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CONSIDERA~OES

INTRODU<;AO
1. O.

As

limita~Oes

etnográficas deste livro

A pesquisa em que se apóia este livro teve início em 1962.
A coleta de dados realizada junto aos índios Krahó se fez em
seis etapas: a primeira, de setembro de 1962 a janeiro de 1963;
a segunda, de setembro de 1963 a· janeiro de 1964; a terceira,
de dezembro de 1964 a janeiro de 1965 ; a quarta, de janeiro a
mar~o de 1967; a quinta, em julho e agosto de 1967; e a sexta,
de fevereiro a abril de 1971 . A soma de todas essas etapas é
igual a um total de mais · de um ano de pesquisa de campo. As
cinco primeiras etapas foram financiadas pela Sub-Reitoria de Ensino para Graduados e Pesquisa da Universidade Federal do Rio
de Janeiro, que também me patrocinava urna bolsa como pesquisador-estagiário do Museu Nacional. Para urna dessas etapas re-

cebi também auxílio da Fundai;ao de Amparo

a Pesquisa

do Es-

tado de Sao Paulo. A última etapa correu por conta da Universidade de Brasilia, onde trabalho atualmente.
Minha pesquisa entre os Krahó se iniciou como parte de
dois projetos de Roberto Cardoso de Oliveira, entao na Divisao
de Antropologia do Museu Nacional (hoje professor na Universidade de Brasília). Um deles se denominava " Estudo de Áreas
de Fric~ao lnterétnica no Brasil" ( CARDOSO DE OLIVE IRA, 1962:
p. 85-90); com os dados colhidos na realiza~ao de minha parte
neste projeto, redigi dois pequenos livros - Indios e Criadores
(MELATTI, 1967) e O Messianismo Krahó (MELATTI, 1972) que apresentei como teses subsidiárias a de doutoramento na Universidade de Sao Paulo. O outro projeto de Cardoso de Oliveira
era o "Estudo Comparativo das Sociedades Indígenas do Brasil",
que posteriormente se fundiu ao " Harvard-Central Brazil Research
Project", de David Maybury-Lewis, da Universidade de Harvard.
Os dados colhidos para atender a estes dois últimos projetos me
permitiram a reda~ao de urna tese de doutoramento (O Sistema
Social Krahó) , defendida na Universidade de Sao Paulo, em 1970.
Este livro nada mais é do que urna parte desmembrada dessa
tese de doutoramento, corrigida e ampliada com os dados colhidos
na etapa de campo de 1971.

12

A CLASSIFICA<;AO DOS RITOS KRAHÓ

INTRODU<;XO

Este trabalho seria bem mais amplo e apresentaria conclusóes
menos indecisas e fragmentárias, nao fossem algumas limitai;óes
de minha pesquisa. Urna delas foi motivada por mi~ha dificuldade
em aprender línguas. A única coisa que consegu1 aprender da
língua Krahó foram algumas frases. ~urtas e u~a longa lista de
no mes (mas nao de verbos ). Essa d1f1culdade fo1 com~ensad~ pelo
fato de todos os indivíduos Krahó do sexo masculino e 1dade
superior a 15 anos saberem falar bem o p_?rtugues d~s sertanejos
da regiao. A maior parte das mulheres nao fala a hngua portuguesa, mas a entende. A f acilidade co~ que os homens ~ahó
falam o portugues talvez tenha contribuido para me desest11~1ular
no estudo da língua indígena. Escolhi colher os dados em l~ngua
portuguesa ao invés de dispender lon~os meses. no estud? da hn~ua
indígena para depois comei;ar a pesquisa propnar:iente. dita. As,s1~,
a pesquisa progrediu rapidamente, mas esta opi;ao cnou-me senas
barreiras : nao pude col her os dados espontaneas qu~ br?tavam
das conversas que ocorriam ero minha preseni;a no intenor das
casas ou das discussóes da pra9a da aldeia. Com referencia aos
ritos, nao pude fazer a tradu9ao dos canticos que os acompanham,
obtendo apenas urnas parcas referencias ao seu conteúdo.
Outra limita9ao está na má distribuii;ao das várias etapas
de pesquisa de campo, pois a ~aior parte delas se , co~centr.a
na estac;ao chuvosa ( outubro a abnl), sendo que urna so f01 realizada em plena estac;ao seca. Nu~ca pass:i um mes de mai? .ºu
um mes de junho entre os Kraho. Mas 1ss? . pode ser corn.g1d?
pelas descric;óes do~ informantes sobre as attv1dades que_ os m?•genas desenvolvem nesses períodos do ano em que nao esttve
entre eles.
Passei a maior parte de meu tempo de pesquisa na aldeia
mais próxima do Pasto Indígena, que também é a maior dos Krah?·
Entretanto, pouco a pouco vim me convencendo d~ que a .alde1a
que atualmente se chama Cachoeira~ na ,qual tambero p~sse1 urna
razoável parte do período de pesquisa, e aquela que ho1e guarda
mais conhecimento das tradii;óes dos Krahó, sobretudo porque nela
mora Ambrosinho, o maior conhecedor dos seus ritos.
Fez-me falta, também, um maior interesse em animais e vegetais. Quando iniciei a pesquisa, nao via muita utilidade em
identificar os vegetais e animais que de algum modo entravam na
vida indígena, a nao ser poder escrever pedantemente seus nomes
segundo a taxonomía científica nas publicai;óes que vies~e a fazer.
Achava de alguma utilidade identificar aqueles vegeta1s que os
Krahó utilizam com finalidades mágicas, pois urna análise de labo-
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ratório talvez pudesse vir a demonstrar que alguns deles realmente
contero alguma substancia que produziria os efeitos procurados
pelos indígenas. Com essa inteni;ao cheguei mesmo a coletar cerca
de urna centena de amostras de vegetais que, infelizmente, nao
puderam ser identificados no Museu Nacional por terem sido apanhados sem os necessários requisitos : ao invés de colher as flores
e frutos, tomei sobretudo folhas. Pouco a pouco fui me dando
conta de que a identificai;ao de certos animais e certas plantas
era fundamental para a boa compreensao de certos ritos e mitos,
como o Jeitor verá oportunamente nos capítulos seguintes, em que
o hábito de um animal, o cheiro de urna certa folha chegam a ser
decisivos para captar o significado do rito. Muitas questóes ficarao
sem respostas neste Jivro devido a falta de identificac;ao de alguns
vegetais e animais, o que me permitiria Jer e me informar mais
a respeito deles de modo a talvez chegar ao motivo de sua presenc;a
como símbolo nos ritos, através da formulai;ao de novas perguntas
aos indígenas. Sua nao identificai;ao também me impede de comparar o uso de certas espécies pelos Krahó, com finalidades simbólicas ou técnicas, com o uso das mesmas espécies em outras sociedades.
Nao obstante todas essas limitac;óes, achei que valeria a pena
publicar os dados de que disponho sobre os ritos Krahó. Por
mais que venha a prolongar minha permanencia nas aldeias indígenas, nunca chegarei a dispor de dados completos sobre os ritos.
A cultura dos Krahó, como de qualquer povo, é inesgotável. Creio
que o mais aconselhável é publicar o que tenho, a fim de auxiliar
a outros pesquisadores que, sob novas perspectivas, queiram continuar a tarefa de compreende-la.
Sem dúvida, após a publicai;ao deste livro, continuarei refletindo sobre os ritos Krahó e mesmo poderei ter a oportunidade
de passar mais tempo nas suas aldeias, o que me levará a interpretac;óes diversas das que aqui oferec;o. Provavelmente, em artigas futuros, farei revisao de algumas partes des te livro, aproveitando os comentários e críticas de seus leitores.
2 . O.

A

cl~ifica~o

dos ritos Krahó

Este livro descreve cerca de quarenta ritos. Uns foram observados diretamente por mim; outros, nunca cheguei a presenciá-los;
e ainda outros, os Krahó nao mais os realizam. Para descreve-los
de maneira mais organizada, tive de distribuí-los em capítulos. Mas.
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A EXPLICA~ÁO DOS RITOS

INTRODU~ÁO

ao fazer essa distribui~ao, nao pude utilizar urna classifica~ao dos
ritos oferecida de modo explícito pelos índios, pois nao cheguei
a obte-la. Na última etapa de campo estive sempre alerta para o
problema das classifica~oes fe itas pelos próprios índios, mas, no que
tange aos ritos, nao tive esse cuidado, e nao consegui nem mesmo
delimitar com precisao as a~oes que consideram como ritos. Pedro
Peno, chefe indígena da aldeia do· Posto, assegurou-me que a qualquer tipo de festa se aplica o termo amnikhi, palavra que significa
" alegria" e que pode ser usada em frases tais como i ma amnikhi,
"eu estou alegre". José Aurélio, da mesma aldeia, traduziu
amnikhi por "gostar", mas, segundo Peno, "gostar" é khí, como se
pode ver na frase i má khi, "eu gosto". Nao cheguei a levar a
questao a outros informantes. Peno afirmou que amnikhi é o nome
de toda e qualquer "festa". Creio que a maior parte das cerimónias
aqui descritas os Krahó consideram como "festa" ou, como também costumam chamar no portugues sertanejo, "arruma'Yao". Desse
modo, creio que, com algumas exce'Yoes, tudo a qse chamo de
"rito" neste livro os Krahó consideram amnikhi.
Ainda que nao utilizando urna classifica'Yao feita pelos próprios índios, distribuí os ritos em capítulos segundo o conteúdo
de cada um, isto é, os elementos que cada qual utiliza como
símbolos.
3. O.

A

explica~o

dos ritos

O principal objetivo <leste livro é tentar descobrir o que significam os ritos dos Krahó. Ou melhor, pretendo isolar os sentimentos e idéias que seus ritos expressam e relacioná-los aos restantes elementos componentes do sistema sócio-cultural Krahó. Geralmente o sentido de um rito ou de um componente ritual nao
é. consciente para aqueles que o executam. Por isso, nao se pode
chegar ao significado dos ritos Krahó simplesmente fazendo perguntas aos indígenas sobre o sentido de suas a'Yoes - por que
é um homem,. do grupo Txon ( Urubu) quem maltrata os meninos
no rito de Khetwaye? Por que o padré ( diretor dos ritos) resmunga um determinado cantico <liante das toras de corrida Y ótyópi,
de modo que ninguém ou'Ya? Por que os membros do grupo Hek
( Gaviao) e os da metade do mesmo nome nao podem cortar toras
de corrida? Normalmente os Krahó nao saberáo o que responder
<liante de perguntas como essas. Entretanto, comparando a efetiva'YaO do mesmo detalhe, da mesma a~ao, em ritos diferentes, é
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possível, como já propunha Radcliffe-Brown ( 1964: p. 235) achar
seu significado. Urna técnica semelhante a essa é, segundo Bateson
( 1967: p. 35-36), também sugerida por Radcliffe-Brown, a da
i~ent_ifica9_ao. ~tilizand? essa técnica, mostrarei que certos grupos
ntuats se 1dent1ftcam com outros por efetuarem em certas situa'Yoes
~s. mesmos atos padronizados ; aplicarei a técnica mesmo para ident1f1car certos elementos rituais com outros quando disponham de
alguma característica em comum. Naturalmente, tratá-se de urna
identifica9ao relativa, nao absoluta; há, portanto, também diferen9as entre os grupos, personagens e outros elementos rituais identificados entre si. Mas essas identifica96es relativas nos ajudam a
estabelecer liga~oes entre diferentes tipos.
Mas o trabalho nao pode ser dado como terminado simplesmente com a descoberta do sentido de vários componentes rituais.
É preciso considerar também o arranjo desses elementos dentro
do rito como um todo. Alcida Ramos e Mariza Peirano chamaram
a aten9ao para o fato do rito constituir urna cadeia sintagmática
(RAMOS e PEIRANO, 1973: p. 2-3), isto é, urna combina9ao linear
de elementos. Mas, diferentemente da língua, o rito nao pode ser
considerado apenas quanto a sucessao de seus elementos no tempo,
pois ocorre também no espa90. E sua localiza9ao no espa90 permite que, em certas faixas, a cadeia sintagmática se bifurque, ou
mesmo se trifurque, fazendo ocorrer duas ou mais sucessoes simultaneas de elementos em pontos diferentes do espa~o. Por isso,
sempre que for possível, tentarei, ao examinar cada rito, isolar o
significado da sucessao de seus elementos no tempo, assim como
da simultaneidade de manifesta9ao de certos desses elementos.
Os movimentos e gestos dos participantes sao acompanhados
de canticos, que também se deveriam considerar. Mas já disse que
o meu desconhecimento da língua impediu-me de traduzi-los. Conseguí urna tradu9ao informal, mas truncada, de alguns informantes
indígenas. Essa tradu~ao malfeita e fragmentária me permitiu, entretanto, observar urna série de coisas. Notei, por exemplo, que
nem todos os indígenas sabem traduzir perfeitamente esses canticos. Além disso, a fim de se adaptar a melodía, . as palavras
sofrem modifica9oes, geralmente um desdobramento de sílabas.
Assim, tépti (peixe grande), em tépéti; putekre (jacu), em pututekuré; piegré (seriema) em piekeré. Há também sinónimos pouco usados na linguagem comum ou mesmo palavras antigas: arokeke ao invés de txepré (morcego); puru ao ,invés de khi·or (mandioca) ; hayakuro ao invés de ton (tatu). Acrescente-se que as
vezes certos animais nao sao chamados pelo nome, mas por urna
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característica que lhes é própria: iapi hiré (rabo fino) ao invés
de krókrók ( papa-n1el ou irara). Além disso, parece relativamente
freqüente nos canticos Krahó a manifesta9ao de urna espécie de
anti-rima: dois versos se mantem absolutamente iguais, diferindo
apenas numa ou mais sílabas (o que vem a ser o inverso do que
conhecemos por rin1a, isto é, a repeti9ao de urna ou mais sílabas
em versos totalmente diferentes). Assim, um cantico do Khetwaye
a presenta es tes versos:

•

pótéhiré kukonóré kukhuororé
matéhiré kukonóré kukhuororé
Esses versos só se distinguem pelas palavras pó ( veado campeiro)
e méi ( ema). Esse exemplo é complexo, urna vez que o segmento
kukhuororé também mantém urna anti-rima com o segmento
kukonóré. A tradu9ao desses versos que me foi oferecida é a
seguinte: "O joelho da perna fina do veado campeiro (pó) está
correndo ; o joelho da perna fina da ema (n1éi) está correndo."
Dois versos de um cantico do rito Ap'inüré assim dizem:

ampóma ayete kotoméí kaepóre
" O que está pendurado? Será que é kaipó (cesto)?"
ampóméi ayere kotoma petewere
"O que está pendurado? Será que é pedwo (buzina)?"
A ssim os dois versos só se distinguem pelas palavras kaepóre e
petewere. Um sonho do índio José Aurélio ilustra bem essa tendencia a anti-rima. Ele sonhou que um falecido diretor de ritos
estava cantando o citado cantico, mas, ao invés de cantar petewere
(pedwo , buzina ), dizia peteré (pedré, mambira, pequeno tamanduá). José Aurélio confessou que tinha vontade de adotar essa
inova9ao sugerida pelo sonho, mas nao podía f aze-lo porque os
outros diriam que estava cantando errado. Enfim, os canticos parecem manter urna certa rela9ao com os movimentos e gestos do
rito, mas essa rela9ao nao é di reta. Ela se faz por meio de alusóes
vagas, modificadas por figuras poéticas difíceis de se compreender
e pelo arranjo estético dos sons. Por isso, muito pouco uso se
f ará dos canticos na tentativa de desvendar o significado dos ritos,
neste livro. Possivelmente essa falha será corrigida no futuro por
outros antropólogos que tenham mais pendores para língua, poesía
e música.
Ao ler as descri<;óes dos ritos Krahó, o leitor encontrará muitas semelhan~as entre alguns deles. Parece que vários ritos sao
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repeti9óes modificadas de outros. E ssa redundancia pode ser considerada a luz da Teoría da Comunica~ao, como propoe Leach .
( 1~72: p . 334). ~ rito pode ser tomado como urna mensagem
mu1tas vezes repetida, sempre de maneira diferente, a fim de ser
compreendida apesar dé urna barreira de ruídos. Ora, se o rito
constitui urna cadeia sintagmática e se também constituí urna mensagem repetida várias vezes de maneiras diversas, procurarei identificar, nessas repeti96es, um ou mais paradigmas. Em outras palavras, certos ritos Krahó parecem versoes modificadas ou mesmo
transfiguradas, de outros. Essa:; várias versoes parec~m ter urna
mesma estrutura. Procu;arei, portanto, pór em destaque, até onde
for possível, essas estruturas.
Em resumo, oeste livro os ritos Krahó serao examinados de
maneira a se isolar seus elementos simbólicos constituintes, o modo
como estao combinados em cadeias e como essas cadeias se assemelham, construindo-se segundo urnas poucas estruturas. Os ritos
nao serao considerados como tendo urna existencia em si, mas
como mensagens cuja transmissao se faz dentro de urna determinada sociedade e que tem implica96es com a estrutura social.
4 . O.

Alguns detalhes

As palavras em língua indígena estao graf ad as neste livro segundo a maneira como as ouvi. Nao posso garantir a cor!'e9ao
da minha transcri9ao. As letras que utilizo tem o mesmo valor
que em portugues, com algumas ressalvas. Assim, nao utilizei as
letras e e q; o g tem, <liante de qualquer vogal, o mesmo som
que em portugues lhe é atribuído antes de a, o e u; o h é aspirado
e equivale ao som de rr no dialeto carioca ; o r tem sempre o som
brando, mesmo no início de palavra, tal como o som que se atribuí
a essa letra em portugues quando está entre vogais; o s tem sempre
o valor de ss. O w tem o som de u e forma sílaba com a vogal
que o segue; o y tem o som de i e forma sílaba com a vogal que
o segue. O e tem o mesmo som que e em portugues; o é tem o
mesmo som de é em portugues. A mesma conven9ao vale para
o o: quando nao traz acento vale como o ó em portugues e com
acento agudo soa como ó. O e é ó nao arredondado; o o é o nao
arredondado; e o ¡· é o u nao arredondado. O ñ corresponde ao som
que se atribuí ao nh em portugues; o g corresponde a consoante
velar nasal; o kh corresponde ao k aspirado; o tx corresponde a
oclusiva africada álveo-palatal. O ponto de interr()ga9ao (?) indica

18

...

