam esta ··ta
tuagem eram os velhos que, em seguida, batiam num pau de jatobá. 
(moy) para se revigorar e não morrer cedo. 

Mais tarde, deixaram de fazer a tatuagem, usando apenas resi
na misturada com carvão (barôk) . Os mekrare aplicavam o motivo 
amikra no peito, os mênõrõnu no peito e nas costas. As mulheres 
que os haviam acompanhado tinham direito a um motivo especial, 
porque, como dizem, gostavam de dar um golpe de borduna também. 

.. 

· motivo das mulheres motivo ami-kra 

Depois do resguardo, os homens eram pintados com jenipapo de 
me-tuk-prê, um tipo de pintura que corresponde à fase final do res
guardo. Os vel_hos lhes preparavam um berarubu e os homens co
miam no atukbe. Só então podiam voltar às suas casas e ter relações 
sexuais com a esposa. 

Um outro informante, do Pacajá, conta da maneira seguinte um 
ataque aos índios Arara (Krã-iakóro): "Era na beira do rio Xingu, 
perto de Altamira. Eu era rapaz e me levaram junto. Nhiakrekampin 
(o xamã) matou um velho que andava devagarzinho. Na aldeia deles 
criavam muito porcão pequeno, macaco de ouro; havia grandes cestas 
warabae que pareciam caixa de sabão. No mesmo verão fomos de 
novo, todo mundo. Brigamos na aldeia. t aldeia de uma casa 
muito grande, só. Havia muitos. Nós brigamos de novo. Os Arara 
matou meu irmão de criação. Nós não matamos muitos, éramos mui
tos menõrõnu e velhos. Os Arara tem flecha muito bonita e arco 
bonito. Outra vez, eu já sou homem e fui para brigar mesmo. Só os 
homens que foi, mêkrare e mênõrõnu . Eu matei três para pagar a 
morte de meu irmão (õmbikwa-payn). Voltamos, eu peguei uma meni
na. No caminho fugiu, nós não fomos atrás. Foi nesta vez que nós 
pegamos o Kikre (um índio Arara da aldeia do Cateté), foi o Ngoiti 
que pegou, eu peguei o braço dele, por isso o Kikre me chama papai 
(djúnua)". B o informante conclui: "Agora não vou brigar mais, .Já 
briguei, sou duro, chega". 

Esta última frase representa bem a idéia que os XIKRIN têm 
das· expedições guerreiras. Para eles são um meío de se transfof'.lll.ar 
em homens verdadeiramente fortes, segundo seu ideal: amak kre ket 
(insensíveis). Alcançando este ideal, eles afirmam ser bom parar de 
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lutar; isto se dá concomitantemente ao afastamento da vida política 
do ngobe, e de seu papel de apaziguadores. Em vários mitos ( 19 e 26) 
podemos encontrar exatamente a mesma atitude: "Já briguei muito, 
agora chega". 

Vill - A Categoria Kurêrêrê 

Esta categoria de idade feminina apresenta, grosso modo, três 
subdivisões: mekurêrêti ou meprinti, que corresponde aproximada
mente à categoria mêbengodju dos meninos, kurêrêrê propriamente 
dita, compreende as meninas que passaram a usar a bandoleira verme
lha de fios de algodão (arapê kamrik) e tiveram seus cabelos cortados. 
Embora não sejam ainda púberes, reconhece-se que já podem come
çar a ter relações sexuais. Finalmente as mekamronu <1oa), cuja in
signia distintiva é a bandoleira de algodão preto (arapê tuk). 

Na realidade, esta última subdivisão inclui simplesmente mu
lheres já menstruadas. O reconhecimento social de sua maturidade 
refletia-se em outra denominação: mekraytuk (107) , e que correspondia 
à categoria dos iniciados. Dado o atual decréscimo demográfico e a 
escassez de mulheres desta categoria, os XIKRIN deixaram de cele
brar a cerimônia de pintura que integrava as moças menstruadas na 
subcategoria mêkraytuk. Atualmente, ao atingir a puberdade, as me
ninas, em conseqüência, contraem matrimônio, em geral segundo o 
rito da esteira, o que basta para que se reconheça o seu novo status. 

As subcategorias acima citadas não se apresentam tão niti
damente definidas como as categorias masculinas correspondentes. O 
único acontecimento importante é o primeiro eflúvio menstrual. Até 
o nascimento do primeiro filho as jovens mulheres continuam a ser 
kurêrêrê. Note-se que a vida de uma mulher desenvolve-se simples
mente dentro de duas grandes categorias, antes do nascimento do 
primeiro filho, Kurêrêrê, e depois, mikrare. 

Ao contrário dos meninos, poucas coisas mudam no curso da 
vida de uma moça. Ela continua a viver na casa materna, a qual 
ela não está destinada a deixar. 

As pequenas kurêrêti, entretanto, começam a formar um grupo 
de idade que se reúne na praça, junto ao rio e na roça para conversar 
e brincar. Imitando as mulheres mais velhas, as pequenas divertem-se 
com as bonecas, a pintura e a construção de um ki (forno). Suas 
atividades concentram-se em torno da vida doméstica e as relações 

1,06 . Mêkamro-nu mé: gente; kamro: sangue; nu: novo, as recém
menstruadas. 

107 . Mekraytuk: tipo de pintura de resguardo das mulheres; kray: co
xas; tuk: preto. A pintura é usada em ocasiões de transição. 
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que mantêm já se assemelham bastante às das mulheres adultas. Os 
novos ajustamentos que devem fazer ao longo da vida são mínimos e 
as transições, muito atenuadas, jamais lhes colocam os mesmos pro
blemas que aos homens. 

Uma menina com numerosos parentes é solicitada para uma 
série de pequenos serviços mas ela continua sendo mimada, no sen
tido de que goza de muita liberdade e que sempre se apresenta be
lamente pintada e ornamentada. Se a criança é órfã seu destino é 
menos fácil. Geralmente é utilizada como ama dos bebês, o que ela 
faz, aliás, com prazer, afeiçoando-se aos pequenos. Mas é menos 
cuidada e sua pintura corporal muito negligenciada. 

Os menõrõnu que têm uma esposa meprinti ainda pequena po
dem dirigir-se à sua casa durante a noite, mas o casal ainda não 
mantém relações sexuais. Se a mãe aprecia o futuro genro, ela pode 
preparar-lhe um leito (atudjo-kalgo) <10s> onde dormirá sozinho. Cres
cendo a menina, ela passa para a categoria de kurêrêrê e o casal inicia 
o intercurso sexual. A menina tem, nesse momento, de nove a dez 
anos, ou seja, o requisito mínimo para que seja reconhecida como 
mulher. 

Quando a menina apresenta as primeiras regras, é considerada 
mêk•mro-nu e recebe uma bandoleira de algodão preto, sinal de sua 
nova condição. Neste momento, se houve entendimentos para um casa
mento, se a menina foi deflorada pelo marido oo9> e se este decide 
desposá-la, então se realiza a cerimônia do me-kamro ou casamento 
na esteira. Além disso, é necessário que a menina tenha uma mãe 
real ou classificatória para que a cerimônia tenha sentido e possa ser 
realizada. Com efeito, este casamento é uma maneira de marcar a 
separação entre mãe e filha, implicando na mudança em suas rela
ções, uma vez que a menina é agora capaz de fundar sua própria fa
nu1ia. "f: também necessário que o pai da menina e/ ou os irmãos 
deste (bam) saiam a caçar, pela última vez, para alimentar a todos 
aqueles que ajudaram a transportar a água do banho. 

O mêkamro entretanto, é apenas uma modalidade de casamento 
e a única sancionada por uma cerimônia. Uma grande parte das 
uniões, porém, escapa às condições exigidas pelo mekamro <:, então 
o casamento se realiza sem qualquer cerimonial. Embora o mekamro 
seja reconhecido como o procedimento ideal, nada indica que este 
casamento tenha maior estabilidade que os outros. 

108. Atu-djo-kaigo: cama não verdadeira. Quando casados, têm direito 
a uma cama verdadeira, atu-djo-kumren. 

109 . Suposição minha. 
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. A cerimônia do mêkamro <110>. Depoi.s que a mãe descobre . o 
sangue do eflúvio m:nstrual, a moça. ~ de1ta~a em sua casa entre 
duas esteiras. A noite, o rapaz a VIStta, deitando-se ao seu lado. 
Permanecem assim de três a seis dias <111>. A noite eles podem 
suspender a esteira e ~air. ~ela manh~, entretanto, eles se cobrem 
novamente e ficam assim deitados, praticamente sem se mexer. As 
111ulheres e, às vezes, os mêbengodju, carregam a água para o banho. 
As mães real e classificatórias da moça, assim como as mães e irmãs 
do rapaz, lhes trazem beiju, batatas e bananas. Durante este tenipo~ · 
os pais da moça estão em caçadas e as mães preparam um grande 
bciju. 

Passado o primeiro período de reclusão, o casal se levanta. O 
rapaz é enfeitado com um capacete de cera (mêkutop) e um orna~en
to de penas, o okopari; aplicam-lhe no rosto o pó ~ui da casca de 
ovo de azulão, de acordo com um motivo preciso. A amiga form_al 
lhe traça sobre o corpo duas faixas verticais de resina misturada com 
pó de carvão (barôk), sobre as quais desenha, em seguida, com as 
unhas, pequenos riscos horizontais. Pela última vez, a mãe lhe amar
ra fios de algodão vermelho sob os joel~os (kain), como fazia quando 
ele era criança. 

Ao pôr-do-sol, seu amigo formal (krobdjuo) vem buscá-lo e o 
leva ao ngobe. O jovem marido o segue e, chegando ao ngobe, ele 
se acocora rapidamente e se levanta logo em seguida, voltando depois, 
precedido por seu amigo formal, à casa da esposa. 

A jovem esposa é inteiramente pintada com o pincel, como se 
ela fosse uma criança. Aplicam-lhe, também, e pela última vez, 
resina ·preta (barôk) na orla da tonsura, como se faz com os bebês e 
jamais com os adultos, e faixas de algodão lhe são atadas sob os 
joelhos. Sua cabeça é recoberta de penugem branca (kreamin). 

No dia seguinte, o jovem marido é totalmente pintado de preto 
com jenipapo (mê-tuk) e a moça de rop-krori (motivo da onça), indi
cando deste modo, o fim do resguardo num rito de transição. As 
suas mães, assim como as mães e irmãs do rapaz e todas as jovens 
mêkurêrêrê, "companheiras de idade" da jovem desposada, pintam-se 
também segundo o mesmo motivo. Este aspecto confere à manifes
tação um caráter de interesse coletivo, envolvendo as mulheres que 
~ão parentes consangüíneas do casal e toda a categoria de ·idade da 
JOvcm esposa. 

110 · Não assisti a esta cerimônia e a descrevo tal como me foi con
tada. Ela foi descrita também por Dreyfus (1963:55-56), Diniz (1962:25-26), 
Banner (1961 :11) e Turner (1966:360). . 

111 · Dependendo, segundo os índios, de estarem magros ou fortes. 
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Turner identifica o mêkamro a um rito de passagem que seria, 
de um lado, o reconhecimento da maturidade no plano fisiológico e, 
neste sentido, a cerimônia corresponderia à atribuição do estojo pe
ruano aos meninos e, de outro lado, ele seria um casamento sim
bólico (1965: 259). 

Não descartando esta possibilidade entre os Gorotire, isto não 
se verifica entre os XIKRIN. O mékamro é sempre um casamento 
efetivo. Por outro lado, nem todas as jovens passam pelo mêkamro 
que não corresponde, stricto sensu, a um rito de passagem nem a um 
casamento simplesmente simbólico pois o jovem marido passa a resi
dir em seguida na casa da esposa. 

O mêkamro é, fundamentalmente, outra dessas manifestações 
singulares que distinguem a "boa gente" (mé mei) da gente comum. 
Faz-se um mêkamro quando há um grupo suficiente de parentes con
sangüíneos, pais e mães, para promover o ritual. O fato de todas as 
kurêrêrê-púberes receberem a pintura do fim do resguardo, porém 
faz com que um mêkamro valha como rito de passagem para todas as 
kurê A A rere. 

A cerimônia mêkraytuk é descrita da seguinte maneira por Tur
ner: "The end of physical adolescence and full social maturity of a 
woman - her readiness for child bearing and all that that implies 
insocial terms - is signalized by the mekraytuk ceremony, the second 
and formal rite de passage" - (1965:365). De acordo com as infor
mações colhidas entre os XIK.RIN, o mêkraytuk, que não mais reali
zam, pode ser considerado como um rito de passagem na medida em 
que todas as mêkurêrêrê dele participavam. De fato a pintura 
mékraytuk é uma pintura de resguardo (bitchiangri) para as mékamro
nu (recém-menstruadas). Ela indicava para as jovens mêkurêrêrê o 
fim da infância e o ingresso numa categoria em que elas eram plena
mente reconhecidas como mulheres. Este motivo é especificamente 
feminino e, por ser de resguardo, apenas aplicado num adulto. 

Para os meninos, o processo de amadurecimento, socialmente 
reconhecido, dá-se a longo prazo e as diferentes fases de transição 
são nitidamente marcadas. A passagem pelas sucessivas categorias 
masculinas é determinada pela posição estrutural dos homens em 
relação ao grupo doméstico, de um lado, e à casa dos homens, de 
outro. Assim, as diferenças entre categorias masculinas e femininas 
não se devem ao sexo, apenas, mas a todo um complexo sócio
cultural. 

Para as meninas, as diferentes fases são menos marcadas e todos 
os acontecimentos concentram-se no momento em que elas têm as 
primeiras regras. A transformação é rápida e implica, do ponto de 
vista estrutural, na separação da mãe, no reconhecimento da maturi-
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dade fisiológica (mê-kamro-nu) e/ ou do reconhecimento social do 
status da mulher (mêkraytuk), o que significa participar dos rituais e 
das trocas de parceiros sexuais entre categorias de idade invertidas. 

Entre os XIKRIN, as kurêrêrê formam um grupo de jovens 
mulheres que ainda não pertencem à sociedade de mulheres. As mu
lheres mêkrare (mêkrapõyn e mêkratum) pintam-se num dia e as 
kurêrêrê são pintadas no dia seguinte pelas mais velhas, não partici
pando da esfera das pinturas coletivas. 

As kurêrêrê ocupam uma posição hierárquica inferior às mê
krare, que são as mulheres que têm filhos e que pertencem à sociedade 
de mulheres. A sua dependência em relação às mêkrare corresponde 
à dos mênõrõnu frente aos mêkramti. 

A residência matrilocal faz com que as relações de dependência 
sejam de natureza düerente. As' moças continuam muito dependentes 
da mãe e das irmãs desta, sendo constantemente solicitadas a cumprir 
uma série de encargos díspares de que tiram pouca satisfação pessoal. 
Jamais realizam um trabalho que elas mesmas planejaram. Neste 
sentido, falta-lhes totalmente a solidariedade e o esprit de corps que 
reina entre os homens de idade correspondente, assim como a alegria, 
que é o apanágio desta categoria masculina. 

Após o casamento, a jovem esposa continua a ser uma mêkurê
rêrê e a depender da roça e do fogo de sua mãe até o nascimento de 
seu primeiro filho. Muitas vezes, ela ainda se diverte como uma 
menina com as outras mêprinti . Ao nascer seu primeiro filho, o ma
rido abre-lhe uma roça junto com os outros mêkrare e ela tem então o 
direito de preparar o beiju para sua fanu1ia, possuir suas batatas 
e bananas. Isto permite ao jovem casal não mais receber víveres, 
apenas, mas poder oferecê-los, partilhar, trocar, e ingressar assim 
no sistema de reciprocidade e estabelecer relações sociais em seu 
próprio nome. A família elementar, enquanto unidade independente, 
não se manifesta como tal no plano da produção e do consumo e 
sim no da distribuição. 

Por outro lado, no plano sexual, as kurêrêrê são consideradas 
iguais às mulheres da categoria de idade mêkrare (mêkrapõyn e 
mêkratum), tal como os mênõrõnu o são em relação aos homens 
mékrare. 

Além disso, as mêkraytuk eram consideradas como mulheres dos 
homens do ngobe. Resultava daí que, se uma jovem mulher era 
demasiado reticente ou se um bando de mênõrõnu encontrava uma 
mêkurêrê sozinha, fora da aldeia, eles podiam resolver "passar-lhe 
uma geral" (mê-o-ngêi, mêprinti-o-ngêi). A este respeito, registrei a 
declaração seguinte, de um velho índio: "Se elas são boas, elas não 
gritam: deitam, põem o arapê (bandoleira de algodão) em cima dos 
olhos, assim não vêm nada. Ficam quietas e não se cansam. Se 
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gritam, os homens ficam zangados e a obrigam segurando. Se o mari~ 
do chega a saber, ele zanga e pode dar briga no ngobe". Percebe-se 
na formulação do informante o papel pacificador dos velhos mében
gêt, procurando contornar aquilo que poderia provocar um incidente 
desagradável. 

Os informantes dizem que antigamente as mékurêrêrê acompa
nhavam às vezes os homens nas expedições guerreiras. Ao voltar, 
tinham direito a uma pintura especial, assim como os ménõrõnu e os 
mêkrare . 

Existia ainda uma outra classe de mulheres, as mê-kuprõ ou 
mê-kray-tuk-tum, aquelas que preferiam permanecer livres durante 
mais tempo do que de costume, ou que não haviam conseguido con
trair matrimônio. Não me foi possível obter informações sobre seu 
status do ponto de vista econômico e em relação à sociedade das 
mulheres. Tinham aventuras amorosas com os homens do ngobe e, 
segundo um informante, dormiam no ngobe e podiam entrar no 
atukbe, onde eram pintadas pelos homens. 

Aparentemente não eram objeto de qualquer discriminação e 
acabavam por casar. Várias mulheres XIKRIN parecem ter-se en
contrado nesta situação, num ou noutro momento de suas vidas, mas 
nada parece distinguí-las das outras. 

Os XIKRIN fazem uma diferença entre o que chamam mu
lheres fracas e mulheres fortes, estas últimas correspondendo em 
maior grau ao ideal Kayapó (mito 8). Isto, porém, não impede que 
se apreciem outras características por nós consideradas femininas, 
como o charme, a coquetterie e a ternura, qualidades das quais os 
homens, aliás, também não estão desprovidos. 

XIX - A Categoria Mékrare 

A vida feminina está ligada às casas matrilocais, onde se desen
volve a maior parte de suas atividades. Cada mulher está relacionada, 
antes de mais nada, à sua própria casa. Ali ela nasceu, ali vai mor
rer. Neste sentido, sua vida düere totalmente da dos homens. Em 
seus afazeres cotidianos, a mulher está cercada por suas irmãs e 
parentes matrilaterais, sendo suas relações espontâneas e descontraídas. 

Suas relações sociais cotidianas, entretanto, não se limitam estri
tamente ao seu segmento residencial. De manhã e à tarde todas as 
mulheres da aldeia vão em grupo até o rio e, já que suas roças são 
contíguas, vão juntas até lá; assim, mulheres de segmentos diferentes 
reúnem-se e saem da aldeia em conjunto. 

Para os grandes b~rarubus de batata-doce, as mulheres podem 
resolver fazer apenas dois fornos e todas as mulheres dos mais diver-
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sos segmentos levam suas respectivas porções para que sejam cozidas 
em conjunto. Cada uma, porém, coloca suas batatas de modo a po
der reencontrá-las quando estiverem prontas. Por outro lado, esta é 
outra ocasião em que podem realizar trocas. 

A mobilidade social e especial das mulheres na esfera doméstica 
é bem maior do que a dos homens. Elas não demonstram pyaám 
(vergonha, distância social) entre si. Uma mulher mantém relações de 
intimidade não só com as outras mulheres de seu segmento mas tam
bém com sua sogra (HM), sua cunhada (llZ), e ainda com a esposa 
do irmão do marido (HBW). Visitam-se constantemente. Por outro 
lado, não são, como os homens, obrigadas a "depender" de outros 
conjuntos de relações sociais: as relações entre uma kwatui e a sua 
tabdjuo (relação de nominação) e entre krobdjuo (amigas formais) não 
se diferenciam das relações rotineiras de parentesco. Muito pouca 
coisa separa as mulheres: apenas um certo afastamento espacial ou o 
respeito à idade. 

As mulheres, portanto, apesar de estar ligadas a um espaço resi
dencial bem definido, formam um todo indiferenciado e tendem a 
opor-se, em conjunto, ao mundo dos homens. O fato de os XIKRIN 
conceberem mulheres e homens como duas entidades bem diferen
ciadas aparece claramente durante certos rituais. Na mitologia, no 
início dos tempos, mulheres fortes e caçadoras de antas viviam numa 
aldeia separada da dos homens. Já vimos de que modo homens e 
mulheres fazem separadamente suas refeições e a existência do atukbe 
enfatiza ainda mais este aspecto. 

As mulheres também se dividem em categorias de idade. Algu
mas atividades, como a pintura corporal, estão associadas a estas 
categorias femininas mas, de um modo geral, têm significado apenas 
pela analogia com a divisão dos homens. Se uma categoria de idade 
masculina dirige-se ao mato, numa expedição de caça e coleta e a 
outra categoria fica na aldeia, as mulheres, automaticamente, ficam 
também divididas em categorias de idade. As mulheres, porém, no 
que se refere ao desempenho de suas atividades formam grupos menos 
formais. As relações de parentesco - mãe e filhas, mulheres de um 
segmento residencial etc. - recortam a divisão em categorias de 
idade. Isto é, para os homens, classificação cm categorias de idade 
e desempenho de atividades se sobrepõem. Para as mulheres isto 
acontece menos freqüentemente. 

A categoria de idade mékrare, entretanto, divide-se para as mu
lh_eres, assim como para os homens, em três subcategorias: as mêkra
~yn, mulheres que têm até três filhos, as mékratum, aquelas que 
têm quatro filhos ou mais, e as mêbengêi, mulheres que passam 
pela menopausa. 
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Após o nascimento do primeiro filho, uma mulher passa para 
a categoria de idade mékrapõyn. Tendo estabelecido sua própria 
família, como já disse, tem direito a seu fogo e sua roça, podendo, 
com seu marido, participar das trocas de alimento. 

A sociedade de mulheres. b também a partir deste momento que 
terá direito a participar da sociedade de mulheres que se reúne em 
duas ocasiões: de noite, na praça, quando sentam juntas para conver
sar e durante as sessões de pinturas coletivas. 

Até 1972, devido ao tamanho reduzido do grupo, todas as mu
lheres reuniam-se de noite em frente à casa do chefe dos mêkrare, 
formando apenas um grupo, as mêkratum de um lado e as mêkra
põyn do outro. As pinturas, porém, realizavam-se em casa da esposa 
do chefe da aldeia. 

Em 1973, o chefe Bemoti, mentor dos mênõrõnu, tinha atraído 
para o seu lado a categoria masculina mêkranure . As mulheres, na
quela época, dividiam em dois grupos: as mêkratum sentavam-se 
de noite e pintavam-se em frente à casa do chefe "novo" dos mêkrare 
e as jovens mêkrapõyn em frente à casa do chefe da aldeia. As es
posas dos dois chefes eram chefes (benadjuro-ni) das sociedades de 
mulheres. 

As mulheres casadas e com filhos, portanto, dividem-se em me
tades, cujas unidades são a categoria mêkrapõyn, de um lado, e a 
categoria mêkratum do outro. Sendo assim, uma mulher sempre per
tence à metade de seu marido já que as categorias são definidas pelo 
número e idade dos filhos. As mulheres não se sentam de modo a 
formar círculos concêntricos, segundo a idade, como os homens no 
ngobe, mas formam um ou dois grupos, ligados à casa dos chefes. 
Neste sentido, uma mulher é chefe por analogia à função de seu 
marido. Estas metades, por outro lado, não estão relacionadas a 
leste ou oeste. Assim, o lugar de reunião das mulheres muda com a 
chefia. 

Nhiok-aê, esposa do ngôkonbori-nu Buatié, é mulher de perso
nalidade bastante marcante. Possui grande prestígio devido ao seu 
charme e bom caráter. As demais mulheres, aparentemente, aceitam 
"segui-la", na medida em que se reúnem diante de sua casa, mas 
isto é tudo; ela não dá qualquer ordem, não pronuncia discursos 
formais e, na verdade, não se distingue das outras mulheres. 

Em 1972, a esposa do chefe da aldeia, assim como seu marido 
o ngôkonbori-tum Bemoti, que deixou de ir diariamente ao ngobe, 
não participava da reunião das mulheres, permanecendo em casa 
com o marido. Quando, à noite, o marido pronuncia o seu discurso, 
pode acontecer que, em voz baixa e sentada atrás dele, ela lhe dê 
sugestões, principalmente quando se trata de questões de ordem prá-
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tica <112>. Em 1973, como chefe das jovens mékrapõyn, ela e seu 
m·arido sentavam com elas em frente da casa. 

As jovens kurêrêrê não integram essas sociedades. De noite 
ficam junto de suas mães ou irmãs mais velhas ou senão brincam 
na praça com crianças menores deixadas aos seus cuidados. As 
":elhas mêbegnêi participam cada. vez menos das reuniões na praça, 
ficando em casa, com seus maridos, que raramente freqüentam o 
ngobe. Apesar de estar algo afastadas da sociedade de mulheres 
possuem grande prestígio. Os homens, às vezes, vão a suas casa~ 
para pedir conselhos e ouvir fatos e acontecimentos do passado de 
que alguma delas ainda se recorda. 

Ainda que elas não sejam xamãs, algumas são curandeiras e 
conhecem perfeitamente a farmacopéia tradicional. 

Nas suas atividades cotidianas as velhas desempenham traba
lhos mais leves e se ocupam essencialmente de seus netos, os tabdjuo. 
Pode ~contecer que uma mulher com vários filhos pequenos, entregue 
aos cuidados de sua mãe ou sogra uma das crianças que a velha passa 
~ adotar. Se a _sua vist~ ainda o permite, as mébegnêi passam horas 
fiando . o algoda~ ..?~ pintando, com pincel, seus pequenos tabdjuo 
ou as Jovens kurerere. 

. Pode ?correr que as mulheres façam trocas entre categorias de 
idade. E Julho de 1972, quando os índios voltaram da floresta as 
mêkrapõyn trocaram alimentos com as mêkratum. Estas ofertaram'ba
tata-doce e receberam peixe em retribuição. 

Em 1969 presenciei um outro tipo de troca. As mêkurêrêrê e as 
mêkrapõyn haviam partido para a floresta a fim de colher os frutos 
de ingá (kô-nhõ-kô ); ao voltarem, todas as mulheres se reuniram 
na casa do chefe da aldeia e as jovens ofereceram os· frutos às mêkra· 
tum-mêbengêi. 

Contaram-me que, antigamente, quando havia muitas kurêrêrê 
~las, às ,..vezes, ofer~ciam este presente às mulheres da categoria d; 
idade mekra~. Assim como para os homens, há, portanto, possibili
dade de man1pular as categorias conforme o número de indivíduos 
em cada uma delas. 

Quando perguntei a um informante se os grupos de mulheres 
d:1 categoria mêkrapõyn e mêkratum possuíam nomes enquanto so
~1edades, ele me respondeu que não. Quando fiz a mesma pergunta 
a esposa do chefe, porém, ela respondeu afirmativamente dizendo 
que as mékrapõyn se denominam mê-be-ngô-kon-krure e ~s mêkra· 

t
- 112 · As mulheres jamais falam em público· às vezes porém quando 

es ao na flor t · · "d • • • es ª! -~ª 1ntim1 ade de um acampamento, algumas se animam a 
expressar suas op1moes em voz alta. 
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tum, mê-be-ngô-kon-ti <113>. Comparando minhas anotações, verifiquei 
que estas duas denominações pertenciam, segundo um informante 
XIKRIN, às sociedades de mulheres Gorotire. 