ALGUNS DETALHES

JNTRODU~ÁO

a oclusao glotal. O m e o n nao nasalizam as vogais que lhe sao
contíguas, pois sua nasalizac;ao é indicada pelo til. O apóstrofo (J
precede a sílaba tónica, mas só é utilizado em palavras nao oxítonas. A sílaba ré, no final de urna palavra, geralmente constitui
um sufixo que indica diminutivo; neste caso, o r nao forma um
grupo consonantal com a consoante que o precede, mas inicia urna '
sílaba independente. No caso de consoantes dobradas, cada urna
está numa sílaba diferente.
Cabe um outro esclarecimento quanto a grafía do nome tribal:
Krahó. Joaquim Mattoso Camara Júnior, ao elaborar urna exaustiva lista de nomes de grupos tribais segundo as normas da " Conven<;ao para a Grafía dos Nomes Tribais" (Re vista de Antropologia. Sao Paulo, 1954) , propoe a grafía Krahó, baseado no Mapa
Etno-histórico (nao publicado) de Curt Nimuendaju (Revista de
A ntropo/ogia. Sao Paulo, 1955: p. 128). A mesma grafía está
presente no mapa incluído no livro The Eastern Timbira (NIMUENDAJ u , 1946, entre / páginas 2 e 3) , que parece ser urna sec;ao do
já citado Mapa Etno-histórico. No texto desse livro, entretanto,
Nimuendaju grafa ligeiramente diferente: Krahó (NIM UENDAJU,
1946 : p. 22-27) , o que, segundo as convenc;oes gráficas que estabelece no início dos livros The Apinayé (NIMUENDAJU, 1939:
p . iv) e The Eastern Timbira (NIMUENDAJU, 1946 : p. 1), soaria
como Kraho, com o
fechado. Essa pronúncia é coerente com
a traduc;ao do termo que lhe ofereceram os próprios indígenas:
" pelo (ho) de paca (kra)" (NIMUENDAJU, 1946: p. 22). Nunca
me preocupei muito em procurar a pronúncia e a grafía certas
do nome tribal, mas me parece que os próprios indígenas diziam
Krao, sem h aspirado e com o
fechado. Nao sei dizer se essa
pronúncia era tradicional ou se urna recente adoc;ao da maneira
como civilizados da regiao pronunciam o nome da tribo. Como
outros autores e eu mesmo grafamos Krahó em trabalhos anteriores, para evitar maior confusao manterei esta grafía.
Para interpretar certos ritos tive de transcrever alguns mitos
que os Krahó me contaram em Iíngua portuguesa. As transcric;oes
que apresento sao ligeiramente modificadas, nao só porque muitas
vezes nao anotei exatamente com as mesmas palavras que os informantes utilizavam, mas também porque posteriormente modifiquei minhas anota<;oes, substituindo termos regionais e corrigindo
o que nós consideraríamos os erres de portugues mais grosseiros.
De qualquer maneira, as transcric;oes que apresento sao fiéis aquilo
que os narradores quiseram transmitir.

o

o
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Em janeiro de 1965 tomei do chefe Pedro Peno urna série
de no~e .de aves~ m?strando-lhe as fotos do livro A ves, preparado
por ~~av1c: da S1~ve1ra Lobo. Embora sabendo que nao obteria
1dent1f1ca9oes mu1to precisas através de fotografias, era o único
recurs ~ de _que entao dispunha, urna vez que nao se tem os pássaros a mao, no momento em que se quer, para identificá-Ios.
E essa medida, ainda que precária, serviu para resolver alguns
problemas. Portan to, toda a vez que cito esse livro (Loso, 1963),
trata-se de urna ave identificada através de suas fotografías por
Pedro Peno.
A princípio pensei em simplesmente descrever os ritos, oferecendo pouco a pouco ao leitor as informac;óes sobre o sistema
sócio-cultural Krahó necessárias para situá-los. Mas dessa ma1
neira o leitor terfa urna imagem · muito fragmentária da sociedade ~
Krah~. Por .iss~, resol~i oferecer urna informac;ao geral sobre os
Kraho no pnmetro capitulo, antes de iniciar a descric;ao dos ritos.
A descric;ao dos ritos é muito irregular. Algumas apresentam
lacunas sobre elementos fundamentais; outras contem dados por
vezes supérfluos. Ma~ n,ao quis desprezar certos detalhes que,
apesar _de nada ~o~~nbuirem ~ara desvendar o significado dos
ntos, d.ª º alguma .1de1a da mane1ra descontraída com que os índios
?s re,ah~am, ou dtzem alguma coisa sobre a situac;ao de contacto
1nteretn1co ou mesmo sobre o humor indígena.

CAPÍTULO 1

ALGUMAS

...

1 . O.

INFORMA~oES

Localiza~iio

e

afilia~iio

SOBRE OS INDIOS KRAHó

lingüística

Os índios Krahó habitam um território de quase 3 200 quilómetros quadrados, cujo uso e gozo lhes foi concedido pelo governo
do Estado de Goiás em 1944. Esse território está situado nos
municípios de Goiatins ( cujo antigo nome era Piacá) e Itacajá,
entre os rios Manoel Alves Pequeno (afluente da margem direita
do Tocantins) e Vermelho ~ (afluente do Manoel Alves Grande,
que, por sua vez, também desemboca no Tocantins), no norte do
referido Estado.
Os Krahó constituem urna tribo Timbira. Os Timbira incluem, além dos Krahó, os Ramkokamekrá (no Maranhao), os
Apaniekrá (no Maranhao), os Knkati (no Maranhao), os Plkobye
(no Maranhao) , os Gavioes (no Pará), os Apinayé (em Goiás),
para citar apenas aquetas tribos que ainda hoje vivem organizadas
em aldeias. Convém dizer que remanescentes de outras tribos Timbira vivem também com as citadas. O leitor encontrará em The
Eastern Timbira (NIMUENDAJU, 1946: p. 6-36) um levantamento
exaustivo das tribos Timbíra existentes e desaparecidas. Os Timbiras falam línguas muito semelhantes e talvez mutuamente inteligíveis. Do mesmo modo, assemelham-se culturalmente. A tribo
que mais difere das demais e a única que está a oeste do Tocantins
é a dos Apinayé. Por isso, estes sao também conhecidos como
Timbira Ocidentais, enquanto todas as demais tribos sao consideradas como Timbira Orientais.
Os índios Timbira, juntamente comos Kayapó, os Suyá (Mato
Grosso), os Akuen - Xavante (Mato Grosso) e Xerente (Goiás)
- os Kaingang (Sao Paulo; Paraná, Santa Catarina e Rio Grande
do Sul) e os Xokleng (Santa Catarina), f azem parte da família
lingüística Je. Por sua vez, os índios dessa família, juntamente
com os Bororo (Mato Grosso), os Karajá · (Goiás), os Maxakali
(Minas Gerais) e os Fulnió (Pernambuco), fazem parte do tronco
lingüístico Macro-Je. A língua dos índios Aripaktsá (Mato Grosso)
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se inclui na familia Je ou, pelo menos, no tronco Macro-Je. Tanto
a família Je como o tronco Macro-Je deveriam abranger muitas
línguas que hoje estao extintas.
Urna vez que as línguas incluídas na mesma familia e as
famílias incluídas no mesmo tronco tem urna origem comum, é
muito provável que a sociedade Krahó seja derivada de urna outra
sociedade, no passado, que deu origem também as demais populac;oes indígenas citadas; se nao tem urna origem comum, deve
ter havido pelo menos contactos entre essas populac;6es na sua
história passada. De qualquer modo, tenham elas origem numa
sociedade única ou em sociedades que mantiveram contacto entre
si, suas afinidades nao devem ser apenas lingüísticas, mas podem
envolver também outros aspectos da cultura. Por isso, os ritos
Krahó, que serao descritos neste livro, tem urna semelhanc;a muito
grande com os ritos dos demais Timbira, chegando a ser, em
muitcs casos, iguais a eles, e devem apresentar similaridades mais
vagas com ritos das demais sociedades cujas línguas se incluem
no tronco Macro-Je, o que permite um futuro estudo comparativo.

2. O.

História do contacto interétnico

O território em que atualmente vivem os Krahó nao se acha
demarcado sobre a regiao em que os civilizados, pela prirneira
vez, encontraram estes índios. Os Krahó se viram diante dos civilizados por volta do início do século XIX, e entao se encontravam, nao em Goiás, mas no Maranhao, situados na regiao banhada pelo curso inferior do Rio Balsas e seus afluentes (como
o Neves, o Macapá), que é um dos tributários do Parnaíba *. A
medida que os civilizados ocupavam a regiao, iam empurrando os
Krahó para oeste, na direc;ao do Rio Tocantins. Parece que entao
eram freqüentes as escaramuc;as entre os Krahó - que investiam
sobre os estabelecimentos dos brancos instalados nas terras que estavam sendo obrigados a abandonar - e os civilizados, que retribuíam as suas incurs6es, até que em 1809 os índios sofreram
urna grande derrota, quando tiveram urna de suas aldeias atacac\a
por 150 paisanos e 20 soldados de linha, que fizeram entre eles
70 prisioneiros, que foram enviados a Sao Luís (RIBEIRO, 1841 :
§ 71 ) . Tao dura perda obrigou os Krahó a pedirem paz, que
• V. RIBEJRO, 184 1: § 70, onde diz que os Krahó se encontravam entáo nas
ribeiras de Balsas, além de Balsas e Neves; a localiza9ao das ditas ribeiras
ou distritos se acha em RIBEIRO, 1874 : p. 64, § 55; p. 63, § 54; e p. 63, § 52.
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Jhes foi concedida com a condic;ao de nao mais hostilizar os civilizados (RIBEIRO, 1841: § 72) . Foi nessa época que os Krahó
se encostaram as margens do Tocantins, tendo mesmo urna parte
deles atravessado para o la~o oposto (RIBEIRO, 187~ : p. 66, §
59 ). Retirando-se, <liante do avanc;o dos criadores de gado, os
Krahó tiveram de disputar novos territórios com outros indígenas;
assim, ao se aproximarem do Tocantins, deslocaram dali os Xerente
(Francisco de Magalhaes, em ALMEIDA, 1852: p. 55) , segundo
um cronista, ou os Xavante, segundo outro (RIBEIRO, 1841: §
70 e § 71 ) . Aliás, quanto a essa dificuldade em distinguir os
Xavante dos Xerente pelos autores no .início do século passado,
convém consultar Maybury-Lewis, que tenta datar a época em que
esses dois grupos surgiram a partir da cisao de um único povo
e mostra como a penetrac;ao dos civilizados pelo Tocantins concorreu para consumar e aumentar essa separac;ao; a cisao deve
ter-se dado no início do séculó XIX; daí a dificuldade dos autores
desse período em distinguir os dois grupos e assinalar o território
de cada um deles (MAYBURY-LEWIS, 1965 : p. 344-55) .
Foi nas margens do Tocantins que Francisco José Pinto de
Magalhaes, comerciante goiano, morador de Natividade, encontrou
os Krahó em 181 O (ALMEIDA, 1852: p. 49; RIBEIRO, 1841: § 72).
Ocupado no comércio entre Goiás e o Pará através do Rio Tocantins, Francisco de Magalhaes fez amizade com os Krahó, para
o que contou com o apoio dos criadores do sul do Maranhao,
altamente interessados na sua pacificac;ao, e que chegaram a lhe
oferecer gado para facilitar seu empreendimento (ALMEIDA, 1852:
p. 5 7). O comerciante iniciou a construc;ao de urna povoac;ao,
que recebeu o nome de Sao Pedro de Alcantara, e que viria a
se transformar na atual cidade de Carolina. Para seu fundador
a finalidade de tal povoac;ao era múltipla, como se pode depreender
da leitura de sua "Memória sobre a descoberta e fundac;ao da
Povoac;ao de Sao Pedro de Alcantara" (transcrita em ALMEIDA,
1852: p. 48-58), que enviou ao governador de Goiás em 1813 :
estabelecer um local onde os comerciantes que navegavam o Tocantins pudessem descansar e fazer reabastecimento de víveres; pór
a disposic;ao dos moradores do sul do Maranhao mercadorias que
até entao tinham de adquirir em Caxias, como o sal, tecidos, ferragens, e que ele podia trazer de Belém; cultivar algodao 'nas
matas que margeiam o Tocantins, para vende-lo em Belém; aprisionar índios para vender em Belém ou utilizar nas plantac;6es que
pretendía fazer.
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Francisco de Magalhaes passou a se servir dos Krahó como
seus aliados, a fim de fazer prisioneiros entre os índios das vizinhanc;as, transfarmando-os em escravos, embarcando-os para Belém
(R.IBEIRO, 1841 : § 72) . Assim, por exemplo, auxiliou os Krahó
em tres expedic;oes contra os índios " Canacatages" e " Norocages",
fazendo-lhes 52 prisioneiros. A escravizac;ao dos índios, Francisco
de Magalhaes a justificava coro o apoio da Carta Régia de 5 de
setembro de 1811 , que permitia aos moradores das margens e
sertoes dos rios Maranháo, Tocantins e Araguaia gozarem dos
servic;os dos índios aprisionados de armas na máo, por 1O anos
ou mais tempo, enquanto nao perdessem a "atrocidade" (ALENCASTRE, 1865: p. 75, nota 75; ALMEIDA, 1852 : p. 58). Acontece, porém, que mesmo os grupos tribais que nao davam mostras
de querer agredir os civilizados eraro atacados, tal como aconteceu com os índios Pórekamekra e "Ponkatgez" (o nome pó,
presente em ambos os termos, parece indicar que se tratava de
um único grupo) , apanhados por urna expedic;áo que reunia civilizados e índios Krahó, e destinados a escravidao (RIBEIRO, 1841:
§ 87) .
Os índios Krahó, por outro lado, bem se valiam da alianc;a
com os civilizados, pois deles tinham urna interessada ajuda contra

os grupos tribais inimigos. Os Krahó chegavam mesmo a roubar
gado dos civilizados, lanc;ando a culpa nos membros de outros
grupos (RIBEIRO, 1841 : § 72). Desse modo davam motivo a
outras expedic;óes contra as tribos vizinhas.
Os Krahó continuararo a viver nos arredores de Sao Pedro
de Alcantara até completar a primeira metade do século passado.
Pohl os encontrou nas vizinhanc;as dessa povoai;ao em 1819 (PoHL,
1951: 2.n parte, p. 168). Castelnau, em 1844, registra sua presenc;a
na mesma área. Nessa época os Xavante ainda pareciam ameac;ar
Sáo Pedro de Alcantara, que se chamava Carolina desde 1840
(CASTELNAU, 1949 : t. 1, p. 360) . Um fazendeiro da regiáo mantinha urna pequena aldeia de índios Krahó, de cerca de 25 habitantes, para servir de posta avanc;ado de suas possessoes contra
os Xavante ( l d : p. 361 ) . Mas, a julgar pelas pondera<;óes de
Maybury-Lewis ( 1965: p. 354), Castelnau faz urna certa confusao entre Xavante e Xerente. Nao há possibilidade de dizer
com certeza se os Krahó eram dirigidos contra os primeiros ou
contra os segundos.
Em 1848 os Krahó foram transferidos para Pedro Afonso,
situada na confluencia do Rio do Sono com o Tocantins, transferencia esta que constituía plano antigo, pelo menos de 30 anos
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antes (V. POHL, 19 51 : 2. ª parte, p. 139) , ficando sob a dire<;áo
de Frei Rafael de Taggia. Daí os Krahó se deslocaram na dire<;ao
nordeste, vindo a ocupar a regiáo coropreendida entre os dois rios
chamados Manoel Alv~s Grande e Manoel Alves Pequeno, abandonando as margens do Tocantins.
Desde sua pacificac;ao até sua transferencia para Pedro Afonso,
os Krahó serviraro de tropa de choque dos fazendeiros de gado
contra os demais índios, Timbira ou Akuen. Por isso os civilizados
os toleravam, embora sua presen<;a, do mesmo modo que a dos
outros indígenas, fosse indesejada pelos criadores de gado, pois
ocupavam as terras que os f azendeiros cobic;avam para a expansáo
de seus estabelecimentos pecuários e praticavam o furto de gado.
Daí por diante as notícias sobre os Krahó rareiam, mas é quase
certo que nao tenham mais entrado em choque armado com outros
indígenas, a nao ser ero 1923, quando homens de urna aldeia Krahó
assaltaram urna aldeia Apinayé, a qual encontraram vazia, queimando-a, tendo raptado dúas mullieres nas roc;as. O motivo <leste
assalto, entretanto, nada tinha a ver com os interesses dos civilizados. Nimuendaju ( 1956: p. 11e17) faz alusao a esta expedic;áo.
Em 1940, por motivo ainda de roubo de gado, os Krahó
tiveram duas de suas aldeias atacadas pelos civilizados, tendo marrido mais de vinte índios. O Govemo Federal tomou entao providencias no sentido de que os culpados fossem julgados, tendo sido
condenados a sete anos de prisao os dois principais responsáveis
pelo assalto, que eram dois fazendeiros, um de Pedro Afonso e
outro de Carolina. Foi em conseqüencia do ataque que o SPI
estabeleceu um Posto entre os Krahó, para assisti-los, e que o Governo de Goiás concedeu-lhes o uso e gozo de urna área de terras.
O Posto Indígena criado pelo SPI por cerca de 25 anos nao
parece ter afetado muito a vida Krahó. Talvez a demarcac;áo de
urna Reserva e a presenc;a de um encarregado tenha desestiroulado
um pouco as relac;óes sexuais entre os sertanejos e as mulheres
indígenas. Alguns encarregados toleravam a presenc;a de sertanejos dentro da área mediante o pagamento de urna taxa ao SPI.
Um deles, pelo menos, promoveu a retirada desses moradores.
O Posta ficava na borda do território indígena, próximo da cidade
de ltacajá, e os encarregados nao controlavam a saída dos índios,
mesmo quando viajavaro para as grandes cidades ( quanto a essas
viagens, veja MELATTI, 1967: p. 139-44) . Os encarregados também nao impunham, como acontecia em outros grupos indígenas.
os chefes de sua preferencia as aldeias.
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Parece-me que a substituic;ao do SPI pela FUNAI, em 1968,
nao traria grandes modificac;oes a essa situa~ao, se n~o fosse. a
criac;ao, pouco depois, da Guarda Rural Ind1gena. V1nte e 01to
jovens Krahó se tornaram soldados dessa Guarda e comec;aram,
todos eles, a prestar servic;os no território de sua própria t~bo.
A presenc;a da Guarda trouxe muitas modificac;oes: posso d1zer
que, a julgar apenas por minhas visitas, a vida e o movimento das
aldeias se modificou mais de 1967 para 1971 do que de 1962
para 1967. Os vinte e oito guardas comec;aram a ganhar um salário
equivalente ao salário mínimo, mas nao podiam trabalhar em suas
roc;as, por causa do servic;o que tinham de prestar ao Posto. Por
isso o Posto criou urna cantina, onde os guardas passaram a
co~prar, para alimentar suas mulheres e filhos. Mas outros indivíduos nao incluídos nas famílias elementares dos guardas, comec;aram' a se valer das regras do parentesco para tirar da cantina
generos para si, em nome dos guardas. Assim, o salário de cada
guarda passou a ser gasto totalmente em alimentac;ao para um
grande número de parentes. Por outro lado, dispondo de guardas,
o Posto teve condic;óes de proibir que os Krahó viajassem para
cidades distantes (Goiania, Brasília, Sao Paulo, Rio de Janeiro,
Salvador, etc.) de onde traziam muitos presentes valiosos ( espingardas, instrumentos de metal, tecidos) que acabavam sen~o trocados com os sertanejos por alimentos (urna vez que as v1agens,
muito longas, desorganizavam as tarefas agrícolas dos viajantes e
de seus paren tes). Assim, out ros índios, nao integrantes da guarda,
passaram também a depender da cantina. Quinze dos guardas _foram recrutados na aldeia do Posto e oito na aldeia de Cachoe1ra;
por conseguinte, essas duas aldeias sao as que mais sentem as modificac;óes. Como os guardas sao todos jovens e, portanto, os melhores corredores nas tradicionais corridas de toras, o encerramento
dos ritos e as corridas mais importantes passaram a ser deixados
para os domingos, día de folga dos guardas. Estes passam os dias
úteis no Posto e assim puderam freqüentar a escola, já que há
tempo disponível para isso. Ora, a escola mantida pelo antigo
SPI funcionara intermitentemente e nunca ensinara a ler a nenhum
aluno indígena. E isso se pode explicar por um fato muito simples:
como os professores só sabiam o portugues e como as crianc;as
só falavam a língua indígena, era impossível que aprendessem qualquer coisa. Os guardas, ao comec;ar a trabalhar na FUNAI, entretanto, tinham todos idade superior a aproximadamente 17 anos, e
todos já falavam o portugues; com eles a escola teve entao resultados: comec;aram realmente a aprender a ler e escrever. A pre-
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senc;a de dinheiro e da cantina levou ao uso do sabao para lavar
ro upas, ao uso de fósforos e de calc;oes. Comec;aram a ser mais
utilizadas as espingardas de bala calibre 22, ao invés das espingardas pica-pau. Os Krahó se tornaram mais dependentes do Posto.
3. O.