As pinturas coletivas: Mê-kuri-ami-ô. Cada oito dias, aproxima
damente, as mulheres casadas que têm filhos (categorias mêkrapõyn e 
mêkratum) congregam-se para uma sessão de pinturas coletivas. Não 
tomam parte nessas reuniões as mulheres que acabaram de ter um 
filho (mêkrakaro), mulheres doentes ou enlutadas que observam ores
guardo (bitchiangri) <114>. As mulheres, muito velhas nem sempre se 
pintam. Quando isto ocorre, porém, são pintadas por uma parente no 
fim da reunião. As viúvas participam, assim como a mulher estéril (que, 
por isso geralmente, não tem marido) enquanto "companheiras" da 
mesma categoria de idade. 

Depois do primeiro filho, uma mulher participa das sessões de 
pinturas coletivas podendo ser pintada, embora não pinte as outras. 
Pintar envolve muita experiência e é pintando seu primeiro filho que 
uma mulher adquire, pouco a pouco, a técnica necessária, segurança 
nas pinceladas, e noção de proporção. Sendo a pintura com jenipapo 
indelével, devem-se evitar os erros. 

As pinturas começam a partir das dez horas da manhã, depois 
de reunidas todas as mulheres e após terem chegado a um acordo 
quanto ao motivo a ser usado neste dia. Freqüentemente fuma-se um 
cachimbo. ~ necessário criar o clima propício antes de dar início 
às atividades estéticas. Nestes dias, as meninas, e até mesmo um 
irmão ou o pai, ficam tomando conta das crianças. 

As sessões de pintura coletiva se desenvolvem de modo bem 
ordenado e segundo regras bem estabelecidas. 

• 
A pintura é a mesma, sem exceção, para todas as mulheres, 

tanto a do rosto quanto a do corpo <115>. A pintura é realizada em 
três fases sucessivas: 

a) pintam o rosto de todas as mulheres com pincel; 
b) seguem-se o colo e os braços, aplicando-se a tinta com a 

mão e passando em seguida o pente para formar as listas; 
e) finalmente, o resto do corpo, segundo a mesma técnica. 
As mulheres pintam-se em grupos de duas (rosto) ou três (corpo). 

As que se pintam mutuamente são "companheiras" de categoria 
de idade. Dentre as companheiras, formam-se duplas que sempre 
se pintam mutuamente e se tomam amigas (inikiê) . Deste modo, 

113 . Me-be-ngo-kon-ti: gente/ ser/ maracá/ grande; Krure: pequeno. 
114 . As mulheres doentes não se pintam, cobrindo-se apenas com urucu. 

As que estão de luto somente passam urucu na face (motivo bitcbiangrl). 
115. Trouxe uma rica documentação de pinturas, que será explorada em 

outro trabalho. 

167 



as mulheres formam grupos relativamente estáveis de dois ou 
três elementos, embora toda mulher possa integrar-se em seu grupo 
de idade caso sua companheira falte à reunião. Perguntei certa vez a 
uma jovem mulher por que ela não estava pintada, respondendo-me 
ela que sua inikiê não havia comparecido <116>. Esta amizade entre 
duas mulheres que se colocam na relação de inikiê pode levá-las a 
estabelecer uma troca de maridos, o aben-pa-amu (117), e que sempre 
é feita a partir de uma sugestão das mulheres. 

As jovens mêprinti-mikurêrêrê são pintadas por suas mães ou 
uma outra parente no dia seguinte, possivelmente com o mesmo 
motivo, embora isto não seja obrigatório. 

No dia seguinte ao das pinturas coletivas, à tarde, as mulheres 
se reúnem novamente para cortar o cabelo do alto da cabeça (à moda 
kayapó ), passar óleo de babaçu no corpo e nos cabelos, assim como 
para pintar o rosto com urucu, segundo um motivo previamente esco
lhido. Esta é também a ocasião de renovar os braceletes de palha 
(kam-uru-djo ). 

São as mulheres da categoria mek.rare que pintam seus maridos 
e irmãos. Os motivos das pinturas corporais masculinos podem 
ser diferente dos das mulheres (como o mé-ã-kakei) ou podem ser os 
mesmos motivos aplicados de modo diferente (como o mê-ikapruk); 
é possível que decidam optar por um motivo feminino, como o 
mê-tuyaro-ôk (pintura de mulher grávida), se este lhes agradar . 

Os homens nunca põem a mão na pintura de jenipapo, mas 
são eles que trazem as frutas da floresta para a esposa, mãe ou irmã. 

Os mênõrõnu são pintados por uma parente no mesmo dia (mas 
não em grupo). Os homens casados, quando a esposa tem um mo
mento de tranqüilidade. Cada homem, porém, passa urucu no seu 
próprio rosto e pernas assim como óleo de babaçu no corpo e cabelo, 
geralmente de tarde, no atukbe. 

O aben-pa-amu. Há uma modalidade profana de trocas de parcei
ros sexuais que só é possível entre mulheres e homens casados da 
categoria de idade mêkrare . 

Esta troca é institucionalizada, na medida em que deve ser 
anunciada publicamente na praça (para as mulheres) e no ngobe 
{para os homens) e na medida em que é realizada segundo regras 
definidas . Esta troca denomina-se aben-pa-amu ou aben-payn-

. 116 . Era justamente uma das mulheres das duas famílias que haviam 
partido com o índio Itacaiúnas para sua roça no Cateté. 

11 ! · o. aben-pa-amu também pode ocorrer com outra mulher da mesma 
~tego!1a d~ idade, mas ela a chamará de lnlkiê, termo de reciprocidade e de 
81Dletria. Literalmente, a palavra inildê significa "o outro lado". Aqui, aquela 
que está vis à vis, uma amiga. 
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môn <118>. Ao que parece, este tipo de troca ocorre após a caçada 
que precede o ritual mêokiere ou mêrêrêmê, no início da estação das 
chuvas. Enquanto os homens permanecem na floresta, as mulheres 
decidem a troca. Tudo indica que as mulheres anunciam a sua in
tenção publicamente, na praça, quando eles voltam para a aldeia. 
Depois disto chega a vez dos homens fazerem à noite a mesma coisa, 
no ngobe <119>. Dois homens se levantam, segurando-se pelos braços, 
anunciam numa curta declaração a sua intenção de trocar de mulheres 
entre si. O consentimento para a troca só é válido para as noites. 
Ao retirar-se do ngobe, o homem se dirige à casa da mulher de seu 
companheiro, retornando, de madrugada, ao atukbe e de lá voltando 
para a casa da esposa legítima a fim de retomar a vida em comum. 

Esta situação pode durar de dois a três meses, somente poden
do ser realizada, entretanto, se os parceiros estiverem de acordo. 
Disse um informante: "Com duas mulheres boas faz-se uma troca 
boa, senão não fica bem". Nesta ocasião as mulheres em questão 
trocam alimentos e se chamam inikiê. Freqüentemente, se os homens 
já não são ik•mo (irmãos) passam a adotar essa relação de paren
tesco. Os homens e as mulheres envolvidos chamam-se de iprõ (es
posa) e i-miet (marido) e os filhos de ambos os casais são denomina
dos de kra (filho, filha). 

Este costume é tradicional entre os XIKRIN. Ouvi uma vez 
um mebengêt fazer um discurso sobre o assunto exaltando aqueles 
que haviam realizado trocas adequadamente e não "à-toa" no mato 

' ' escondidos, referindo-se aqui ao adultério. 
Verifica-se entre os homens XIKRIN de unia certa idade, uma 

atitude curiosa; dizem que antigamente as mulheres não tinham medo 
dos homens mas que hoje em dia elas parecem bem mais reticentes 
(Ko-memu-kuma-niêk, têm medo de ter relações sexuais). Pensei, 
de início, que se tratasse talvez de um aspecto derivado da acultura
ção ou do fato de haverem contraído doenças venéreas, na época em 
que estavam na aldeia da Boca. Um informante contou a história 
seguinte: "Há muito tempo é mulher que tirava palmito, o homem 
ia caçar. Lá no Pium (perto de uma fazenda), Kukreiti foi tirar pal
mito, mas cristão já vem pegar ela, agora ela está com medo. Mulher 
fica no barracão porque tem medo e o homem vai tirar palmito". 
Contudo, a mitologia nega parcialmente esta afirmação. No mito 
sobre a "morte perpétua" (mito 5, segunda versão), a morte perpétua 

118 . Aben: termo de reciprocidade; pa: braço; amu: segurar; pafn: trocar; 
môn:? 

119. O pronunciamento de um aben-pa-am11 foi observado em 18 de 
novembro de 1968 pelo Padre Caron, segundo informação pessoal. Eu mesma 
não presenciei este tipo de troca. Terence Turner também se refre ao aben
-pa-amu entre os Gorotlre (1965:307). 
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rece como conseqüência do fato de uma mulher recusar-se às 
apa 1 · ' ' · aproximações de um amante. Um outro texto, re ativo as praticas 
de feitiçaria, aborda o mesmo tópico <

120>. 
Cabe lembrar aqui ainda o tema mítico das caçadoras de anta, 

que não permitiam que os homens se aproximassem delas (mito 8). 

X - Os Mortos 

Uma pessoa morre quando seu mekarõn (espírito, imagem) o 
abandona definitivamente. Coloca-se então o seu corpo numa esteira 
com as pernas dobradas. Os parentes, homens e mulheres emitem o 
choro ritual (moro) e as mulheres ferem a testa com profundos cor
tes de facão, deixando o sangue misturar-se às lágrimas. 

O morto é pintado com jenipapo, segundo o motivo ritual 
mêkukatuk, por uma parente, irmã classificatória, ou uma parente 
afim, a irmã de sua esposa, por exemplo. Um filho, irmão ou cunha
do, aplica-lhe a máscara de pó de azulão no rosto, colando penu
gem branca de urubu-rei nos cabelos. Nesta · ocasião a penugem 
branca nunca é recoberta de urucu, como se costuma fazer para os 
vivos. Se o morto é homem colocam-lhe as grandes braçadeiras de 
pena de arara que os homens usam durante a fase Bep de sua ini
ciação. 

Tudo indica (pinturas, ornamentos) que se trata de um rito de 
passagem. Percebe-se, no entanto, através do fato de não se recobrir 
a penugem branca de urucu e através da não intervenção dos amigos 
formais, que a passagem é de outra natureza: o morto não pode vol
tar à vida, conseqüentemente, não há necessidade de nenhuma ajuda 
(amigo formal, urucu) para reintegrá-lo à sociedade dos homens. 

Os ritos mortuários e a aldeia dos mortos . São os jovens menõ
rõnu (ou um deles), isto é, os que não têm filhos, que cavam a sepul
tura, chocando-se em seguida contra um jatobá (moy), recurso má
gico para não morrer e fortalecer-se internamente. Quando é um 
homem que morre são indivíduos de sexo masculino que dançam em 
frente à sua casa (mé-kukatuk-metóro); quando o morto é do se
xo feminino, são as mulheres. Os XIKRIN tendem a dizer que são 
os "companheiros" (rô-ã-abatori) que dançam para o morto. Usam, 

120 . "Uma mékrakaro foi banhar; djudju (o feiticeiro) a pegou pelos 
c~belos,. querendo levá-la no mato para aben-ni (ter relações sexuais). Ela 
nao qms. Djudju, então, bateu-lhe na nuca, pôs f-eitiço naquela mulher. Ela 
chegou na aldeia com muito frio, deitou-se e mandou chamar o marido. Quando 
chegou, a mulher disse: 'Ele me pôs udju' (feitiço) e logo morreu. Se tem 
medo, mulher morre. Mulher boa que quer aben-nl, não morre não." 
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então, eles também, as grandes braçadeiras Bep (padjê-kam-môn
iamu). 

O morto é enterrado num cemitério que se encontra a uns tre
zentos metros da aldeia. As vezes, também no barracão de alguma 
roça. A sepultura é arredondada ou retangular. O morto é deitado 
com as pernas dobradas e com o tronco inclinado, como se estivesse 
sentado. Sua cabeça é colocada em direção a leste porque a aldeia 
dos mortos está sempre localizada a leste. J:: envolto numa esteira ou 
rede, nos dias atuais. Enterram-se junto os seus pertences, para que 
o seu espírito (mêkarõn) não venha importunar os vivos. Colocam-se 
var~s em cima d~ fosso que são recobertas, em seguida, com uma 
esteira. A terra e amontoada por cima em forma de cúpula (puka
krã). Novamente as mulheres golpeiam o couro cabeludo com fa
cões e emitem choros rituais; estendem as mãos, como que protegendo 
o túmulo, para que a lua não venha a arrebatar a alma (mito 5). 

Sobre a sepultura coloca-se algum objeto pessoal do morto e os 
cabelos da mulher que observa o resguardo (esposa ou mãe) c121). Às 
vezes, seu cachorro é morto, pois o mekarõn de seu dono poderia 
sentir sua falta (122) 

Atualmente, nem todos os pertences do morto são enterrados 
com ele: espingarda, cartuchos, miçangas, sacos plásticos são distribuí
dos. A distribuição destes objetos causa, ao que parece, uma certa 
desordem, pois não existe entre os XIKRIN qualquer regulamentação 
jurídic~ a respeito. Parece que os mais chegados são favorecidos, o 
que deixa os demais descontentes. 

Acende-se um fogo, ou dois, ao lado da sepultura, reavivado 
durante várias semanas, para que o morto não sinta frio e não volte 
à aldeia . O cemitério está infestado de mekarõn e nenhum índio se 
atreveria a passar a noite, sozinho, perto dele. Ao passar por ali, de 
tarde, as mulheres cospem de modo típico para afastar os mekarõn. 
Assim também procedem quando deixam suas roças, ou de noite, 
nas casas, antes de deitar. 

Os mekarõn não vão logo para seu destino, uma região que os 
XIKRIN localizam além das cabeceiras do rio Seco, no lugar deno
minado Serra Vermelha (kre-kam-krãê-kamrik). 

A dança dos mortos é realizada para incitar o espírito a afastar
se da aldeia dos vivos. Quando morre uma criança deixa-se-lhe uma 
cuia de leite para que não volte a procurar a mãe. Alguns informan-

121 . O pai e a mãe de uma criança, o esposo ou a esposa do morto 
raspam o cabelo em sinal de luto. 

122 . Os cachorros são enterrados e enfeitados com penas como se fossem 
pessoas. As mulheres emitem na ocasião o choro ritual. Entre os XIKRIN 
os cachorros também possuem nomes. 
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tes dizem que também deixam água e comida para os adultos, para 
que fiquem f ortcs e achem facilmente o caminho que leva à aldeia 
dos mortos. 

Os XIKRIN ficam especialmente impressionados com a morte 
de um chefe. Em 1970, depois da morte do chefe Bep-Karoti, um 
menino da primeira casa da aldeia (Casa H) adoeceu. Um casal que 
ali morava, considerou muito grande a proximidade do cemitério, 
decidindo mudar temporariamente para a casa da irmã do marido. O 
mesmo aconteceu com uma família da própria casa do ex-chefe. A 
filha do casal ficou doente. Assustados, os pais fugiram, abrigando-se 
na casa da irmã do pai da menina. 

A aldeia dos mortos é como a dos vivos. Ao chegar lá, o morto 
estará totalmente recuperado do mal que o afligia em vida e, sendo 
criança ou jovem, continuará a desenvolver-se normalmente, podendo 
inclusive casar (mito 6). 

A aldeia dos mortos é um lugar onde os parentes se reencontram. 
A chegada de um novo mêkarõn é acolhida com o choro ritual de 
parentes que lhe pedem notícias dos vivos. 

O mêkarõn de um morto pode ser recebido por sua mãe, a que 
lhe perguntará: "Nhiara a-kamuk" (onde está teu irmão?) Ele 
responde: "Está vivo", e então ela chora muito. Ou, senão: "Está 
velho, está perto, já vem atrás de mim". 

Os mêkarõn caçam, plantam, fazem rituais. Apesar disto, o 
lugar parece ser tedioso, pois as coisas são ao mesmo tempo dispersas 
e indiferenciadas. Aliás, ninguém quer morrer (123). 

A aldeia dos mortos, embora seja um lugar isento de fricções 
sociais, onde o índio reencontra os seus parentes, é vista ao mesmo 
tempo, como um conjunto confuso, já que os mêkarõn são muitos e 
custam a se extinguir. B um mundo sem ordem e estrutura, onde 
faltam as divisões nítidas da sociedade dos vivos (fig. 15). 

O mêkarõn de uma criança tem dificuldades em encontrar o 
caminho para a aldeia dos mortos; se ele se perde, uma onça o en
contra e pode devorá-lo . Quando a mãe chega à aldeia dos mékarõn 
e pergunta por seu filho, respondem-lhe: "Não sei, ele não chegou". 
Para evitar os perigos da viagem, o mékarõn de uma Kwatui (FZ, 
MM, FM) ou um ngêt (MB, FF, MF) vem procurá-lo. Esta é a ra
zão de se enterrar uma criança, quando possível, com um adulto. 
Foi assim que por ocasião da morte do velho chefe Bep-Karoti, os 
XIKRIN resolveram aproveitar a oportunidade para executar uma 
criança paralítica. O chefe da aldeia falou com a mãe e o chefe da 
categoria mêkrare estrangulou-a com uma tira de envira . Enterra
ram-na depois com Bep-Karoti, que era o seu i-ngêt. Turner descreve 

123. Os XIKRIN têm medo de morrer (tuk puma). 
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Figura 15 

um outro método de enterrar as crianças: depois da putrefação do 
corpo retiram-se os ossos que são guardados até que se possa enterrá
los com um parente adulto (Turner, 1965:498). 

De vez em quando os XIKRIN desenterram os seus mortos. 
Os ossos são lavados e pintados de urucu. Juntam aos poucos os 
ossos de todas as pessoas de uma família que serão depois enterrados 
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em conjunto c124>, a fim de se reunir, pouco a pouco, um homem, 
sua esposa, seus filhos, irmãs e irmãos, ou seja, o maior número 
possível de parentes. Este conjunto não reproduz a estrutura no nível 
do grupo doméstico, nem a separação nítida entre consangüíneos e 
afins. 

Tem-se, pelo contrário, a impressão de que estas distinções são 
eliminadas e que a união se faz entre a casa materna de um homem 
(irmão e irmãs) e a de sua esposa (mulheres e filhos). Parece-me 
que, novamente, este reagrupamento se faz em relação aos homens, 
como se fossem eles que precisassem chegar a essa "conjunção final", 
reunindo a casa da mãe e a casa da esposa, porém, ao redor de si 
mesmos. ' i . ,_ - . 

124 . Este segundo enterro é acompanhado do choro ritual das parentes. 
Quando alguém morre longe, os ossos são trazidos para a aldeia. Quem se 
encarr~gar des~e segundo enterro passa em seguida rob (resina de pau de leite) 
nas maos, assun como carvão de caroço de coco. Banha-se no rio, num 
luga~ separado, durante uns cinco dias, a jusante do local que o grupo costuma 
frequ~ntar. Não toca na comida, utilizando para isto uma vara pequena. Deve 
s~r pintado c.om o motivo do fim do resguardo antes de poder reintegrar-se à 
vida da aldeia. 
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Capítulo IV 

A VIDA RITUAL 

1 - Considerações gerais 

Os XIKRIN possuem um grande acervo de rituais de impor
tância e duração muito variáveis, sendo preciso estabelecer uma 
certa diferenciação e hierarquia entre eles quando tratamos destas 
atividades. 

Não pretendo, aqui, descrever os diversos rituais tal como me 
foram contados, mas simplesmente esclarecer certos aspectos que me 
parecem relevantes e, por outro lado, descrever uma cerimônia espe
cífica, o mé-rêrêmê, a qual assisti e cuja análise me permite algumas 
generalizações sobre as atividades rituais. 

A) A iniciação e nominação: o modelo 

Os rituais XIKRIN mais importantes são os ligados à iniciação 
e à nominação. Os XIKRIN possuem um modelo do ciclo ritual 
ligado ao longo processo de ~c~ação e a atribuição de nomes. cerimo
n1a1s. Este modelo é constitu1do de partes formando conjuntos e 
seqüências que, por sua vez, estão intimamente relacionados às ativi
dades sazonais de caça, coleta, pesca e agricultura. 

O ciclo completo de iniciação desenvolve-se durante um perí~
do de mais ou menos cinco anos e divide-se em seis fases: o Bep-me
nõrõnu, o Mê-kutop-ã-Kangore, o Ménõrõnu-Kukrut, o Ménõrõnu· 
Ngrôa, o Ménõrõnu-Ngôre e o Mékuka-tuk <

1>. 
Os rituais de nominação são para o sexo masculino: Bep, Tokok 

e Katob e para o sexo feminino: Bekwe, Nbiok, Kôkô, Payn, Ngrei e 
Ire. 

O ritual de nominação mais prestigiado é o Bep, realizado con-
comitantemente à primeira fase do ciclo de iniciação <2) . O Tokok e o 
Nhiok são realizados em conjunto. O Bekwe desenvolve-se durante 
a época da seca. As meninas Kôkô e os meninos Katob recebem 
seus nomes durante a festa do milho novo junto com o ritual de 

t . Bep: nome cerimonial masculino. Mênõrõnu: iniciado. Mêkotop: 
gente com o capacete de cera de abelha. Kangore: sociedade cerimonial. 
Kukrut: anta. Ngrôa: tora de buriti. Ngôre: água, timbó. Mê4uka-tuk: ho
mens de testa preta. 

2. Os outros rituais de nominação são de curta duração. 
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máscaras Kukoi (macaco prego) e Pot (tamanduá). A nominação 
das Ngrei acompanha a terceira fase do ciclo de iniciação, o ménõrõnu· 
kukrut é realizada na floresta, na época da chuva, durante uma 
caçada à anta . As meninas Payn recebem seus nomes no ngobe, 
durante uma cerimônia muito rápida, no verão, concomitantemente 
à quinta fase de iniciação, o ménõrõnu-ngôre, uma pescaria com tim
bó, altamente ritualizada. Enquanto que as Ire são nominadas num 
ritual pouco expressivo. 

Percebe-se que os rituais de iniciação e nominação desenvolvem-se, 
em várias ocasiões, paralelamente. Por outro lado, acompanham o 
ciclo anual de atividades de subsistência, durante a vida na aldeia ou 
durante a vida nômade, dando também expressão ritual a estas ativi
dades. Um aspecto muito importante de qualquer ritual é a oferenda 
de comida (djokiere) a cargo do pai e da mãe dos nominados ou 
iniciandos, dos irmãos do pai (kamu-aben-pudji) e de suas esposas 
assim como das irmãs da mãe, isto é, todos aqueles que se encontram 
para um dado Ego na categoria Bam e Nã. 

Quando os índios se referem a este modelo ideal, o ciclo com
pleto de rituais ligados à nominação e iniciação, eles dizem: "Como 
se fazia antigamente". 

B) A atividade ritual 

Na realidade, a atividade ritual de um grupo é sempre a ex
pressão de um momento histórico onde entram em consideração 
aspectos como: 1. a situação demográfica do grupo e de como esta 
situ~ção afeta as categorias de idade, os grupos de irmãos, o número 
de integrantes de uma sociedade cerimonial, o equilíbrio entre os 
grupos que oferecem o alimento e aqueles que o recebem; 2. a rela
ção com o ambiente físico num dado momento e a oportunidade de 
aprovisionar matéria-prima para a confecção da parafernália. Tam
bém estão envolvidos aspectos políticos, individuais, a preferência do 
grupo por um ritual em detrimento de outro e o estado moral e de 
s.aú?e da tri~o. ~epois d~ ~ontato. aparecem outras variáveis que 
Imutam ou dmam1zam a atividade ntual: reforço de uma atividade 
que mantem a coesão do grupo diante do civilizado, influência de 
uma progressiva sedentarização e o estabelecimento de um calendá
rio ritual que não coincida com as atividades ligadas ao mercado 
regional. 

Em resumo, os XIKRIN nunca realizam todo o ciclo de rituais 
••A • J 

na sequencia certa, tal como aparece no modelo. 
. _ Muitos rit?ais por sua vez, estão ligados à vida esportiva, à demo
liç~o de um ninho de marimbondos (amiu-ã-ta), às competições de 
flechas emboladas (aben-kamiuru) e às competições de luta corporal 
(aben-kangoi). 
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Estas competições podem acontecer isoladamente ou acompa
nhar seqüências de rituais maiores ligados à iniciação ou nominação. 

Vou dar a seguir um exemplo de como uma atividade ritual 
improvisada é montada e encenada a partir de elementos dispares mas 
cujas seqüências têm sentido tanto em relação ao modelo como à reali
dade. 

Em dezembro de 1975 os XIKRIN estavam refazendo o teto de 
suas casas antes da época das chuvas, todos os homens trabalhando 
em conjunto. Não estavam com tempo de organizar um mérêrêmê (que 
descrevo mais adiante) já que precisavam, em seguida, começar o 
trabalho de ampliação do campo de pouso. Não queriam, no entanto, 
deixar de fazer alguma coisa no nível ritual. 

Decidiu-se que seria realizado para os mênõrõnu um "marim
bondo". Trata-se da derrubada de um grande ninho de marimbondo 
que simboliza uma aldeia inimiga. Esta atividade está intimamente 
relacionada às provas ligadas à iniciação, sendo chamada "coisa para 
ficar valente" (okre-kadju). Para preparar-se para o ataque ao ninho 
de marimbondo, que representa o clímax do ritual, os XIKRIN rea
lizaram durante três dias danças que são seqüências do Nhiok e Tokok, 
cerimônias ligadas à nominação. 

Na primeira noite dançaram um Nhiok: uma dupla fileira de 
homens, dividida por categorias de idade e dirigida pelo velho xamã 
e o chefe cerimonial, visitava, num vai e vem, cruzando a aldeia, 
todas as casas onde residiam meninas com o nome Nhiok. 

Na segunda noite dançaram um Tokok. A dança sempre começa 
no ngobe e depois os homens, em grupo desta vez, visitam, sucessi
vamente, todas as casas em que residem meninos Tokok. Uma velha 
emite o choro ritual pela memória de seu filho Tokok falecido. No 
caso do Tokok há duas mulheres associadas que acompanham os 
homens, dançando no meio do grupo com um movimento de braços 
à altura do peito (3). Este cargo é herdado de uma kwatui, por isso 
junto às mulheres associadas dançam duas meninas, suas tabdjuo, a 
quem transmitiram o cargo. No dia seguinte, de manhã e de tarde, 
retomam a mesma dança que começa no atukbe e acaba no meio 
da praça (4). Em seguida o grupo se dirige à floresta até o lugar em 
que se encontra o ninho a ser derrubado. Uma construção de troncos 
amarrados permite atingir o ninho . O primeiro ménõrõnu a subir dá o 

3 . Estas mulheres associadas chamam-se Tokok iia ou Tokok kamê-mê
-kutoro. Os outros rituais que possuem duas mulheres associadas são o Bep 
e o mê-kutop. 

4. As mulheres associadas não participam da primeira dança no atukbe 
nem 4a última no ngobe, somente acompanham as danças realizadas em frente 
a cada casa. 
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primeiro golpe, 0 segundo é o mais atingido pelas picadas d~s insetos 
enfurecidos e o terceiro acaba geralmente derrubando o ninho. 

Quando atingem o chão, os homens os esperam para esfregar 
suas cabeças com folhas e matar os m~rimbondo!. _ ~ essencial, . neste 
momento, que estejam pres~ntes as maes dos m~noronu as quais, na 
ocasião emitem o choro ntual e levam seus filhos para casa. De 
noite ~o ngobe, os que participaram da prova dirigem-se a todos os 
hom~ns em tom que denota grande fúria e excitação <5>. · 

Fica claro que este ritual foi montado com utnas poucas seqüên
cias de rituais maiores mas que davam expressão ritual aos nomes 
femininos Nbiok, aos nomes masculinos Tokok e a uma atividade liga
da à iniciação e essencialmente ao ideal masculino kayapó: a valentia. 