A popula~áo Krahó

Curt Nimuendaju, que esteve entre os Krahó em 1930, percebeu que estavam divididos em dois grupos, um meridional, com
o nome de Makamekra, e outro setentrional, chamado Kenpokateye. Os Makamekra tinham entao acabado de se dividirem em
d.uas aldeias, urna sob a chefia de Bernardino e outra sob a de
Secundo. Por sua vez, os Kenpokateye se distribuíam também em
duas aldeias: Pedra Branca e Pedra Furada (NIMUENDAJU, 1946:
p. 26) , Quando visitei os Krahó pela primeira vez em 1962, encontrei seis núcleos. Um deles, ' que correspondía a antiga aldeia
de Bernardino, estava entao situado no Morro do Boi. A aldeia
correspondente aquela chefiada por Secundo estava as margens do
ribeirao Serrinha. Aquela que Nimuendaju chamara de Pedra
Branca estava dividida em duas: urna próxima do Posto Indígena
e outra junto ao ribeirao Pedra Branca. A que Nimuendaju registrara como Pedra Fu rada também estava dividida em duas: urna
num local denominado Lagoa ou Vao do Escondido (e que se
transferiría no ano seguinte para Boa Uniao) e outra junto ao
ribeirao do Abóbora. Na minha visita de 1971 , a distribuic;ao
por aldeias já era diferente. O núcleo do Morro do Boi e a aldeia
do Posto continuavam a existir. As aldeias de Boa Uniao e de
Abóbora haviam se fundido novamente numa só aldeia, situada
num local denominado Cachoeira. A aldeia de Serrinha continuava
no mesmo local, mas dela se havia destacado urna outra, que se
localizava em Santa Cruz. A aldeia de Pedra Branca havia se
transferido para Pedra Furada.
As aldeias Krahó normalmente sao chamadas pelo nome do
local em que estao edificadas. É comum também chamar-se urna
aldeia pelo nome de um lugar onde já esteve edificada, mas que
abandonou. Assim, urna mesma aldeia pode ser chamada por
muitos nomes. Para nao confundir o leitor, resolví chamar a
mesma aldeia sempre pelo mesmo nome, que fixei arbitrariamente.
Assim, a aldeia que em 1962 estava mais próxima do Posto, a
uns seis quilómetros do mesmo, chefiada pelo capitao Pedro Penó,
chamo-a sempre de "aldeia do Posto"; a aldeia que entao estava
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LOCALIZA( ÁO DAS
ALD EI AS KRAHó

situada junto ao ribeirao Pedra Branca, chefiada por Marcao,
denomineí-a "aldeia de Pedra Branca" . A aldeia que encontrei
em Lagoa ou Vao do Escondido em 1962 e que se transferiu para
Boa Uniao em 1963, chefiada por Ambrosinho, fixei-lhe o nome
de "aldeia de Boa Uniao". A aldeia que encontrei junto do ribeirao
do Abóbora, chefiada por Manoel Bertoldo, chamo-a de "aldeia
do Abóbora". A aldeia que encontrei junto ao ribeirao Serrinha,
chefiada por Joao Noleto, chamo-a de "aldeia de Serrinha". Denomino de ''aldeia de Cachoeira" ao resultado da fusao da "aldeia
de Boa Uniáo" com a "aldeia do Abóbora", e que encontrei chefiada por Diniz. Chamo de "aldeia de Santa Cruz" aquela que,
sob a chefia de Joao Noleto, se destacou da "aldeia de Serrinha",
que ficou sob a chefia de Luis Canuto. Continuo a chamar a
"aldeia de Pedra Branca" por esse nome apesar de se ter transferido para Pedra Furada.
No início do século XIX, a popula~ao Krahó era calculada ero
tres e quatro mil índios (ALMEIDA, 1852: p. 51; RIBEIRO, 1841:
§ 7 4). Mas isso era urna estimativa e nao o resultado de um recenseamento. Em 1852, Frei Rafael de Taggia recenseou os Krahó,
que entao habitavam em Pedro Afonso, contando 620 indivíduos
(TAGGIA, 1898: p. 122). Em 1962 e 1963 recenseei 520 indígenas * nas cinco aldeias em que viviam, segundo as antigas tradi~óes dos Krahó, e assim distribuídos:
Aldeia
Aldeia
Aldeia
Aldeia
Aldeia

do
de
de
do
de

Posto . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Pedra Branca . . . . . . . . . . . .
Boa Uniao . . . . . . . . . . . . . .
Abóbora . . . . . . . . . . . . . . . .
Serrinha . . . . . . . . . . . . . . . .

EM 1963 e 197 1

••• • LI M ITE DO TERRITóRI O
'· ··:· IN DIGENA

8º

o

169
50
109
58
134

Em 1971, contei um total de 579 indivíduos, assim distribuídos:
Aldeia
Aldeia
Aldeia
Aldeia
Aldeia

'

do
de
de
de
de

Posto ................. .
Pedra Branca ........... .
Cachoeira .......... . ... .
Serrinha ......... . ..... .
Santa Cruz ............. .

218
39
195
90
37

* Meus

dados do recenseamento de 1962/63 oferecido aquí apresentam
ligeiras discrepancias com os mesmos dados apresentados em trabalhos anteriores ( MELATII, 1967: p. 54, et seqs. e 1972: p. 4) por motivo de falhas
na revisao.

A LDEI A DO POSTO

A2

ALDEI A DE PEORA BRANCA

( 1963)

A' 2

ALDEI A D E PEORA BRANCA

( 197 J)

BI

ALDEIA D E CACHOEIRA

( 197 1)

82

A LDEI A DE BOA UNIÁO

( 1963)

83

ALDEI A DO A Bó BORA

(1963)

CI

A LDEIA D E SERRI N HA

C2

N úCL EO DO MORR O DO BOi

C3

A LDEI A D E SANTA, CRUZ

~

48º

( 1963, 197 1)

Al

POSTO IN D IGEN A

(1963. 197 1)
( 1963. 1971?}
( 197 1)
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Esses números merecem alguns esclarecimentos. Em primeiro
lugar, nos 520 indivíduos acima indicados no censo de 1962/ 63
nao foram incluídos os mesti~os descendentes de índios e civilizados que moravam no Morro do Boí e espalhados dentro da
reserva tribal. No Morro do Boi, os descendentes de índios tentam
viver como civilizados. As casas do Morro do Boi, entao em
número de quatro, colocadas em fila, distantes pelo menos uns
300 metros urna da outra abrigavam um total de 23 mesti~os e
14 civilizados. Havia ainda dentro do território tribal duas casas
isoladas habitadas por 14 mesti~os e 2 civilizados. Além disso,
urna família de índios morava junto a urna fazenda do SPI, num
total de sete pessoas. Por conseguinte, sornando-se aos 520 indivíduos que moravam nas aldeias tradicionais os índios e mesti~os
(descendentes de índios) que moravam fora· delas, ternos um total
de 564 indivíduos para o censo de 1962/63. Em 1971 nao foi
possível visitar o Morro do Boi. Através de informa~óes indiretas,
pude saber que no Morro do Boí e em outras casas esparsas na
reserva tribal moravam pelo menos 37 mesti~os e 7 civilizados.
Se somarmos esses 37 mesti~os e os 16 índios que viviam em duas
casas isoladas no território tribal aos 579 indivíduos já indicados,
teremos um total de pouco mais de 632 índios e mesti~os na área
dos Krahó. Por conseguinte, a popula~ao Krahó em oito anos
cresceu de pelo menos 12 por cento.
Convém notar que, dos 218 habitantes computados para a
aldeia do Posto, alguns estavam ensaiando se destacar na aldeia,
fixando-se nas casas que constroem junto as ro~as. Essas casas,
em número de urnas quatro, estavam colocadas em círculo, mas
nao havia pátio central nem caminhos radiais. Também a aldeia
de Santa Cruz tinha suas casas em círculo, sem pátio e sem caminhos radiais. No centro da aldeia estava a sepultura de urna
filha do chefe, erigida no estilo sertanejo. Quinze rapazes da
aldeia do Posto eram soldados da Guarda Rural Indígena e passavam a maior parte de seu tempo, com suas mulheres e filhos,
junto ao Posto. O mesmo acontecía com oito rapazes da aldeia
de Cachoeira e mais quatro das demais aldeias.
O contacto com os "civilizados" trouxe para os Krahó a miscigena~ao racial, sobretudo através do cruzamento com negros.
Nenhum dado existe sobre o número de indivíduos que teria contribuído para a introdu~ao de características, que lembram a ra~a
negra, na popula~ao Krahó. Vários sao os que apresentam urna
acentuada ondula~ao em seus cabelos compridos, chegando mesmo,
em alguns poucos casos, a ostentar urna aparencia lanosa. Os
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tons da cor da pele sao os mais diversos. Há também alguns indivíduos que apresentam os cabelos de urna cor castanho-escura, a
denunciar talvez a miscigena~ao com brancos. ~ preciso dizer que
a miscigena~ao nao foi efetuada somente pelo contacto direto com
os civilizados, mas também através de imigrantes vindos de outros
grupos tribais, e frutos, já, da mesti~agem. Grande é o número
de índios Krahó que tem entre seus ascendentes índios Apaniekrá,
Kenkateye, Apinayé ou Xerente. Nas aldeias de Serrinha e Santa
Cruz é grande o número de descendentes de Xerente. Poucos sao
os descendentes de Apinayé. Seria muito imprudente tentar calcular
o número de descendentes desses grupos entre os Krahó. A miscigena~ao é muito antiga, anterior mesmo ao contacto com os civilizados. Naturalmente houve ocasioes em que a presen~a de imigrantes de outras tribos nas aldeias Krahó se acentuou: em 1913,
por exemplo, vários Kenkateye procuraram os Krahó depois que
os civilizados destruíram sua aldeia no Maranhao. A presen~a de
Xerente entre os Krahó parece ter-se acentuado desde a transferencia destes últimos para Pedro Afonso. A presen~a de índios
Apinayé se fez notar principalmente depois da incursao que urna
aldeia Krahó fez sobre as suas aldeias. A presen~a de índios de
outras tribos entre os Krahó deve ter sido grande durante o período
em que, como aliados dos civilizados, atacavam os demais grupos
tribais. Por volta de 1814, por exemplo, urna parte dos Porekamekra fundiu-se com os Krahó ( RIBEIRO, 1841 : p. 318).
A presen~a de indivíduos de outros grupos tribais entre os
Krahó nao teve apenas conseqüencias biológicas, como a miscigena~ao, mas contribuiu, juntamente com as visitas de índios Krahó
as aldeias das tribos vizinhas, para a introdu~ao de novos ritos e
canticos na cultura Krahó. !:: interessante notar que os Canelas
(Apaniekrá) e os Gavioes (P°ikobye) contribuíram mais no processo de acultura~ao intertribal dos Krahó do que os Apinayé e os
Xerente. Tal fato pode talvez ser explicado pela maior afinidade
lingüística dos Krahó com os Timbira Orientais, de que fazem
parte, do que com os Ocidentais (Apinayé) ou os Akuen (Xerente). Parece que nen hum rito, nenhum cantico, os Krahó tenham
adotado desses últimos, embora se note entre eles a presen~a de
mitos Apinayé. O simples fato de serem os grupos mais próximos
dos Krahó, tanto pela língua como pelo sistema social, a exercerem a maior influencia sobre eles, , faz com que os elementos
introduzidos sejam mais conformes a estrutura social dos Krahó,
podendo ser apontados talvez menos como um fator desorgani-

32

CAP. 1 -

ALGUMAS INFORMA~ÓES SOBRE ..•

zador, do que refoq;ador da cultura Krahó na resistencia as mudan~as a que tende levá-la o contacto com os civilizados.
O contacto com os Xerente, por outro lado, parece agir no
sentido oposto ao do contacto com tribos Timbira Orientais: através
dos Xerente os Krahó sao levados a adotar costumes dos civilizados. Desde minha primeira visita aos Krahó, notei que era na
aldeia de Serrinha que mais se usava o portugues, mesmo quando
eram indígenas que conversavam entre si ; dada a presem;a de vários
X erente que nao falavam ou f alavam mal a língua Krahó, o portugues era utilizado como língua franca. Em 1971, ao entrar na
aldeia de Santa Cruz, edificada por aqueles que haviam se separado da aldeia de Serrinha, notei que no centro do pátio estava
uma sepultura em estilo sertanejo, ou seja, cercada com paus justapostos fincados no chao, para os animais domésticos nao remexerem a mesma. Na parte leste a cerca era mais baixa. Disse o
índio Krahó que ~e acompanhava que por aí deveria sair a alma
para ir para o céu, e que <liante dessa abertura deveria estar fincada urna cruz. A sepultura era da filha do chefe Xerente, Joao
Noleto. No mesmo ano se realizou talvez o primeiro casamento
religioso entre os Krahó : Joao Paulina, índio Xerente, tomou a
iniciativa de chamar o ¡padre da cidade de Itacajá para casar sua
filha. Os índios Xerente, portanto, além de falarem urna língua
muito diferente da Krahó e de serem portadores de urna cultura
bastante diferente, estao muito mais familiarizados com os costumes
dos civilizados. O contacto com eles parece incentivar os Krahó
a ado~ao destes últimos.
4 . O.

\

Aspecto das aldeias Krahó

As aldeias Krahó tem suas casas dispostas em círculo. A
circunferencia formada por elas nao parece ser proporcional a seu
número. Em 1962 a aldeia do Pasto tinha vinte casas numa
circunferencia de mais ou menos 72 metros de raio. Em 1963
essa aldeia se transferiu para um outro local, levantando o mesmo
número de casas numa circunferencia de cerca de 102 metros de
raio. No mesmo ano, a aldeia de Boa Uniao, com doze casas, tinha
92 metros de raio. Já a aldeia do Abóbora, em 1962, dispunha
de oito casas, urna delas abandonada, dispostas numa circunferencia com a mesma medida desta última. No mesmo ano a aldeia
de Pedra Branca tinha também oito casas numa circunferencia de
89 metros de raio. As aldeias pequenas podem, por conseguinte,

1
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PLANO DAS ALDEIAS KRAHÓ
•CASA
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~ DIREc;Ao DAS CORRIDAS E DESFILES RITUAIS
O NúMERO DE CASAS É VARIÁVEL
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abranger um círculo equivalente, ou mesmo superior a das grandes.
Toda aldeia tem um pátio de forma circular no seu centro. Apenas
na aldeia do Abóbora este pátio tinha a forma de um quadrado.
O pátio recebe o nome de ke. Cada casa da aldeia se liga ao
pátio por um caminho denominado pr"ikara. Um caminho circular
passa <liante das casas; chama-se krlkapé. Talvez seja razoável
dizer que a circunferencia das aldeias Krahó é orientada a maneira de um círculo trigonométrico. De fato, as corridas de toras
e as procissóes rituais tomam sempre, no krlkapé, a dire~ao contrária a dos ponteiros do relógio.
Na área envolvida pela circunferencia de casas, os índios procuran\ derrabar todas as árvores e arbustos. Apenas a vegeta~ao
herbácea recobre o terreno, dando destaque aos caminhos e ao
pátio, que sao completamente capinados. Na constru~ao da nova
aldeia do Posto, em 1963, entretanto, pouparam-se os pequizeiros.
Nem sempre a aldeia está situada num terreno inteiramente nivelado. ~ comum apresentar urna ligeira inclina~ao, tendo sua parte
mais baixa próxima da corrente onde seus habitantes se banham
e se aprovisionam de água.
A forma das casas dos Krah6 indica urna forte influencia
dos civilizados. Externamente sao muito parecidas com as dos sertanejos da regiao. O teto é de duas águas, coberto com folhas
de buriti ou de pia~ava, sendo esta última preferível por ser mais
durável. As paredes sao fcitas de estacas, fincadas no chao uma
ao lado da outra, amarradas umas as outras com embira, sendo
o espa~o entre elas preenchido com palha de buriti ou com barro.
Atualmente nao sao raras as casas com paredes de barro; distinguem-se das casas dos sertanejos porque nao tem janelas e também porque o barro nao chega a esconder completamente os troncos, canas e fitas vegetais que formam o esqueleto da parede,
como entre os civilizados. Além disso, a casa Krahó dá a impressao de estar sempre por terminar; nunca acaba de ser construída: planeja-se urna casa de paredes de barro, as quais nao se
completam e recebem um preenchimento provisório de palha, que
se toma definitivo; as duas águas do teto da casa devem ser complementadas idealmente por dois triangulos laterais inclinados, que
contribuem para aumentar a área coberta da casa; algumas vezes
se veem as estacas fincadas no chao a espera do prolongamento
do telhado, que nao chega a ser construído em urna das extremidades. Internamente, as diferen~as ainda sao maiores. Ocorre algumas vezes que a casa Krahó tenha paredes internas; mas nao há
nada de comum entre a divisao interna de urna casa e as demais.
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As casas dos sertanejos civilizados tem geralmente urna varanda,
onde se recebem as visitas, um quarto e urna cozinha. A casa indígena geralmente é sem divisóes; algumas vezes separam um recinto
destinado a ser cozinh.a de outro destinado a quarto; mas logo
algum casal da casa se instala na cozinha, enquanto outro come~a
a cozinhar no quarto e a primitiva divisao da casa se traosforma.
Nao existem redes nas casas dos Krahó. Dormem em jiraus, cujo
estrado se faz de se~óes loogitudinais de troncos de a~aí bravo,
forrados com folhas de pati, sobre as quais se colocam esteiras
de buriti. As jovens tem seu jirau armado nos travessóes do teto,
os casais novos dormem em jiraus de pouco mais de um metro
de altura, enquanto os casais de meia-idade os tem a pouca altura.
Para que os porcos nao entrem dentro de casa, colocam-se, diante
das portas, se~es de tronco de buriti já utilizados nas corridas
de toras. O número de portas e a posi~ao das mesmas varia de
casa para casa.
Em algumas casas indígenas se ve urna área contígua, com
o chao cuidadosamente batido e nivelado, as vezes coberta por um
teto horizontal ( uma "latada"). Tal recinto se destina a realiza~ao
de festas a moda dos civilizados. Quando um morador da casa
resolve dar urna festa por um motivo qualquer, como, por exemplo,
seu retomo de urna longa viagem, providencia a constru~ao do
recinto onde será realizado o baile, isto é, o chao nivelado e batido
debaixo de urna cobertura. Deve providenciar café, rapadura ou
garapa para ado~á-lo, e carne de porco, para servir com arroz
ou farinha. Os índios da aldeia sao convidados já esperados da
festa; além disso, podem ser convidados índios de outras aldeias
e civilizados sertanejos, que nao se fazem de rogados a comparecerem. Deve ser providenciado também um sanfoneiro, que nao
precisa ser muito hábil, e um tocador de "baixo" ( um tambor
de grande diametro, mas raso) . Os índios vestem suas cal~as, as
vezes camisas, que tem guardadas em seus malotes. As mulheres
substituem seus panos por vestidos que somente usam nessas ocasióes, e algumas delas usam batom. Os convidados civilizados chegam e o índio responsável pela festa, o "dono" da festa, como é chamado, pede que lhe entreguem seus revólveres e facóes para guardar, pois a presen~a da cacha~a nestas festas é freqüente; mesmo
que o "dono" da festa nao a sirva, os convidados a trazem, e os
bebedos sao levados a brigar. A festa come~a a noitinha e dura
até a madrugada.
Atualmente urna boa parte das refei~s diárias dos Krahó
é preparada em panelas de ferro: beijus, arroz, "grolado", fava,
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carne cozida em água e, as vezes, mesmo quantidades peq:ie~as
de farinha. A panela de ferro colocou em segundo plano a te~n1ca
antiga de assar os alimentos com o auxílio de pedras aquec1das,
a qual, entretanto, se manté!11 firme no q~e t?,ca a conf~~<;ao "dos
bolos chamados, no portugues dos sertane1os, pap~rutos ou berubus". Os paparutos merecem urna men<;ao especial, dada a sua
presen<;a obrigatória em um grande número de ritos. Para se fazer
um paparuto, rala-se macaxeira (aipim) ou m.andioca-brava_ (segundo urna infonna<;ao, quando se usa mandioca-brava, nao se
usa o processo da puba). No caso desta última, é preciso retirar
o ácido da massa, com ajuda do tipiti. Espalha-se a massa ralada
sobre folhas de bananeira brava, que se disp0em no chao em forma
de cruz. Sobre a massa se distribuem pequenos peda<;os de carne,
que sao também recobertos de mandioca. Dobram-se as folhas
de bananeira sobre a massa, obtendo-se um embrulho chato, .de
fonna quadrada. As dimensóes do paparuto variam com o nt_?
a que se destina. Pode ser um quadrado de uns quarenta. centtmetros de lado, em certos casos, ou ter um metro ou ma1~, em
outros O embrulho é amarrado. Faz-se urna fogueira atrás, ao
lado ~u entao <liante da casa, na outra margem do caminho circular, na esquina formada por este e o caminho radial. Sob!e
a fogueira se colocam pedras para aquecer. Quando as pedras estao
em brasa, elas sao espalhadas no chao, no mesmo local da fogueira, de modo a fonnar urna camada. Para espalhar as pedras,
cada pessoa se utiliza de dois paus, usando-os como se foss~m
urna pin<;a. Sobre essa camada de pedras em brasa se deposita
o paparuto, que é recoberto por mais urna camada ~e pedras
quentes. Sobre essa camada se póem folhas de banane1~a b~a~a,
depois folhas de palmeira e cobre-se tudo com terra. Se sao vanos
paparutos pequenos, alguns deles sao postos sobre a camada de
pedras inferior; sao cobertos com outra camada de pedras, sobre
as quais se dispóem mais alguns paparutos, que sao cobertos por
mais pedras quentes. Urna vez vi alguns pequenos paparutos sere?1
colocados para assar as seis horas da tarde, estando prontos as
oito da noite. Os grandes paparutos muitas vezes sao colocados
para assar bem no fim da tarde e só sao descobertos de manha.
Os paparutos grandes sao levados ao pátio da aldeia por várias p.essoas, que os seguram por troncos finos que sao cruzados por deba1xo
deles. Se o paparuto é feíto de mandioca-brava, chama-se kh"iorkupu; se é de aipim, khi.orpéikupu. Sao mais raros os paparutos
feitos com milho pilado ou ralado, que podem conter peda9os de
carne ou nao. Urna infonna9ao diz que antigamente também se
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faziam paparutos de urna variedade de fava; depois de assado,
o paparuto era surrado para se desmancharem as fa vas. Além de
carne de ca~a ou de gado, os paparutos podem também ser recheados com peixe.
A lata de querosene nao conseguiu substituir as caba9a.s de
água, mas serve para a confec9ao dos raladores para man?1oca.
Nas casas Krahó é muito comum a presen9a de pratos e cu1as de
alumínio ou esmaltados, assim como de colheres. Sao mais raros
, ,
, .
os garfos e as xícaras.
Para produzir o fogo era, ate ha poucos anos, ranss1mo o
uso de fósforos. Todo homem Krahó tinha, entretanto, em seu
embornal de ca9a, um isqueiro rústico, cuja confec<;ao apre~d~ram
com os sertanejos: o " moio" de fogo, cujas partes constttu1ntes
sao urna ponta de chifre de bovino cheia de algodao, urna pedra
que produza fagulhas e um peda90 de ferro (urna lamina de faca
inutilizada, por exemplo). Bate-se na pedra com o peda<;_o de
ferro de tal maneira que 'ás fagulhas caiam sobre o algoda~, o
qual come<;a a se queimar. Hoje, depois da abertura da cantina,
é comum o fósforo ou o isqueiro de fluido.
Um civilizado da regiao, de mais de 50 anos de idade, assegurou ter visto os Krahó ainda completamente nus. Os homens se

cobriarn corn urna folha de pati quando chegavarn a urna fazenda.
As mulheres punham urna folha dependurada no fio que usavam
na cintura. Quando se retiravam, abandonavam a cobertura. Em
1926, quando Zacarias Campelo come<;ou, sua mis~ao entre os
Krahó, estes ainda andavam nus, talvez so se cobnndo quando
estavam entre os civilizados (CAMPELO, 1957: p. 23, 26, 77-82).
Atualmente ainda é costume, para os homens, andarem nus
dentro da aldeia, ou entao coro um quadrado de pano que dependuram na cintura com o auxílio de um cinto de couro ou palha
de buriti, de modo a cobrir-lhes o sexo. Todo homem tem urna
cal9a que usa quando vai a cidade próxima ou a casa de ser:anejos. Depois da abertura da cantina do Posto, o uso de cal9oes
dentro da aldeia se tomou muito comum. As mulheres usam constantemente um pano em torno da cintura, que passa sobre si mesmo e que as cobre até o joelho. Trazem colares de mi<;angas, de
muitas voltas, que sao vistos mais freqüentemente 1t() pesco90 das
meninas e das jovens. Nestes colares se penduram molhos de
medalhas católicas, na regiao chamadas " verónicas", usadas a guisa
de enfeite. Deixam as mulheres os seios inteiramente descobertos.
Quando cantam no pátio nas noites frias, cobrem também o dorso
e o peito, passando o pano por baixo de um dos bra9os e unindo
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as duas extremidades com um nó sobre o ombro aposto. Quando
na cidade, além do pano envolvendo a cintura, cobrem os seios
com um outro pano, passando-o por debaixo de um brac;o e amarrando-o por cima do ombro aposto. As meninas usam um pano
em torno da cintura desde mais ou menos os tres anos de idade.
As mulheres andam continuamente protegidas por seu pano e tem
vergonha de tirá-lo, só o fazendo durante o banho. Por conseguinte, os Krahó, embora necessitem agora de artigas industriais
para se vestirem, nao o fazem do mesmo modo que os civilizados,
mas dispoem de um modo próprio, semelhante a maneira Canela
e Apinayé.
Além de seu vestuário sui generis, os Krahó, homens e mulheres, continuam a usar suas pinturas de corpo tradicionais, feitas
com urucu, carvao ou jenipapo, sendo que as 'mulheres as fazem
mesmo debaixo de suas "saias". Essas pinturas parecem um tanto
empobrecidas, tendo sido perdidos vários de seus padroes. Tanto
homens como mulheres continuam a usar seus cabelos compridos
até os ombros, fazendo um sulco na cabeleira a meia altura da
testa, em torno de toda a cabec;a, menos atrás, onde . o interrompem. Os homens usam as orelhas furadas, introduzindo nelas batoques redondos e chatos, de madeira ou as vezes de calcário,
com um furo no centro ou náo. Estes batoques, usados desde
mais ou menos os quinze anos de idade, sao mais freqüentes nos
jovens do que nos homens maduros. Mesmo entre os jovens, raros.
sao aqueles que sempre os trazem, utilizando-os sobretudo quando
das cerimónias. Nas corridas de toras, os homens Krahó usam enf eites de confecc;ao rápida feitos com pal ha de babac;u ou de buriti:
sao o hókheikhiek, diadema que tem, na parte correspondente a
testa, duas pontas em forma de V; o iokrétxe, no pescoc;o, cujo
pendente, também de palha, cai pelo dorso do portador; o iapl,
"rabo" amarrado a cintura e com pendente as costas.
As corridas de toras sao muito freqüentes e estáo associadas
a quase todos os ritos. Urna corrida de toras costuma ser realizada depois de urna atividade, geralmente coletiva, como urna cac;ada, por exemplo. Logo de manha, quando saem para a cac;ada,
os índios separam um ou dois deles para cortar as toras. Estas
sao geralmente feitas de tronco de buriti. Cortam-se dois cilindros
iguais, macic;os, levemente escavados ou totalmente ocos, que, depois de prontos, sao rolados para o cerrado. Aí, no ponto de
partida da corrida, os cac;adores dividem os animais abatidos, segundo as metades em que estejam divididos naquele dia. Entregam
suas armas e os pedac;os de carne aos velhos e crianc;as, para que
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os conduzam a aldeia, e entao iniciam a corrida. Coloca-se cada
tora nos ombros de um representante de cada metade. E comec;am a correr. Aqueles que estao com as toras nos ombros sao
acompanhados pelos companheiros de metade, que correm atrás
deles. Quando um dos que carregam as toras se cansa, um de seus
companheiros, da mesma metade, toma dele a tora, praticamente
sem interromper a carreira, e continua. Quando os corredores
chegam a aldeia, dao várias voltas pelo caminho circular, no sentido contrário ao dos ponteiros do relógio, até que deixam cair
as toras no chao, diante da casa de sua wi't'i (explicado mais
adiante) .
.
Dependendo do rito que entao se realiza, as toras podem
também ser deixadas no pátio ou diante de outras casas, como se
verá na descric;ao de cada rito. Quase todas as manhas, antes
de se iniciar as atividades do dia, faz-se a corrida de toras
dentro da aldeia. Toma-se um par de toras dentre os vários que
jazem diante da casa de Witi' e faz-se a corrida, dando-se várias
voltas no caminho circular. Normalmente essa corrida é seguida
de urna corrida de varas. Sao duas varas de canajuba, de cerca de'
um metro, as vezes ornadas na ' extremidade superior¡ por um pendente terminado com um tufo de; fibras· ou com penas, que sao
levadas na mao por um corredor de cada metade, seguras pela
extremidade inferior. Quando o corredor comec;a a perder terreno,
entrega a vara para um companheiro da mesma metade. Há ainda
um terceiro tipo de corrida, que é realizada sem toras ou varas.
Participam, de cada vez, dois ou tres corredores de metades diferentes. Correm do ponto mais alto da aldeia para o mais baixo,
passando através do pátio. Normalmente os corredores cessam de
correr quando um deles se destacou evidentemente dos outros, continuando a andar, a partir daí, em direc;ao ao ribeirao, onde tomam
banho. Como é a corrida que precede imediatamente o banho, é
a última delas a· ser realizada.
Cada aldeia geralmente tem mais de urna casa de wlti', onde
terminam as corridas de toras ou de varas. Witi' é um menino ou
menina, que ainda nao alcanc;ou a puberdade, associado a um
grupo de sexo oposto. Geralmente numa aldeia há uma menina
w'ifi associada aos homens adultos; urna outra menina w'iti associada aos meninos; e urn menino wltl associado as mulhercs
( crianc;as e adultas). A casa onde mora urna crianc;a ~ltl está
aberta ao grupo associado com ela. Seus componentes aí podem
comer, descansar, conversar, como se estivessem na própria casa
materna. Normalmente isso acontece nos dias em que, dada a rea-
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liza<;ao de um rito importante, todos permanecem na aldeia. Todo
mundo deve respeitar as crian<;as wltl; nao se deve brigar na
presen<;a delas. Elas nao podem agredir, e nem ser agredidas,
mesmo ritualmente. Esse comportamento se mantém mesmo depois de deixarem de ser wltl. Seus pais nao devem se zangar, e
sofrem com paciencia a presen<;a de estranhos na sua casa e a despesa que isso lhes traz. Darei maiores detalhes sobre wltl quando
dese rever os ritos associados a essas crian<;as (cap. V, 1O. O).
S. O.