Por outro lado, certas seqüências podem ser encenadas isola
damente, fora de seu contexto. Por exemplo, as danças e cantos rea
lizados pelos homens, de tarde, na praça são, muitas vezes, exertos de 
um Bep ou Me·kutop. 

Os XIKRIN possuíam grande número de sociedades cerimoniais 
que atuavam no decorrer de um ou vários rituais. Ser membro de 
uma destas sociedades é um privilégio herdado de um i-gnêt ou kwatui. 
O abalo demográfico, devido às numerosas cisões e à impossibilidade 
da recuperação populacional depois do contato, levou à extinção da 
maioria destas sociedades que, por outro lado, apresentavam a carac
terística muito vulnerável, de serem grupos com um número reduzido 
de membros. 

O que se verifica é que para a realização de todos os rituais tal 
como se apresentam idealmente organizados, seria necessária uma 
população muito numerosa e condições também ideais; é pouco pro
vável que isto acontecesse antigamente e hoje seria totalmente impossí
vel. 

Outros rituais. Existe um certo número de rituais que se ligam 
a um acontecimento individual, como o casamento, a reintegração de 
um jovem pai ao ngobe após o nascimento do primeiro filho, a morte, 
os diferentes tipos de resguardo, a imposição das mãos da futura 
sogra etc. 

Inúmeros pequenos acontecimentos triviais recebem expressão 
ritualizada e alguns assumem até um ar de brincadeira. Por outro 
lado, comportamentos tão cotidianos como a simples troca de bananas 
entre mulheres, na roça, não deixa de ser uma atividade ritualizada. 

5 . Estes gritos chamam-se amJu-ã-ben-diri, a fala cerimonial para o 
marimbondo, ou mé-kuni-ngrük-kadju, "aquilo para que todos fiquem zan
gados". Este ben-diri é o mesmo que o usado para as expedições guerreiras. 
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C) Rituais de origem não-XIKRIN 

O primeiro é o Aruanã, muito desenvolvido entre os XIKRIN 
e totalmente copiado dos Karajá na época em que o grupo do Kokore
kre mantinha contato com eles. Este ritual não possui relação nenhuma 
com a iniciação, nominação ou as categorias de idade, o que caracte
riza os rituais mais importantes entre os XIKRIN. Mas o direito de 
ser "dona" do Aruanã é transmitido da categoria kwatui (MM, 
FM, FZ), para tabdjuo (DD, SD, BD), como qualquer outro cargo 
cerimonial. E curioso notar que durante o Aruanã o atukbe é her
meticamente fechado e interditado à entrada e mesmo ao olhar das 
crianças e mulheres, transformando-se numa casa de máscaras. Por 
outro lado, o Aruanã apresenta um aspecto sagrado que os rituais 
XIKRIN não possuem e que também não se observa na mitologia. 
A mitologia Kayapó está muito voltada para a explicação das origens e 
a orientação do comportamento, não manifestando uma atitude religio
sa mais apurada. O Aruanã, <6> por outro lado, impõe o respeito e é até 
certo ponto venerado; deve ser cuidadosamente untado com gordura 
de anta para propiciar uma boa caça. O índio Kongore disse-me que, 
uma noite, o Aruanã "falou" e que todos ouviram: ele estava zangado 
porque os índios não estavam fazendo as coisas certas. Uma vez, 
também, um grupo de crianças teria entrado no atukbe. Quando 
ficaram diante da máscara, pendurada na penumbra, a impressão foi 
tal que eles a viram mexer-se e zangar-se, o que provocou a debanda
da do grupo de meninos realmente apavorados. Quando dois ho
mens entoam os cantos do Aruanã sem as máscaras, eles sempre se 
escondem debaixo de um cobertor. Esta atmosfera de mistério que 
acompanha geralmente o sagrado é estranha aos rituais XIKRIN e a 
origem não-kayapó do Aruanã é muito conspícua. 

Outro caso interessante é a introdução de um novo ritual, o 
kwiiro-kango. Como eu mesma assisti a este episódio, passo a des
crevê-lo. 

Em 1971, um índio XIKRIN, Kanaipo, em tratamento para tu
berculose em um hospital de Belém, encontra ali um Kayapó-Gorotire, 
internado pelas mesmas razões. Durante as semanas de convivência, 
Kanaipo aprende com ele o Kworo-kango, tão comum entre os Kaya
pó-Gorotire e desconhecido entre os ~IN. Voltando à. aldeia, este 
índio ensina o ritual ao grupo que, reunido na praça, ensaia os cantos 
e passos deste ritual. Em maio e junho de 1973, época em que eu 
me encontrava de novo no Cateté, o kworo-kango estava em plena 
voga. Todas as noites cantava-se e dançava-se o kworo-kango, ho-

6. Trata-se aqui das máscaras que representam o espírito. Fala-se sem
pre em Aruanã, mas são duas máscaras. Existem, outrossim, vários tipos de 
máscaras Aruanã. 
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mens e mulheres participando, como sempre, divididos em em cate-
~as ~ hl~. . . . 

Chegou o dia em que este ntual, aceito pela comunidade, teve 
que ser "posto em circuito" e o modo de proceder foi o seguinte: os 
XIKRIN se lembraram que a kwatui (MM, neste caso) de um índio 
chamado Piudjo, já esteve entre os Gorotire como prisioneira, voltan
do mais tarde, fugida, para a aldeia. Pois bem, fizeram de conta que 
ela poderia ter trazido o kworõ-kango do qual Piudjo, o seu tabdjoo, 
poderia ter herdado. O proble~a é que entre os XIKRIN uma mu
lher não pode transmitir privilégiós e cargos a um tabdjoo do sexo 
masculino. Por outro lado, não havia homens XIKRIN que tivessem 
estado entre os Gorotire e depois voltado, já que os homens são mor
tos e nunca aprisionados. Os XIKRIN resolveram este impasse di
zendo que entre os Gorotire este modo de proceder, quando impres
cindível, existia e que neste caso poder-se-ia adotar o mesmo proce
dimento. 

Em maio de 197 4, os XIKRIN realizaram, então, um kworii
kango totalmente institucionalizado, cerimônia durante a qual Piudjo 
transmitiu ao filho de sua irmã, segundo a tradição, o direito de pos
suir e de ser dono do kwiirii-kango. 

Deste modo o kworii-kango faz agora parte do acervo de rituais 
XIKRIN e é propriedade de um indivíduo que o transmitirá, um dia, 
a um de seus tabdjoo. Na mesma ocasião Piudjo transmitiu os seus 
nomes ao filho da irmã, amarrando, assim, o Kworõ-kango a uma 
das manifestações rituais mais importantes, a nominação. e interes
sante observar o processo de institucionalização e a casuística usada 
para legitimar o ritual. Em oposição ao Aruanã, o Kworo-kango in
tegra-se perfeitamente aos outros rituais XIKRIN . 

D) A lenta recuperação da vida ritual entre os XIKRIN 

A vida ritual, como a organização social tout-court, sofreu grande 
abalo devido ao drástico decréscimo demográfico depois da pacifica
ção e durante os anos 1962 e 1963, quando o grupo deslocou-se para 
as margens do ltacaiúnas. Frikel escreve que na aldeia da Boca, 
a situação de desorganização social era tal, que o grupo, em vias de 
extinção, tinha abandonado as festas tradicionais (Frikel: 1963). 

Desde 1966, porém, os índios, aos poucos, encontraram condi
ções para a retomada de sua vida ritual. A recuperação para o grupo 
de todos os elementos jovens, masculinos, que tinham abandonado 
a aldeia e a reconstrução do atukbe foram elementos imprescindíveis 
para que isso acontecesse. Em 1967 os XIKRIN encenaram um 
pequeno Aruanã e em 1971, acabada a construção da nova aldeia, 
fizeram um Aruanã que se estendeu por mais de quatro meses. Os 
XIKRIN não realizam mais nenhuma cerimônia de nominação espe-
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cífica: em 1958 realizaram o último Bep. Várias vezes quiseram 
refazer um Bekwe, sem entretanto tê-lo conseguido. Em ! ~73 ~en
taram preparar uma nominação Kôkô, mas por falta de matena-pnma 
para a fabricação das máscaras e o atraso no trabalho da roça, o 
ritual não passou da fase dos preparativos. 

Vários rituais, porém, têm sido retomados, e entre eles alguns 
que servem de contexto para a nominação. Como, por exemplo, o 
Apieti, durante o qual são inv~stidos os no~o.s membros da ~~1edade 
cerimonial dos Tatu, masculinos ou fem1n1nos, e transmitidos ao 
mesmo tempo os nomes cerimoniais a estes novos membrQs. O ritual 
do mêrêrêmê e a festa do milho novo, sendo mais coletivos, permitem 
que um maior número de crianças sejam nominadas nessa ocasião. 

Os XIKRIN também realizaram duas vezes o mêkuka-tuk, últi
ma fase do ciclo de iniciação, ritual exclusivamente masculino, duran..;. 
te 0 qual são entregues os maracás aos novos chefes de categoria de 
idade mênõrõnu. Este ritual é importante devido ao seu aspecto polí
tico (cfr. p. 136) 

Durante dois anos presenciei os ensaios para a realização d~ 
um ritual de iniciação, que os XIKRIN não ·faziam desde 1958, àata
da chegada do grupo do Pacajá. Tratava-se de um mékutop-,ngrôa 
ou quarta fase do ciclo de iniciação. Em 1972, com o grande numero 
de meninos mébengodju e mênõrõnu não iniciados, sentia-se a ne
cessidade de promover este ritual. Noite após noite, durante a ~poca 
da seca o velho Nhiakrekampin, no ngobe ou no atukbe, ens1na~a ' . . . 
aos jovens cantos e danças do mê-kutop. Cheguei a assistir uma 
noite a um ensaio geral de algumas seqüências. Todos os ornamentos 
que durante o ritual são de plumária e algodão, tinham sido improvi
sados em palha de babaçu, mas eram réplicas exatas dos modelos 
originais. 

Esta longa aprendizagem, essencial à socialização dos joven~ e. à 
sua integração consciente e indelével à sociedade XIKRIN, culminou 
em junho de 197 4 num mê-kutop, ~m home~agem a Bep-karo~i, filho 
do chefe Bem o ti e seus companheuos de idade. A parte final do 
ritual, o transporte da tora de buriti (n~ôa) ~té o ce?tro da praça não 
pôde ser realizada por causa de uma ep1dem1a de g~ipe.. Os XIKRIN 
pretendem retomar este ritual, em breve! e em pnme1ro lugar pa~a 
Karangre - filho de Buatie,. chefe dos ~ekrare - ~ ~eus comP..anhei: 
ros de idade. Para esta ocasião, Bemot1, pretende v1a1ar de aviao, ate 
a aldeia Gorotire, situada nos campos, e trazer uma quantidade de 
cera suficiente para que todos os homens estejam em condições de 
usar o capacete mê-kutop. 
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u - o Me-rêrêmê c1> 

Todos os anos, porém, desde 1967, quando acaba a estação da 
seca e antes de as chuvas começarem a cair, os XIKRIN têm realizado 
um me-rêrêmê. Durante este ritual que pode ser completado num 
período de tempo bastante curto - quinze dias - com a participa
ção de toda a comunidade, os XIKRIN conseguem expressar, com 
grande economia de recursos, tudo o que está essencialmente ligado à 
esfera ritual. O me-rêrêmê, pelo fato de não estar relacionado a 
nenhum rito ~e passagem específico, pode, por isso mesmo, receber, 
como em apend1ce, elementos desses rituais e que os XIKRIN não 
conseguem mais, por enquanto, realizar. Outra vantagem do mérêrêmê 
é que as danças realizam-se durante a noite. De fato, as danças em 
geral, não podem ser interrompidas; ou se desenrolam durante o' dia 
desde o amanhecer até o pôr-do-sol ou do pôr-do-sol até o amanhe~ 
cer. No primeiro caso, o grupo deve ser numeroso para poder es
tabelecer um rodízio, sendo que o calor do sol cansa os dançarinos. 
D~ noite, pelo contrário. "dá para aguentar", como dizem os índios. 
Fmalmente o mé-rêrêmê não interfere em nenhuma atividade de ex
ploração econômica ligada ao comércio regional. 

A) Descrição do ritual 

A cerimônia desenvolveu-se no princípio do período das chuvas 
entre os dias 25 de novembro e 5 de dezembro de 1970, desdobran
do-se em duas fases : 

1 . o méni-mêrêrêmê, festa das mulheres (25/ 11 / 70). 
2 . o mêmu-mérêrêmê <s>, festa dos homens (5/12/ 70). 
Quando se quer dar ênfase à transmissão de nome a uma crian-

ça, diz-se: me-kra-rêrêmê <9>. 
Preparativos para a festa das mulheres <10>. A categoria de idade 

menõrõnu tinha ido para a floresta coletar castanha nova e coco. 
A categoria de idade mekrare tinha ido caçar, especialmente ja

butis <n>. 

7 · Mê: gente; mê: contração de mei: bonito. Os índios traduzem a 
palavra por "festa". 

8 . Me-oi, mulheres, oi, vagina; mê-mu, homens; mu, pênis. 
9 . Kra, filhos(as). 
10 · Estes preparativos deram-se antes de nossa chegada em novembro 

de 1969. Soubemos que a expedição foi interrompida pela morte do velho 
chefe Bep-Karoti. 

11 · '? jabuti pode conservar-se por longo tempo. Os índios traz.em-nos 
pa~a a a~deaa amarrados a duas longas varas paralelas. Um índio pode carregar 
assam ate dezesseis jabutis de uma vez. 
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De volta à aldeia, os dois grupos trocaram na casa-dos-homens 
(atukbe), os produtos da caça e coleta. 

Preparativos para a festa dos homens. Os preparativos para essa 
festa apresentam uma relação inversa. 

A categoria de idade ménõrõnu saiu para uma caçada coletiva 
ao porcão (queixada), durante cinco dias (29/ 11/70 a 4/ 12/ 70). En
quanto isso, as mulheres preparavam grandes quantidades de man
dioca para o preparo de beijus que os mékrare, homens casados e 
com filhos, dariam, em troça, aos mênõrõnu, quando chegassem com 
a carne à aldeia. A troca realizou-se no dia 4 de dezembro, de tarde, 
na casa dos homens. 

Os mênõrõnu entram na aldeia, em fila, com os seus adornos 
habituais de palha e envira <12>, dirigindo-se formalmente à casa dos 
homens e observando uns minutos de silêncio, cabisbaixos, apoiados 
nas suas bordunas. Aos poucos aproximam-se os mékrare, trocam-se 
algumas palavras, retoma-se o contato. Abrem-se os embrulhos de 
folhas d~ babaçu e distribui-se a carne, ainda quente (13); pequenos 
mensageiros encarregam-se de levar as porções de carne às diferentes 
casas. 

A festa das mulheres. No dia 25 / 11/70, quando chegamos, as 
mulheres estavam reunidos numa casa onde morava uma das meninas 
que receberia formalmente os nomes. De vez em quando, as mulheres 
entoavam um estribilho com um pequeno movimento de braços à 
altura do peito. De vez em quando, também, saíam duas ou três 
mulheres, percorrendo em círculo o pátio da aldeia, dançando com 
os braços levantados acima da cabeça (mé-rint-ôba). 

As duas meninas que iam receber seus nomes cerimoniais esta
vam enfeitadas com a máscara de pó de ovo de azulão. Nesta ocasião, 
a cabeça das crianças é adornada com um diadema especial, o peyo
ti-amu 0 4> além de recobertas com a penugem branca de urubu-rei. 

Todas as mulheres estavam recém-pintadas de jenipapo e com 
o alto da cabeça raspado à moda kayapó. Passavam uma espessa 
camada de urucu nas faces e pernas. No cabelo tinham aplicado tam
bém a penugem branca de urubu-rei. Abaixo do joelho haviam enro-

12. A pouca distância da aldeia, perto de um grotão, os mênõrõnu 
tinham tomado banho e fabricado os seus adornos de envira, o cordão-cinto 
kra-djê, a bandoleira ~ o adorno occipital krã-djê, o largo bracelete com 
tiras de envira k6ngri-djo, o estojo peniano mudjê. 

13 . Durante os cinco dias da expedição, a carne é continuamente reco
zida no forno de pedras quentes: ld, que os próprios jovens constroem. ~ 
preciso que a carne chegue quente à aldeia. 

14. O diadema é feito de penas amarelas de joão-congo e amarrado atrás 
ao redor de uma roleta, o kelkru. ~ usado por crianças recebendo os nomes 
durante o mêrêrêmf. 
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lado fios de algodão vermelho, o kain, usado pelos adultos somente 
em ocasiões cerimoniais, e viam-se mulheres ostentando na cabeça o 
adorno occipital de palha, krãdjê, de uso diário exclusivo dos homens. 
Duas mulheres usavam o grande cocar krôkrôkti <15>. 

Ao pôr-do-sol, as mulheres saem em fila na praça e dançam em 
círculo no sentido inverso ao dos ponteiros de um relógio, durante a 
noite toda. 

Todos estão na praça central, abandonando, literalmente, as 
casas. As crianças dormem em esteiras na frente das casas. Alguns 
homens erguem uma armação para colocar as suas redes <16>. Bemoti, 
que possui prerrogativas cerimoniais, o .kaben-djuoy, sentado em sua 
rede, dirige e acompanha os cantos~ faz pequenos discursos, em tom 
de falsete (um ben-diri) exortando e animando as dançarinas. A dança 
não pode parar. O velho xamã, Nhiakrekampin, lidera durante algum 
tempo a fila e canta um solo para as mulheres. Mais tarde, outro ín
dio com funções cerimoniais, o ngrê-nhõ-ngô-djuoy, lidera por sua vez 
o grupo. Os dois líderes da categoria de idade ménõrõnu acompanham 
a dança, são os pais do maracá, os ngô-kon-bori, um dançando· na 
frente e outro atrás. 

Ao amanhecer, de repente, a dança muda de ritmo, aceleran
do-se os passos até que a fila chegue a leste, em frente à casa dos 
homens. Poucos minutos antes, o índio Itacaiúnas aproxima-se do 
grupo e recolhe os dois maracás, função herdada de um i-gnêt (FF, 
MF, MB) (17> , Quando a dança acaba, as mulheres voltam a suas 
casas, e logo se dirigem ao rio para banhar-se. Voltando do banho, e 
tendo retomado a suas respectivas casas, os krobdjuo, amigos formais, 
dirigem-se à casa de suas amigas formais, e passam-lhes urucu na 
cabeça, cobrindo-lhes a penugem branca; isto chama-se krobdju-kunu. 

A festa dos homens. Realizou-se no dia 5/ 12/70. No dia 3 
houve uma sessão de pintura coletiva das mulheres. 

No dia 4 de manhã, muito cedo, reunidos na casa dos homens, 
estes cantam em voz baixa durante longo tempo o canto de Leste, 
ben-diri-krai - o kabendjuoy, Bemoti, lidera os cantos. O xamã, 
mais tarde, exorta todos a se pintarem e a raspar a cabeça. Durante 
o dia, os homens casados são pintados de jenipapo pelas esposas, os 
solteiros por mulheres parentes. Nas faces o motivo é o tep-iamu 

15 . Grande cocar de diadema duplo feito de penas de arara preta e 
vermelha, usado tanto por homens como mulheres. Este cocar é usado com 
0 keikru, perfazendo as duas peças um conjunto. 

16. As redes são uma aquisição recente entre os XIKRIN. 
17 · Tanto o solo cantado pelo xamã como quaisquer funções ccrimo

mats ~esempenhadas por um indivíduo são herdados de um 1-gnft, que 
transmite estes privilégios ao mesmo te~po que seus nomes. 
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(rabo de peixe) preferido em ocasiões formais. No corpo, o clássico 
ã-kaltei dos homens. 

No dia 5, de tarde, os homens preparam os seus adornos, na 
casa dos homens. Cada um chega com o seu potik-pú, estojo para 
penas, ou um ngô-kon, cabaça contendo a penugem branca. Uns 
põem as últimas penas de arara num padjê, braçadeira, outros, aca
bam um trançado de kradjê, cordão-cinto com franjas de algodão. 
Enrolam tiras de envira ao redor dos punhos. A tiracolo usam ban
doleiras, arapê, de envira, de miçangas, de fios de algodão, vermelho 
ou preto; esta última, o arapêtuk, é somente usada pelas mulheres da 
categoria de idade mékurêrê, na vida cotidiana. Todos os homens 
estão com o mudjê, estojo peniano. 

Alguns passam . urucu na face, outros apresentam-se com uma 
máscara preta de cinza de carvão à altura dos olhos, nôkretuk, outros 
ficam simplesmente com a pintura-base, de jenipapo. 

A maioria dos homens raspam a cabeça à moda Kayapó. Os 
que não o fazem, escondem o cabelo com um aro de palha; estes 
não podem colocar penugem branca de urubu-rei. Quando perguntei 
a respeito, disseram-me "não faz mal, não tenho i-krobdjuo, amiga 
formal, para passar urucu." Os homens passam também um látex, 
barôk, na cabeça, especialmente para formar uma pequena mecha 
rígida, o kukakikrãto, no alto da cabeça. Depois passam uma resina, 
rob, para poder colar as penugens brancas, krã-iamin. Estas são re
tiradas com uma palhinha fina da cabaça e aplicadas com grande 
cuidado, o índio sendo quase que maníaco quando se trata da alvura 
destas penugens. A parte superior dos dois maracás, símbolos dos 
líderes da categoria de idade ménõrõnu, é também recoberta de penu
gem branca. 

Antes que escureça, homens e mulheres limpam a praça. 
Ao pôr-do-sol os homens começam a dançar, formando duas 

fileiras. Uma longa, o mébekonkati, dirigida por um índio de pres
tígio. A outra, muito mais curta, o kabe-ã, é um a fila aonde não 
se dança "forte", serve para os mais velhos e os que estão momen
taneamente cansados. ·Mas o kabe-ã é dirigido pelo chefe, que tam
bém dirige os cantos cerimoniais. Três jovens méôkre participam 
do ritual, sendo desse modo sumariamente iniciados. De início, algu
mas mulheres acompanham a dança os>, e as viúvas, na frente de 
suas casas, entalham-se o couro cabeludo a golpe de facão deixando 
o sangue correr na face, emitindo, ao mesmo tempo, os choros rituais. 

18. Elas acompanham os seus tabdjuo, por um certo tempo, para que 
fiquem felizes. Também, no mêni-rêrêmf, aJguns homens no inicio acompa
nhavam as suas mbdjao. 



A um certo momento forma-se outra fila, o mêkapitkóro, tex
tualmente: "aqueles que cortam gritando", liderada por um índio 
chamado o dono do mékapitkóro, e que reúne todos os membros 
desta sociedade de homens. Ser um membro do mêkapitkóro <19

> é 
um privilégio herdado de um i-gnêt (FF, MF, MB). 

A fila formada pelos membros do mêkapitkóro forma-se no 
meio da praça e em seguida desloca-se segundo um eixo leste-oeste 
cortando na altura destes dois pontos cardeais o mébekonkati que 
continua dançando em círculo. 

Quando perguntei porque as mulheres não tinham formado o 
mêkapitkóro, foi-me respondido: "porque são poucas, só três, não 
dá. Morreu muita gente do mêkapitkóro". Também a fila dos ho
mens é muito curta, de modo que hoje ela não atravessa o mêbekon
kati, como antigamente, mas somente aproxima-se da circunferência 
formada pelo mébekonkati, a leste e oeste, não saindo do interior do 
círculo. 
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Durante toda a noite, crianças e mulheres dormem na praça, às 
vezes, a cinqüenta centímetros do sulco formado pelos dançarinos. 
Os índios dançam vigorosamente, voltados para o centro da praça e 
ligeiramente agachados. O tempo é marcado pelo pé direito, batendo 
com força no chão, e o meio tempo por um movimento lateral do 
braço direito, dando destaque às grandes braçadeiras com tufos de 
penas de arara. 

Quando chega a madrugada, no momento em que nasce o sol, 
a leste, no koikwa-krai (20> a dança retoma o ritmo acelerado, for
mando-se uma fila só, o mebekonkati. O dono do maracá sai de sua 
casa. Ele não participou da festa. Como na ocasião da festa das 

, 19 · Ser um ~embro do mêkapitkóro é um privilégio herdado, isto não 
e o caso para os integrantes do me.be-kon-kati, os que estão na fila grande 
(kati), os indif erenciados. 

?-º · Kolkwa: céu; krai: terrestre, raiz ou começo,aqui leste; koikwa
-eahõt: oeste; enhôt: fim, cume. 

186 

muU1eres, Itacaiúnas entra na praça, de calça comprida, camisa im
pecável, rosto lavado, cabelo curto e penteado para trás e dirige-se ao 
grupo de índios, pintados, trajando toda a parafernália ritual, suados, 
roucos de tanto gritar, para recolher o que é seu: os maracás, e levá
los a casa de sua mãe e irmãs. 

Há um momento de silêncio. O dia está para apontar e as árvo
res da floresta que circundam a aldeia surgem lentamente da neblina 
matinal. Alguma criança, acordada pelo frio, chora, procurando o 
peito de sua mãe adormecida. 

Logo em seguida, os homens continuam cantando, em ritmo 
muito acelerado, o ngrere-ni-ngô - o canto da água que está corren
do - até chegar em frente à casa dos homens, à leste, no koikwa-krai, 
no inô: a nascente; o índio disse literalmente: "já chegou na cabeceira; 
arupket, acabou" <21> 

O dia já amanheceu; os homens juntam-se, alguns descansam 
acocorados, todos tiram os seus adornos. Cada dono reúne e recolhe 
os que lhe pertencem. Pequenos mensageiros levam-nos à casa da 
mãe ou da irmã do dono. 

· Logo que a festa acaba, mulheres e crianças voltam às suas 
respectivas casas. Algumas mulheres, com uma cuia cheia de urucu, 
dirigem-se à casa de seus amigos formais, krobdjuo, e passam urucu 
nos seus cabelos, e os pais dos maracás, os ngô-konbori-nu, passam 
urucu na penugem branca de seus respectivos maracás. 

Assim terminou o mêrêrêmê em 1970 . 

B) Características do Mêrêrêmê 

A organização espacial. Observa-se durante este ritual uma 
mudança radical na organização espacial da aldeia. Tanto o anel 
representado pelas casas como a praça, perdem as divisões vigentes 
durante a vida cotidiana. 

O anel das casas matrilocais, é considerado como um todo, 
sem fronteiras entre grupos domésticos ou segmentos residenciais, 
em oposição à casa dos homens. 

Na vida cotidiana, repartições e trocas fazem-se a partir do 
grupo doméstico e dentro, ou entre segmentos residenciais. Durante 
o ritual a troca se dá entre as categorias de idade masculinas, na 
casa dos homens, e entre homens e mulheres como um todo. 

A praça toma-se o lugar das danças rituais, tanto para homens 
como para mulheres. A segregação espacial é nítida, toda a aldeia 
concentra-se na praça nos momentos mais expressivos do ritual, en
quanto as casas são literalmente abandonadas. 