Atividades de subsistencia

O território dos índios Krahó tem urna altitude que varia
mais ou menos entre 200 e 500 metros, sendo rriais alto a sudeste.
e cortado por inúmeras correntes d'água permanentes que fluem
para o Rio Vermelho ou para o Manoel Alves Pequeno. A ·n ao
ser esses dois últimos, que bordejam o território, os demais rios
e ribeiroes nao sao navegáveis, podendo, qualquer um deles, na
estac;ao seca, ser atravessado a vau. O relevo do território se caracteriza pela presen~ de eleva<;óes de cimo chato e de área variável,
com encostas talhadas a pique, formando nao raro morros e longas
montanhas com vários patamares, como se fossem urna escada.
O clima é quente, com chuvas que predominam durante os
meses de outubro a abril. Quase nao chove no período de abril
a outubro. A temperatura é mais ou menos constante. Por isso,
o que marca realmente as esta<;óes, para os sertanejos da regiao,
é a alternancia entre chuva ~'@Stio. Ao período chuvoso chamam
de "inverno" e ao seco, de "verao". Também para os Krahó essa
alternancia é muito importante, influindo em suas atividades de
ca<;a, de pesca e de agricultura, e se refletindo em símbolos componentes de seu sistema ritual.
Quanto a vegeta<;áo, a área se caracteriza pela predominancia
do cerrado, ficando as florestas reduzidas a estreita moldura que
acompanha o curso dos rios e ribeiroes. O cerrado se caracteriza
pela presenc;a de dois estratos de vegeta<;ao: urna camada mais
baixa, herbácea, contínua ou em tufos, e outra camada constituída
de arbustos e de árvores mais ou menos esparsos. A parte arbustiva e arbórea se caracteriza pelos seus troncos e galhos retorcidos,
de casca grossa e gretada, folhas grandes e coriáceas. O cerrado
ocupa os terrenos que se estendem entre urna e outra corrente
d'água e os cimos chatos das montanhas escalonadas.
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A procura de frutos comestíveis silvestres é tarefa das mulheres, que a fazem geralmente em grupos. As principais frutas
silvestres consumidas pelos Krahó sao o buriti, a bacaba, o oiti,
o caju do cerrado. Além disso, consomem frutas que foram plantadas pelos civilizados nas vizinhan<;as do Posto Indígena, nos arredores de um Posto abandonado e nas sedes das antigas f azendas
e moradas de sertanejos: manga, goiaba, laranja, lima, caju. Há
urna série de outras frutas que colhem, mas que nao existem em
tao grande quantidade quanto as já citadas: a buritirana, a mangaba, o bacuri, o piqui, a bruta, a piac;ava. Parece que o período
mais rico em frutos é aquele que abrange o final e o princípio do
ano. Dizem os Krahó que tem o cuidado de utilizar para a confecc;ao de suas toras de corridas apenas os exemplares machos de
buriti, poupando os buritis fe meas por causa de seus frutos. O
babac;u nao é quase consumido pelos Krahó, que nao o possuem
em seu território; guardam. ~uas amendoas, que obtem mais longe,
presas por um fio de algodáo e as usam menos para come-las do
que para produzir o sumo com que fixam a tinta de urucu ao
corpo. Fervem também as amendoas em água, retirando o óleo
que flutua sobre ela, que usam nos cabelos.
Os Krahó distinguem muitas variedades de abelhas, sendo a
coleta do mel urna atividade dos indivíduos do sexo masculino.
Dos vegetais silvestres nao aproveitam apenas os frutos comestíveis. Há outros recursos vegetais que coletam com os mais
diversos fins. Assim, tiram a canajuba para fazer flechas ; o imbé,
para fixar o pau-roxo na canajuba, ao confeccionar flechas ou para
tranc;ar com fitas de talo de buriti na ornamenta<;ao de bordunas
e buzinas; o pau-de-leite, com cujo sumo fixam o carváo sobre a
pele; o jenipapo, para pintura do corpo em azul-escuro; o tucum,
para fazer corda. A coleta desse material, quando <leve ser utilizado em trabalhos masculinos, é feita pelos homens.
A pesca nao ocupa um lugar importante na alimenta<;áo
Krahó. e realizada sobretudo durante a esta<;ao seca, quando as
águas dos ribeiróes estao baixas e correm vagarosamente, permitindo assim que sejam aplicados com sucesso vegetais tóxicos como
o timbó e o tingui. Os Krahó pescam também simplesmente com
arco e flechas e, além disso, com anzol. Em minhas notas de
campo nao há referencia a barragens feítas pelos índios por
ocasiao das pescarías realizadas com o auxílio de tóxicos, tal como
acontece entre outros grupos tribais. O sumo do timbó ou do
tingui vai descendo lentamente junto com as águas do ribeirao,
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e os índios, em grupos, vao descendo o ribeirao junto com o tóxico,
capturando os peixes que afloram e que come~am a boiar de lado.
A pesca com arco e flecha, que parece rara, deve ser realizada
no período seco, quando as águas estao claras, nos ribeiróes mais
caudalosos; o pescador atira flechas de cima de urna árvore que
se debru~a sobre o rio, geralmente urna gameleira, cujos frutos
atraem os peixes. O uso do anzol permite a pesca também na
esta~ao chuvosa. Quando o índio nao dispóe de fio de nylon,
utiliza finos cordéis de tucum. Sendo todos os ribeiróes de seu
território pobres em volume d'água, os peixes apanhados pelos
Krahó nao pertencem as espécies de grande porte. Sao mais comuns o piabanha, a traíra, o pacu e peixes menores, como o cará.
Bem mais importante para a alimenta~ao pos Krahó é o seu
esfor~o aplicado na ca~a. Entretanto, os animais se tomara cada
vez mais difíceis de ser capturados, devido ao decrescimento progressivo de seu número, dada a ocupa~ao da regiao pelo gado
dos civilizados e a concorréncia pela ca~a que os sertanejos fazem
aos índios. Os animais mais comumente encontrados pelos Krahó
sao aqueles de pequeno porte: mambira (pequeno tamanduá),
quati, macacos, tatu, tatupeba, diversas variedades de veado. Muito
mais difíceis de serem encontrados sao a ema, o caitetu, o tamanduá-bandeira. O porco-queixada está praticamente desaparecido.
Durante a esta~ao seca os índios preferem ca~ar na mata. Durante
as chuvas preferem, porém, o cerrado, pois as florestas, em tal
período, estao cheias de cobras que póem em risco a vida dos
ca~adores. Além disso, o cerrado fica mais úmido e passa a ser
mais freqüentado pelos animais. A ca<;ada se torna mais fácil
durante a esta<;ao chuvosa, pois os rastros dos animais ficam nítidos no chao, se por acaso saem de seus abrigos para caminhar
depois de urna pancada de chuva.
Nao é preciso dizer que os Krahó conhecem perfeitamente
quais os animais que freqüentam a mata e quais freqüentam o
cerrado; quais os que costumam andar a noite e quais os que andam de dia. Conhecem quais as plantas preferidas pelas várias
espécies de animais, o que parece servir de fundamento a certos
meios mágicos para capturá-los. Tudo parece indicar que os índios
Krahó gozam de um certo conhecimento da ecología da sua regiao,
sabendo a associa~ao de certas espécies animais coro espécies
vegetais e que animais poderao ser encontrados, e onde, em cada
período do ano ou do dia. Parecem mesmo associar os animais
que correm muito ao cerrado e os maus corredores a floresta,
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se atentarmos para um de seus mitos: o da festa dos bichos (cap.
V, 10 . 3).
As ca~adas atuais dos Krahó se fazem coro o uso de espingardas, as quais sao de tipo bem antiquado, isto é, sao carregadas
pela boca. Mas, assim mesmo, poucas sao as armas de fogo de
que os índios dispóem. Num trabalho anterior (MELATTI, 1967:
p. 142) mostrei que em tres aldeias, a do Pos to, a de Boa Uniao
e a de Serrinha, o número de espingardas era de 25 , 1O e 6, respectivamente, no ano de 1963, enquanto o censo que realizei em
1962/ 63 apresentava, para as mesmas aldeias, 52, 35 e 32 indivíduos do sexo masculino e acima de 14 anos de idade, isto é,
aqueles aptos para manejá-las. Muitas vezes, portanto, há urna só
arma dentro de urna casa; embora · tenha um só proprietário, é
utilizada por mais de um indivíduo. Pode acontecer, portanto, que
vez por outra, nao havendo nenhuma espingarda em casa, algum
homem saia de arco. Geralmente, entretanto, o arco é utilizado
por meninos. Na etapa ·de pesquisa de campo que realizei em
1971 pareceu-me haver um maior número de espingardas de
balas calibre 22.
O cachorro está geralmente presente nas ca<;adas, tanto as
coletivas, como as individuais. Sao muitos na aldeia. Cada um
deles tem seu proprietário e possui nome próprio em portugues ou
em Krahó. Vivem constantemente com fome, pois pouco lhes é
dado a comer além de ossos. Disseram alguns informantes que
os índios dao preferéncia as f émeas, pois os machos, no tempo
do cio, que se dá na esta~ao seca, mostram pouca vontade em
perseguir a ca<; a. As habilidades de cada cao sao bem conhecidas:
o que é bom para perseguir pacas, o que é bom para tatu, etc.
Constantemente xingados e enxotados quando estao dentro de casa,
os caes recebem, porém, alguns sinais de considera<;ao por parte
dos índios: nao os espancam, a nao ser dar-lhes urnas pancadas
para afastá-los da casa quando se tornam importunos, pancadas
essas cuja for<;a diminui na razao direta da fraqueza e da velhice
do cao. Nas ca~adas de anta, os caes sao ati~ados atrás do animal,
que fica sendo esperado pelos índios nas carreiras em que deverá
passar. Também na ca~a notuma se usa o cachorro, quando nao
se trata de ca<;a de espera, que só se realiza nas noites de lua,
porque os Krahó até recentemente nao possuíam lanternas elétricas.
Nas ca<;adas .individuais, o ca<;ador leva o animal capturado
para a casa onde mora, onde é dividido; dependendo do tamanho
do animal, outros parentes do ca~ador, que nao moram em sua
casa, podem receber urna pequen a parte da presa. Nas ca<;adas
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coletivas, entretanto, cada animal cac;ado é levado para o local,
fora da aldeia, de onde sairá a corrida de toras. Antes de se
iniciar a corrida, os animais mortos sao partidos ao meio, simetricamentc, sendo urna parte para cada metade (do par de metades
em que estiverem divididos os índios da aldeia durante este día);
as partes entregues a cada metade serao divididas ali mesmo entre
os seus membros participantes da cac;ada. Retornam entao todos
para a aldeia, correndo com toras, enquanto os mais velhos ou
os muito jovens conduzem as armas e os pedac;os de carne pertencentes aos corredores.
Há urna série de recursos mágicos, em cujos detalhes nao
entrarei aqui, que os Krahó utilizam nao só para prever os resultados da cac;ada como para produzir exito na mesma. Também
podem prever esses resultados através de sonhos'.
Tanto os Krahó como os civilizados póem fogo no estrato
herbáceo do cerrado durante o período da estac;ao seca. Os sertanejos, ao fazer isso, tem por objetivo extinguir as folhas secas e
os talos duros do capim, a fim de permitir ao gado servir-se melhor
dos novos brotas. Os civilizados püem fogo no cerrado somente
até agosto ; daí por <liante evitam faze-lo, pois isso favorecerla o
crescimento e expansao de um vegetal, conhecido na regiao com
o nome de "erva", que envenena e mata o gado. Minhas anota~es
de campo nada dizem a respeito das razóes por que os índios
também póem fogo no cerrado; disse-me um civilizado da área qu~ .
eles assim fazem para ver melhor o rastro dos animais e andar
mais desembarac;adamente. Que o fogo tem como urna das finalidades !impar o cerrado, a fim de se usar mais facilmente seus
recursos, parece ser confirmado por um trecho de um mito Krahó
em que o herói Kenkuna encontra urna ema, que estava queimando o capim do cerrado, para limpá-lo e encontrar as frutas
de pati; encontra urna seriema, que punha fogo no cerrado para
espantar os gafanhotos, a fim de come-los; dá com um quati, que
fazia fogo dentro da floresta com o objetivo de abrigar as minhocas a saírem do chao para ele comer; ve o macaco por fogo
na floresta para poder pegar livreme'1te as frutas de pati e de
jatobá; o mesmo f azia a anta, para conseguir frutas de jatobá
(SCHULTZ, 1950 : p. 102-03) . Este trecho, um tanto modificado,
também faz parte de outra versao do mesmo mito que apresento
mais adiante (cap. V, 2 . O.).
Os Krahó usam também o fogo para capturar morcegos.
Estes vivem em tocas em forma de chaminés, situadas nas bordas
dos morros que tem suas encostas talhadas a pique. Os índios
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fazem um fogo de palha na parte inferior da toca, de modo que
os morcegos caiam asfixiados. Urna boa parte deles foge, mas
muitos ficam nas maos dos índios, que imediatamente os Ievam a assar nas ped~as aquecidas que tem preparadas de antemao, onde permanecem muito pouco tempo, pois, sendo muito
pequenos e tenros, correm o risco de se queimarem demasiado.
Os morcegos sao entao levados para a aldeia em cestos, tendo sua
pele e entranhas retiradas no momento de serem ingeridos com
ajuda de sal e pimenta. Disse-me um informante que os morcegos tem mais gordura durante a estac;ao chuvosa.
:i:: também nas encostas verticais dos morros da regiao, em
pequenas cavidades, que as araras fazem seus ninhos. Atualmente
elas sao procuradas pelos Krahó para serem vendidas aos comerciantes das pequenas cidades próximas, que as enviam para os
grandes centros. No mercado, a chamada arara-preta alcanc;a
prec;os mais elevados do que as variedades vermelha e canindé.
Os índios apanham os filhotes ainda semi-emplumados, entre novembro e janeiro. A partir <leste mes já sabem voar e se toma
difícil apanhá-los no ninho. Um indivíduo sozinho nao pode capturar um filhote de arara, pois, para alcanc;ar a cavidade onde
se aloja o ninho, é preciso levantar um tronco fino e reto, as
vezes de mais de vinte metros, por onde sobe um menino ou
rapaz, que faz, a medida que vai subindo, degraus de taboca,
amarrados ao tronco com palha nova de buriti, e, apoiando os
pés nos novos degraus, faz mais outros até chegar ao ninho, onde
pega o filhote ou filhotes, amarra-os com palha de buriti e desee
com eles. Os filhotes de arara sao criados pelos índios até estarem
completamente emplumados, quando sao, entao, vendidos. Os
Krahó pouco utilizam atualmente as penas de arara em seus enfeites. Mas no passado a ornamentac;ao de seus artefatos deve
ter sido muito mais rica e provavelmente suas necessidades de
penas nao deveriam ser completamente satisfeitas apenas com
o aba ter de araras adultas: nao seria impossível que criassem algumas para obter suas penas. Aliás, o pr6prio mito da origem
do fogo (cap. V, l O. 3) se inicia com urna tentativa de apanhar
filhotes de arara no ninho.
Atualmente os Krahó nao mais abandonam a aldeia para um
período de cac;ada depois de realizado o plantío. Segundo um informante, é a criac;ao de parcos e galinhas que os impede de
fazer isso, pois tem de tomar conta des~es animais. Os parcos
e galinhas vivem saltos, a procura de alimento, dentro e nos
arredores da aldeia. Sao, como os caes, objeto de propriedade
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individual. A carne de porco e de galinha é utilizada nos períodos
em que a ca<;a rareia ou entao nos días em que, devido as exigencias de um rito qualquer, os indivíduos devem trocar alimentos
entre si. Tratando-se de dádivas, nao é de bom-tom, segundo a
etiqueta indígena, que falte carne nos alimentos oferecidos; como
o mau exito na ca<;ada é atualmente um acontecimento muito corriqueiro, muitos se veem for<;ados a matar algum frango ou um
pequeno leitao para participar devidamente do rito. Em algumas
casas se nota a presen<;a de papagaios; em outras, a eventual
presenc;a de filhotes de arara, de mutum, de ema, de tucano, a
espera de quem os compre. As vezes, correndo atrás de alguma
galinha choca, entre seus pintinhos, se veem também uns filhotes
de jacu, provenientes de ovos colhidos por algum ca<;ador.
Há muito tempo os Krahó ié'm tentado, individualmente, a
cria<;ao de gado, no que nao tem sido bem sucedidos. Num outro
trabalho (MELATTI, 1967) mosttei como desde os primeiros contactos até a atualidade qs · Krahó furtam gado dos civilizados. Furtam também das fazendas de .cria<;ao de propriedade do ex-SPI
e atuál FUNAI. Entretanto, as· tentativas de cria<;ao de bovinos
por iniciativa dos próprio's índios datam de muito tempo. Na segunda metade do século pas~ado existiu um chefe entre os Krahó,
chamado Major Tito, que possuía gado. Até hoje alguns Krahó
mantem urna pequena cria<;ao. de gado, cujo total talvez nunca
tenha chegado a ultrapassar o número de cinqüenta. Entretanto,
o cuidado desses animais está entregue a vaqueiros civilizados
que recebem como recompensa de seu trabalho a quarta parte das
crias, tal como ordena a tradic;ao sertaneja da regiao. Nos últimos
anos, a antropóloga Vilma Chiara tem experimentado fazer com
que os Krahó ampliem sua criac;ao de gado de modo a fazer face
a carencia alimentar gerada pela escassez cada vez maior de animais
de cac;a. Doou a aldeia do Posto cerca de 25 reses e, alguns anos
depois, obteve 250 cabec;as para doar a mesma aldeia e também
a de Cachoeira. U m surto de aftosa e o abate do gado por habitantes das outras aldeias, despeitadas por nada terem recebido,
logo fez decrescer fortemente o número de reses. Esse gado deveria ser administrado coletivamente pelos próprios índios. Mas
as próprias aldeias proprietárias fizeram um intenso abate e boje
o gado doado se reduz a urnas poucas cabec;as.
J;: a agricultura a principal fonte de subsistencia dos Krahó.
As técnicas nela empregadas em pouco ou nada diferem daquelas
dos civilizados da regiao. Trata-se da agricultura de coivara, imperante em todo o Globo na zona tropical. Este tipo de agricul-
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tura se realiza em terras de vegetac;ao florestal, sendo que na área
habitada pelos Krahó tais terras somente se encontram nas margens
das correntes de água. O preparo dos novos lotes a serem plantados se inicia na esta<;ao seca. Em junho come<;a-se a "brocar",
isto é, a cortar a vegetac;ao mais baixa no interior da floresta.
Em julho tem início a derrubada, ou seja, o corte das árvores. A
vegeta<;ao da área assim desbastada fica a secar, devendo ser queimada antes que se iniciem as chuvas; assim, a queimada se faz
em agosto ou em setembro. Os grandes troncos carbonizados ficam
estendidos no chao, no local mesmo em que caíram; os caules mais
finos, os galhos, os garranchos que .nao queimaram bem, sao ajuntados em grandes montes e novamente queimados: é a coivara.
Após a coivara, entre os civilizados, . providencia-se a construc;ao,
em torno da roc;a, de urna fbrte cerca de madeira, de modo que
impe<;a a invasao tanto do gado bovino como de outros animais
domésticos. Entre os índios, na maior parte dos casos esta cerca
nao é feíta, pois suas roc;as sao geralmente cultivadas em locais
afastados das aldeias, onde vivem os porcos e as galinhas, e, havendo pouco gado bovino dentro do território indígena, é possível
lavrar áreas fora do alcance do mesmo.
O plantío se inicia antes mesmo que caiam as primeiras chuvas,
o que geralmente acontece nos comec;os de outubro. Nao posso
dizer com exatidao a ordem em que os diversos vegetais sao cultivados; de qualquer modo, esta ordem nao é rígida, podendo certas
plantas, tais como o milho ou o arroz, serem semeadas na mesma
ro<;a por mais de urna vez, separadas as semeaduras pelo espa<;o
de urnas poucas semanas. O milho é urna das primeiras plantas
a serem semeadas. Um informante distinguiu dois tipos de milho
atualmente plantados pelos Krahó: póh'impéi (milho-branco) e
póhlli ( milho comum). As sementes de milho utilizadas no plantio
sao as do centro da espiga, nunca as das extremidades. Urna vez
presenciei o plantío de milho num terreno já utilizado anteriormente para a lavoura (urna capoeira). As covas foram abertas
com urna distancia entre um e dois passos urna da outra. Em
cada cova foram depositados quatro graos de milho e dois de fava.
Nas covas que nao receberam fava, foram colocados cinco graos
de milho. O milho comum já come<;a a ser consumido em janeiro,
ainda verde, assado nas espigas; depois de seco os índios nao
mais o utilizam, deixando-o para ser vendido. Quanto ao milho-branco, guardam-no para ser consumido no~ períodos de resguardo.
O arroz é um dos principais generos plantados pelos Krahó
e difícilmente se pode dizer qual tem proeminencia na alimen-
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tac;ao desses índios: se o arroz, se a mandioca. ~ chamado aroihi
e se distingue em algumas variedades. Comumente os índios falam
num arroz " ligeiro", que cresce rapidamente, e num outro, o "tardao" , de desenvolvimento mais demorado. Em marc;o de 1967,
por exemplo, estava-se colhendo o arroz "tardao", plantado em
setembro do ano anterior. No final de dezembro de 1964 tive
a oportunidade de assistir a um mutirao para semear arroz na
roc;a de um índio da aldeia do Posto. O arroz era depositado
nas covas com menos cuidado na sua contagem do que o milho;
em cada cova caíam tres, cinco, oito sementes. Para fechar as
covas os índios utilizavam um instrumento constituído de um comprido pau terminado em forquilha, na qual se amarrava transversalmente um outro pau; com tal instrumento se puxava ou empurra va a terra para as covas. Na roc;a em que -en tao se semeava
o arroz já se tinha plantado a mandioca, bem como o milho juntamente com a fava. Segundo alguns informantes, é bom plantar o
arroz em janeiro, para poder ser colhido na estac;ao seca, quando
pode ser melhor preservado, devido a ausencia das chuvas. Segundo um outro índio, nos terrenos muito próximos da água só
deve ser semeado em fevereiro, pois de outra forma cresce demais,
os pés se quebram e os pássaros o comem. Mesmo assim, algum
arroz é semeado logo que se comec;a o cultivo, de modo que em
janeiro os índios, sem mais nenhum genero proveniente de suas
próprias roc;as desde setembro, tem algum para consumir. O arroz
que colhem e consomem em janeiro nao está ainda bem amadurecido: é retirado dos cachos, aquecido nas panelas de ferro, ou
seja, amadurecido de modo artificial, depois levado aos pilóes.
onde perde a casca; só en tao é fervido ·e consumido.
O período próprio para plantar a mandioca parece bem prolongado. Precede o plantío do arroz, mas ainda em marc;o vi um
índio carregando talos de mandioca para plantar. O nome dado
pelos Krahó a mandioca é khior; a macaxeira (aipim) recebe
entre eles o nome de khi"orpéi. Tanto de urna como de outra conhecem algumas variedades. Os Krahó cultivam pelo menos urna
variedade de khi"or, que nao é macaxeira, mas que também nao
é venenosa. Trata-se da mandioca chamada pelos civilizados de
xutinga. As variedades de kh"ior demoram cerca de dois anos para
atingirem o tamanho ótimo para serem colhidas. A mandioca
se desenvolve melhor nos terrenos secos. Ela é utilizada pelos
Krahó da mesma maneira que o é pelos sertanejos da regiao, excluindo-se a confecc;ao dos paparutos. Fabricam a farinha de puba
( neste caso é necessário que as raízes sl!jam deixadas na água por
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cerca de quatro dias, antes de serem desmanchadas e espremidas)
e a farinha seca (cujas raízes nao ficam de molho, mas sao passadas em raladores feítos de lata de querosene). Para retirar o
suco venenoso da maqdioca e a tapioca, os Krahó se utilizam de
tipitis fabricados com a casca dos talos de buriti. A mandioca
também é consumida sob a forma de beijus, assados no fundo
das panelas de ferro ou na cinza, de "grolado" ou "engrolado"
( massa da mandioca cozida em panela sem perder toda a sua
umidade, como se fosse farinha retirada no meio do processo de
torragem). O consumo de beijus é mais comum do que o de·
farinha. A mandioca, como o arroz, é o último genero alimentício dos Krahó a terminar, o que acontece para a maioria no mes
de setembro. Aqueles que possuem mandioca em suas roc;as depois desse mes devem suportar os pedidos dos demais. Os índios
costumam entao comprar aos civilizados parte da mandioca que
ainda tem enterrada nas suas roc;as.
O inhame nao tem atualmente muita importancia na alimentac;ao dos Krahó. Dao-lhe o nome de kréro. Conhecem diversas
variedades. Urna delas é denominada ró?ti, isto é, "sucuriju", porque dá urnas raízes muito compridas e enroladas em hélice. Outra
se chama r6pkhrii, o que significa "cabec;a de cachorro", dizendo
os índios que sua raíz tem mesmo esta forma. Urna terceira variedade se denomina kukhr"itkré, ou seja, "ovo de anta"; os índios
justificam este nome, dizendo que suas raízes se parecem com os
testículos do tapir. Ainda outras, huhi, dá um tubérculo em cada
ponla da raíz de modo que um só pé produz um monte de inhames.
Como o inhame, a batata-doce ocupa um lugar secundário na
alimentac;ao dos atuais Krahó. Dao-lhe o nome de yót e distinguem algumas variedades: kaprankré, isto é, "ovo de jabuti", pois
se parece com os ovos desta espécie de animal; yóthokti, que é
urna batata cuja casca produz um suco leitoso; yótt"ikti, ou seja,
"batata-preta", pois sua polpa é escura. Poderiam ser citadas
outras variedades. Os Krahó conhecem também a técnica de fazer
farinha de batata. As batatas-doces sao assadas sob pedras quentes, protegidas com folhas de pati, banana ou banana-brava. Depois sao descascadas. Em seguida sao piladas ou simplesmente
esfareladas com a mao. A farinha é posta ao sol para secar e
está pronta.
A abóbora recebe o nome de kukonkahek ( kukon significa
" cabac;a", enquanto kahiik significa "falso'\ "parecido", "pseudo";
a abóbora é, pois, urna pseudo-cabac;a). A melancia (pratxi) amadurece justamente no período de penúria da dieta Krahó; urna vez
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visitei, em dezembro de 1963, a aldeia de Serrinha e encontrei
seus mo rado res quase que reduzidos a comerem unicamente melancia.
Os Krahó cultivam diversas variedades de banana ( panéintxo ) ,
entre outras a nanica ( nanikti ); a que na regiao chamam de prata,
mas que no sudeste do Brasil é conhecida como mac;a ( pradré);
a vermelha ( khekaproti) ; urna variedade grande ( pa?hiti, o mesmo termo po r que se chama o chefe de aldeia) . Como todas as
pl antas cultivadas que nao sejam o arroz e a mandioca, a banana
nao é muito comum na alimentac;ao Krahó, aparecendo nas casas
somente de vez em quando. Parece que a técnica de seu cultivo,
entre os Krahó, difere da dos civilizados. Um sertanejo da regi ao
me mostrou como um índio Krahó lhe tinha ensinado a plantar
su as bananeiras: ao invés de depositar a muda na cova no sentido
vertical, o Krahó lhe recomendara que daí por <liante dispusesse
as mudas no sentido horizontal, pois nessa posic;ao, em vez de
brotar urna só bananeira, brotariam duas.
Os Krahó cultivam também outras frutas, como o mamáo
( 1na' mao ) , o ananás ( nana), o melao.
O cultivo do feij ao (pódnyú?tol) , do andu ( éiduré) é mais
raro. O kupa, cipó comestível, nao parece ser mais cultivado.