21. Ngrere, cantar; ngô, água; ni, vagina; ln6, nascente, cabeceira• tam-
bém inclui o sentido de fim do mêrêrêmê. ' 
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As oferendas de alimento. A promoção da cerimônia do ponto 
de vista do fornecimento do aliment~ fie~ a cargo ~o g~po c.º1:11? U_?t 
todo Tradicionalmente, para os ntuais de nommaçao e 1mc1açao 
havi~ sempre um grupo de parentes encarregados de fornecer o ali
mento. Hoje, porém, a promoção envolve a cooperação do grupo 
todo dividido na base do sexo e da idade. Desta maneira, todos 
os XIKRIN possuem nomes cerimoniais, atribuídos durante um ritual. 
Turner insiste no fato de que entre os Gorotire, uns possuem nomes 
cerimoniais e outros não <22>, mas isto não foi verificado por mim 
no campo. A única explicação é justamente a solução encontrada 
pelos XIKRIN: facilitar as coisas, deixando que o fornecimento do 
alimento fique a cargo da cole~ividade. Note-se que se a sociedade 
kayapó se apresenta como igualitária, no nível da subsistência, todos . 
tendo acesso aos mesmos produtos e à mesma quantidade de alimen
tos, as diferenças expressam-se no nível ritual, onde vigora a pro-. 
priedade individual e a possibilidade ou não de um grupo de irmãos 
produzir o excedente necessário para alimentar fartamente toda a al
deia, e assim promover uma nominação ou iniciação para seus filhos. 
Os XIKRIN, por razões históricas (um drástico decréscimo demográ
fico e, por outro lado, desde 1966, uma grande melhora no nível de 
vida) adotaram uma solução de tipo coletivista, já que ninguém teria 
a capacidade de promover sozinho uma festa. Por outro lado não 
falta alimento, e a organização social é a tradicional, não tendo sido 
afetada pelo contato. 

A participação de toda a comunidade. Uma característica im
portante o mé-rêrêmê é a p.articipação de todos os indivíduos no 
ritual dando-lhe um aspecto muito inclusivo. Os dois sexos, a partir 
da categoria de idade mênõrõnu e mêkurêrê, participam em pé de 
igualdade. Em termos de geração, note-se a inclusão das crianças 
que recebem os nomes, ou participam dormindo, no meio da praça, 
e também a lembrança dos mortos através do choro ritual das mulhe
res. Dizem que emitem o choro e oferecem o sangue à memória da-. 
queles que não mais participam das danças. 

:tnfase na oposição ritual homem-mulher. Homens e mulheres 
desempenham papéis nitidamente diferenciados dentro do mé-rêrêmê. 
De um lado, o méni-rêrêmê e, por outro, o mêmu-rêrêmê. 

No princípio da cerimônia, na fase dos preparativos, os homens 
estão reunidos no atukbe e as mulheres em suas respectivas casas. 

22 · "Not ali Kayapa children receive cerimonial names since not ali 
parents have the energy or extensive kin connections necessary to mobilize 
the labor and f ood contribution which are the responsibility of the parenta, 
as the sponsors of the name giving cerimony, to provide" (Turner, 1966:173): 
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O fornecimento do alimento também obedece a esta divisão: a caça 
cabe aos homens, o beiju às mulheres. 

Durante o méni-rêrêmê, as mulheres ocupam o centro da praça 
e os homens ficam sentados na periferia. No mému-rêrêmê acontece 
o inverso. No fim de cada episódio, tanto homens como mulheres 
voltam às suas casas respectivas <23> com a intervenção mediadora de 
um amigo formal para as mulheres e uma amiga formal para os 
homens. 

As mulheres se pintam e pintam os homens em suas casas. Os 
homens se adornam na casa dos homens. As pinturas corporais dife
rem simplesmente de acordo com o sexo. Paradoxalmente certos en
feites, exclusivamente femininos ou masculinos na vida cotidiana, são 
trajados pelo ·sexo oposto, num contexto ritual; isto mostra como a 
oposição entre vida cotidiana e vida ritual deve ser dramaticamente 
marcada, dando ênfase à oposição entre o sexo masculino e feminino. 

A estrutura do ritual, entretanto, mostra um evidente equiUbrio 
entre os dois sexos. Divide-se em duas partes, cujas seqüências são 
absolutamente idênticas, repetindo, aproximadamente, os mesmos epi
sódios. 

A nominação durante o mêrêrêmê é válida para os dois sexos: 
os nomes no mêni-rêrêmê são transmitidos de kwatui para tabdjao 
do sexo feminino e no mému-rêrêmê de i-gnêt para tabdjuo de sexo 
masculino. 

:tnfase na oposição e complementariedade das categorias de idade 
Mênõrõnu e Mékrare. Durante as atividades cerimoniais observa-se 
uma nítida oposição e complementariedade entre os mênõrõnu e 
mêkrare . que representam as metades baseadas nas categorias de 
idade. Durante o mérêrêmê esta divisão em metades muda de nature
za. Fica claro que no nível ritual a oposição é simbólica e perde 
qualquer implicação de hierarquia como acontece na vida profana. 

Aliás, os dois blocos formados pelas metades devem ser bem 
equilibrados numericamente. Sendo assim, durante o mêrêrêmê em 
1970 vários mêôkre já crescidos e alguns mékranure juntaram-se aos 
ménÕrõnu para contrabalançar os mêkrare em número superior. 

Durante o mérêrêrêmê esta oposição e complementariedade 
manifestou-se no nível simbólico, sob a forma de uma oposição entre 
grupo doméstico (baseado no parentesco) e grupo corporativo (baseado 
nas categorias de idade), através de atividades econômicas femininas e 
masculinas, e de trocas, que incluem caç~, coleta e produtos da roça, 
num jogo assimétrico de inversões. Os mêkrare sendo, ao mesmo 
tempo, homens (caça) e representantes do grupo doméstico (beiju). 

23 . Os jovens ménõrõou voltam ao atukbe, onde residem. 

189 



E os mênõrõnu sendo, ao mesmo tempo, homens (caça) e coletores 
de produtos naturais (atividade essencialmente feminina, mas cujos 
produtos não são transformados pela mulher na sua cozinha). 

Houve, portanto, de um lado, oposição entre o mundo dos ho
mens e o mundo das mulheres e, por outro lado, entre categorias de 
idade masculinas (metades) e o mundo das mulheres. 

Os mêkrare, caçando, diferem das mulheres, mas oferecendo 6 
beiju, estabelecem o fato de serem casados e pertencerem a um grupo 
doméstico. 

Os mênõrõnu por sua vez, caçando, diferem das mulheres, mas 
coletam frutos como o faziam, e ainda o fazem, para as suas mães e· 
irmãs. 

Isto explica porque as mulheres não são divididas durante o 
ritual em categorias de idade, formando um bloco só. Representam o 
grupo doméstico como um todo estável e imutável. Quanto aos ho
mens, se, de um lado, afirmam-se idênticos através das atividades de 
caça, por outro lado, divididos em suas categorias de idade (metades), 
simbolizam a diferença no nível das relações que existem entre cada 
categoria de idade e a esfera doméstica. 

Isto porque os homens, em oposição às mulheres, num certo 
momento de seu ciclo de vida têm que abandonar o grupo doméstico, 
afastando-se da casa da mãe e da irmã, e, num outro momento, pre
cisam reintegrar-se num grupo doméstico, passando a morar na casa 
da esposa. E se a oposição é drástica entre ménõrõnu e mêkrare 
durante o ritual, ela não implica, como já disse, em relação de hierar
quia. Pelo contrário, os dois blocos apresentam-se como complementa
res, possuindo simbolicamente o mesmo peso, já que expr~ssam, ao 
nível das representações, as duas fases que marcam a vida de um 
homem. 

Enfase nas relações de tipo cerimonial. Durante o mêrêrêmê des
tacam-se nitidamente as relações de tipo cerimonial: a) as relações 
de nominação, e b) as relações de amizade formal. 

Os dois tipos de relações atuam em nível diferentes e se expres
sam de modo diverso. Os i-gnêt e as kwatui identificam-se com seus 
tabdjuo e dançam com eles para que "fiquem alegres". As diferentes 
formas de amizade formal são sempre orientadas para um tipo de 
mediação ao contrário da nominação que implica em identificação. 
Por .exemplo, um amigo formal fabrica um ornamento para o seu 
tabd1uo, o nominador transmite a um tabdjuo o direito de usar certos 
ornamentos que lhe pertencem e que o tabdjuo herda <24) . 

24 · Isto n~o impede que o i-gnêt também fabrique certos ornamentos 
para o seu ~bdJuo, geralmente aqueles mesmos que são de sua propriedade, 
ou algum objeto de uso prof ano, como um arco ou uma bolsa moko. 
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Grande parte da cultura kayapó é fragmentada em centenas de 
unidades, propriedade de diferentes indivíduos, que vão do privilégio 
de ser chefe cerimonial, isto é, um cargo importante, até o direito 
de colocar uma pena de uma certa ave e de uma certa cor numa parte 
específica de um cocar. Tudo isso é transmitido, individualmente, de 
i-gnêt a tabdjuo, cada geração reassumindo, ritualmente, a posse da 
herança cultural, e cada indivíduo preservando, individualmente, uma 
pequena parcela do conhecimento geral. 

A relação de amizade formal é totalmente diferente. Um krobdjuo 
não transmite, mas ajuda. Ajuda o jovem a separar-se da família 
durante o ritual de iniciação; ajuda-o a reintegrar-se ao ngobe depois 
da cerimônia do casamento e o nascimento do primeiro filho. Durante 
o mêrêrêmê, amigos formais de sexo oposto ajudam-se mutuamente 
no momento de voltar à vida doméstica. De maneira que, se estru
turalmente as relações ligadas à nominação implicam em continuida
de e equilíbrio do ciclo de desenvolvimento (Turner 1966: 478) e isto 
através da afirmação de identidade entre nominador e nominado, as 
relações de amizade formal implicam na atenuação do processo de 
ruptura e de reintegração aos quais um jovem Kayapó é submetido 
durante as diferentes fases de sua vida e na atenuação da passagem 
de um nível a outro da vida social. Neste sentido, a amizade formal 
implica em continuidade e equiHbrio entre as diferentes esferas do 
sistema de relações. 

O que o mérêrêmê revela sobre o universo XIKRIN. No que 
se refere às danças, observa-se que os indivíduos que integram a 
fila do mébekonkati dançam em círculo e os que integram o mêka· 
pitkoro dançam segundo um eixo leste-oeste. Na verdade, o mébe
konkati e o mêkapitkoro diferem em sua natureza e simbolizam as
pectos diferentes da ordem das coisas. 

Os membros do mêkapitkoro <2s > receberam esta função de um 
i-gnêt formando um grupo cerimonial que durante o mérêrêmê tem 
como função recortar continuamente o círculo formado pelo mêbekon
kati. Dançam segundo um eixo leste-oeste, únicos pontos cardeais 
que possuem significado no universo XIKRIN. Os que não possuem 
função cerimonial formaram o mêbekonkati <26>. Quando se pergunta 
aos índios o que representa o mêbekonkati, eles respondem: "é como 
o meú", isto é, quando em fila, um atrás do outro, andam pela flo-

25. Mékapitkoro: os que atravessam ou cortam, gritando. 
26 . Turner dá a tradução literal seguinte: ' 'mê-be·kum-ka-ti: people, 

to be, to for, nothing", "the people witbout any special ceremonial function 
as a group". Aqui na verdade, kati não é uma negação, mas quer dizer 
grande, fila comprida. Por outro lado, de fato, possui o sentido de indiferen
ciado em oposição ao mêkapitkoro. 
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resta durante a vida nômade. A aproximação das duas palavras, o 
uso de uma delas para explicar a outra, permite estabelecer um 
paralelo ao nível das representações. 

A dança começou quando a oeste declinava a luz do sol, e aca· 
bou quando a leste apareceu o primeiro raio de luz; neste momento, 
os XIKRIN, depois de uma longa noite, entoam alegremente o ngrere
ni-ngô, o canto da água, para chegar rapidamente no inô, o "fim e 
o começo". 

A divisão espacial do universo XIKRIN, a vida na aldeia e a 
vida nômade, na floresta e savana, recebe, na configuração da dança, 
sua expressão simbólica. 

O mébekonkati, cujos integrantes são aqueles que não possuem 
função ritual específica, simboliza o grupo como um todo e o vasto 
território "homogêneo", para. usar as palavras de Mircea Eliade, per
corrido durante os meses da seca. 

O mêkapitkoro, por outro lado, representa o espaço configurado 
pelos XIKRIN, uma aldeia que se ordena entre dois pontos cardeais, 
leste e oeste. Os que dançam no mékapitkoro fazem parte de um 
grupo incumbido de função ritual herdada de um i-gnêt; aqui o espaço 
é aquele onde vigoram as regras que são transmitidas de geração a 
geração. 

O mébekonkati, cujos integrantes dançam durante toda a noite 
em círculo, também representa o tempo homogêneo e indiferenciado. 
O mêkapitkoro, por outro lado, através de recortes rítmicos, ordena 
o seu fluxo amorfo. Deste modo, o tempo recortado por aqueles 
que possuem o conhecimento das coisas adquire sentido: a dimensão 
culturalmente inteligível. Os membros do mékapitkoro também pre
cisam chegar até o inô, a fonte de água, junto com o mébekonkad. 
E depois de uma longa noite de dança, durante a qual os XIKRIN 
remontam o tempo, eles chegam finalmente a leste, quando desponta 
o primeiro raio de sol, ao começo de tudo e ao fim de uma longa 
viagem de retomo às origens. 

Em resumo, o assunto que forma a trama do mérêrêmê é o mais 
universal: espaço, tempo, homens e mulheres. O que o toma único 
é o modo específico de ordenar os diferentes elementos. Em relação 
à realidade, a análise do mérêrêmê contribui para esclarecer o que 
prevalece no nível ritual, em oposição à vida cotidiana. Se nos dois 
níveis da realidade os elementos em apreço são os mesmos (a praça, 
o anel de casas, a floresta, época das chuvas e época da seca, caça, 
coleta, roças e relações sociais), o princípio de organização em relação 
a estes elementos muda quando se passa de um nível a outro. 

O que surpreende é o aspecto formal do mérêrêmê. Apesar disto 
é uma cerimônia essenci-almente harmoniosa, com as diferentes par-
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tes, assim como os atos e cenas de uma peça, formando um conjunto 
equilibrado. 

Isto nos leva a considerar os aspectos integrativos deste ritual 
em relação ao sistema sócio-<ultural. Como contribuição ao sistema 
total, o mérêrêmê é, por enquanto, num momento histórico, capaz 
de fundamentar um conjunto de padrões, bastante extensivo e inclusi· 
vo, para permitir que os participantes se considerem como pertencen
do a uma sociedade operante. O que mais impressiona no desenvolvi
mento do ritual é a ordenação lógica das seqüências, a coordenação 
simbólica, assim como o seu aspecto integrativo. 

O mêrêrêmê não apresenta a riqueza de outros rituais, tal como 
me foram descritos. Por outro lado, não se trata de uma simples 
seqüência de um ritual mais complexo e que o grupo não teria con
dições de realizar. Também não há índice de desorganização ou a 
procura angustiante da explicação de uma nova ordem, como acf)n
tece, por exemplo, com movimentos messiânicos. No mêrêrêmê tudo 
é simples, o que prevalece é uma grande economia de recursos na 
encenação do ritual. Preservou-se o essencial, que por sua vez, é 
transmitido de modo claro, explícito, ordenado, com uma nitidez 
quase didática, mostrando que os XIKRIN estão conscientemente em 
comando de seu mundo. O ritual não se limita a expressar uma 
tradição. Pelo contrário, é fundamentalmente a expressão de um mo
mento histórico, porém totalmente assumido. 

Finalmente, o ritual promove atitudes favoráveis aos padrões 
estabelecidos. De fato, observamos que dois jovens, que viveram 
com os regionais e depois voltaram à aldeia, apesar de algumas difi
culdades de readaptação, participaram entusiasticamente do mérêrêmê. 
Mesmo ltacaiúnas, que definia a situação dos índios do Cateté com a 
simples frase: "eles não tem jeito", por outro lado, qualificava o mé
rêrêmê como "festa bonita mesmo". 

O mêrêrêmê preservou entre os XIKRIN, numa fase dramática 
de sua história, quando o nome do grupo estava prestes a Jesapare
cer do mapa indígena, uma atividade ritual que, longe de se apre
sentar como empobrecida, consegue de maneira sintética mas satisfató
ria reafirmar, nas diferentes fases de seu desenvolvimento, os valores 
essenciais que são o apanágio do grupo e mostrar, ao mesmo tempo, 
a lógica subjacente ao sistema. 
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Capítulo V 

A SITUAÇÃO ATUAL DOS XIKRIN E ALGUMAS 
SUGESTÕES PARA UMA ATUAÇÃO INDIGENISTA 

Depois de o missionário ter deixado a aldeia (vide cap. 1, pág. 
6), os XIKRIN ficaram mais ou menos abandonados, sendo que a 
Prelazia de Marabá não se interessou em dar continuidade ao trabalho 
de assistência a estes índios. Sem orientação e recursos, o casal de · 
sertanejos, Joaquim e Maria, acabou retirando-se do Cateté. Feliz
mente o grupo não ficou prejudicado não tendo ocorrido nenhuma 
epidemia grave durante este período. 

Em setembro de 1973 a FUNAI criou o Posto Cateté, enviando 
para a aldeia um jovem casal carioca. Alceu era da primeira turma 
do curso indigenista ministrado em Brasília e cujo objetivo é a for
mação de chefes de Posto. 

Desde algum tempo, os índios XIKRIN, pelo menos os mais 
conscientiz.ados e entre eles o chefe Bemoti, desejavam um contato 
com os representantes do Governo, cientes de que o seu futuro depen
dia, até certo ponto, de decisões não indígenas e alheias à atuação 
do missionário. Por outro lado, temiam a FUNAI, por saber, como no 
caso dos Gaviões, que os índios não participavam das decisões que 
lh~ diziam respeito e que o dinheiro da castanha não era revertido 
de modo adequado em benefício da comunidade. 

Depois de dois anos de abandono, porém, os XIKRIN ficaram 
satisfeitos com a chegada de um representante da FUNAI. 

Devido à grande diferença, na idade, formação e origem do 
antigo e novo responsável, os XIKRIN tiveram, em seguida, que adap
tar-se a uma nova situação. Na aldeia, Frei José fazia-se pequeno. 
Já velho e com farta experiência, vivia uma vida tranqüila junto à 
comunidade. As suas preocupações e angústias ele as guardava para 
si mesmo. Alceu possuía o entusiasmo e o idealismo de um jovem 
indigenista e a sua disponibilidade e boas intenções contrabalançavam 
amplamente a sua total inexperiência. 

Realizador, tomou várias iniciativas, estabeleceu o Posto, fez 
os planos para uma enfermaria, comunicava-se diariamente com Be
lém, sempre surgia com novas idéias para melhorar isto ou aquilo e 
sentia-se no dever de conscientizar os índios sobre os perigos que 
mais cedo ou mais tarde teriam que enfrentar. As iniciativas do che
fe do Posto, porém, não recebiam o devido apoio da 2.ª DR que até 
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agora não soube aproveitar estes jovens indigenistas, muitos com 
curso superior, deixando-os . af~tados da <:8fera das decisões, sem 
a m.ínima capacidade de onenta-los e motivá-los nas suas tarefas. 
Houve de início uma situação de total defasagem entre a velha estru
tura da Delegacia Regional e a nova situação criada pelo próprio 
curso indigenista. Alceu, encontrando-se diante de uma sociedade 
ainda muito tradicional e pouco receptiva às mudanças, para as quais 
precisavam ser preparados, mas cuja necessidade ainda não ressen
tiam, em situação de total isolamento tanto físico como moral e sen
tindo-se destinado para uma atuação indigenista mais global, extra
vasando a sua atuação no Cateté, pediu a sua transferência. No 
caso de Frei José a situação era diferente: o seu interesse não eram 
os índios do Brasil mas os XIKRIN, única razão de sua vida. 

Algumas mudanças na organização social foram, porém, ime
diatas e isto pelos motivos seguintes: Em relação aos bens introduzi
dos de fora, Frei José mantinha uma distribuição igualitária, dando 
a cada família a sua parte. Certas mercadorias, como o sabão, por 
exemplo, eram entregues às mulheres e não aos homens. Este modo 
de agir ignorava a chefia que poderia ter sido a instituição pela qual 
os bens poderiam ter sido distribuídos. Muitas vezes Bemoti tinha 
afirmado que esta seria a maneira adequada de proceder mas o velho 
frei fazia-se de surdo. A alegação do missionário era de que na socie
dade tradicional não havia bens introduzidos de fora e que não lhe 
parecia oportuno dar aos chefes um poder que não possuíam tradi
cionalmente. De certo modo, durante a atuação do missionário, man
teve-se a organização tradicional; as metades formadas pelas categorias 
de idade atuavam no nível das atividades de subsistência e no nível 
político prevalecia a estrutura de hierarquia tal como já foi descrito. 
O sistema de distribuição das mercadorias se não apoiava a chefia, 
também não a desprestigiava. 

O sistell).a da FUNAI e do profano em geral, têm sido de sem
pre destacar o cargo da chefia ou de um capitão. A imagem de um 
valoroso "cacique" adquirida nos bancos da escola não se deixa 
facilmente abalar. Fala-se ao chefe para transmitir ordens, entrega-se 
a mercadoria ao chefe ou chefes para que eles mesmos façam as 
repartições e no convívio cotidiano a ênfase na chefia também é muito 
conspícua. O resultado imediato, no ato da primeira remessa de mer
cadorias por parte de Alceu ao chefe Bemoti, foi que o jovem 
Bep-djare informou peremptoriamente a Alceu que havia dois chefes 
na aldeia e que doravante teria que remeter metade a Bemoti e 
metade a Buatie. 

Sendo assim, aos poucos, as metades começaram a assumir 
também uma função política, pelo menos em relação ao Posto. Diante 
do chefe do Posto as metades apresentavam-se como se estivessem 
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competindo entre si, comportamento que desaparecia totalmente no 
âmbito da aldeia, mostrando que se tratava de uma manipulação es
tratégica das metades frente à nova situação. Por outro lado, a in
trodução mais sistemática de mercadorias como o café e o açúcar 
acentuou ainda mais esta tendência. O café e o açúcar são produtos 
que se P.restam mal a uma distribuição e são, por outro lado, altamen
te valonzados. Para fazer um café é preciso de um moedor, um 
bul~, d~ um c?ador e canecas, o que a maioria dos índios não possui. 
Os 1nd1os, assim, passaram a tomar café ou na casa de Bemoti ou na 
na c~sa de Bu!lti:. _ Teria sido também inconcebível dar café e açúcar 
aos 1ovens menoronu do atukbe, que passaram a beber "o líquido 
quente e adoçado" em casa de Bemoti onde era preparado cuidadosa
mente por Nhiok-pú. O que fica claro é que com estas pequenas 
mudanças as metades passaram a ter maior peso estrutural e funções 
mais numerosas ou, digamos, maior densidade. 

Do ponto de vista espacial nota-se a mudança seguinte: as casas 
dos dois chefes são agora, durante o dia, o lugar de reunião das me
tades, em detrimento do atukbe. Os XIKRIN pretendem construir 
duas casas para os chefes de tamanho maior do que as outras. Por 
outro lado, as reuniões no ngobe, de noite, permanecem inalteradas: as 
categorias de idade sentam-se concentricamente, os ménõrõnu no 
centro, e os mek:rare em volta. 

Esta ênfase nas metades, que vem se desenvolvendo ultimamen
te, repercute também nas sociedades de mulheres. As esposas dos 
dois chefes atuam, hoje, como verdadeiras líderes de metades femini
nas, organizando atividades no nível da subsistência como a coleta e 
colheita. Quando as mulheres trabalham divididas em metades sob 
as ordens das esposas dos chefes elas recebem um prato de comida, 
arroz, feijão, farinha e café (bens introduzidos e estocáveis) em retri
buição. Quando há falta de arroz, feijão e café, as metades são, 
novamente, menos conspícuas. 

As metades também assumem hoje uma função de absorção de 
eventuais conflitos. Quando se dá um desentendimento, geralmente 
entre mulheres, o homem muda de metade junto com a esposa e 
pede-se a um homem da outra metade que venha preencher o seu 
lugar, resolvendo assim o caso sem desequilíbrio no nível comunitário. 
Deste modo as metades servem para amenizar o que antigamente 
poderia levar a uma cisão. Em conseqüência dos fatos aqui expostos 
houve também rearranjos dentro das próprias metades. Buatie pre
cisava de jovens para certas tarefas e pequenos serviços caseiros e que 
os mêkrare ter-se-iam recusado a executar. Por outro lado, Bemoti 
precisava de alguns mékrare para contrabalançar numericamente a 
metade de seu irmão, já que os dois chefes recebiam quantidades iguais· 
de mercadorias. Isto é, os dois chefes tiveram que manipular as cate-
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gorias de idade para adap~-se à no.va situ~ção. Se o statu q~o 
tivesse sido mantido, ou Buat1e receberia a maior parte da mercadoria 
por ser chefe dos mék.rare, mais nll?1erosos e com filhos, ou Bem~ti 
receberia tudo, por ser chefe de aldeia. Nem uma nem outra soluçao 
sendo viável, a única saída foi a de equilibrar as metades. Deste modo, 
em 1975, o quadro era o seguinte: 

BUATIE 
Chefe dos mékrare 
ménõrõnu 4 
mêkranu 5 
mêkramti 13 

Total : 22 

BEMOTI 
Chefe de aldeia e dos mênõrõnu 

6 
11 

17 
+ 2 mulheres, viúvas, que 
trabalham na época da cas
tanha, tendo os seus nomes 
registrados no caderno do 
Posto. 

Apesar disto o lado de Buatie continua a ser chamado o dos 
mêkrare e o de Bemoti dos mênõrõnu e as vezes dos mêkranu. 

Por outro lado, sendo Alceu muito jovem, foram criados dois 
cargos de "secretários" dos chefes, preenchidos por dois jovens mé
kra-nu, bastante aculturados e companheiros de Alceu: Bep-djare 
para o lado de Buatie e Kongore para o lado de Bemoti. Estes cargos 
não existiam tradicionalmente e não se confundem com o cargo de 
ngôkonbori. 

Com a saída de Alceu, encontra-se agora no Cateté um chefe 
de Posto, antigo braçal, mas que também foi levado a assistir ao 
curso de indigenismo em Brasília, hoje obrigatório. E, um homem 
correto, dedicado e simples. Para ele os índios são menos exóticos 
já que ele mesmo é originário da região. Ele planta e caça e no fundo 
vive uma vida parecida a dos índios. Tranqüilo e equilibrado, aceita 
explicações e conselhos. Dá grande valor ao trabalho mas isso não 
vem de encontro aos valores tradicionais já que os XIKRIN são 
extremamente ativos. Quanto tempo ele há de ficar não sabemos. 
Também havia no Posto um atendente capaz que acabou saindo e 
agora há outro que parece levar as coisas corretamente. Em casos 
de epidemia as equipes volantes têm visitado o Posto e os doentes 
graves têm sido regularmente removidos para Belém. 

Os XIKRIN estão em aumento demográfico rápido e pretendem 
agora, mu~a~ a aldeia, aumentando o círculo de casas. Cogitam 
tambem, imitando os Gaviões, formar um pasto e comprar gado. 
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Estes pequenos projetos assim como a compra regular de cartuchos 
têm sido financiados pelo Comitê de ajuda aos XIKRIN formado pelo 
Dr. João Paulo Botelho Vieira Filho, Eduardo Lemaitre e eu mesma 
assim como nossos amigos que têm contribuído regularmente. 

Novas pressões, porém, estão aparecendo e novos problemas 
terão que ser solucionados em breve. O território foi finalmente deli
mitado, tomando-se como base o habitat tradicional deste grupo mas 
não está sendo demarcado. 

O território XIKRIN, por outro lado, possui jazidas de minério 
reconhecid~s como interesse nacional. 

Outra ameaça é a construção de uma estrada. ligando o Ara
guia ao Xingue cujo traçado deverá também ser devidamente contro
lado. De cada lado do território haverá, sem dúvida implantação 
de fazendas. 

Diante das pressões cada vez maiores deve-se seguir uma política 
realista e esclarecida. Em primeiro lugar, os índios devem ter o 
direito de usufruir de um território bastante amplo para poder desen
volver as suas atividades normalmente. Sem a demarcação de um 
território adequado não existe nenhuma possibilidade de uma atuação 
indigenista. Por outro lado, os índios não podem ser continuamente 
submetidos a mudanças de chefia de Posto, cada chefe com suas idéias 
próprias a respeito do que se deve ou não se deve fazer. Estas con
tínuas readaptações são extremamente prejudiciais ao índio. 

~ preciso que as pessoas que conhecem bem os XIKRIN e 
têm acompanhado a evolução da situação local elaborem e implantem 
um projeto de desenvolvimento comunitário, junto com os índios 
e os responsáveis do órgão protetor. Este projeto, poderia, nos mo
mentos difíceis mais decisivos para a comunidade dar o apoio neces
sário para que os XIKRIN passem a controlar de modo eficaz o seu 
território, estabeleçam normas no que diz respeito as relações com a 
sociedade envolvente e desenvolvam uma atividade dirigida por eles 
mesmos. Se os índios são capazes de comercializar sua própria cas
tanha devem ser incentivados a fazê-lo o mais cedo possível. Se dese
jam ser alfabetizados deve-se formar um professor bilingüe que possa 
atender a este desejo da comunidade. O projeto deveria ser elabora
do a curto e longo prazo, permitindo uma continuidade no empre
endimento. Essencial para o índio, na conjuntura atual, é o conheci
mento adequado da realidade da sociedade envolvente para melhor 
assumir a sua própria identidade enquanto membro de um grupo 
possuidor de uma tradição cultural própria. 

Se os índios pretendem introduzir certas mudanças devem saber 
avaliar as conseqüências. Se, por outro lado, querem preservar cos
tumes tradicionais devem fazê-lo de modo a dar um significado à 
tradição dentro de uma nova realidade. Isto é, os costumes, na medi-

199 



da em que são aceitos e transmitidos às novas gerações, devem ser 
objetivados e assumidos em relação a uma situação global da qual, de 
fato, os índios participam. 

Em contraposição a grupos que já sofreram total desagregação 
sem conseguir qualquer integração viável, os XIKRIN, devido a cir
cunstâncias históricas me parecem capazes de se manter numa situa
ção satisfatória. Eles têm reagido, na maioria das vezes, como um 
grupo coeso diante da realidade. A personalidade dos dois chefes, os 
irmãos Bemoti e Buatie vêm contribuindo neste sentido como o de
sempenho dinâmico do conselho, no ngobe, que reúne todas as noites 
a população masculina da aldeia. Mesmo um índio como Itacaiúnas 
reintegrou-se perfeitamente. Hoje é pai de duas meninas das quais 
se orgulha e conseguiu, finalmente, recuperar a tranqüilidade. Parti
cipa das reuniões no ngobe e mesmo dos cantos e danças, algo que 
parecia impossível quatro anos atrás. 

O que parece ter sido decisivo é o isolamento do grupo que não 
teve até hoje as suas terras invadidas e que se mantém sempre vigilante 
a este respeito. 

Homens 

Mulheres 

Total 

TABELA POPULACIONAL 

Ano 

1962 
1966 
1969 
1970 
1971 
1972 
1973 
1975 

ANO DE 1975 

Total 

164 
92 

122 
127 
130 
138 
155 
182 

Adultos Crianças 

42 44 
42 54 

84 98 

Total 
-

86 
96 

182 

Não P?derão, porém, diante das pressões cada vez mais premen
tes, sobreviver sem o apoio de uma política indigenista rigorosa. 
Todos os esforços da FUNAI, sob a orientação de pessoas competentes 
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deverá concentrar-se nos objetivos seguintes: controle do território, 
saúde, que aliás é boa, e através de um plano de desenvolvimento 
comunitário, cujos projetos devem ser simples mas eficazes, ajudar a 
comunidade indígena a assumir a sua própria gestão. 

Os índios devem se preparar para enfrentar e resolver por si 
mesmos o que lhes diz respeito, podendo recorrer ao apoio e orien
tação da FUNAI sempre que necessário. 

Estas poucas considerações sobre a situação atual dos XIKRIN 
podem parecer algo otimistas. Este otimismo, porém, não é fruto de . - . " uma v1sao 1ngenua. 

Os XIKRIN, graças a condições favoráveis, têm mostrado uma 
incrível capacidade de recuperação e adaptação, contribuindo am
plamente com iniciativas próprias. 

Não se deixam, porém, enganar pela aparência. Sempre aten
tos, sempre desconfiados, cientes desde milênios de que o mundo é 
uma mistura de verdade (ramre) e mentira (nheti), pressentem o pos
sível destino de seu povo como o testemunha esta alegoria fantástica, 
doloroso desabafo de Bemoti, proferido, porém, durante uma noite 
aparentemente tranqüila e serena: 

em breve chegaria à aldeia um avião enorme. Devido a uma 
avaria os tanques se esvaziariam e aos poucos a gasolina iria 
cobrindo toda a aldeia. Então alguém acenderia um fósforo, as 
casas explodiriam no ar, todos morreriam e assim seria o fim dos 
XIKRIN. 

Dezembro de 197 5. 
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Habitat tradicional dos XIKR/N 
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1. A ORIGEM DOS MITOS E SUA TRANSMISSÃO(*) 

Nós chamamos as histórias de mêtum-iaren ou mê-kukrodjo· 
tum <O. Os velhos ficavam pensando, de noite, escutavam o koikwa 
(lá em cima, o céu) e já sonhavam outra história. 

Escutavam também o puka (a terra). 
Antigamente os mékaron <2> voltavam e contavam, é de lá que 

vem os mê-tum-iaren. Os velhos agora estão com medo de escutar, 
porque estão com medo de morrer. Só velho muito duro podia 
escutar e . então o que ele sonhava ficava kukrodjo (3) dele e depois 
dava para o tabdjuo <4>. . 

Agora as histórias são de todos, não são mais kukrodjo de nin-, 
guem. 

Os ngre-nhõ-djuoy, os kaben·djuoy, os ngôkonbori < 5 > sabem 
todas as histórias. Os velhos falam para os novos. 

Pruprure contou tudo para mim <6>. O velho Ngrakrere, na sua 
casa, de noite, deitava de um lado do fogo e o seu idjudjua (genro) 
ficava deitado do outro lado. Ele contava e Pruprure escutava. 

Depois Pruprure contou para mim. 

' 

• No texto dos mitos procuramos alterar o menos possível a formulação 
do informante Bemoti. 

1 . Mê-tum-iaren, gente/ velha/ contar, as coisas que os velhos contam. 
Mê-kukrodjo-tum, gente/presente/ velho, os velhos que possuem o conheci
mento que nos deram de presente. 

2 . Mekarõn, espírito, imagem. 
3 . Kukrodjo, conhecimento; aqui propriedade desse conhecimento. 
4 . Tabdjuo, sobrinho, neto, ZS, SS, OS etc. 
S . Ngre-nhõ-djuoy, kaben-djuoy, cargos cerimoniais. Ng6konborl, chefes 

de classe de idade. 
6. Quem informa é o índio Bemoti, ele era tabdjuo de Pruprure. Devido 

à residência uxorilocal, muitas vezes, os mitos, contados à noite, transmitem-se 
de sogro a genro se este último tiver disposição. 
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2. A DESCIDA DO c~u 

Lá na terra do céu um índio cavou um buraco de tatu. 
O tatu caiu pelo buraco. 
Pelo buraco o índio viu a terra daqui, com muito buriti. Era 

nos campos. 
Os índios todos juntos se amarraram com um cinto de linha ver-

melha e preta (mé-prê) ( t). 

Amarraram num pau e desceram. 
Uma vez na terra cortaram o mê-prê que o vento levou. 
Lá em cima não ficou ninguém <2>. 

1 · Mé-prê: o informante explica que é um cinto como os que usam 
durante a festa de nomináção Nhiok (coleção XIKRIN do Museu Paulista). 

2 · Outro informante diz que um certo número de índios ficou com 
medo de descer, permanecendo lã em cima. 
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3. OS HOMENS SUBTERRANEOS 

Os velhos diziam: "Tem uma terra por cima e uma terra por 
baixo". 

Dois índios irmãos fizeram uma casinha de palha, numa árvore, 
para matar um gavião grande que sempre ia lá para comer jenipapo. 

Os índios naquele tempo também comiam jenipapo. Não tinham 
ainda roça, nem banana, nem faziam beiju. 

Então chegaram dois estranhos (kuben) de debaixo da terra. 
Subiram e depois tamparam o buraco com capim. 
Tinham gra~des facões. 
Um deles subiu na árvore de jenipapo e disse ao outro que 

tinh~ ficado en, baixo: "Tem um índio lá em cima que está soltando 
peidos". 

Aquele que estava embaixo jogou uma flecha. Aquele que es
tava na árvore deu um golpe de facão. 

O índio caiu no chão. Os dois estranhos o levaram debaixo da 
terra para comê-lo. O irmão do índio foi atrás mas não o achou. 

Chamou todo mundo e dois desceram debaixo da terra. Che
gando lá encontraram os homens subterrâneos comendo o irmão 
assado. Conseguiram matar dois. Depois subiram depressa. 

Tinham amarrado, cada um, um facão grande nas costas. 
Os índios lá em cima tinham se juntado e preparado água 

quente. 
Os dois índios sairam primeiro subindo pelo cipó. 
Os homens subterrâneos vinham atrás e os índios mataram mui-

tos. 
Depois jogaram água quente e cortaram o cipó pelo qual tinham 

subido. 
O cipó caiu e os puka-kam-kuben <1> morreram todos. 
E assim eles não vêm mais. 

t . Puka-kam-kuben: terra/ dentro/ gente, homens subterrâneos. 
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4. o INDIO WUAIRORO, ou da impossibilidade de rejuvenescer 

Havia um velho que queria ficar moço de novo. 
Foi procurar o Wuairoro e lhe disse: "Tira o meu couro para 

eu ficar moço de novo". 
Depois de pouco tempo ficou moço, nõrõ-nu. 
Uma mulher velha quis tirar o couro; logo ela virou moça, mê-

printi. 
Wuairoro tirou o couro de todos os velhos. 
Wuairoro estava no mato pescando e a mulher dele estava na 

aldeia. 
Um outro índio velho pegou a mulher de Wuairoro e tirou todo 

o pêlo pubiano dela O>. 
Wuairoro chegou e quando a mulher deitou no jirau ele olhou 

e reparou que estava sem pêlo. 
Ficou zangado. 
Disse para a mulher: "Tira o warabae <2) que eu quero pegar 

uma coisa". 
Ela deu o warabae. 
Wuairoro pegou cera e esquentou no fogo. Depois saiu e se 

aproximou bem devagar do índio que tinha namorado sua mulher, e 
tampou o ânus dele com a cera. 

Jogou-o na água do rio onde virou sapo. 
Agora ninguém vai mais no Wuairoro tirar o couro para ficar 

moço. 
Têm medo que lhe tampem o ânus. 

1 · O homem XIKRIN gosta da mulher que não tem pêlo pubiano e 
quando namora, gosta de tirá-lo. 

2. Cesta de palha de babaçú. 
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5 . O MITO DA LUA, ou da impossibilidade de ressuscitar 

primeira venio 

Uma vez uma mulher estava com medo da lua. 
A lua ficou zangada. 
Há muito tempo enterravam-se os mortos e depois ressuscitavam. 
O filho daquela mulher morreu. 
Enterraram-no. 
Mas a lua chegou, pôs as mãos no túmulo e apertou a terra <1>. 
O mêkarõn <2> não tomou mais a viver; ficou lá mesmo. 

Segunda versão 

Um homem foi no mato atrás de uma mulher. Pegou a mulher 
mas ela não queria. Brigaram e ele foi embora; mas ele ficou com 
raiva. No dia seguinte, a filha da mulher ficou doente e depois morreu. 
Enquanto a mulher e o marido levavam a menina para ser enterrada, 
o homem ficou esperando na casa dele, só espiando. 

Depois de enterrada a menina, de tarde, chegou perto do túmulo 
e apertou a terra. 

A indiazinha não ressuscitou, ficou lá dentro mesmo. 
O pai e a mãe ficaram esperando. 
Mas nada mesmo, não voltou. 

1 . Quando enterram os mortos, os XIKRIN fazem um gesto com as 
duas mãos, como para proteger o túmulo de alguém que pudesse apertar a 
terra. 

2 . Mêkarõn: espírito, imagem. 
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6. O XAMÃ E A MORTE 

A menina de um xamã faleceu. O seu mékaron foi para a aldeia 
dos mortos, dos mékarõn, lá na serra Vermelha. 

Fica longe, além do rio Seco. Uma vez eu subi numa árvore e 
muito longe eu vi esta serra bem vermelha <1>. 

O xamã, com muita saudade, foi atrás. 
A mãe o mandou, porque ele era xamã. Ele foi atrás cantando 

cantando como mékarõn. 
Chegou lá. 
Um mêkarõn falou para a moça que o pai vinha chegando. 
Chorando, a moça vem correndo. 

Primeira versão 

O xamã chamou a filha e lhe perguntou: "Quem é o teu marido?" 
Ela mostrou. O xamã sentou e fez um feitiço (údju) e todo mundo 
ficou dormindo. 

Saiu correndo com a filha para a aldeia. 
Mas os mékarõn acordaram e o marido levantou e procurou a 

mulher. Aí ele mandou todo mundo atrás. Mataram o xamã e volta
ram com a moça à terra dos mékarõn. 

Deixaram o xamã, mas ele tornou a viver, levantou e de noi te 
foi atrás da filha de novo. 

Adormeceu todo mundo com feitiço e vinha correndo de novo 
com a filha. 

Mas os me.karõn levantaram e mais uma vez mataram-no. 
Depois ele foi atrás mais uma vez. _ 
Mas os mékarõn tinham-se espalhado de tal forma que ele nao 

achou a filha. 
Então voltou à aldeia. No caminho de volta ele encontrou o seu 

compadre, também xamã. 
Este lhe disse: "Por que não me chamou para ajudar?" 
O velho xamã respondeu: "Não tem jeito". 

Segunda versão 

O xamã foi falar com o Gavião (ok kaikrit) para que ele o aju
dasse. 

O Gavião o levou à terra dos mékarõn e matou muitos mékarõa. 
O xamã já vinha voltando com a filha mas os mékarõn se junta

ram e mataram-no. 

1 . Trata-se da serra Arqueada, ao sul do rio Seco. Os índios denominam 
esta serra Krãêkamrik. 

210 

O Gavião voltou a persegui-los, mas eles se espalharam. 
Não encontraram a moça. 

Terceira Versão 

Chegando à aldeia dos mékarõn, o xamã ouviu-os cantar; esta
vam fazendo um Aruanã. 

Ele chamou a filha e disse: "A tua mãe já está velha só de tra
balhar". 

O xamã trouxe a filha de volta à aldeia e fez com que ela vives
se de novo. 

Começou pelas pernas, já estava viva até o peito. 
Mas os mékarõn vieram e mataram o pai, levando a moça de 

volta. 
Mas ele tornou a viver e foi atrás de novo. Os mékarõn tor

naram a matá-lo. 
Aí foi procurar outro xamã e saiu com ele. Eles se transforma

ram em Gavião grande. 
Mas com isso espantaram os méekarõn que se espalharam e assim 

não acharam a moça. 
Aí voltaram. 
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7. INHUM·DJf:K (A TEIA DE ARANHA) 
OU O MITO DO XAMÃ 

Quando um índio é mordido por um porco queixada, por uma 
cobra ou qualquer outro bicho, ele fica doido (aibã); então ele pode 
tornar-se xamã (wayanga). De noite ele sonha: "Vai no mato, acende 
um fogo e deita-se em cima, depois sob a forma de um pássaro sobe 
e dirige-se ao Koikwa-krai, a Leste <1>, para atravessar a teia de 
aranha (inhum-djêk). 

A teia de aranha é muito grande e fica suspensa no céu descendo 
até a terra. Ela é presa no céu pelos fios do lado de cima. 

Na trama da teia há muitos ossos de xamãs; os ossos ficam 
balançando no vento xuu! xuu! É que nen1 todos conseguem atraves
sá-la. 

Um xamã bom consegue atravessar a teia de aranha. 
Ele se transforma em pássaro (peko) <2> ou urubu (nhoi). 
O corpo do Xamã ascende, como um avião, e assim consegue 

atravessá-la. 
Do outro lado é o koikwa-krai. Lá tem um Gavião grande (ok· 

.. fire, ok-kaikrit). 
O Gavião fura o xamã atrás, na nuca e na espinha dorsal, para 

que se torne um bom xamã. 
O Gavião chama o xamã e diz: "O que vens tu fazer aqui?" 
- "Você quer me furar?" 
Aí ele fura. 
Depois volta à terra, rodando, rodando; atravessa um pau de 

jatobá; bate com força no jatobá e passa do outro lado, desce e depois 
volta à terra dele. 

Se vai mal, a teia de aranha prende as asas do pássaro e o xamã 
fica preso, pendurado e morre. 

Somente os jovens vão. Os velhos não vão mais, são moles (3). 

1 . Koikwa-krai: céu/ raiz, princípio, terrestre. Esta região, situada a 
leste, não conhece a escuridão, ali sempre é dia. 

2. Peko: pássaro não identificado, de rabo muito comprido. 
3 . Dizem que muitos têm medo de se tornar xamãs, devido à dificul

dade de atravessar a teia de aranha e mais ainda devido ao perigo no momento 
d~ reto~nar à terra. O xamã mergulha de cabeça e muitos têm medo de 
nao aceitar, se bem que o xamã da aldeia me tenha dito que ele não tivera 
proble_!lla, sempre descia como se fosse algodão ou uma folha seca. O índio 
,~e. nao quer ser xamã, depois de um sonho que poderia dar-lhe a ocasião de 
tmcaar-se, toma um remédio para livrar·se de qualquer possibilidade de vir 
a ser chamado. 
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8. A ALDEIA DAS MULHERES 

A aldeia delas ficava do lado leste (koikwa-krai) perto do buraco 
dos cachorros <1>. 

Era uma aldeia só de mulheres. 
Eram muitas mulheres. 
A aldeia dos homens era um pouco mais pra cá (direção oeste). 
As mulheres iam caçar, usavam borduna grande (kô·tuk). 
Essas mulheres não tinham marido. Há muito tempo atrás era 

o lugar das mulheres mesmo, separado dos homens. Não copulavam 
com homem. Ficavam deitadas, abriam as pernas e o sol quente ou 
o vento as engravidava. 

Se nascia um homem, depois de desmamado, ia para a aldeia dos 
homens. Se nascia uma menina ficava com elas. 

As mulheres iam caçar. 
Os homens queriam ir às casas delas, mas ficavam com medo. 

Eram mulheres grandes e fortes. 
Iam caçar, matavam muita anta e os homens, escondidos, fica

vam espiando. 
Uma vez os homens foram lá e elas mataram muitos deles . 
Outra vez chegou um mé-nõrõnu (jovem iniciado) e disse que 

queria copular. 
Chegou perto de uma delas. 
Ela disse - "Não, espera. Amanhã vamos caçar anta e depois 

tu podes copular". 
O dia seguinte o mé-nõrõnu foi caçar com a mulher. 
O mê-nõrõnu correu muito e ficou mole. 
Quando chegaram à aldeia ela disse - "Tu estás mole, tu não 

vais copular comigo não". 

O fim do mito tem outra versão .. 

Os solteiros iam copular com elas. 
Iam juntos matar anta e faziam berarubu <

2>. . 
As mulheres tiravam um pedaço para os solteiros, me-nõrõnu, . 

que iam embora depois. 

. ' 

1 . Vide fig. n.0 l. 
2. Carne ou bolos de carne e mandioca, assados no forno de pedras. 

Berarubu é taO:bém o nome dado ·a esse tipo de forno e aos alimentos que nele 
se cozinham, em todo o interior paraense e amazonense. . 
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O CICLO DOS MITOS QUE SE REFEREM 
AOS M~-BE-NGO-DJU (9-10-11-12) 

9. OS M:l-BE-NGO-DJU-TI KAMRI <2> 

"Um grupo de mé-be-ngo-dju-ti, naquele tempo eram muito 
grandes, com muito pêlo pubiano, foram copular com moças mê-printi 
e mulheres mékrapõyn. Foram no mato com suas irmãs verdadeiras 
(kanikwoi djuoy). 

Os mê-be-ngo-dju estavam completamente recobertos de penas, 
como se fossem pássaros. 

Como isto acontecia perto de uma roça e as mulheres riam muito, 
outras índias lhes perguntavam, de longe, o que estava acontecendo. 

"~ índio bravo que está aqui, mas não estão matando não, só 
vieram para copular. Estamos gostando e eles não vão nos levar em
bora não". 

Estavam fazendo um mê-ã-ngiei <2>. 
Depois os ngo-dju-ti foram banhar-se para tirar todas as penas e 

reuniram-se no lugar onde costumavam ficar sentados juntos. 
Um ngo-dju-ti pequeno estava com fome e foi para casa procurar 

comida. 
A irmã chamou-o para tirar piolho. 
Abriu o cabelo e ficou achando penas que foi guardando na sua 

coxa dobrada. 
Depois ela disse para as outras mulheres: "Não foi índio bravo 

não, são os mê-be-ngo-dju que estavam copulando". 
O menino já escutou e foi falar para os outros companheiros. 

Todos ficaram calados e cabisbaixos. 
De tarde os garotos foram buscar palha, deixaram um pouco no 

mato e trouxeram o resto no ngobe. De noite foram buscar a palha 
e fizeram penas com palha da palmeira pati. 

De noite os ngo-dju-ti puseram as penas, transformando-se em 
jaburu. 

Estavam zangados. 
Depois foram pegar os seus sobrinhos, tirando-os dos braços das 

irmãs que estavam dormindo. 
Um velho que dormia no ngobe, no centro da praça, reparou e 

viu os ngo-dju-ti, voando aqui, acolá, como pássaros. 

1 . Mé-be-ogHju-ti: meninos de oito a doze anos, antes de ingressar 
na casa dos homens; ti: aumentativo. Kamri: jaburu. 

2 · Mé-i-agiei, passar uma geral; quando um grupo de homens encontra 
uma mulher fora da aldeia e tem relações sexuais com ela. 
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Ele avisou. 
Uma irmã acordou e percebeu que não tinha mais o filho nos 

braços. 
Levantou e viu o irmão a uma certa distância, com seu filho nos 

braços e já coberto de penas. 
Quando chegou perto, o irmão furou-lhe o olho e foi embora 

com tabdjuo-boktire (sobrinho pequeno). 
Tornaram-se jaburu branco, kamri-aká e kamri krã-kei, jaburu 

de "cabeça calva". 
Saíram com os sobrinhos deles e não voltaram mais". 
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10.BEKATENTI E MOTKRUOTI 

a) Primeiro episódio 

Havia numa pedra alta dois ovos, un1 de periquito e um de 
arara. 

Era propriedade de dois mêbengodjuti <O, Bekatenti e Motkruoti. 
Era deles. 
Agora eles vêem que gente já quebrou os ovos deles. 
Ficam zangados e tocam fogo nas casas da aldeia. 
Os índios já escutam as casas cair por causa do fogo Pô! Pô! 
Um índio grita, todos gritam e chegam correndo à aldeia; queimou 

tudo, warabae, potik-pu <2>, cachorrinho, milho, queimou tudo. 
Os índios estão bravos, e pegam a lança, o kop. 
Os dois mêbengodju estão no ngobe, no ipôkri <3>, de pé, espe

rando com a borduna na mão. 

Um índio se aproxima e vê que é o seu compadre (krobdjuo) e 
fica calado. 

Depois vem outro e vê que é seu filho (kra-kumren), não fala 
nada, está calado. 

Outro chega e vê que é um neto (tabdjuo), outro vem e vê que é 
cunhado (umrê), não fala nada. 

Depois todos se reúnem no ngobe. 
Decidem ir embora matar índio bravo (kuben). Os dois mêben· 

godju vão na frente, com suas bordunas guerreiras (kôiaka) C4>. 

No mato ninguém dá de comer ou beber aos dois mêbengodju, 
os velhos não os deixam beber. 

No mato todos estão zangados porque a.gora podem falar . e se 
zangar com eles. 

O velho compadre deles não os deixa beber. 
. Os índios caçam, fazem um berarubu e não dão nada aos dois 
Jovens. 

Muitos dias não dão nada. 
Todo dia os dois mebengodju vão ao mato, voltando esperam 

comida mas não ganham nada, nada mesmo. 

1 · Mebengodjuti: jovens antes de entrar na casa dos homens. 
2 · Warabae, cesta, tipo caixa, de palha de babaçu. 
Potfkp61 estojo de bambu, para guardar penas. 
3 . lpokrf, o centro, no meio. 
4: _ K6 baka, borduna branca, recoberta por palha. A única usada em 

exped1çoes guerreiras. 
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São mandados procurar picada de índio bravo. 
Já estão cansados e moles, porque vão muito longe. 
Os índios mudam de acampamento. Os mêbengodju estão cansa

dos e com espinhos no pé. Quando chegam não há mais ninguém no 
acampamento, está vazio. 

Estão cansados e com os pés doendo. 
Depois de andar muito, chegam ao novo acampamento. 
l Jm cunhado, marido da irmã, quis dar-lhes de comer, mas os 

outros falaram: não dá não. Depois os mêbengodju vão visitar o 
cunhado. 

Os índios vão matar porco. 
O cunhado pega carne e faz ligeiro um bcrarubu e massa de coco 

assada. 
Faz isso ligeiro e guarda, depois enterra e cobre com folhas. 
Ligeiro vai lavar o sangue de porco das mãos dele. 
Depois quando vai banhar os homens dizem: "por aqui tem água 

boa". 
O cunhado diz: "não eu vou desse outro lado". 
Pega um cofo e depressa coloca a carne e a massa de coco e 

segue na carreira. 
Os mêbengodju estão muito cansados e já andam com uma vara. 
O cunhado já chegou com eles e quando os vê, chorando, dá 

fígado de porco e massa de coco. 
Quando acaba de chorar fala com eles: "Olha cunhados, vão no 

acampamento pelo caminho grande, lá tem, debaixo das folhas, cabeça 
de porco, o berarubu está coberto com folhas. 

eles. 
O cunhado volta ao acampamento e guarda de novo contida para 

Daí três dias vai de novo. 
Os mêbengodju já viram onde o cunhado escondia a carne. 
Durante três dias os mêbengodju comeram. 
Quando o cunhado chega à aldeia chora com a irmã e a mãe 

deles e depois vão levar puba, banana e batata para eles. 
Já chegaram onde os mebengodju estão e ficam com eles. 
Depois vão à aldeia e os mêbengodju, com eles, juntos. 
Os dois já chegaram e agora ficam na aldeia. 

b) segundo episódio 

Todos os mênõrõnu vão no ngôrekraitxi <5>, fazer um timbó, e 
os dois mêbengodju estão zangados de novo. 

5 . Ng&re kraltxi, água grande, cerimônia final do ciclo ritual para a 
iniciação. 
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Gritam, vão correndo, batem na cara, na cabeça, batem com o 
joelho em todos os homens. 

Correm e batem nos mekrare (homens casados) depois correm e 
baten1 nos ménõrõnu (iniciados). E todos os índios já estão zangados. 

Mas o compadre (krobdjuo) mais velho deles ia correndo dizer 
aos mekrare: "Não fiquem bravos não", depois ia aos menõrõnu e 
dizia: "Não fiquem bravos não". 

Onde os mêbengodju tinham chegado antes, na carreira, batendo, 
ele ia atrás e dizia: "Não fiquem bravos não, abaixem a cabeça só". 

Agora vem a festa da água grande (ngô-rai) com o timbó. O com-
padre vai falar com os homens e pergunta: "Já acabaram os enfeites?" 

Os homens respondem: "espera, espera". 
Depois fica tudo pronto. 
As mães dos mebengodju vão atrás deles e os seguram. Pintam 

eles. São enfeitados pelos compadres que lhes aplicam penas de peri
quito no corpo. 