Entre os vegetais nao comestíveis cultivados pelos Krahó se
contam as cabac;as ( kukon) . Sao cultivadas tanto na roc;a quanto
no perímetro da aldeia. Utilizam-nas como recipientes para
guard ar água e sementes; serradas ao meio tomam a forma de
cuias, de que se servem para comer ; com etas se fazem . também
cuias, algumas minúsculas, que se utilizam em certos ritos. Coro
as pequenas cabac;as se fazem apitos de quatro furos; as pontas
da cabac;a sao empregadas na confecc;ao de um cinto, o txl, ao
mesmo tempo ornato e instrumento musical, constituído de um
cinturao de algodao de onde pendem muitos fios, terminados,
cada qual, co m urna ponta de cabac;a, e que chocalha quando
seu portador corre. Os cacos das velhas cabac;as, quando queimados, fornecem o carvao necessário as pinturas de corpo. Cultivam também o algodao ( katxetnf) , utilizado na confecc;áo de
ornamentos. O urucu é plantado no perímetro das aldeias. O
mesmo acontece com o tingui.
E mbora seja a principal fonte de subsistencia dos Krahó, sua
agricultura é feita em áreas muito exíguas. Cada roc;a está aos
cuid ados de urna família elementar. Segundo informantes sertanejo , o tamanho mínimo de urna roc;a para alimentar urna família
elementar duran te um ano <leve ser de tres tarefas, isto é, 75 / 100
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de hectare. Ora, as roc;as Krahó nem sempre alcanc;am esta superfície. Visitei, e.m dezembro .de 1963, un1 grupo de roc;as que estava sendo cultivado. A ma1or delas tinha cerca de dois hectares·
tinha esse tamanho porque estava sendo preparada com o auxíli~
de toda a aldeia, visto ser a roc;a do chefe. As superficies das
demais, em hectares, eram de 88/ 100, 50/ 100, 45/ 100, 39/ 100,
39/ 100 e 18/ 100. Vi, em outra ocasiao, urna roe; a de cerca de
40/ 100 de hectare. Em outra, urna roc;a de cerca de 13/ 100
de hectare que deveria fornecer alimento para duas famílias elementares. Mesmo que, além da roc;a nova, a família cuide também
do cultivo ~e urna capoeira, ainda assim a área cultivada, em muitos
casos, continua pequena. Deve-se acrescentar, também, que nem
sempre toda a superfície desbastada é semeada. O cultivo . se dá
num período em que a alimentac;ao é difícil: os generos plantados
nas roc;as anteriores já estao esgotados. A cac;a, no período chuvoso, é mais fácil, mas mesmo assim pouca é a carne que toca
a cada .um; nenhum Krahó pode se alimentar puramente de carne;
esta existe apenas na quantidade suficiente para dar um outro sabor aos alimentos vegetais. A fome desse período tira o estímulo
para plantar a roc;a e nem todos conseguem cultivar inteiramente
todo o terr~no . que d~sb~s~aram . Além do mais, sendo o período
em que os 1nd1os ma1s d1hgentemente deveriam trabalhar em suas
roc;as, parece ser um em que mais perambulam a procura -.de alimentos, nao somente nas atividades de cac;a, mas também entre
os civilizados, a procura de trabalho, pelo qual aceitam recompensa mesmo em generas alimentícios; ou conseguem alimento
em troca de produtos industriais que trazem quando retornam
d~ su~s viagens, as cid~des . Os indios reconhecem diferenc;as indiv1dua1s quanto a capac1dade de trabalho na roc;a : há os conhecidos
como bons trabalhadores e outros cuja pequena dedicac;ao aos
trabalhos agrícolas é sempre esperada. O pequeno rendimento <lestes a~eta duramente o trabalho de seus parentes consangüíneos
ou af1ns, que lhes sofrem os pedidos de alimentos e veem-se levados a doar parte do terreno desbastado para eles cultivarem
diminuindo assim a área disponível para plantar.
'
Quanto a divisao do trabalho nas lides agrícolas, <leve-se dizer
que a derrubada é tarefa masculina; parece que a mulher também
participa da etapa anterior, a da broca. Da coivara as mulheres
t~bém participara, juntamente com os homens. Quanto ao plantto, a mulher participa ativament6 desta f~se, mas é difícil dizer
~u~ ~spécies vegetais devem ser plantadas exclusivamente pelos
1nd1v1duos de cada sexo. Na colheita, também a distin~ao de sexos
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nao é acentuada. Como a ro9a depois de plantada fica aos cuidados da mulher, aqueles vegetais que podem ficar guardados no
chao, sem urna data de colheita rlgorosamente fixada, como a mandioca, sao geralmente colhidos por ela. Na ro9a geralmente se
constrói um pequeno abrigo onde se guarda a colheita de cereais,
como o arroz, o andu. O arroz pode ser guardado em paneiros.
A fava, em caba9as.
Os Krahó costumam utilizar o trabalho coletivo nas diversas
fases das tarefas agrícolas : tanto na derrubada, como no plantio
e na colheita. Tal trabalho coletivo pode ser identificado com o
mutirao dos sertanejos brasileiros e de outros grupos indígenas.
Os Krahó, entretanto, poem a sua marca nesta institui9ao, fazendo
com que os participantes de um trabalho coletivo sejam de urna
mesma faixa de idade, em certas ocasioes, do mesmo sexo, em
outras, ou da mesma metade. Nessas ocasioes, a família elementar
proprietária da ro9a oferece urna refei9ao, na própria ro9a, aos
trabalhadores, na qual a carne deve sempre estar presente.

6 . O.