Depois o kaben-djuoy fala com o agô-ã-ben-dijiri-djuoy <ª). Fala 
muito com ele, em pé. 

Depois vão dançar no ngobe. E o kaben-djuoy não fala mais, 
os índios dançam rodando, gritando. 

Os menõrõnu, mékrare estão com a testeira kmapú. 
Os menõrõnu-tum <7> na frente, vão ao ngobe, os menõrõnu 

atrás. 
Depois o kaben-djuoy fala com os mekrare e depois fala com os 

ngôkonbori-tum (antigos chefes de classe de idade) e depois vão no 
ngobe e vão dançar também. 

De tarde, depois de dançar, guardam o cipó, para bater o timbó, 
º.º ~gobe e os menõrõ-nu ficam lá sentados com a cabeça apoiada no 
CtpO. 

Os mekrare vão sentar com as esposas. 
De madrugada o ngô ãben djiri djuoy fala com os ngôkonbori

tum e estes falam com os jovens chefes, os ngôkonbori-nu. Depois, 
todos juntos vão botar o cipó na água. Descem na água com todo o 
bagulho <s>. 

Todos estão na água, batendo o timbó. 
Batem muito, tem muito peixe, peixe morreu tudo. 

6 . Ngô ã ben djhi djuoy, chefe cerimonial assim como o kabeo-djaoy. 
7 . Menõrõna-tum, iniciados mais velhos; tum: velho; nu: novo. 
8 · Aqui "todo o bagulho" quer dizer com todos os enf cites cerimoniais, 

é o fim e o clímax da cerimônia. 
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11. AS TRAVESSURAS DE POTI 

Poti é um mé-be-ngo-dju-ti. 
Homem quando vai no mato copular com mulher, limpa um 

pouco o mato e coloca palha no chão. 
O Poti trazia para a aldeia toda a palha onde os outros tinham-se 

deitado. 
Ele ficava espiando. Quando acabavam, recolhia a palha e volta

va para a aldeia cantando o canto do tucano. Na praça da aldeia 
amarrava a palha num pau. 

Os outros copulavam e o Poti trazia a palha para a aldeia. 
Os outros começaram a não achar graça. 
:E: brincadeira do Poti. 
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12. A ORIGEM DO ECLIPSE LUNAR OU SOLAR 

Perto da lua tem outros índios. 
Um ngodjure <1> furou o olho da lua e do sol também <2>. 
Ele usou arma de criança, o kwo-ku (3). 

O xamã já chegou e tirou a flecha e o sangue do olho. 
Já estava bom, com olho limpo. 
Quando tem eclipse os índios têm medo de ficar com frio e sem 

comer. 
Dançam na praça, as mêkurêrêrê <4> com krokrokti e o keikm cs> 

em fil a e os homens dançam juntos na frente. 
Mandam flechas de fogo para o céu. 
As penas do krokrokti são como os raios do sol e da lua (6) . 

1 · Ngodjure: menino de seis a oito anos re: diminutivo 
2 . Isto explica o eclipse. ' · 
3 · Esta ~rma-brinquedo parece uma arbaleta. ~ confeccionada da ner

vura de palmeira ~o-kú) e todos os meninos sabem fabricá-la. 
4 · Classe de idade: mulheres púberes mas sem filhos. 
~ · Grande cocar <!_e penas de arara e roleta para segurá-la. 

raios ~ha~asol e ª all!a ~ao comparados ao olho. Limpa-se o olho do sol, e os 
m-se n -o, isto é, pestanas. 
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13. DA ORIGEM DOS NOMES BEKWE E BEP 

Tabdjuo O> de Wayanga <2> queimou no fogo. 
Queimou no pé. 
O tabjuo chorou muito. 
Wayanga foi lá. 
Ele perguntou: "Porque i-tabdjuo está chorando?" 
Na casa da irmã tinha um grande berarubu (3) . 

Wayanga falou para a irmã: "Abre o berarubu eu quero deitar 
em cima". ' 

A irmã abriu o berarubu. 
O Wayanga disse: "Vou deitar, deitar de um lado e depois do 

outro" . 
Queimando, correu para o rio e caiu na água. 
Outro irmão falou: "Não morreu não, a água é funda, ele ficou 

com os peixes". 
Wayanga demorou muito. Três invernos e três verões. 
Depois voltou. 
Wayanga que tinha queimado estava chegando. 
Chegou. 
A irmã estava chorando porque o Wayanga estava chegando. 
O cabelo estava comprido. 
Tinha muito peixe no cabelo. 
Wayanga foi dançar na praça, sozinho. 
Os outros não conheciam esta dança. 
Ele tinha aprendido com os peixes. 
Wayanga chegou na casa da irmã e disse: "A minha i-tabdjuo 

vai chamar Bekwe-bô, e se é homem Be-tuk-ti «O. 

1 . Tabdjuo: aqui ZS, pode ser SS, OS etc . .. i·tabdujo: meu sobrinho. 
2 . Wayanga: xamã. 
3. Vide nota 2, p. 213. 
4 . Outra versão do mito especifica que quando o wayanga chegou no 

fundo da água os peixes estavam cantando um merêrême (cerimônia de nomi
nação) de Beklre; a piabanha, o cará, a bicuda estavam sendo nominadas. Há 
muitos nomes Bekwe entre os peixes. 

Com olho de buriti o wayanga confeccionou um enfeite para sua cabeça 
o õrõnti (ornamento das meninas Bekwe durante a cerimônia da nominação) 
e muitos peixes ficaram presos nele. Quando voltou, saiu cantando na praça da 
aldeia e foi deixando o nome Bekwe em várias casas sucessivas, como ainda 
acontece hoje. 

Depois ele foi pintar-se e começou o merêrêmê. 
São somente estes dois nomes que ele trouxe do fundo da água. 
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14. AS DUAS COMADRES 

Os índios zangados foram no mato brigar com Cara já c1>. 
Duas mulheres mêkurêrêrê <2> foram junto. 
Os índios zangados foram de kô-iaka (3 ) . 

Duas mulheres foram junto com todos os homens. São duas 
comadres. 

Bekwei-turu tinha dois arapê, arapê-tuk e arapê-iabu <4>. 
A outra comadre, Kuben-po, não tinha nada. 
Ela falou com a comadre Bekwei-turu: "Oh! Comadre, quero 

arapê-tuk, tu tens arapê-iabu. Depois de brigar eu dou". 
Bekwei-turu disse: "Não, não comadre, eu não posso dar que é 

nekrei <5> de minha tabdjuo" (6). 

Kuben-po disse: "Eu não quero de presente, não, eu só quero 
agora emprestado, que vamos zangados, depois eu dou de novo". 

Bekwei-turu deu. 

1 Carajá: aqui, índios que não são mê-be-ngô-kre (Kayapó). 
2 ." Mulheres púberes, sem filhos. 
3 . Vide nota 4, p. 216. 

. 4 · Arapê: bandoleira de fios de algodão. Arapê-tuk: bandoleira com 
fios pretos de algodão, usada pelas mulheres púberes. Arapê-iabu: os fios são 
v~rmelhos com ornamentação de miçangas e penas de arara é de uso cerimo-
rual. ' 

5 · Nekrei: presente, ornamentos ou privilégios herdados. 
6 · Termo de parentesco - mulher falando BD, SD, DD etc 
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15. BEM-NIDU-BOI <1 >, CHAMADO TAMBÉM 
KOB-KRU E KOB-KADJ() 

Há muito tempo não existia a chuva. 
Uma mulher comeu muita anta e não deu nada ao irmão. 
O irmão estava esperando ela trazer. 
Estava acabando e ele não tinha recebido nada. 
Tirou leite de pau e passou na cara misturado com carvão, e 

subiu ao céu para fazer a chuva. 
Zangado, subiu para fazer a chuva, subiu sozinho. 

Outra versão 

Subiu daqui todo pintado de preto. Subiu em cima do trovão. 
Subiu e matou muitos índios aqui no chão com o trovão. 

É valente, má criou <2> mesmo; xamã já foi lá, ele trouxe o nome. 

I 

1 . Este herói corresponde ao Bep-Kororoti dos Gorotire. O mito é muito 
menos significativo entre os XIKRIN do que entre esse grupo. 

2. Mal criar: essa expressão portuguesa foi incorporada ao Kayap6. 
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A GESTA DE KUKRUT-KAKO E KUKRUT-UlRE 
EM QUATRO EPISôDIOS 

16. OKTI (l.º episódio) 

Kukrut-uíre e Kukrut-kako eram dois meninoos. 
O avô (ngêtwa) <1> estava fazendo flechas; a avó (kwatui) <2 > cha

mou os meninos para ir tirar palmito. Os dois meninos foram com 
ela. 

A velha estava cortando palmito debaixo do Gavião Grande. 

O Gavião já vinha trazendo um homem que tinha pego quando 
estava caçando. 

Quando pôs o homem no ninho, ele avistou a velha cortando 
palmito. 

Aí o Gavião desceu para pegá-la. Os meninos estavam brincando 
no capim. O Gavião desceu, pegou a velha, subiu e botou no ninho. 

Os meninos ficaram chorando: "E agora?" 

Os meninos quebraram palha, botaram nas costas e foram em-
bora. 

Chegaram chorando onde o avô estava fazendo as flechas. 
Ele perguntou: "Que dê a avó?" 
"O Gavião pegou ela". 

O avô disse: "Eu vou matar o Gavião". Mas não matou não, 
só foi olhar. O Gavião estava num pau de jatobá; o avô só olhou e 
voltou chorando. O Gavião estava comendo a velha. 

Aí ele ficou pensando, à noite, o que iria fazer com o Gavião. 
No outro dia ele foi procurar um poção grande. 
Quando ele achou, levou os dois meninos para botar na água, 

levou batata de comer para eles, eram meninos do tamanho de Bep
Krokroti e Kuprure c2>. 

No outro dia levou de comer de novo, muita batata, beiju, bana
na, inhame. 

Comeram até ficar grandes. 
Aí, quando foi vinte dias, ele perguntou aonde estava o pé e lhes 

fez levantar o pé que estava no meio do poção. Aí ele os deixou 
porque não servia ainda. 

1. Ngêtwa = MB, MP, FF. 
Kwatui = FZ, MM, FM. 

2 . Meninos de dez anos da aldeia Xikrin. 

224 

Quando com quarenta dias, ele foi de novo para ver onde estava 
o pé, e o pé estava saindo do outro lado. 

Com cinqüenta dias o pé já estava do outro lado seco, (na outra 
margem) bem para cima. 

Peixes andavam por cima deles, cobra, poraquê, jacaré. Todo 
bicho andava por cima deles, e eles ficavam quietos, não se mexiam. 

O peixe pensava que era pau. 
Quando o avô viu que os pés estavam do outro lado, no seco, ele 

foi buscar todo o mundo, foi avisar. 
Ele fez borduna (kô), a lança-comprida (noi), buzina pequena 

de taboca (õ-i) para o Gavião descer. 
Aí todo mundo foi, de manhã cedo, levar urucu, coco, talha de 

coco para tirar o melado de peixe; chegaram lá, cortaram palha, for
raram o chão, e os dois irmãos levantaram, subiram para o seco. 

Aí, com talhas de palmeira, tiraram a sujeira deles e o melado 
de peixe de cima do corpo e depois passaram urucu. 

Eles foram ao ngobe na aldeia. 
De noite o avô fez um abrigo de palha (kaê) para matar o Gavião. 
As cinco horas dá manhã, os dois irmãos entraram e esperaram o 

dia abrir. 
Ninguém foi com eles. 
Quando às dez, desse jeito <3>, o Kukrut-kako saiu e chamou: 

bxch! bxch! 
Quando o Gavião vinha descendo, ele entrou no Kaê. 
O Gavião desceu e bateu no chão, procurando aonde é que tinha 

gente, depois subiu e quando estava lá em cima ele chamou de novo. 

; . O Gavião desceu, o Kukrut-uíre saiu e chamou de cima, isto 
vanas vezes. 

Quando o Gavião cansou, botou a língua para fora e ficou com as 
asas abertas. 

Os dois irmãos ficaram com medo de matar. 
O Gavião subiu de novo, depois desceu e desta vez eles mataram 

com a lança, mataram com a borduna, tiraram a penugem e puse
ram na cabeça como enfeite e ficaram cantando. 

Chegaram lá para contar ao velho. 
Todo mundo então foi cortar o Gavião miúdo, miudinho. 
No mato, tiraram uma pena e saiu um gavião, uma pena menor, 

saiu um urubu, outra pena uma arara. 
Fizeram todos os bichos de asas. 

3 . Naquele momento eram às dez da manhã. 
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17 . KUKRUT-KAKO, K~UT)·UfRE E O VEADO 
(2.0 episodio 

Um veado estava comendo pequi. 
o ngêtwa c1> de Kukrut-kako e Kukrut-uíre quis matar o veado, 

mas correndo atrás do animal, tropeçou numa pedra e caiu. 
' Kukrut-kako e Kukrut-uíre chegaram na aldeia e perguntaram 

a sua tuyuwa <2) : "Por que o ngêtwa está deitado?" 
A mulher disse: "O teu ngêtwa estava no mato, viu um veado 

comendo pequi e quis matá-lo. O veado pôs-se a correr, e o teu 
ngêtwa correu atrás e bateu com o joelho numa pedra". 

Kukrut-kako perguntou: "Onde foi? Vamos embora ver". 
Os dois irmãos saíram com o ngêtwa que os levou até o pé de 

pequ1. 
O ngêtwa mostrou-lhes as pegadas e voltou à aldeia. 
Kukrut-kako e Kukrut-uíre correram atrás do veado. 
Os dois irmãos encontraram um veado deitado, mas não era o 

veado do ngêtwa. 
O veado do ngêtwa ia na carreira. 
Os dois irmãos encontraram outro veado, mas não era este, era 

aquele outro. 
E continuaram correndo. 
Kukrut-kako segurou a mão de Kukrut-uíre e disse: "Espera, 

o veado está muito longe". 
O veado correu e subiu uma serra, desceu no fundo de um vale 

e subiu outra serra. Quando chegou no fundo do vale subiu outra 
serra ainda. 

Kukrut-kako e Kukrut-uíre correram atrás. 
Eram muito grandes <3> e chegaram logo. 
Conseguiram pegar o veado e trataram de atordoá-lo. Kukrut

kako bateu na cabeça dele de um lado e Kukrut-uíre bateu do outro 
lado. O veado está cansado. 

Kukrut-kako carregou o veado nas costas e no caminho de volta 
à aldeia cantaram o canto do veado, more, more, more ... ! 

É o nome de um veado branco nos campos. 
Chegaram à aldeia e dirigiram-se à casa do ngêtwa. 
Botaram a cabeça do veado na frente dele e o ngêtwa matou-o 

com o pilão. 
Abriu o veado e tirou o buxo e as entranhas para fazer com o 

resto um berarubu. 
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1 . Ngêtwa = MB, MF, FF. 
2 . Tuyuwa = aqui a esposa do Ngêtwa. 
3 . São gigantes. 

18 . O NGf:TI (3. 0 episódio) 

Os índios pegaram o Ngêti quando era pequeno, pegaram de uma 
tribo de índios que comem índios. Ele cresceu na aldeia dos índios. 

Era muito alto. 
Uma vez um grupo de índios foi no meú (expedição coletiva de 

caça ou coleta). Duas irmãs de Kukrut-kako e Kukrut-uíre foram 
junto e o Ngêti foi também. 

Uma das irmãs estava pintando o seu filho pequeno. Mas o me
nino estava chorando. A mãe lhe disse baixinho: "Cala a boca, olha, 
o a-ngêti já vem" (1). 

Outra mulher que estava por perto já gritou: "ó!, Ngêti! a tua 
comadre está te chamando". 

O Ngêti já vinha com o seu grande pilão (kô-tuk-krãtiJ. 
A comadre lhe disse "Não bate no menino, ele não está mais 

chorando". 
Mas o Ngêti bateu na mãe que estava segurando o filho. 
Ela virou as costas de um lado para o outro e recebeu as panca

das segurando com força o menino. Mas no fim, cansada, deixou 
cair o filho. 

O Ngêti bateu nele até morrer, e como um porcão, o abriu e pôs 
no fogo e assou. 

O menino era tabdjuo <2 ) de Kukrut-kako e Kukrut-uíre; cha
mava-se Kukrut-kako. 

A mãe ficou chorando, pegou o ngob, os padjê <3) , amarrou-os 
nas costas e voltou à aldeia para chamar os parentes. 

O pai do menino tinha ido caçar, quando voltou ao acampamen
to perguntou aonde estavam a mulher e o filho. 

A sua mãe chorando explicou o que tinha acontecido. O pai 
chorou mas ficou com a mãe dele, e o grupo continuou no meú. 

Ngêti disse que ia na aldeia pegar beiju e batata para comer 
com o menino assado. 

Enquanto isto, a mãe chegou a aldeia. Quando sua mãe a viu 
chegando perguntou: "O que foi? estás chorando? que que foi?" 

"O compadre Ngêti já matou o meu menino". Ela estava gritando 
muito. 

Kukrut-kako e Kukrut-uíre estavam ouvindo. Eles estavam na 
casa dos homens. 

"O que elas estão dizendo?" 

1 . A-Ngêti, termo de referência indireta. Mãe falando com seu filho: o 
teu pai classificatório que é o meu compadre. 

2 . Aqui o filho da irmã. 
3 . Ngob: colar de plaquinhas de itã; padjê: braçadeiras. 
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Um índio disse: "O Ngêti já matou o teu tabdjuo e tua irmã 
está chorando". 

os dois irmãos ficaram falando e logo dirigiram-se à casa da mãe. 
Falaram com a irmã. Kukrut-kako chorou também. 
Ele perguntou: "Onde foi que aconteceu". 
A irmã respondeu: "Perto daqui". 
Kukrut-kako disse para a irmã: "Amanhã o Ngêti vem pegar 

beiju; prepara beiju, eu vou no caminho esperar o compadre Ngêti". 
Os dois irmãos foram esperá-lo e logo o Ngêti veio vindo. Já 

estavam ouvindo o barulho do seu pilão grande, Bum! Bum! 
Era lá nos campos. Os periquitos ficaram olhando, os veados 

também, as cutias, todos os bichos estavam olhando, mas, com medo 
do Ngêti, foram todos embora. 

Kukrut-kako disse: "Olha já vem vindo, já está bem perto". 
Os dois irmãos estavam com lanças (noi), e as cruzaram na frente 

dele e lhe disseram: "A tua comadre está assando beiju e já vem 
vindo". 

O Negêti respondeu: "Eu vou comer o beiju na aldeia" e ele 
arrancou as duas lanças e fez Hu! Hu! 

Os dois irmãos cruzaram de novo as duas lanças na sua frente e 
pegaram areia e pedregulhos e jogaram nos olhos dele; ele ficou 
cego. Então aproveitaram para matá-lo. 

Kukrut-kako pegou a lança e furou na frente. Kukrut-uíre pegou 
a lança e furou atrás e depois acabaram de matá-lo com a borduna. 

Bateram, bateram e Ngêti caiu no chão. 
Depois voltaram à aldeia. 
Trouxeram de volta o tabdjuo assado, e deram para a irmã que 

o enterrou. 

228 

19. KUKRUT-KAKO E KUKRUT-UlRE E DE COMO SE 
BRIGA (4.0 episódio) 

No mato, os índios já escutaram e disseram: "Olha, Kukrut-kako 
e Kukrut-uíre já mataram o Ngêti!" 

De manhã cedo um grupo de jovens (ngodjure) foram para fren
te e viram o Ngêti morto. Voltaram correndo contar o que tinham 
visto. Os outros índios se juntaram e estavam zangados. 

As mulheres rasparam a cabeça, botaram penugem branca de 
urubu-rei e braçadeiras. 

Os homens estavam sentados no ngobe. O cunhado de Kukrut
kako e Kukrut-uíre chama-se Patoi <1>. 

Ele ficou em pé e falou: "Vou por penugem de urubu na ca
beça, penugem de periquito no corpo e vou à aldeia falar com meu 
cunhado Kukrut-kako". 

Patoi chegou à aldeia, dirigiu-se ao atukbe e falou com Kukrut
kako que estava com flechas e borduna na mão. 

O pai de Kukrut-kako disse: "Amanhã todo mundo vai buscar 
palha de palmeira-pati e pau para construir um abrigo de palha gran
de". Patoi ajudou. 

De noite Kukrut-kako falou no ngobe e disse: "Os outros es
tão por aqui perto, não estão muito longe, porque estão com me
do que a onça pegue as crianças. Nós vamos esperá-los escondidos 
no abrigo de palha". 

O dia seguinte, os que estavam no mato vinham chegando, ro
dearam o abrigo de palha e começaram a lançar flechas. 

La dentro, Kukrut-kako e Kukrut-uíre estavam deitados, co
mentando o acontecimento, brincando e dando muita risada. 

Kukrut-kako disse ao irmão: "Olha, vão te matar" e deram 
muita risada. Kukrut-uíre dizia ao irmão: "Olha! vão te matar. E 
davam muita risada. Mas davam muita risada mesmo. 

Os índios la fora comentavam: "Estão chorando" . 
Mas não era não, estavam morrendo de dar risada. 
Os índios lá fora começaram a tirar a palha do abrigo. Kukrut

kako disse ao irmão: "Embora irmão, vamcs matar índio". Kukrut
uíre respondeu: "Embora irmão, vamos matar índio" . 

Kukrut-kako disse: "Embora!" Kukrut-uíre disse: "Embora!" 
Passaram carvão na cara, pegaram a borduna e começaram a 

gritar. 
Dois índios tiraram a palha da entrada do abrigo e já morre

ram lá mesmo. 
Depois Kukrut-kako deu a volta no abrigo de palha pelo lado 

esquerdo matando todos os índios. 

1. Não é o pai do menino morto por Ngêti, é outro. 
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Kukrut-uíre fez a mesma coisa pelo lado direito. 
Chegaram na frente da entrada e estavam cansados. Alguns ín

dios estavam deitados no chão, e, olhando para cima, diziam: "Tu 
vais morrer". Então eles batiam na goela deles e os matavam mes-
mo. 

Entre esses índios havia outro cunhado de Kukrut-kako e Ku
krut-uíre, casado com outra irmã. 

Quando escutou a briga foi embora. Foi no mato com mulher. 
Kukrut-kako e Kukrut-uíre ficaram na aldeia. O pai deles tam

bém ficou, o Patoi também e alguns outros também ficaram. 
Os outros estavam com medo e foram para o mato. Brocaram 

uma roça muito longe. 
Mas enquanto estavam derrubando pau, a menina da irmã de 

Kukrut-kako engoliu um espinho de entrecasca de palmeiras de ma
caúba que ficou na goela dela. 

De tarde a mãe falou para o marido: "Olha, a tua filha já en
goliu um espinho". 

O pai disse: "Amanhã eu vou à aldeia buscar batata e beiju 
para a menina sarar" . 

A mulher avisou: "O meu irmão Kukrut-kako vai te matar". 
Mas mesmo assim ele foi à aldeia e, dirigindo-se ao cunhado, 

disse: "A minha mulher disse que você ia me matar". 
Kukrut-kako respondeu: "Não, não vou te matar, tudo está 

bom, não estou mais zangado. A minha irmã que está longe não 
está sabendo". 

O cunhado estava falando muito bom. 
Kukrut-kako e Kukrut-uíre disseram: "Chega de brigar. Esta

mos cansados de fazer bitchiangri (resguardo para aqueles que ma
taram), cansados de ficar sentados em cima de pedras no sol quente 
para o sangue secar, cansados de não poder comer, nem urinar, nem 
defecar. Estamos cansados de fazer bitchiangri; agora já somos gran
des, já somos homens, chega" (2). 

Eles disseram: "Cunhado, vai na tua aldeia, e fala que todos 
voltem". 

Tinha muita batata, inhame, banana. Os dois irmãos encheram 
grandes cof os para levar no mato e deixar no caminho de volta. Co
mo eram gigantes era muito cofo. No caminho foram deixando um 
aq~i, outro ali e ainda outros mais longe para as mulheres fazerem 
be11u quando chegassem no acampamento novo. 

Amp ket (a história acabou). 

2 · "9uando pequenos, o pai deles tinha-lhes confeccionado arco e fle
c~as, e as~1m. eles . brincavam de brigar todos os dias. Depois de brigar eles fa-

d
zi.am o b1tch1angri (resguardo). Já brigaram muito, mataram Okti Ngêti ín-

1os, agora chega.'' ' ' 
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20 . KAPRÃ-KABEN <1>, OU O .JABUTI QUE SABIA FALAR 

Os índios foram caçar e matar anta. 
Voltando à aldeia com a caça, viram o rasto do jabuti. Um 

índio foi atrás e achou o jabuti que estava falando naquele lugar. 
Havia índios que queriam matar o índio que tinha pegado o 

jabuti. 
Ele chegou com o jabuti na aldeia e disse para a mulher que 

ele tinha pegado o jabuti que falava. 
No dia seguinte ele saiu para matar os índios que o perseguiam. 
Mas os índios mataram-no. 
Depois a mulher dele casou com um jovem mênõrõnu e lhe en

sinou a fala do jabuti (kaprã-kaben) e ele ficou kaben djuoy. 
Depois ele transmitiu este ingêt kukro-djo <2 > ao seu tabdjuo. 

1 Este mito explica a origem do privilégio que certos indivíduos têm 
(privilégio herdado de um i-ngêt e por ele ensinado) de serem kaben-djuoy, os 
que falam de verdade, em oposição a outros indivíduos que não possuem 
este privilégio e que kaben-punú, os que falam mal, e de poder usar da pala
vra do jabuti em circunstâncias cerimoniais. Quando o kaben-djuoy fala das 
coisas do jabuti, o faz em tom de falsete e esta manifestação é de teor alta
mente cerimonial. O meu informante, que era também meu pai no parentesco 
dentro do qual me enquadraram, apesar da grande confiança que sempre ma
nifestou, nunca me revelou o conteúdo do kaprã-kaben e nunca me permitiu 
gravá-lo. Uma vez pedi a informação a outro índio, e este me respondeu: "Não 
sei , é coisa dele". 

2 . Kukro-djo: um privilégio herdado de um ingêt (avô ou irmão da 
mãe); tabdjuo: filho da irmã ou neto. 
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21 . O FOGO DA ONÇA 

Um índio levou o seu cunhado para tirar arara. Foram e colo
caram uma vara até o buraco da arara nas pedras. Aí subiu. Não 
pegou arara porque estava com medo, pegou pedras e jogou para 
baixo. O cunhado se danou, tirou a vara e foi embora e o menino 
ficou lá em cima: comia o que defecava, bebia o que urinava. 

Não tinha nada em cima das pedras. 
A onça foi caçar, matar caititu. Quando vinha voltando viu a 

sombra do índio no chão. Olhou para cima e viu o índio. A onça 
lhe botou a vara para descer; quando ia descendo pegou arara nova 
e jogou para a onça comer. Depois a onça o levou nas costas para 
sua casa. 

Quando chegou lá a mulher estava fazendo algodão. A onça 
disse: "Eu trouxe um menino". Aí deu muito de comer para ele, 
estava fraco por ter passado muito tempo nas pedras. O menino cha
mava ela de nhira (mãe) e ele de djunua (pai). 

A onça disse à mulher: "Quando ele está com fome, você tira 
carne e dá". 

O menino ficou com fome mesmo e ela não deu, aí ele pegou 
carne e saiu correndo com medo dela. Aí quando a onça voltou ele 
contou, e a onça fez umas flechas para ele dizendo: "Se ela faz de 
novo, tu matas ela". Aí ela começou de novo a implicar e não deu 
carne. O menino a matou. 

O menino fez um cofo para carregar berarubu e a onça, pai 
dele, lhe mostrou o rumo da aldeia. Ele levou a carne lá para a al
deia. 