Parentesco

Na organizat;ao familial dos índios Krahó podemos distinguir
tres unidades: a família elementar, o grupo doméstico e o segmento
residencial. A família dementar dispüe de urna ro9a, de onde tira
alimento para seus membros. Todo animal ca9ado por um homem
ou todo peda90 de carne que recebe na partilha dos animais abatidos numa ca9ada coletiva é levado para sua família elementar.
Tudo o que um homem produz ou compra visa antes de tudo a
manuten~ao dos membros da família elementar. Normalmente,
urna família elementar partilha de urna casa junto com outras famílias; entretanto, parece que nenhuma espalha seus pertences
pela casa inteira, mas os concentra num canto. Embora urna mulher, quando cozinha, sirva o alimento a todos os habitantes da
casa, cada f amília elementar forma um grupinho separado para
comer.
Como a residencia segue a regra da uxorilocalidade, cada casa
é ocupada por várias famílias elementares, cujas mulheres sao aparentadas entre si por linha feminina. Essas famílias elementares que
ocupam urna mesma casa constituem um grupo doméstico. Os grupos domésticos que parecem ser mais bem articulados sao aqueles
em que o sogro dos homens da casa ainda está vivo. O sogro coordena o trabalho dos genros. Nao raro as fami1ias elementares
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pertencentes ao mesmo grupo doméstico tem ro93s contíguas, embora isso nao constitua uma regra obrigatória.
Quando urna ou mais f amílias se destacam de um grupo doméstico, constroem su~ casa ao lado do primeiro. Os grupos domésticos que tem uma origem comum constituem um segmento
residencial. Urna das características do segmento residencial é a
exogamia, embora isso nao seja explicitado pelos próprios índios.
De fato, nao registrei nenhum casamento entre pessoas nascidas no
mesmo segmento residencial. Se urna familia elementar ou um grupo doméstico se transfere para urna outra aldeia, tenta construir sua
casa na mesma posi9ao, segundo os pontos cardeais, que seu segmento residencial ocupa na aldeia de origem. Toda vez que urna
aldeia muda de lugar, procura-se construir cada casa na mesma
posi9ao, segundo os pontos cardeais, que ocupava no lugar anterior.
Cada indivíduo Krahó aplica um termo equivalente a "pai"
(ítxü) a todos aqueles indivíduos que podem manter ou mantem
rela9oes sexuais com a sua genitora. Do mesmo modo, aplica
um termo equivalente a "mae" (ítxe) a toda mulher que pode manter ou mantém rela90es sexuais com seu genitor ou genitores ( uma
vez que os Krahó admitem que mais de um homem pode gerar
a mesma crian~a). Chama por termos equivalentes a "irmao"
(itó) e "irma" (itoí) a todos os filhos e filhas das pessoas a
quem chama de "pai" e "mae". Chama de "filho" ou "filha"
( ikhra) a todos os indivíduos gerados por seus "irmaos" do mesmo
sexo. Aos filhos e filhas de "irmaos" do sexo oposto aplica o
mesmo termo que usa para os filhos ou filhas do "filho" ou da
"filha" (itamtxua). Aos indivíduos a que suas "maes" chamara
de "irmao" aplica o mesmo termo por que chama aos "pais" de
seus "pais" e "pais" de suas "maes" (keti). As mulheres a que
seus "pais" chamam de "irmas", aplica o mesmo termo por que
chama as "maes" de suas "maes" e "maes" de seus "país" (tli). Se
um indivíduo chama a outro por um determinado termo, chamará
pelo mesmo termo a todos seus "irmaos" do mesmo sexo. Por conseguinte, essa terminología pode ser estendida indefinidamente até
alcan9ar todos os Krahó. Como os Krahó dizem que nao se casam
com parentes consangüíneos, o matrimonio de qualquer indivíduo
seria impossível se considerassem como parentes a todos os indivíduos a que aplicam esses termos. Mas tal nao é o caso. Um
Krahó s6 evita rela~ües sexuais com as parentas mais próximas,
entre as quais inclui todas as mulheres nascidas no seu segmento
residencial original. Assim, cada indivíduo tra9a mais ou menos
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arbitrariamente os limites do seu grupo de parentes consangüíneos,
dentro do qual estao necessariamente os indivíduos nascidos no
mesmo segmento residencial em que ele também nasceu. Cada
homem chama de "esposa" todas as mullieres com quem acha
que pode ter rela<;Oes sexuais. E geralmente chega a ter relac;óes
sexuais corr.. grande número delas, pois, apesar do casamento ser
monogamico, os homens e mulheres solteiros tem plena liberdade
sexual, e aos indivíduos casados se oferecem muitas ocasióes em
que podem manter rela96es extraconjugais. Urna vez que cada
homem chama de "esposa" a todas as "esposas" dos demais homens nascidos no mesmo segmento residencial, isso leva a terminologia de parentesco a tomar a feic;ao do tipo Crow: cada homem
chama de "filho" e "filha'' aos filhos e filhas de seus tios maternos, enquanto que chama de "pai" e pelo termo equivalente a
tia paterna aos filhos e filhas das tías paternas.
Nao entrarei em detalhes sobre os termos de parentesco de
afinidade. Para os objetivos deste trabalho é mais importante dar
algumas informac;óes sobre o comportamento entre afins. Quando
se casa, um homem passa a dever prestac;óes matrimoniais aos parentes da esposa. Deve dar bons presentes ao pai e a mae da
esposa e também aos irmaos, irmas e tios matemos dela. Normalmente, esses presentes sao espingardas, panelas, f acoes. Os paren tes mais afastados da esposa recebem dádivas de menor valor.
Esses presentes nao sao dados de urna só vez. Sua quantidade
e seu valor também nao sao estipulados com antecedencia. O
marido é um perene devedor, que paga os servic;os sexuais da
esposa, seus servi<;os de cozinha, seu trabalho doméstico, com presentes a seus parentes e também com servic;os. Nao somente ajuda
o sogro e os irmaos da esposa na roc;a, mas também tem a obriga9ao de sepultar os paren tes dela. Quando o casamento se desfaz,
por divórcio ou por morte da esposa, o marido tem de entregar
os presentes que os parentes da esposa acham que ele ainda deve.
Quando o casamento se desfaz por marte do marido, a esposa ainda
recebe preséntes dos parentes dele. Essas prestac;oes nao ocorrem
apenas no caso de matrimonios efeti vos, mas também fazem parte
das relac;oes fora do casamento. Se um homem deflora urna moc;a,
deve dar bons presentes aos parentes dela; se tem relac;óes sexuais
com determinadas mulheres, está sujeito a prestar pequenos servic;os ou dar presentes quando for solicitado. Por isso, nas aldeias
Krahó freqüentemente se realizam pequenas reunióes na periferia
da aldeia, de que participam os parentes de determinado homem
e determinada mulher, para acertar certas <lívidas. Em toda dis-
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cussao de um caso novo nao raro aparecem a tona <lívidas mais
antigas ainda nao saldadas, que fazem parte da argumenta;;ao e
contra-argumenta<;ao.
Existe a possibiliqade de um indivíduo transformar urna mulher que considera como parenta consangüínea numa "esposa",
bastando, para isso, comportar-se para com ela da maneira como
se comporta para com urna "esposa". Isso, normalmente, o homem nao faz com nenhuma parenta que considera muito próxima
ou pertencente .a seu segmento residencial, mas sim com mulheres
que situa na periferia de seu grupo de parentes. Como os Krahó
dizem que nao é possível ter rela9óes sexuais com parentes consangüíneos, tal rompimento do parentesco pode ser considerado
como um incesto. Entretanto, esse tipo de incesto nao sofre san<;óes sobrenaturais. As san9óes sao puramente "sociológicas". Assim, se, por exemplo, um homem deflora urna parenta, a indeniza9ao que deve dar é superior a que normalmente se espera por
esse ato. Além disso, quando transforma urna parenta numa afim,
deixa de receber gratuitamente alimentos dela. A san<;ao, portanto, seria ter mais urna afim. De fato, tudo o que um afim
faz por um indivíduo deve ser retribuído; alimentos que venham
a oferecer, um corte de cabelo, o choro por um parente morto.
Entre os parentes consangüíneos também existe um constante oferecimento de bens e servi9os, mas nao sao registrados na memória
para mais tarde serem cobrados.
No que tange aos consangüíneos, é possível fazer urna distin9ao entre parentes ligados pela procria9ao e parentes ligados pela
transmissao dos nomes pessoais.
Segundo os índios Krahó, o pai forma o corpo do filho pela
acumula9ao de semen no ventre da mae. Urna só cópula nao
basta para gerar um outro indivíduo. Caso urna mulher tenha
relac;óes sexuais com mais de um homem durante o período da
gravidez, todos sao considerados como tendo contribuído com seu
semen para a forma9ao do corpo da crianc;a. Por isso, todos
serao reconhecidos como seus genitores.
Parece que nenhuma restri<;ao tem o homem de respeitar durante o período em que está contribuindo para a gera9ao de um
novo indivíduo. Tres informantes, entretanto, afirmam o contrário,
mas nenhum deles concorda com os demais quanto as atitudes
que deve tomar o pai durante este período.
Entretanto, logo que a crian<;a nasce, o pai ( assim como a
mae) deve observar, durante um certo p.:;ríodo, um comportamento especial. Se a crianc;a tem mais de um genitor, a mae os
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aponta, para que todos cumpram as regras devidas. Este compormento especial consiste nao somente em restri<;oes alimentares,
como também em abstinencia sexual, proibi<;ao de fumar e redu<;ao
do trabalho. As várias evita<;oes rituais nao duram o mesmo
período de tempo, sendo suspensas urna depois da outra. Logo
após o nascimento, as restri<;Oes sao mais severas. O pai nao
pode comer senao milho-branco, batata-doce, inhame e coco
macaúba. Nao pode ingerir nenhum tipo de carne. Nao pode
fumar nem ingerir sal. Nao pode ter rela<;oes sexuais. Algum
tempo depois, pode comer outros vegetais e também carne de
certos animais. As carnes permitidas em primeiro lugar sao a de
boi, a do tamanduá-bandeira, a do tamanduá chamado mambira,
a da anta. Aloísio, da aldeia do Posto, referindo-se aos tres
últimos animais, afirmou que sao animais de pelo forte, que nao
cai; se o pai come de outros animais, seus cabelos ficam brancos.
Outro informante disse que o pai come carne de anta e de
tamanduá-bandeira porque sao animais fortes. As restri<;oes sao
severas enquanto o sangue da parturiente ainda nao tenha cessado completamente: mesmo que o filho nas<;a morto ou a mulher
aborte, o pai respeita as restri<;oes enquanto nao cessa o sangue
da mulher. A abstinencia sexual nao é suspensa tao cedo, sendo
mais longa para a mae do que para o pai. Alguris dizem que o
marido só se deita novamente com a mulher quando a crian<;a
já está engatinhando. Pedro Peno nos contou que a esposa de
Basílio ainda nao havia retornado a coabitar com o marido: sua
crianc;a, entretanto, já ficava de pé, embora nao andasse, e já
tinha os oito dentes incisivos. O retorno as rela<;oes sexuais,
entretanto, nao significa que todas as restri<;oes já estao supensas.
Joaquim, que tinha filhos de seis, cinco e dois anos, negou-se
certo dia a comer carne de arara, explicando que nao podía
também comer carne de mutum, pois tinha filhos pequenos. Até
a crian<;a alcanc;ar mais ou menos uns sete anos de idade, o pai
também nao mata cobras. Em certa ocasiao Chico Novo e Raul,
tendo encontrado urna cascavel, brincaram com ela, cutucando-a
com urna vara, pondo-lhe fogo no focinho, mas nenhum deles a
matou, pois o sangue da serpente teria entrado em seus filhos
pequenos.
Quando se trata do primeiro filho, depois de um certo período o pai de ve oferecer um paparuto aos demais habitantes
da aldeia. Observei um caso em que a cac;ada para obter a carne
destinada ao paparuto da cerimónia se realizou nove meses de-
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pois do nascimento da crianc;a. O oferecirnento do paparuto, entretanto, nao significa, de nenhum modo, o final do resguardo.
Que sanc;oes tem cada um desses atos evitativos é difícil
dizer. Parece haver uma certa concordancia entre os informantes
quanto ªº fato de que, se o pai nao realizar o resguardo, ve
seus cabelos embranquecerem precocemente. Concordam também
que as rela<;oes sexuais do pai provocam vómitos na crianc;a. Isso
mostra que tanto a crian<;a como o genitor sofrem com a quebra
das restri<;oes.
Quantos dias deve durar cada restri<;ao, o porque de cada
urna, as sanc;oes ligadas a elas, sao questoes que recebem respostas diferentes segundo cada informante. Além disso, tais restric;oes já nao se respeitam tanto quanto no passado. Conta
Messias que, quando nasceu seu último filho, comeu milho somente nos dois primeiros dias. No terceiro dia comeu arroz,
pr:eparado e oferecido pela mae adotiva (e ao mesmo tempo irma
da mae) de sua esposa. · :José Aurélio me contou que, quando
nasceu seu primeiro filho, o resguardo tomou-o tao f raco que
sua vista escurecia e ele caía. Quando do segundo, aconteceu a
mesma coisa. Quando nasceu o terceiro, quatro dias depois já
estava comendo de tudo. Pedro Peno comentou que os índios
novos já nao fazem resguardo como antigamente: quando vao
a cidade, os civilizados Ihes f alam que resguardo é um comportamento próprio para mulheres, nao para homens, e, com isso, os
jovens comec;am a abandoná-Io.
Durante o resguardo, urna série de amuletos sao utilizados
sobre o corpo do pai ou da crianc;a e servem para neutralizar o
efeito da quebra de algumas restric;oes. O pai usa cordinhas de
tucum no pescoc;o e nos pulsos para evitar que o sangue entre
na crianc;a, caso ele toque r.este elemento. Vi urna crianc;a que
trazia cordel de tucum na cintura, para nao chorar quando o pai
pescasse. A mesma crian~a tinha também na cintura um cordel
do vegetal krayórií, para nao chorar quando o pai matasse qualquer animal. Vi também num menino que dava seus primeiros
passos um cordel de raiz de téphót ; isso evitaria que o menino
chorasse caso o pai fosse colher mel de abelha brava. Notei
certa vez urna menina recém-nascida que trazia os pulsos, os tornozelos e o pesco~o cingidos com embira de kutxu'pere, para nao
ter seu corpo penetrado pelo sangue de algum animal que o pai
viesse a matar. Vi também urna menina com tres amuletos, para
nao chorar caso seu pai tirasse mel, cac;asse ou pescasse. Um era
constituído por embira de tucum amarrada ao pescQ<;o; outro, por
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embira de kutxukrii no pescoc;o, nos pulsos e nos tornozelos; e
o terceiro, por embira de pati amarrada no pescoc;o, nos pulsos
e nos to rn ozelos. J nfelizmente nao pude identificar os vegetais
de que citei apenas os nomes indígenas.
Cabe ao pai ou a mae colocar também sobre o corpo da
crianc;a de colo amuletos que lhe permitam crescer com saúde e
cair, nao quebre
vigor; ossos de papa-mel (irara) ' para que,
osso ; osso de rabo de quati, com a mesma finalidade; omoplata
de jabuti, para poder passar grandes períodos sem beber água e
nao sentir sede; osso de asa de morcego, para poder correr com
toras a noite e nao dar topadas em tocos; unha de tatu-canastra,
para poder correr muito, sem sentir dor de estómago; um pedacinho de galho de sucupira, para nao adoecer com facilidade;
cabec;a de formigao, para a crianc;a nao se gripar.
Mas nao é apenas durante o período que sucede ao nascimento que o pai deve respeitar evitac;óes rituais que visam ao
bem do filho e ao seu próprio. Em qualquer fase da vida do
filho, se este adoecer, o pai deve abster-se de certas coisas. As
informac;óes nao coincidem inteiramente a respetio do que deve
ser evitado. Urna diz que o pai nao pode comer carne e nem
peixe. Outra acrescenta que nao pode também ter relac;óes sexuais.
Em um caso concreto que presenciei, o pai, Secundo, declarou
que, devido a doenc;a de seu filho, nao podía comer porco, pois
este animal é quente; tanto que sempre procura a lama; nao podía
comer tamanduá-mambira, pois tal animal nao dorme de noite; e
nao podía comer tatu-rabo-de-couro. Urna outra informac;ao dizque
o pai nao pode comer carne de boi, galinha, porco e veado-campeiro macho ; se o doente está muito mal, nao come também tatu
e nem paca ; comendo de tais animais, a carne deles penetra no
doente e o mata. Acrescenta ainda que tanto o pai deve fazer
resguardo pelo filho doente como os filhos devem fazer resguardo
pelo pai enfermo. Mas tais restric;óes vao ainda mais longe:
Aloísio, cujo filho ainda menino havia recentemente falecido, declarou que estava muito triste e tinha muita vontade de ·chorar;
nao o fazia, entretanto, porque sua filha, urna jovem já casada,
estava doente, amarela, e tinha medo que seu choro lhe fizesse mal.
Também no caso de mordida ou picada de certos animais
venenosos, o pai tem de fazer resguardo. Urna informac;áo diz
que, no caso de mordida de cobra, o pai nao pode comer carne,
peixe, toucinho. O indivíduo mordido pode comer de tudo, menos
frutas. Outra informac;ao diz que o pai nao deve comer carne de
porco e nem gordura, pois o local da mordida incha; o indivíduo
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mordido nao pode copular, sob pena de sua carne cair no local
da ferida. No caso de ferimentos produzidos por certos animais
venenosos, os filhos também devem fazer resguardo pelo pai.
Tóp'i, picado por arra_ia, contou que seu pé ficara mais inchado
desde que sua filhinha cornera um pedac;o de frango.
Convém notar que em todas essas situac;óes de abstinencia,
por ocasiao de nascimento, enfermidade ou ataque de animais
venenosos, é sempre o pai biológico ( ou pais biológicos) que é
obrigado a respeitar tais restric;óes; os pais classificatórios nao
tem nenhuma obrigac;ao de faze-lo. Do mesmo modo, somente
o filho e filha biológicos sao obrigados a fazer resguardo pelo
pai enfermo ou ferido por animais venenosos.
A contribuic;ao da mulher para . a formac;ao do corpo de um
novo indivíduo nao é descrita do mesmo modo por todos os
Krahó. Uns dizem que, além do esperma do pai, o indivíduo
recebe sangue da mae; um informante disse que a mae em nada
contribuía para a formac;ao do corpo do filho, a nao ser depois
do nascimento, pela amamentac;ao; mas o mesmo informante considerou que os alimentos tomados pela mae contribuíam para o
crescimento do feto. E este nao foi o único informante a concordar que os alimentos ingeridos pela mae estao envolvidos no
desenvolvimento do novo ser humano.
A mae biológica está sujeita as mesmas restric;óes quando do
nascimento do filho ou por ocasiao de alguma enfermidade ou
ataque de animal venenoso que afete o corpo do filho, tal como
o pai biológico. Também ela coloca na crianc;a pequena os amuletos que a protegerao de determinados males ou incentivarao o
desenvolvimento de certas qualidades. Tal como o pai, a mae é
responsável pela subsistencia dos filhos.
Os irmaos que possuem pelo menos um dos genitores em
comum mantem um la~o biológico entre si, que se manifesta na
obrigac;ao de fazerem resguardo quando um deles fica doente ou
é atacado por certos animais venenosos. Tais restric;óes sao, sobretudo, alimentares e, por vezes, sexuais. Soube que, quando Kratpe
foi mordido na mao por urna cobra, ele próprio, bem como sua
mae, dois irmaos germanos e urna meia-irma fizeram resguardo.
As restri~óes consistiam em nao comer carne de porco, paca, quati,
cutia, tamanduá-mambira, tamanduá-bandeira, peixe. Se comessem porco, sairia pus da f erida do convalescente; comen do qua ti,
cairia a carne na regiao da ferida; se comessem tamanduá-mambira, o pelo do animal tocaría na ferida e esta doeria; se comessem
cutia, a pele cairia; o mesmo efeito ocorreria caso comessem paca;
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se comessem tamanduá-bandeira, cujo couro estraga com facilidade, sua carne entraria na mao de Kratpe e doeria muito, e seu
pelo tocarla na ferida, estragando a mao; se comessem peixe, os
dedos de Kratpe cairiam, pois o peixe tem carne mole e amolece
a carne do convalescente. Quando os irmaos sao pequenos, difícil é convencer um deles a fazer resguardo pelo outro. Vi Secundo preocupado porque, estando um de seus filhos, bem pequeno, doente, o outro, um pouquinho maior, desobedecendo aos
pais, cornera um pedacinho de carne de porco. O pai desconfiava que o filho doente iria piorar por causa disso. O menino
doente solicitara um pouco de caldo de carne de porco para misturar ao arroz, mas, para o bem dele, nao lhe deram.
Assim, cada indivíduo está ligado a certos parentes consangüíneos de urna maneira especial: parece que sen corpo se estende
de alguma forma pelos corpos de seus filhos, de seus genito res e
de seus irmaos gerados por ao menos um de seus genitores. Se
o corpo de um desses indivíduos está em debilidade ( seja por
imaturidade, doen~a ou picada de animal venenoso), tudo o que
afeta os outros afeta também a seu corpo.
Se o indivíduo se liga com outras pessoas através de seu
corpo, liga-se a outras por intermédio de seu nome. Todo indivíduo do sexo masculino deve receber seu nome pessoal de um
parente a quem aplica o termo keti; mas, de todos os keti, o transmissor mais provável é um dos irmaos da mae. Por outro lado,
todo indivíduo do sexo masculino deve receber seu nome de urna
parenta a quem chama de ti"i. Dentre todas as suas tli, a transmissora mais provável é a irma do pai. Convém notar que o
keti ou a ti'i nao escolhe qualquer nome pessoal para dar a crian~a:
transmite-lhe seu próprio nome pessoal. Juntamente com o nome
pessoal de seu keti ou de sua tli, o indivíduo herda urna série de
rela~óes sociais: a) passa a pertencer a urna das metades do par
Wakmeye/ Katamye; b) passa a ter os mesmos amigos formais
( rela~ao explicada mais adiante) de seu nominador; c) com exce~ao dos parentes mais próximos, passar a chamar os demais
pelos mesmos termos que lhes aplica seu nominador; d) se recebe
um de determinados nomes pessoais, tem o privilégio de desempenhar o papel ( ou papéis) ritual que a ele está associado; e) se
é nome do sexo masculino, dá-lhe direito de pertencer a um dos
grupos componentes das metades do par Khoirumpeketxe/Hararumpeketxe. Eventualmente, um indivíduo pode receber nome de
mais de urna pessoa; neste caso, pode ocorrer que esses nomes
o associem simultaneamente a metades opostas ou grupos diferen-
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tes. Ele entáo deve escolher a metade ou grupo a que deseja
pertencer. E, ao transmitir, mais tarde, os seus nomes, separa-os
novamente, dando-os a diferentes indivíduos.
Cada nome pess9al é constituído por várias palavras. Por
exemplo, o nome feminino Txópe (Raposa Gorda) Katxekhwoi
(Estrela) Krokari (Areia) Tetikhwoi (Jatobá) - a partícula
khwoi indica feminino. Tal como o nome citado, os demais nomes
pessoais Krahó sao constituídos de séries de palavras que, a primeira vista, nao tem nenhuma rela~ao entre si. As ve:ies, no
mesmo nome, há palavras ligeiramente parecidas e com significado semelhante, como no nome, também feminino: Homré
(Massa de Mandioca) Rópókhwoi (On~a Su~uarana) Rópkhwoi
(Qn~a-Pintada) Akókhwoi (Tiririca). Mas, para mim, foi impossível até agora achar alguma rela~áo entre todas as palavras
componentes de um mesmo nome.
. Na vida prática, os indivíduos portadores de um mesmo nome
se distinguem sendo chamados cada um deles mais freqüentemente
por urna das palavras componentes do nome. Dizem alguns informantes que um indivíduo nunca passa para outro todas as palavras
componentes de seu nome, mas o receptor do nome, quando
morre o transmissor, tem direito ao nome completo.
Cada indivíduo, além do nome pessoal de origem indígena,
tende a adotar um nome pessoal de origem civilizada. Nao
há urna regra bem definida para a transmissao <lestes nomes.
A grande maioria se reduz a um prenome apenas: Alcides, Aleixo,
Aloísio, Secundo, Martim, Jaime, Gabriel, etc. Outros tem um
prenome acrescido de um nome de familia: Antonio da Silva,
Antonio Pereira, Pedro Noleto. Mas esses nomes de família nao
passam de modo nenhum de pai para filho como entre os civilizados, com exce~ao talvez de um caso: há tres irmaos com os
nomes Marco (Marcáo) Pinto, Davi Pinto e José Pinto; um filho
deste último se chama Basílio Pinto. Há ainda indivíduos que
possuem dois nomes, sendo o primeiro o seu nome pessoal e o
segundo o primeiro nome de seu pai: Manoel Bertoldo (Manoel,
filho de Bertoldo), Joao Silvano (Joáo, filho de Silvano). Em
alguns casos, entretanto, atua a própria regra de transmissáo de
nomes indígenas. Assim, um chefe de aldeia resolveu dar a seu
filho o nome de Osvaldo, mas todos o chamam de Pedro, porque recebeu seu nome indígena de um indivíduo chamado Pedro
Noleto. O velho Gabriel era chamado por brincadeira de Travessa, porque, no desabamento de urna casa, urna travessa, isto é,
urna viga de madeira, lhe caiu em cima; Martim, um rapaz a quem
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ele havia passado seu nome indígena, era de vez em quando chamado de Travessa. Vi um menino ser chamado, por brincadeira,
de Negócio, porque o homem que lhe <lera nome indígena, Antonio
da Silva, gostava qJUito de fazer negócios.
As relac;óes do k eti ou da ti'i com o itamtxua a quem deu
nome, isto é, o ipantu, parecem ser antes de tudo rituais. Muitas
vezes sao vistos juntos nos ritos, onde desempenham os mesmos
papéis. O keti, talvez mais no passado do que agora, deveria de
vez em quando dar um arco e um mac;o de flechas ao ipantu.
Cabe a tii dar um cinto especial, feito com muitas voltas de fio
de tucum, a sua ipantu, quando esta alcanc;a a puberdade; mas
ge raln1ente sao os próprios país que se preocupam com isso.
Ainda que meus dados indiquem serem os irmáos da mae e
as irmas do pai os nominadores preferenciais para os indivíduos
do sexo masculino e do feminino, respectivamente, permanece
ainda um problema : como se faz a escolha do nominador ern
cada caso particular? H averá urna lista de precedencias entre os
possíveis nominadores? Haverá disputa entre eles? Na verdade,
cada indivíduo do sexo masculino, mesmo solteiro e sem filhos,
é chamado por urna fórmula tecnonímica assim constituída : nome
de urna irma ( ou irrna classificatória ou, menos comumente, urna
outra paren ta consangüínea ), mais a partícula me mais a partícula hum (pai), isto é, " pai de fulana". Ao lhe nascer urna filha,
esta recebe o nome da irma ou de outra parenta do pai que está
nessa fórmula ; mas isso nao acontece necessariamente corn a primeira filha ; mesmo que nao venha a ter filhas, continua a ser
chamado pela fórmula tecnonímica. O mesmo acontece com a
mulher, que é chamada pela fórmula: nome de um irmao ( ou
irmao classificató rio ou, mais raramente, um outro parente consangüíneo ) , mais a partícula 1n e, mais a partícula 1txi (isto é,
itxe, mae), o que significa "mae de fulano" . Eta também deve
passar o nome de seu irmao ou outro parente contido nessa fórmula a um dos filh os a que venha dar a luz. Parece também
que a transmissao de nomes envolve urna vaga disputa entre as
metades sazonais (Wakméye/ Katamye) : cada indivíduo, ao transmitir seu nome, leva em conta o fato de estar aumentando o
número de corredores de sua metade. Urna vez, na aldeia de
Cachoeira, ouv i o boato de que o rapaz Kora ia se separar da
esposa, porque sua sogra havia dado o nome de urna falecida
invés de avisar a tempo
parenta a filha dele, recém-nascida,
a irma dele, que quería dar nome a crian c;a. Ouvi também que a
esposa de Kora nao queria que as parentas dele dessem nome a
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crianc;a, porque nao a tratavam bem. Um outro informante, entretanto, desmentiu que Kora quisesse se separar da esposa; estava
apenas na casa materna, cumprindo o resguardo, enguanto sua
filha era demasiado pequena. De qualquer modo, considerava-se
nesse boato o desejo de dar nome como algo capaz de motivar
urna briga.
Convém notar também urna possível contradic;ao com respeito
aos nomes: ao lado de casos de atribuic;ao a recém-nascidos de
nome de parentes já falecidos (mas que seriam keti ou t'ii da
crianc;a) , ocorrem casos em que o nome da cri~nc;a é substituído
por outro, se . o seu nominador morre, nao podendo assim preencher os atos rituais que o ligam a crianc;a. Há também um
caso em que urn indivíduo abandonou um nome, porque seu
nominador nao se importava com ele.
Por conseguinte, se o indivíduo recebe seu corpo de seus
genitores e a eles continua ligado durante toda a vida por certos
lac;os " biológicos" muito ·especiais concebidos pelos Krahó, por
outro lado o nome que recebe o faz encarnar um personagern,
urna vez que o nome o liga a certas metades e grupos rituais,
a certos papéis rituais específicos, e lhe transmite certas relac;oes
de parentesco. Pode-se dizer que o indivíduo recebe, com o nome,
muitas, mas nao todas, relac;oes sociais. O nome é como um
personagem que, através dos tempos, vem sendo encarnado por
atores diversos.
Há alguns casos em que certas pessoas abandonaram um
nome por estarem doentes. Alguém afirmou também que, qua!1do
um nome é dado urnas tres vezes e seu portador sempre morre,
ele é abandonado. Por outro lado, pelo menos dois informantes
asseguraram que a mudanc;a de nome traz morte prematura. Assim,
pois, parece haver um componente biológico no nome, que parece
por em dúvida o dualismo corpo/personagem. De qualquer modo,
esse componente nao cría um lac;o biológico entre nominador e
nominado, mas entre o nome e seu portador.
Fiz referencia aos " amigos forrnais" . Um indivíduo pode ter
um ou mais amigos formais do sexo masculino (hópin) ou feminino ( hópintx woi ). As relac;oes entre as pessoas ligadas pela
" amizade formalizada" - termo que aplico apenas as relac;óes
entre os hopin e/ ou hopintxwoi, diferentemente do significado mais
amplo que lhe dá Nimuendaju (1946 : p. 100) entre os Ramkoramekrá - sao evitati vas: nao devem conversar e nem urna pronunciar o nome da outra; ao se cruzarem num caminho devem
passar ao largo ; e, se sao de sexos opostos, nao podem manter
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relac;óes sexuais. Por outro lado, os amigos formais devem expressar solidariedade um para com o outro: nao podem se agredir,
nem mesmo ritualmente; um deve atender os pedidos do outro,
que sao formulados normalmente através de terceiros; se uro indivíduo, quando está correndo com a tora de sua metade aos ombros,
percebe que é um amigo formal que conduz a tora da metade
oposta, arrefece a carreira para nao obrigá-lo a correr, e cansá-lo;
as vezes, um indivíduo quebra urna casa de marimbondos por ter
um desses insetos picado seu amigo formal, ou entao come urna
enorme quantidade de urna certa fruta que tenha feito mal ao
amigo formal. Mas todos os servic;os que um indivíduo presta a
um amigo formal sao retribuídos com presentes pelos parentes
consangüíneos deste.
Mas existe um outro tipo de amizade: a que liga os ikh1onó.
Essa amizade é mais espontanea e livre e nao extremamente ritual
como a formalizada. Os ikh1on6 sao companheiros de divertimento, de trabalho e fazem servic;o uro para o outro sem nada
pedirem em retribuic;ao, tal como os parentes consangüíneos.
Dizem alguns informantes que sao ikh1onó aqueles indivíduos que
nascem no mesmo dia e também aqueles que exercem conjuntamente a lideranc;a: os dois "prefeitos" da aldeia, os dois chefes