Chegou lá num dia. Contou o que tinha acontecido com ele. 
Disse que lá tinha fogo. Foram todos lá. 

Pegaram um jatobá grande queimando e carregaram nas cos
tas, todos juntos. E a onça ficou sem fogo até agora. Ela come cru 
e nós come cozido. 
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22 . A ESTRELA DO c~u (1 ) 

Era de noite e os mênõrõnu <2> estavam dormindo no ngobe <3>. 
Um deles não tinha noiva. Ficou deitado olhando o céu. 

Olhou a estrela boa. Ele pensou: "Quero mulher boa; será que 
ela casa comigo?" Ficou dormindo. A estrela desceu aqui no chão e 
segurou o ménõrõnu pela mão. 

- "Quem é?" 
- "Sou eu, vim de lá de cima, você não me chamou?" 
Ela deitou no chão com ele. Estava muito bom. 
Quando o dia clareou, subiu de novo. 
No outro dia ela desceu mesmo. 
De manhã cedo ele deu de comer e depois a escondeu numa 

cabaça grande para que ninguém a visse. 
Depois os índios sairam no meú (expedição coletiva no mato), 

foram andando pelo mato. O ménõrõnu deu a cabaça para uma ir
mã carregar. Esta quis abrir e ver o que tinha dentro porque achava 
muito pesado. Ele disse "não abre não". 

- "Eu quero olhar o que é". 
"Não abre não". 
- "Abre sim, que é muito pesado, assim não presta". 
A irmã abriu. Aí pronto, Nhiokbôkti <4> que estava olhando pa

ra cima abaixou a cabeça com vergonha. A irmã bateu na cabaça 
mas ela não quis olhar. 

A mãe falou: "Não carrega a cabaça não, deixa ela ficar de 
cunhada e nora (djuoy). Vou pintar tua mulher para ficar bonita". 

Aí no acampamento, puseram palha no chão e fizeram um abri
go de palha; lá dentro cortaram o cabelo de Nhiokbôkti, pintaram 
de jenipapo, botaram kreamin, rob, kain, prê, arapê-tuk, padjê, ngob 
<5>, urucú. · 

1. Identificada com Vênus. Os navegadores do Araguaia e os que per-
correm os campos, dirigem-se por ela. 

2. Mé-nõrõnu: classe de idade dos jovens da categoria iniciados. 
3 . Ngobe: lugar de reunião dos homens no centro da aldeia. 
4 . Nhiokbôkti: o nome da estrela, da heroína que trouxe ao grupo aa 

plantas cultivadas. 
5. Kreamin: penugem de urubu. 
Rob: almécega. 
Kain: fios de algodão, usados abaixo do joelho. 
Prê: cinto. 
Arapê-tuk: bandoleira preta de fios de algodão. 
Padjê: braçadeiras. 
Ngob: colar de plaquinhas de itã. 
Tudo indica que os adornos são os que usa uma jovem depois do casa-

mento na esteira (mé-kamro). 
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No dia seguinte saíram de novo no meú. Os homens que iam 
caçar estavam sentados juntos no lugar de reunião dos homens, fo
rà da aldeia ou do acampamento, antes de uma caçada, esperando 
as mulheres passar. Quando Nhiokbôkti apareceu seguida de sua 
sogra, os homens ficaram todos olhando. E todos disseram: "Quem 
é mulher boa? Quem é mulher bonita?" Todos queriam casar com 
ela e ficaram comentando: "Eu caso com ela". "Eu!", "Eu!" "Eu!". 
O marido já escutou e estava olhando, e ele falou por dentro, sozi
nho, na goela "Não, eu!" 

Depois Nhiokbôkti falou com o marido: "Eu vou lá em cima, 
lá no teu sogro e sogra, vou buscar uma coisa e volto". 

"Fica aqui mesmo, não se mexa". Com a ajuda de uma vara 
flexível o marido jogou-a para cima. 

De tarde o marido foi banhar e quando voltou ao lugar, ela 
já vinha vindo. Ela chegou com três cofos, um de cada lado e um 
atrás. Ela trouxe tudo, filho de banana, abóbora, inhame, batata, ma
caxeira, para plantar. Já trouxe tudo, e deu tudo, muitos pedacinhos 
para plantar. Ela ensinou ao marido como brocar roça. Ela disse: 
"O meu pai, os meus parentes fazem assim". "lndio já plantou e tem 
muita batata". "O que nós gosta mesmo é batata". 

Pesquisadora: "Ela trouxe macaxeira, batata, inhame, banana 
mais nada?" 

Informante: ".B. só". 
Pesquisadora: "E a mandioca-brava?" 
Informante: "Nunca. Mandioca-brava kworõ ko kamro nós pe

gou de roça de cristão lá no Araguaia. Nhiokbôkti não trouxe man
dioca amarga, só trouxe duas macaxeiras kworõ-djoy, e outra chama
da kworõ-nô-ôk-poti um pouquinho amarga. Por isso depois de co
zida, de tarde, mulher bota na água do rio (kworõ-ngo) para ficar 
pouco amarga. 

Os velhos contam que uma vez quando iam para o Araguaia, 
tiraram mandioca de uma roça de cristão. Os velhos aconselharam 
não comer, mas os outros quiseram fazer um berarubu. Comeram e 
de noite ficou tudo vomitando. Só velho que não comeu. Aí um 
velho deu um remédio (kworõ ko kamro kanê) e já ficaram bom. 
Não morreu ninguém. 

Agora que somos mansos plantamos muita mandioca brava. An
tes nós não fazíamos farinha. Se comia farinha, ficava doido. Pai e 
mãe tuyaró <

6> não comiam farinha, tinham medo. Mas nós fazía
mos puba, massa de macaxeira (beró). Punhamos a macaxeira na 
água, deixávamos secar e depois pisava". 

; 6 · Tuyaró: mulher grávida, ou homem cuja mulher está grávida. 
7 . Pequeno tipiti de torção. 
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Pesquisadora: "Vocês usam o kri-ô (7) pequeno. Vocês usavam 
um kri-ô grande?" 

Informante: "Nunca, só o pequeno. Eu já vi aqueles grandes. 
Nós não fazia. Agora nós tem prensa de cristão". 

' 

, .. 
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23 . A ORIGEM DO MILHO O> 

Os homens tinham saído para caçar. As mulheres tinham ido 
ao mato coletar. Uma velha ficou sozinha com o seu neto, na al
deia. 

A velha foi ao rio banhar o menino que estava muito sujo. Uma 
arara cortou milho lá em cima, o milho caiu no chão e o ngia <2> 
comeu. 

O ngia aproximou-se da velha, mas ela o afastou com um ges
to brusco. O ngia voltou e disse: "Olha velha, olha vovó, eu tenho 
comida boa. 

- "Aonde?" 
- "Na parra <3), aqui, arrara já jogou, é semente boa". 
A velha deixou o sobrinho sentado. Recolheu as sementes de 

milho, guardou numa cuia. Levou para a aldeia e cobriu. Depois fez 
beiju. Quando sua filha chegou a velha disse: "Minha filha já tem 
comida boa, o ngia falou; amanhã vamos nos pintar de jenipapo 
e por na cabeça kreamin e rob < 4> e vamos pisar o milho". De tar
de os homens estavam no ngobe, no meio da praça, a velha deu 
um pedacinho de beiju às crianças e disse: "Se os velhos pedem, vo
cês dão". Assim os pequenos foram ensinar a turma dos velhos no 
ngobe. 

Os velhos diziam: "1-tabdjuo, vem dar, que eu quero experi
mentar". Um velho disse: "~ bom, é doce, de que é o beiju? ~ bom". 

Quando acabou, os pequenos correram à casa da velha procurar 
mais. 

Um velho falou com o capitão novo, ngô-kon-bóri-nu, para que 
mandasse chamar a velha falar no ngobe. O capitão novo chamou 
a velha: "Olha, velha, vem aqui falar o que é esta comida boa". 

A velha veio ao ngobe e lá falou duro <5>. Todos estavam escu
tando, os homens no ngobe, as mulheres na aldeia. Todos estavam 
escutando. a velha disse: "Foi o ngia que me ensinou". 

Todos perguntaram: "Nyui, nyui, nyui nadja?" onde? onde? 
- "Tam nakuka mén ôdjua, é aquilo que nós jogávamos, ba

nhando". 

l · Entre os XIKRIN este mito é separado do mito da ongcm das 
plantas cultivadas e vem em seguida. 

2 ·. N~: opossum, cuíca-d'água, tem duas riscas pretas dos dois lados 
do nanz e vive na beira da água. 
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3 · Denominação local dada ao pé de milho. 
4 · Kreamin: penugem branca de urubu. 

Rob: almécega. 
~ Em voz alta, como um homem que fala f ormalmcnte no conselho. 

As mulheres apanharam cofos e correram para o .rio, carreg~
ram tudo para a aldeia e depois correram de novo ao no. As meni
nas pequenas apanharam todas as sementes, deixaram tudo limpo. 
Na aldeia todos pisaram o milho e fizeram beiju. 

A minha avó disse: "Há muito tempo não tinha comida, só se 
comia carne seca no sol, pau podre". Bom, agora índio já trouxe 
o fogo da onça. 

Os homens foram derrubar a parra de milho, era grande como 
a aldeia as sementes caíam na água e na beira do rio. Era um Bó
rirai u~a parra grande. Um velho falou com dois meninos (mébok-

' d " N . ti): "Vão buscar machado meninos, machado de pe ra . o cami-
nho eles vêem o ngia correndo para esconder-se no buraco de um 
coqueiro. Mataram, assaram e comeram. Pronto, ~icaram velhos .. O 
ikrekako <e> ficou velho e tudo preto. O kain <7> ficou velho e ca1n-
do. Eles caminhavam devagar. 

Um velho disse: "Vamos ligeiro, esse machado". 
Eles responderam: "Não podemos, estamos velhos". _ 
Já chegaram na parra de milho, os garotos-velhos estao velhos 

e o milho estava caindo. 
Todos os índios carregaram o milho e foram embora para o 

mato e agora todo índio bravo tem milho: Gorotire, Karaj2i, Arara, 
Suruf, Xavante, Gavião, Assurini. 

- "Gorotire não te disse?" 
Cristão só trouxe milho duro. 
lndio come milho de massa. 

6. Charutos de madeira usados como ornam~nto auricular. 
7 . Fios de algodão enrolados abaixo do joel o. 
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24. NHIOK-TUM, OU A ORIGEM DO NGOB õNKRE-DJE <1> 

Kuben Karajá <
2> fez o ngob õnkre-dje: os índios ficaram olhan

do e também fizeram" . 
Os índios estão zangados porque Tob-pú se apoderou de um 

nekrei (riqueza, propriedade) de outro. 
Pegou as penas de rabo de João-Congo (peyoti-amu), e foi 

dançar com o capacete grande. 
Os índios ficaram zangados. 
Tob-pú ficou com medo e foi embora com a família dele, bri

gar com índio kuben. De noite Nhiok-tum foi com eles. Foram no 
mato. 

Demoraram muito; muitos invernos e muitos verões. 
Brigando com os kuben, os homens pegavam os colares retira.:. . . ' 

vam as miçangas e Jogavam o ngob (a parte rígida com as plaqui-
nhas de itã). 

Nhiok-tum recolhe o ngob. 
Tob-pú estava velho e voltou para a aldeia. 
Ele fica de pé, na casa dos homens, apoiado num pau. O seu 

companheiro olhou e o reconheceu. Falou para os outros. 
Mas os outros índios ainda estavam zangados e de madrugada 

iriam brigar com Tob-pú. 
Nhiok-tum chegou. 
Kupató e Bekabe, os seus irmãos, a reconheceram. 
Enquanto os índios brigavam, Kupató pegou a irmã e a jogou 

num jirau, para afastá-la da briga. Todos brigaram. Os índios ma
taram Tob-pú e o filho dele. 

Nhiok-tum tinha dois irmãos valentes e ficou na aldeia. 
Ela deu o ngob õnkredje ao irmão Kupató e disse: "Olha, ir

mão, tem ngob, tu gostas?" 
Bekabe ficou olhando e disse: "Está bom, eu quero ngob õn-

kredje". 
Assim o ngob ficou nekrei (propriedade) de Kupató e Bekabe. 
Eles vão dançar no ngob e já está bom. 
Nhiok-tum tem menino, e Bekabe dá o ngob para ele que é o 

seu tabdjuo. ' 
. Antigamente só fazíamos colares de dentes de bicho, onça, gato 

e anranha. 
Hoje os Gorotire ainda fazem. 
Nós não fazemos mais. 

nhad 
1 

· Ngo.b Õnkredje: c~lar rígido de plaquinhas de itã (ngob) é acompa~ 
Tam~ de m~ita_s voltas de fios de contas pretas (Frikel 1968: 74 e estampa 11a). 

m, co eçao XIKRIN do Museu Paulista 
2. Kuben Karajá· qualqu d ; d' - . • er grupo e m 1os que nao se1a Kayapó. 
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25 . KUBEN-NEKREI <1>, OS ADORNOS DE OUTROS INDIOS 

Todos os homens me-tuyaro (cujas mulheres estão grávidas) saí
ram juntos para o mato. 

Foram muito longe. 
Uma cobra mordeu um xamã; este sangrou muito e vomitou 

sangue. . . . 
Os me-tuyaro ficaram cabisbaixos e choraram. 
Enquanto o xamã estava deitado no chão, ele s~ t~ansf ormou 

Pássaro e foi mais longe no mato, onde encontrou 1nd1os bravos. em _ 
Voltou e falou para os me-tuyaro. . 
De manhã cedo os me-tuyaro foram para a serra e ouviram os 

kuben bravos derrubando mel. 
Mas ficava muito longe, não era perto não. 
Finalmente foram até lá e esperaram a árvore cair, esconden-

do-sé logo nos galhos da árvore caída. . 
Os kuben vinham comer o mel, um por um, e ficavam de pé 

por perto. ,, 
Os índios comentaram: "Eu quero esse, eu quero esse 
Cada qual escolheu o seu inimigo. 
Quando todos os kuben acabaram de comer o mel, os índios 

saíram, brigaram e mataram tudo. . ,. . 
Depois tiraram os enfeites (kuõere), como cmtos (pr~), bnn

cos de itã (ikrekako ngob ngêti), as sementes do colar de pec1nhas de 
itã (õnkredje ango) e o adorno cervical (oko). 

Trouxeram tudo isto e ficou nekrei <2>. 

1 M·1 relata de como os índios se apoderaram de ornamentos per-• 1 o que , 
tencentes a uma outra tribo, não Kayapo. 

2. Ornamentos, bens, que podem ser herdados. 
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26 . KUOROTI E MAKEN, ou as regras do jogo 

"Uma tarde Maken entrou na casa da tuyuwa O> dele que esta
va fiando algodão. Maken entrou e sentou-se atrás dela pondo a mão 
no sex0 da mulher e lhe disse: "Vamos no mato". A mulher disse: 
"Está bom, vou no mato". Ela pegou o cofo como se fosse procu
rar lenha e dirigiu-se ao mato. O marido estava confeccionando fle
chas na casa dos homens e quando chegou em casa reparou que a 
mulher não estava. Guardou as flechas e dirigiu-se ao mato. Ouviu 
a mulher falando, descobriu-os, viu que estavam juntos e foi atrás. 
Kuoroti, o marido, bateu em Maken e na mulher. 

Maken falou para Kuoroti: "Tu já me bateu muito, espera aí 
quando estiver bom, vou bater também". 

Maken pintou-se de jenipapo e passou urucu e depois foi na 
casa de Kuoroti. Esse, que não estava em casa, vinha chegando. En
trou e Maken bateu nele, bateu muito. Kuoroti falou: "Espera que 
eu esteja bom, e eu te bato de novo". 

Quando estava bom foi e bateu no Maken. Eles se batiam todos 
os dias. Maken batia em Kuoroti e Kuoroti batia em Maken <2>. 
Finalmente Maken saiu para o mato brigar com índio bravo. Depois 
de algum tempo voltou e dirigiu-se à casa de Kuoroti, para conver
sar com ele, mas Kuoroti saiu de casa pela porta de trás e dirigiu-se 
ao ngobe. Maken disse: "Olha, o Kuoroti está zangado, vou brigar 
de novo". 

No dia seguinte todos os índios foram caçar no mato. Kuoroti 
foi por um caminho e Maken tratou de alcançá-lo por outro ( cami
nho). Quando Kuoroti viu que o estavam perseguindo, pôs-se a cor
rer até alcançar uma clareira e esperou Maken com a borduna. Ma
ken veio atrás, Kuoroti lhe deu um golpe de borduna e Maken furou
º com o arco na espalda, fincando-o no chão. O outro tratou de 
segurar o arco e tirá-lo. 

Gritou duro. Os índios estavam ouvindo os seus gritos e co
mentaram: "A onça pegou um índio". Reuniram-se e correram pa
ra ver o que tinha acontecido. Quando chegaram no lugar onde Kuo
roti estava gritando correram para lhe arrancar o arco. Já acabou. 

Os outros falaram karikwain! (chega!). 
O irmão de Maken já chegou e falou para ele: "Eu vou te aju

dar". 
Maken disse: "Não, eu vou sozinho brigar, estou duro, vocês 

têm filhos e precisam trazer carne, só eu que sou toi (duro), só eu 
que copulou com mulher, tu não". 

1 . Irmã do pai. 
2 . Trata-se de um tipo de duelo, o abeo-tak. 
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27. HISTÓRIAS DE BRIGAS 

a) Há muito tempo, índio não brigava de dia porque kuben <1> 
era muito duro e os índios morriam todos. 

Os índios brigavam depois das cinco horas, porque os índios 
kuben estavam cansados, sonolentos, não estavam segurando o arco 
e flechas e quando acordavam surpreendidos e confusos diziam ain
da moles: "Onde está o meu arco, onde está o meu, onde está o meu?" 

No meio da confusão e da falta de presteza por parte dos kuben, 
os índios os mataram todos. 

b) Numa expedição de briga os kô-iaka <2> vão na frente. Os 
outros ficam atrás, para caçar e fazer a comida. 

Uma vez os ko-iaka foram de tarde esperar kuben na beira 
do rio. 

Um casal apareceu no rio para botar macaxeira na água <3>. 
Voltando para a aldeia foram pelo mato para copular. 
Os ko-iaka foram atrás. 
O kuben já viu o índio, correu para a aldeia, pegou palha ve

lha e tocou fogo nos barracões, e gritou. 
Todos os kuben já estavam gritando muito e cantando. 
Um velho índio disse: "Olha kuben já viu ko-iaka, estão zan

gados e gritando". 
Os kô-iaka voltaram e todos estavam calados. 
Kô-iaka já foram chamando os parentes deles para ajuntar, 

compadres, sobrinho, irmão, primo, e ir para a aldeia; estavam com 
medo. 

1 . tndio kubeo: índio bravo, de outro grupo. 
2. Kô-iaka: borduna branca, recoberta de palha. Aqui, os guerreiros 

que a usam. . "d · 
3 . Os índios costumam deixar cestas de macaxerra cozi a pernoitar 00 

rio, para tirar-lhe o gosto amargo. 
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28 . KUKRUT -NIKOIKO <1>, OU A BRIGA POR CAUSA DE 
UM PEDAÇO DE ANTA 

Na aldeia, um índio velho foi tirar a gordura de uma anta. 
Um índio novo chegou e ficou zangado; a anta era dele. 
Ele disse: "Não dou não, é minha". Eles se empurraram; co

meçou a briga. 
O velho apanhou um pau de cavar e furou as costas do índio 

novo. 
O índio novo saiu gritando e procurou o cunhado, o marido 

de sua irmã. 
Estava gritando quando o cunhado chegou e começou a bri-

gar também. 
O velho era muito duro. 
Fizeram um combate (aben-tak) <2>. 
Teve muito sangue. 
O velho estava duro. 
Todos correram para o mato com medo; as mulheres tinham 

muito medo. 
Então o Kaben-Djuoy <3> voltou para a aldeia e disse: "Deixa! 

(karikwain!)" e os separou. 
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Eles deixaram. 
O Ngô-kon-bori < •> também falou. 
Os Mêkrarêrêmei <5> também falaram. 

1 . Kukrut: anta; nikoiko, tuob: gordura. 
2 · Aben indica reciprocidade Tak: bater; trata-se de um duelo formal. 
3 · Ka~n-djooy: falar/ de verdade; privilégio herdado de um ingêt. 
4 · Ngo-kon-bori: chefe de classe de idade ou da aldeia. 
5 · Mekrarêrêmei: os que receberam nomes cerimoniais. 

29 . KANGO·KRA O>, OS FILHOS DE COBRA 

Uma mulher ia todos os dias para a roça e o marido ficava na 
aldeia. A mulher assava batata na roça e mandava o menino levar 
para o pai na aldeia. Ela ficava capinando a roça. 

Um dia o pai ficou zangado e disse ao filho: "Por que a tua 
mãe não traz a batata, por que é sempre você que traz? Eu estou 
zangado, vou ver lá na roça o que a tua mãe está fazendo". 

"Chegando lá ele disse: "Onde a tua mãe está capinando? Não 
tem nada cortado, o capim está alto". 

O homem foi procurar a mulher no mato, finalmente a desco
briu junto com uma cobra. 

A cobra estava com a língua bem perto dos olhos da mulher. 
O índio viu que a cobra copulava com sua mulher. Não disse 

nada e voltou à aldeia. 
De tarde, a mulher voltou da roça e fez um berarubu de ba

tata e depois sentou perto do marido. Este lhe disse: "Não senta 
perto de mim, não, que tu estás fedendo a cobra". 

A mulher lhe respondeu - "Por que? Não tem índio cobra". 
Ele disse: "Eu já vi que tu tens um marido cobra". 
O marido foi embora no meú <2> e levou o menino. Estavam 

muito longe. 
A mulher estava com o bucho cheio, um bucho muito grande. 

Estava sozinha e "cansou" <3>. Nasceram muitos meninos e meni
nas, eram índios, mas cresceram muito depressa, como o milho, 
em três ou quatro luas já estavam grandes. 

Um dia o marido disse: "Vou à aldeia ver a minha mulher". 
De manhã, sozinho, ele foi. Chegando na roça, perto da al

deia, ele ouviu as crianças de cobra gritando. 
Ele ficou pensando: "Quem chegou lá e matou a minha mu

lher?" 
Ficou olhando e viu os kango-kra (filhos de cobra); eram mui-

tos. 
Ele voltou ao mato para avisar os outros índios. Estes pergun

taram: "O que foi?" O homem disse: "Outros índios já chegaram 
e mataram a minha mul.her". 

Os índios queriam se juntar e voltar à aldeia para brigar. 
O marido disse: "Não vai brigar não, que tem muitos". 
Assim foram para o meú de novo. Depois brocaram roça nova. 
Os kango-kra são os Gorotire, são bravos mesmo. 

1 . Nome dado pelos XIKRIN aos Gorotire; muito pejorativo. 
2 Me6: expedição coletiva na mata, para caça ou coleta. 3: Cansar, descansar, em várias partes do Brasil, dar à luz. 

243 



30. A MULHER E A ANTA 

Um dia os homens foram caçar longe, e as mulheres também 
foram para o mato, mais perto, pegar fruta de buriti, com o cesto 
ko nas costas; levaram os filhos junto. Depois para catar as frutas 
elas se espalharam no mato. 

Uma índia disse para o menino: "Fica aqui com a fruta, que 
eu vou mais longe ver se tem outro buriti lá". 

O menino esperou muito tempo e ficou gritando: "N9tri, nima, 
aprõ (mãe, vem ligeiro). 

A mãe respondeu: "Espera aí, fica esperando". 
A criança chamou de novo. 
A mãe estava deitada no mato com a anta. O menino foi lá ver ' chegou perto e viu a mãe deitada e a anta sentada em cima dela. 
O menino pegou uma fruta de buriti e jogou na cabeça da 

anta, mas não a matou. 
A anta bateu na mãe dele, no fígado e ela ficou machucada 

i! i! i! De raiva ela arrastou o filho no caminho e ele ficou tod~ 
machucado com os espinhos de cipó. 

De volta à aldeia, ela pintou o menino, passou-lhe leite de pau 
e jenipapo para que as feridas não aparecessem. 

No outro dia o pai estava fazendo flechas novas. 
O menino ficou no barracão com o pai, e a mãe foi no mato 

de novo, para se juntar com a anta. 
O pai fez as flechas e quando acabou disse: "Vamos meu filho, 

vamos lavar as flechas e tomar banho no rio". 
"Entra na água meu filho, para banhar". 
O filho disse: "Não vou banhar, que estou machucado". 
"Por que?" 
"Mamãe estava copulando com a anta, e eu bati na anta, e ela 

me jogou no cipó com espinho". 
De noite o pai dele falou no ngobe <1> e para todos na aldeia. 
- "Onde vocês vão caçar amanhã?" 
- "Nós vamos deste lado". 
- "Não vamos na serra, na serra da Folha". 
Os outros disseram: "Está bom". 
De manhã cedo os ménõrõ-nu já estavam gritando que já iam 

pa~a a frente. Depois ficaram esperando os mék.rare <2>, fora da al
deia, no lugar de reunião, antes de uma caçada, e todos foram em
bora. 

O pai foi no mato com o filho. Ele seguiu os traços das antas 
e preparou a caçada e os caminhos para os cachorros acuarem. 

1 . C~ns~h.? no meio da praça. 
2 · Me-noro-nu: classe de idade dos iniciados. Mekrare: homens casados, 
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Chegando num lugar mais aberto (eles estavam nos campos) 
o pai disse para o filho: "Sobe nesta árvore e vigia as antas que ve~ 
chegando". 

O filho viu uma anta chegando da serra. O pai perguntou: "B 
nesta que tu bateu na cabeça?" 

O filho disse: "Não é esta não, a cabeça da anta que eu bati 
está muito machucada". 

Vieram muitas antas, os cachorros foram acuando, vinha anta 
daqui, vinha anta de lá. Os índios mataram antas e levaram à al
deia. Mataram umas dez antas <3>. 

Então o menino viu de longe a anta de cabeça inchada: "Olha, 
papai, está chegando". 

O pai matou a anta, mas não levou a carne, deixou lá, só cor
tou o pau <4> da anta e o levou para o atukbe. 

Lá fez fogo para secar o pau da anta. 
De noite a mulher dele estava dormindo, ele furou a mulher 

dele no buraco; ela não gritou, morreu. 
O pau furou por dentro o fígado. 
De manhã cedo as mulheres foram ao no banhar. O tio disse 

ao sobrinho: "Acorda a tua mãe". 
Mas ela não acordou, tinha morrido. O menino chorou: "Ma

mãe já morreu". 
Os homens estavam no atuke e falaram para os irmãos da mu

lher: "Olha, tua irmã já morreu". 
Os parentes dela pintaram-se de mé-kako·tuk <S>, e botaram 

a máscara de pó de azulão <6>, e kreamin no cabelo <7>. 
Disseram: "O nosso cunhado já matou a nossa irmã, agora 

vamos matar o cunhado". 
O marido ficou no mato de dia, de noite veio à aldeia e de 

madrugada foi para o mato de novo. 
Os irmãos eram muitos, estavam calados e deitados, mas não 

dormiam. Por volta de meia-noite foram dormir no ngobe, no ano·ú 
(o lado de fora); um aqui, outro lá, outro mais para cá. 

Esperaram ele chegar, deitar e adormecer. 
Um irmão foi devagar e disse ao outro: "Olha, já está deitado". 
Eles o seguraram, um os pés, outros os braços e ombros, lhe 

cortaram a goela e morreu. 
Cedo de manhã os ménõrõnu foram para o meú (8 ) . O marido 

ficou morto. 

3 . O informante mostra as mãos. 
4 . Pênis. 
5 . Pintura preta de pau de leite com cinza de carvão aplicada na testa. 
6 . A máscara é f cita com o pó da casca de ovo de azulão. 
7. Penugem branca de urubu. 
8 . Expedição de caça-coleta coletiva. 
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As mulheres perguntaram: "Quem é esse homem aqui?" 
"S o índio que pôs o pau de anta na mulher". 
"Está bom, deixa que tem muito sangue". 
E todos sairam para o meú. 
Não sei se enterraram, não tinha parente não. 

31 . T:tDJOARE 

Uma arraia ferrou o pé de Têdjoare. 
A mulher o carregou até a aldeia nas costas. Depois ele copu

lou com a mulher. A perna estava ficando podre. A carne estava 
mole e caiu. Só tinha osso. Têdjoare amolou o osso na pedra de 
amolar. 

Foram no meú (expedição coletiva na mata). A mulher carre
gou tudo e depois voltou para carregar o marido. No outro dia foi 
na frente, carregou o bagulho e depois voltou para buscar o marido. 
Ele a1nolou o osso, o osso estava limpo. De manhã cedo matou a 
mulher dando-lhe um soco nas costas. Foi embora. 

De noite chegou de novo, ficou por perto do acampamento e às 
cinco horas furou um índio no espinho e foi embora de novo. 

Os homens foram cortar pau de mumui, pau mole, botaram pe
nugem de urubu como se fosse cabeça, o pintaram e depois os homens 
chamaram o 'fêd joare. 

Têdjoare veio chegando e furou o pau de mumui e a perna dele 
ficou presa. Os índios mataram-no ligeiro. 

Mas a parte da cabeça e das costelas estavam vivas e ele foi 
embora de novo. 

Uma mulher subiu num pé de bacaba e ele subiu atrás dela. 
Outra mulher viu e disse: "Olha, comadre, as costelas cruas estão 
subindo". 

A mulher tirou uma casca de bacaba e lhe furou o pescoço. A 
mulher caiu ligeiro no chão e deu na carreira até a aldeia. 
Têd joare tirou a casca de bacaba e correu atrás. 

Os homens tinham preparado outra parra de mumui, pintada, 
enfeitada. Têdjoare jogou-sq. em cima de novo. 

Desta vez os índios o mataram ligeiro e enterraram as costelas e 
a cabeça. 

Não pode copular com mulher quando é picado por arraia ou 
cobra. 

Fica louco. 
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32 . AS A VENTURAS DE UMA VELHA E SEU NETO 

Um índio foi caçar e se perdeu. O Rop-djo-oldere O> tinha 
comido ele. Os índios foram atrás e acharam o Rop-djo-oldere e 
desconfiaram que ele tinha comido o índio. 

Aí fizeram um berarubu e botaram ele em cima. Deixaram-no 
lá e foram para o mato. Uma mulher comeu do berarubu e endoi
dou. Morreu. A mãe dela saiu com o neto e netas no mato e foram 
tirar jenipapo. Uma das crianças que estava em cima deixou cair 
jenipapo, que bateu na nuca de duas meninas que se transformaram 
em capivaras e desapareceram na água. A que estava em cima não 
quis descer, ficou por lá. Falou para a avó: "Não fica com saudades 
não, que eu vou ficar no jenipapo", e ela virou macaco. 

Ficou só a avó com o netinho. Foi embora sozinha com ele e 
mais para frente foram para o rio banhar. O jacaré veio buscar eles 
para atravessar. Quando chegaram quase do outro lado, os dois segu
raram num pau. empurraram o jacaré para o fundo da água e pu
laram para a beira. 

O jacaré. ficou no fundo soterrado, mas depois ele foi atrás para 
comê-los. Os dois índios correram e toparam com o jaburu que os 
engoliu para escondê-los do jacaré. O jacaré veio atrás e perguntou 
ao jaburu se os tinha visto. Este respondeu que não tinha visto nada 
e o jacaré foi-se embora. 

Aí ele vomitou os dois que foram para a frente e saíram nos 
kuben pom pom (são índios que falam assim: pom-pom) e estes os es
condenaram num cof o grande e botaram peixe por cima. 

O jacaré chegou lá e perguntou se tinham visto os dois. A res
posta foi que não, aí o jacaré foi caçar e eles saíram do esconderijo e 
foram sair numa aldeia de outros índios, os Goroti; aí o jacaré não 
foi mais atrás porque os mé-be-ngô-kre <2 > fizeram um fogo e o jacaré 
se queimou. 
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l . O informante disse que é um tipo de onça. 
2 . Autodenominação dos grupos Kayapó. 

33. OS KUBEN KAMRI O> 

Kamri é um pássaro. 
Duas mulheres Kamri foram para a roça e voltando à aldeia 

fizeram um beiju de massa de mandioca. 
O dono da casa chegou e não sabia quem tinha feito o beiju. 
Ele se escondeu para saber quem tinha feito o berarubu. 
Enquanto estava escondido, viu as duas kuben kamri fazendo o 

berarubu. 
O índio pegou-as para criar. 
Ele lhes raspou a cabeça, pintou de jenipapo, como as mulheres 

fazem. 
Depois não viraram mais pássaro. 
Não era preciso ir todos os dias pegar peixe para elas, já comiam 

de tudo. 

Ficaram na casa dele, eram suas filhas e depois casaram com 
índios. 

1. Kamri: jaburu. 
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34. KANATIWE 

•'Há muito tempo Kafiatiwe morreu. 
Ficou durante três dias fedendo no mato. 
Já chegaram os pássaros e o urubu. 
Um pássaro, um wapinha <1> lhe furou o olho e ele piscou -

"Olha" - disse o wapinha, "ele está todo morto, mas o olho dele está 
forte". 

O urubu lhe dá uma bicada no ânus e ele sobressalta. 
O urubu falou com os pássaros e disse: "Não morreu não". 
O urubu juntou-se com todos os pássaros, o jacu, o mutum, o . . 

Jacam1m. 
Kafiatiwe sentou-se e todos os pássaros juntos ficaram ao redor. 
Kafiatiwe cortou o cabelo comprido de todos os pássaros. 
Os velhos dizem que há muito tempo os pássaros tinham o 

cabelo comprido. 
Cortou o cabelo e pintou a cara do urubu de vermelho, nas boche-

chas e ao redor do nariz e passou tinta preta na cabeça. 
:f: o urubu-rei (ok-mei). 
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Ao outro urubu somente passou tinta preta no cabelo. 
:f: o urubu comum (nhoi). 
No outro passou tinta vermelha ao redor dos olhos. 
:f: o urubu uapinhã. 
Arrumou um topete de penas ao alto da cabeça do mutum. 
:f: o mutum penicha. 

1. Os sertanejos chamam este pássaro de piê. 

OS MONSTROS 

35 . KUBEN PARI KAM Nõ <1>, OS INDIOS 
COM O OLHO NO P:t 

Duas índias foram ao mato. Eram duas comadres. 
Os kuben pari kam nô estavam tirando mel de abelha. 
Elas foram comer o mel, não tinham visto os kuben. Comeram 

0 mel e depois os kuben pari kam nô pegaram uma das moças. 
A outra conseguiu fugir e correndo foi chamar os outros índios 

que logo saíram atrás. .. . . . 
Os kuben pari kam no tinham tirado o mel e ido embora. 
Os índios enterraram a moça e depois foram atrás dos kuben 

para matá-los; encontraram-nos num lugar cortando castanha. 
Mataram todos. 
Mais tarde os índios voltaram para ver os ossos, mas não encon-

traram. 
Foram atrás de novo até achar e mataram de novo os kuben 

pari kam nô. . . 
Mais tarde voltaram ao lugar para ver se tinham ficado os ossos. 

Não havia ossos. 
Atacaram de novo. 
Desta vez dois velhos ficaram escondidos atrás de uma árvore 

para ver o que acontecia. ,, 
Os kuben pari kam nô levantaram as pernas e com o olho no pe 

ficaram olhando (2): ":J;: no pé que eles têm o olho!" 
Levantaram e foram ao rio banhar e tirar sangue. 
Os índios mataram-nos de novo, bateram na cabeça dos kuben 

pari kam nô e depois no pé mesmo. 
Mais tarde um índio disse: "Vamos ver se tem os ossos de 

kuben". 
"Cá d•?. Já Quando voltaram à aldeia os outros perguntaram: ç 

tem os ossos?" 
"Já tem, já morreu tudo". 

t . Kuben pari lwn nô: gente/pé/no/ olho. 
2. O informante movimenta o pé como se fosse um radar. 
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36. KUBEN·KUKREN <1), OS ANTROPÓFAGOS 

Há kuben, como Nambikwara, kuben-kamrik, kuben-ken-ku
rot <2> e outros que matam outros índios e comem. 

Os índios estavam doentes na aldeia e os kren-akrure (3) vieram 
atrás para matar. 
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Cortam carne, cortam braços, as pernas, para assar e comer. 
Escolhem os pedaços. 
Há quem gosta de perna, corta e leva. 
Quem gosta de pé leva, quem gosta de braço leva. 
Outro quer a bunda, outro as costelas. 
Cortam tudo em pedaços e comem assado. 
Quando acabam de comer se pintam de urucu. 

1 · Kuben-kukren; gente-comer: antropófagos. 
2 · Estes dois grupos não foram identificados; 
3 · Grupo de antropófagos, os que comem carne crua. 

37. KUBEN-AMOT, OS HOMENS-PIRANHA 

Todos os índios foram caçar. 
O filho de um velho subiu num pau e viu outros índios se aproxi

marem debaixo da água; eram os kuben-amôt. 
Quando o pai chegou, o menino contou o que aconteceu e eles 

foram arranchar longe da beira do rio. 
Mas o resto da turma ficou. 
Disseram que era mentira do menino. 
Enquanto estavam dormindo, os kuben-amôt saíram da água e 

mataram tudinho. 
O velho foi chamar as mulheres para enterrar os maridos. 
Depois esquentaram pedras para jogar na água e matar os kuben· 

amôt. 
Com a água fervendo, os kuben-amôt sairam da água e os índios 

os mataram. 
Depois voltaram à aldeia. 
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l 
38. KUBEN- NYEP, OS HOMENS-MORCEGO 

De noite os kuben-nyep foram beber no poção de um grotão. 
Quando acabaram de beber enterraram o poço, que era um lugar 

para beber. 
Havia uns índios por lá perto que viram e foram contar aos 

outros o que os kuben·nyep tinham feito. 
Depois foram atrás para matar. 
Mataram e trouxeram um menino, um kuben·nyep-ngrire <1 > 

O menino cantou e ensinou os cantos dos kuben-nyep aos índios. 
Foi ele que ensinou o canto e a dança da água, do timbó, o ngô-

kadju-metóro <2 >, e a fala e canto do ngre-nhõ-djuoy <3>. 
Esses kuben-nyep não se deitavam não, ficavam pendurados com 

a cabeça para baixo. 
Vinham dos campos. 

1 . Ngrire: pequeno. 
2 · Ngô-kadju-met6ro: água/ de/ dança. 
3 · Ngre-nhõ-djuoy: cantor verdadeiro, chefe cerimonial. 
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39. KUBEN NGUA, OS HOMENS-MÃE-DE-LUA U> 

Um índio estava perdido quando a noite chegou. 
Os kuben-ngua dormem de dia e caçam de noite. 
Quando viram o índio perguntaram-lhe para onde ia. Ele res

pondeu que estava perdido. 
Os kuben-ngua levaram-no até perto da aldeia dos índios e depois 

foram embora. Chegou com as contas que os kuben-ngua lhe tinham 
dado. 

Os outros índios foram atrás dos ngua para matá-los. Os índios 
mataram muitos ngua e os ngua mataram muitos índios. As mulheres 
choraram. 

Voltaram a brigar e a matar um bocado. Depois foram atrás de 
novo, mataram e voltaram. 

O homem que se tinha perdido disse: "Já chega de matar ngua". 
Aí acabou, pronto, não foram mais matar. 

1 . Mãe-de-lua: pássaro. 
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40. KUBEN-KOY-TE, OS HOMENS DE METAL 

Nunca viram, só ouviram as batidas de seus grandes facões. Há 
uma cantiga deles. São valentes demais. 
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41. KUBEN-TOD, OS HOMENS-TATU 

Cortam cabelo como padre. 
Se pintam no olho. O corpo é como nós. 
Brincam muito. 

42 . KUBEN-KOIRE, OS HOMENS-MACACO 

São como nós. Pintam a mão de preto e o pé também. 
Pulam no mato, nas árvores. 
Carregam machado de pedra grande. Não carregam flechas. 
Matam com os dentes. 
Matam caça e trazem-na cantando. 

43. KUBEN·KUKRAINTI, OS HOMENS-ABELHA 

Tem a boca atrás, nas costas. 

44. O INDIO ROP-K! <t> 

Um índio fez um berarubu de anta. Foi banhar e ficou doido 
(bibain). Endoidou porque a fumaça da anta lhe entrou no nariz e 
nos olhos e foi banhar em seguida; não pode. 

Foi no mato e estava deitado quando as antas juntaram ao redor 
dele dançando. 

Ele ouviu uma anta dizendo para a outra: "Compadre, para onde 
que tu vai?" - "Vamos para o pé de bacaba (kamêrê), vamos para o 
pé de inajá (rik-ti-kôre), vamos para o morro de lama (ngü-kriia-wet), 
vamos no pé de pequi (pinkô), vamos para o pé de jatobá (moy)". 

vida. 
Estava dando todos os nomes de mato e as antas dançando toda 

A anta já deu remédio de anta (kukrut-kanê) <2> para o índio. 
Passou e ficou bom. 
Depois voltou à aldeia e contou aos outros o que a anta falou, o 

nome de todos os matos e lhes ensinou a dança da anta (kukrut-kadjú 
métóro) <3>. 

Depois os índios foram caçar. 

1 . Rop: cachorro; ki: cabelo. Aqui é o nome do índio. 
2 . Kakrut: anta; kanê: doente, remédio. 
3 . Kuknat kadjú metóro: anta/ para/dança, a dança da anta. 
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FABULAS 

45. BRIRE E ROP-KRORI, O SAPO E A ONÇA 

Brire estava cantando. Rop-krori <1> disse: "Eu canto melhor". 
Brire disse: "Eu tenho muitos parentes". A onça cantou, mas 

os seus parentes eram poucos. Brire cantou e todos os parentes dela 
cantaram; como eram muitos, cantaram forte. A onça teve medo e 
se botou a correr. Um pau lhe furou o olho. 

Chegou num buraco de pedra e ficou deitada. 
Tamanduá vinha chegando e disse à onça: "Que é, i-tabdjao c2> 

está doente?" - "Brire cantou, eu corri e o pau furou o meu olho" 
- "Deixa ver", disse o Tamanduá, "eu vou tirar a sujeira, o 

melado do teu olho". Mas ele tirou todo o olho. 
Só ficou um olho. 
O Jaó, um passarinho, vinha chegando: "i·tabdjao, que que tu 

tens aí deitado?" - "Olha, minha tia, Brire estava cantando, eu cor
ri, o pau furou meu olho e o Tamanduá tirou o olho". O Jaó falou 
com a onça: "Vou consertar o teu olho". Pega o mokó <3>, abre, 
tira cera, esquenta, fica rodando, coloca no olho. A onça ficou olhando 
e disse: "Minha tia, está bom, este olho está limpo". 

A onça disse: "Eu vou matar o Tamanduá". O Tamanduá foi 
de acampamento em acampamento, e a onça atrás; finalmente chegou 
no acampamento novo dele. Ela comeu as pernas do tamanduá, por 
isso que o tamanduá tem perna pequena. 

1 . Brlre: sapo; rop-krori: onça. 
2 · Tabdjuo: aqui sobrinho. 

ped
3; _ Bdolsa de fibra de buriti trançada - feita e usada pelos homens em 

ex 1çao e caça. 
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46. ROP-KRORI E KAPRÃ o> 

A onça e o jabuti fazem uma competição de resistancia. 
A onça chegou na casa do jabuti e disse: "Olha jabuti, estás 

duro? não estás com fome? não queres beber?'' 
O jabuti disse: "Não gosto de água". 
O jabuti estava duro e ficou no buraco. 
A onça foi caçar, comeu, bebeu e voltou a falar com o jabuti. 
Mas o jabuti estava duro, não estava com fome, não estava fraco. 
A onça falou muitos dias com o jabuti. 
E a vez da onça~chégou, entrou no buraco. Depois de dois dias 

ela J;"espondeu com voz bem fraca: "Não estou com fome não"-. 
Depois de três dias o jabuti falou de novo com a onça: "Tu 

estás duro?" 
Ela não respondeu, morreu. Morreu de fome. 

1. Kaprã: jabuti. 

259 



47. ROP-KRORI, OU A ·oNÇA DE ESTIMAÇÃO 

Há muito tempo um índio pegou uma onça pequena e a criou 
até ficar grande. 

Durante uma caçada, na mata, a onça acuou uma anta. Os índios 
pegaram a anta mas não deram carne à onça. 

De noite a onça matou todos os índios do acampamento. 
No outro dia o dono da onça foi ao mato para procurá-la. 
Quando os índios viram o que ela tinha feito, brigaram com ela e 

ela matou mais um bocado. 
Eles mataram a onça. 
A onça estava quebrando o mato todo, só para mostrar como 

era ligeira. 
O dono enterrou-a lá nos campos e as mulheres fizeram o· choro . 

ritual (...Oro) como se fosse cachorro mesmo. 

• J 
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48 . DE COMO OS GUARIDAS APRENDERAM A CANTAR 

Antigamente os guaribas não cantavam de tarde. 
Os velhos diziam: "Não se ouve nada". 
Os guaribas juntavam-se de tarde mas não cantavam. 
Um velho guariba disse ao chefe guariba que fosse chamar um 

passarinho que lhes ensinasse a cantar. 
O capitão-guariba foi chamar o passarinho krinibei <O que exibiu 

o seu canto. 
Os guaribas disseram: "Não vamos cantar isso não, vamos pro

curar outra canção boa". 
Depois chamou outro bicho, um kwati-puru <2>. 
O kwati-puru disse para o capitão dos guaribas: "Olha, vão 

comer e beber água, e depois se pintem de carvão e outros de urucu". 
K wati-puru já cantou canto bom. 
O velho guariba estava escutando; estava bom, os velhos cantaram 

mesmo e aprenderam a cantar. 
Agora tem guariba preto e vermelho e ouve-se cantar na serra. 

l . Tico-tico. 
2. Sariga . 
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49. OS GUARIDAS E OS GA VIOF.S 

Macaco, preguiça e guariba pegam filhos de Gavião. 
A preguiça tirou os filhos do Gavião. 
O macaco de cheiro que estava no chão falou com a preguiça: 
"Olha cunhado, se tu pegas filhos de Gavião eles vão ficar zanga-

dos e pegar todos os macacos e bichos". 
Tiraram os filhos de Gavião e jogaram no chão. 
Os macacos os mataram, tiraram os ossos que usam como apito. 
O gavião chega e repara a falta dos filhos. 
Estava zangado, ficou olhando e chamou todos os parentes. 
Todos os gaviões se juntaram. 
Os guaribas estavam cantando, os gaviões se aproximaram, cer-

cando-os de todos os lados. · 
Os guaribas foram dançar. 
Os gaviões atacaram e mataram muitos guaribas, preguiças e 

guandus. 
Dois filhos de guariba se esconderam no buraco de um pau, 

morreu tudo, menos eles. 
Depois os dois fizeram filhos e surgiram muitos guaribas de novo. 
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ESTôRIAS DIVERSAS 

50. Quando de manhã cedo as meninas pequenas queriam beber, os 
velhos diziam: "Espera que a ema desça ao rio beber, e depois tu 
bebes". 

Quando as moças depois do banho queriam se aquecer junto ao 
fogo, os velhos diziam: "Espera que o tatu cave o seu buraco e depois 
vocês se aproximam do fogo". 

51. NGOIRE <1>, M:l-BI-BAIN, O KARAJA DOIDO 

O aruanã sai do atukbe, dança na praça e de tanto rodar fica 
doido (aibã) e sobe, sobe, sobe, sempre rodando até o céu. 

Não vem mais. 

52. A PACA QUE VIROU ANTA 

"Uma vez um xamã (wayanga) pegou uma paca e botou num 
poção de água, bem fundo. Ele ficou segurando a cabeça dela dentro 
da água; quando finalmente a retirou da água ela tinha-se transforma
do numa anta. 

53. AQUELE QUE POSSUI O ORNAMENTO 0-KRÃ-KO <2> 

Um índio estava com o o-krã-ko. Uma mulher que estava namo
rando ele arranhou-o C3) de cima abaixo, parecia que estava com sa
rampo. Foi à casa da mãe dele. Ficou n1uito doente e morreu. 

O seu i-tabdjuo herdou o seu o-krã-ko. 

54. O RESSUSCITADO 

Um índio morreu. 
Ficou sozinho no cemitério. Gemeu, gemeu. 
Depois levantou. 
A mulher tinha-lhe trazido comida. 
Quando viu o marido levantar, correu com medo. 
Chegou correndo onde estavam os outros índios. 
Morreu tudo. 
O mêkaron <4> matou todos menos a mulher e o filho. 

1 . Ngolrê: panela, nome dado aos Karajá. 
2. Ornamento de couro de mutum e penas de arara vermelha. 
3. Ikop Ilhei: 'arranhar com as unhas, brincadeira de namorado. 
4 . Espírito, imagem. 
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. . 'SS. TÉCNICAS 

lndio há muito tempo usava machado de pedra ken-koi-djua. 
" Trabalhavam a pedra com dente de cutia, depois botavam cera de 
abelha, que quando fria firmava o cabo. Faziam para mulher tirar 
palmito e homem limpar a roça. Para fazer arco usavam ngob (itã) e 
nued (grandes caramujos furados servindo de plaina). Afiavam o 
itã com pedra e com o itã faziam o arco. 

264 

•I 

56. MITO DA ORIGEM DOS CRISTÃOS. 
O WAG-M:l·KAPRÃ 

Amrebe, Amrebe, Koben ket o >. Há muito tempo não hávia 
cristão, só índio; tudo era índio. Wag-mé-kaprã brigou com mulher 
dele. Ela mandou os outros índios matá-lo. Eles o matam, e depois 
ele fica vivo de novo. Chega no acampamento novo de tarde. De 
novo a mulher mandou matar. Matam ele outra vez e vão embora, 
Ficou vivo de novo. Os índios iam mudando de acampamento e o 
Wag-mé-kaprã ia atrás. Quando chegou, de novo, a mulher gritou; 
então ele disse: "Não venho atrás de ti, não, mas de minha ~ara 
amarela e de meu cachorro, quero as minhas coisas pará ir embora de 
uma vez". A mulher deu as coisas dele. 

Quando o filho dele já tinha crescido e ficado homem, ele f ()i no 
mato com compadre (Krobdjuo). O compadre flechou uma arara sen· 
tada numa árvore e a flecha ficou fincada lá em cima no pau. Ele 
subiu para pegar a flecha e viu uma roça de lá de cima. Desceu e 
foi ver. Viu a roça de Wag-mé-kaprã, tinha arroz, abóbora, feijão, 
pipoca. No barracão dele tinha sal, panela; tem tudo; querosene, lata· 
de gasolina de barco; o compadre só olhou pela janela; já viu o leite· 
Ninho, já viu tudo. Vai embora, para o mato de novo. "Oh compaQl"e! 
o homem que está na roça brocando de coivara, não é índio, não, é 
cristão. Já tem roupa, teu pai já é KUBEN". O filho vai para a roça 
e aproxima-se do pai; disse: "Djunua, Djunu" (2>. Ele não .escuta não, 
só capina na roça. O filh~ fala de novo: "~junua", segurando-lhe o 
braço. Ele olha para o filho: "Eu não sou teu pai não". O filho 
chora: "Eu estou crescido, não sou mais pequeno". O pai perguntou: 
"Tem outro índio, tu vens sozinho?" - "Não, veio o compadre" -
"Pode chamar o compadre". O pai os leva no barracão dele, um 
barracão grande como este (a missão). O pai chega no barracão 
dele, senta um pouco, cansado. Deu de çomer. Depois vai buscar 
ango (miçanga). Filho dele ganhou pouco, ele quer mais: "Aité, aité!" 
(mais, mais). Está bom; o pai dá mais. Compadre ganhou poucas 
miçangas, "aité, aité, aité!" Está bom, ganha mais. Vai facão tani
bém; ganha pouco, quer mais, "aité". Ganhou de novo. Agora ele diz: 
"Está bom, já ganhei muito". 

O pai disse: "Meu filho toma um rifle". O filho respondeu: 
"Eu só quero arco e flecha". Não quis o rifle porque não sabia. Já 
vai embora. Quando está longe ouve um tiro de rifle. Estão es
cutando: Bum! Bum! Os dois correm, e depois ficam pensando, e 
com vontade de voltar e pegar o rifle, mas não voltam não. Chegam 

1. Amrebe: há muito tempo; Kuben ket: cristão/ 1regação. 
2 . Pai vocativo. 
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na aldeia. De noite eles contam às mulheres: "Wag-mé-kaprã tem 
muita miçanga, machado, facão". O dia seguinte, de manhã, todas 
as mulheres vão para lá; a mulher dele também vai junto. No bar
racão todas pegam coisas: miçanga, machado, facão e já vão voltando. 
Outros ficam esperando que ele dê. Wag-mé-kaprã estava roçando, 
capinando na sua roça. Mulher dele o chamou para que ele dê as 
coisas e ele chegou limpando o facão; ele vem falando: "Quem é a 
minha mulher?" e limpando o facão. Vem falando, vem falando, 
perto da mulher, aí ele disse assim: "Onde está o teu marido?" Agarra 
o cabelo e a mata com o facão. As mulheres todas correm de medo para 
o mato. Wag-mé-kaprã disse: "Não corram que eu só quis matar 
minha mulher. Não vou matar tudo não". Ele pega as mulheres, 
fecha, tranca a porta: "Fiquem aqui". 

De noite vai tudo embora de "Penta" <3 >. De manhã os índios 
querem ir matar Wag-mé-kaprã, mas no barracão não tem ninguém; 
os homens cortem na beira do rio, mas cansam, não vêem nada. O 
barco é ligeiro, e vai pelo rio, ·os· índios vão por terra. Os índios vol
tam à aldeia. Não acharam as mulheres deles. Wag-me-kaprã levou 
muita mulher. Agora tem muito Kubeo, no Conceição do Araguaia, 
no Belém, no Rio, no Brasília (tu que sabes, eu não vi não). As 
mulheres tiveram muitos filhos. Agora tem muito Kuheo. 

Como se pode perceber, este mito, se o compararmos com o seu 
correspondente Tunbira e especialmente Apinagé, não tem começo. 
Tratei de indagar sobre a razão que levou os índios e a mulher de 
Wag-mé-kaprã a matá-lo. 

A história me foi explicada assim : 
Um índio, o Wag-mé-kaprã, casou. Mas ele ficava sempre acor

dado, não dormia. Ele usou urina para fazer um feitiço (udjú) e ma
tou a mulher do irmão. O sogro mandou matá-lo. A mulher dele 
estava zangada com ele. O compadre (Krobdjuo) de Wag-mé-kaprã 
chamou-o no ngobe e disse: "Vem sentar aqui". Ele falou: "Olha 
compadre, eles vão te matar". Ele avisou mas o Wag-mé-kaprã 
teimou. Cedo os índios foram no mato, limparam um lugar e o fica
ram esperando. Wag-mé-kaprã vinha vindo pelo caminho. Antes de 
chegar lá o compadre o chamou de novo, fizeram um fogo e come
çaram a fumar o cachimbo e brigaram de boca (discutir). Os outros 
vieram correndo e flecharam o Wag-mé-kaprã. O irmão o matou 
porque o Wag-mé-kaprã tinha matado a mulher dele com udjú, e os 
filhos tinham ficado 118tim (órfãos). 

3 . "Peota'': marca de motor de barco. Aqui o barco. 
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