de urna mesma classe de idade, os dois líderes dos jovens em
reclusao. Mas também podem ser ikh'ionó aqueles que simplesmente querem se tratar dessa maneira. O termo ikh1onó é utilizado entre indivíduos do mesmo sexo. Para indivíduos de sexos
opostos há termos diferentes, ainda que eu nao tenha exemplos
concretos dessa relac;ao entre sexos opostos.
7 . O.

Ciclo de vida

7. 1 .

As

crian~as

O menino ( akhrairé) e a menina ( mekpr1ré) passam o primeiro estágio de sua vida junto a casa materna. Alguns, por
serem adotados, vivem esse primeiro período na casa de urna tia
paterna ou da avó paterna. Quando sao muito pequenos, dormem
junto com os país, no mesmo jirau. A medida que crescem,
recebem camas separadas, sobretudo as meninas, que as tem junto
ao teto. Quando ainda nao sabem andar, sao sempre vistas ao
colo da mae, de urna irma mais velha, de urna das avós ou de
outras parentas.
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Nenhum servic;o cansativo é exigido das crianc;as e os Krahó
sempre comentam sobre a quantidade de trabalho que os sertanejos impóem a seus filhos pequenos. Nao obstante, certas tarefas
sao indicadas aos men~nos, algumas das quais se aproximam de
um divertimento, como, por exemplo, ajudar os velhos a espantar
os periquitos da roc;a no tempo do amadurecimento do arroz.
Quando a casa do chefe da aldeia do Posto teve suas paredes
preenchidas de barro, em julho de 1967, eram as menina~ e as
mulheres que tiravam o barro de um buraco próximo, carregando-o até a construc;ao. Também um menino, filho do chefe, e
que mal sabia andar, tendo pouco mais de um ano, carregava
seu cestinho de terra. Aos meninos se costuma dar pequenos
servic;os, como buscar f ogo para acender um cigarro, levar um
cigarro aceso para outra pessoa, quando aproveitam, também, para
dar sua tragada. Nesse período, os meninos ainda nao sabem
cac;ar. As meninas, quando muito, olham por um irmao ou tomam
conta de urna panela posta ~ ao fogo.
Brincam a maior parte do tempo. Os banhos, sobretudo por
volt a do meio-dia, se prolongam, transformando-se em brinquedo.
Certos divertimentos sao como moda: aparecem em determinado
período e depois caem no esquecimento, para retornar muito
tempo depois. Tal é o caso do uso de pernas-de-pau (téwa)
com que os meninos se divertiam em julho de 1967 na aldeia
do Posto. Urna outra brincadeira de caráter periódico é o piao
( wo) , feito com fruto de pati e que é jogado sobre urna esteira
de buriti, colocada no chao. Na aldeia do Posto, esta brincadeira
estava em voga entre os meninos na passagem do mes de outubro
para o mes de novembro de 1962. Na mesma aldeia, e também
neste mesmo mes de novembro, vi meninos a se divertirem pulando corda. Ocasionalmente podem jogar bola, como aconteceu
no final de 1962, quando um dos habitantes da aldeia do Posto
dispunha de urna bola de borracha para emprestar aos meninos.
O futebol, entretanto, nao é ainda conhecido dos Krahó, e os
meninos jogavam empregando pés e maos. Um outro divertimento freqüentemente realizado pelos meninos é o chamado morcego ( txebré). F azem-no ao en tardecer e com a juda de um cantador. Os meninos e o cantador se reúnem numa das casas da
aldeia e lá entoam um cantico breve, de modo estridente e sob
o compasso do maracá do cantador. Após isso, deixam a casa
e se dirigem correndo para urna outra que fica exatamente oposta
a primeira do outro lado da aldeia. Alguns se dirigem a ela
correndo através do pátio; outros, passam pelo caminho circular
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da aldeia; fazem deste modo porque, quando um bando de morcegos voa, se espalha por toda a parte. Chegados a outra casa,
nela entram e tornam a repetir o mesmo cantico, e novamente
correm para entrar numa terceira casa. Fazem desse modo até
que todas as casas da aldeia sejam visitadas. As vezes, o cantico
texepe ( morcego) hari ( dependurado) ka
desse brinquedo (voce) me (venha): "venha, morcego dependurado'' - é entoado
antes dos rapazes ou meninos saírem correndo do pátio para buscar, cada um, um ti~ao de fogo en1 suas casas, e depois de retornarem ao pátio e arn1arem com eles urna fogueira; isso se dá ao
cair da tarde. Vi urna vez, em novembro de 1962, na aldeia do
Posto, as meninas brincarem de pescar. Era no fim da tarde,
quando os meninos brincavam de morcego. Duas meninas seguravam urna esteira, que fazia as vezes de urna canoa (perkhré),
enquanto outras traziam varas com urna das pontas terminadas por
conchas de caba.~a, que imita,·am os anzóis (ayó). As meninas
estendiam seus "anzóis" diante . le cada casa da aldeia e os moradores nelas depositavam pequen<i-. quantidades de alimento, como
farinha ou bacaba. Estes brindes iam sendo transposto'S para a
esteira. O alimento assim recolhido deveria ser entregue na casa
do wit'i das mulheres. Os meninos também podem f azer este brinquedo, levando o alimento obtido para a casa de sua wi'tl. Senda,
por acaso, mal recebidos em alguma casa, os "pescadores" exclamam: Apan! (Piranha!)
As meninas também brincam com bonecas, que podem ser
feítas de talos de buriti, onde se talham urna tosca cabe~a, as
pernas e se modelam os seios em cera. Sao bonecas, pois, diferentes daquelas das Canelas, que nao talham no buriti nem a
cabec;a e nem as pernas, modelando apenas os seios. Entretanto,
as bonecas desse tipo nao aparecem com freqüencia. As meninas
costumam usar sabugos de milho a guiza de bonecas. Envolvem-nús em pano, imitando o vestuário das mulheres; servem de bonecas, também, os filhotes de cachorro . .
Além disso, costumam os rapazes e os homens maduros se
divertirem a custa dos meninos. Algumas vezes um rapaz segura
por detrás um menino, que esteja desprevenido, e tenta agarrar-lhe
o sexo. Outro divertimento é enganá-los com mentiras. Em julho
de 1967, encontrei vários meninos da aldeia do Posto de cabec;a
raspada. A princípio pensei que se tratava de urna decisao de
usarem o cabelo a moda dos civilizados. Posteriormente vim a
saber que se tratava de urna brincadeira: os rapazes lhes haviam
prometido dar chapéus, caso deixassem raspar a cabec;a. Também
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nessa ocasiao os adultos fizeram quatro meninos lutarem a socos,
com luvas de box <loadas pelo SPI, para ganharern espingarda,
anzol, sapato, etc. Naturalmente, essas promessas nao forarn' cumpridas. O chefe da al<;leia do Posto conta que a primeira vez ern
que viu jabuti ficou com muito medo. Os mais velhos lhes diziam,
a título de brincadeira, que o jabuti era um bicho muito corredor
e que atacava o cac;ador, cortando-lhe a perna com seu casco.
Assim, quando o jabuti veio em sua direc;ao, o informa}lte se
escondeu, fez urna mira cuidadosa e atirou, pulando para o lado,
por via das dúvidas. Sua mae estranhou que tivesse matado o
jabuti a tiro, dizendo-lhe que jabuti se traz vivo para casa.
Nao raro os meninos brigam entre si. Mas os país nao tomam
partido nessas brigas. Disse um informante que, quando os meninos sao de aldeias diversas, os país se zangam. Aliás, nunca
se ve um adulto bater numa crianc;a. E. certo que as vezes urna
pessoa pode levantar a mao, mostrar urn pedac;o de pau ou ameac;ar jogar qualquer projétil ·-nU'llla crian~a; mas nunca o faz: é só
para assustá-Ia. Há ocasioes ern q-qe se bate nos filhos, mas nao
quando tem essa idade. lsso ocorre geralmente com questoes
ligadas a indenizac;ao pela perda da virgindade.
. Em certas ocasioes as crian9as correm com toras. Entre os
adultos, aqueles que disputam urna corrida de toras sao todos do
mesmo sexo. O contrário ocorre com as crianc;as. Em suas corridas, os meninos sao rivais das meninas. Quando as mulheres
adultas realizam urna corrida, veem-se as meninas participarem;
mas quando se trata de urna corrida de homens adultos, os meninos nao tomarn parte nela.
Os meninos e meninas nao podem transmitir seus nomes
pessoais antes de passar para o estágio de idade seguinte. Do
mesmo modo, nao estao ainda divididos em classes de idade e,
conseqüentemente, nas metades que as englobam. Nao obstante,
os meninos se intrometem em qualquer classe até que sejam realmente separados nas suas classes definitivas.
7 .2 .

Os jovens

Para o indivíduo do sexo masculino, nenhum ato ritual parece marcar a passagem para o segundo estágio de idade. Para
um informante, um indivíduo deixa de ser menino ou menina
quando já copula. De fato, o menino, quando chega a ser capaz
de faze-lo, deixa de dormir na casa materna, indo deitar ao ar
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livre, no pátio. A noite, depois que o cantador e as mulheres
deixam a prac;a, quem for ao centro encontrará vários rapazes
deitados em esteiras, geralmente um ao lado do outro, com fogueiras aos pés e cobertos com panos, dispondo as vezes velhas
toras de corrida em torno de si, de tal modo que os protejam do
vento. No tempo de chuva, recolhem-se as respectivas casas maternas. Entretanto, em 1962, os rapazes da aldeia do Posto,
quando chovia ou o chao estava excessivamente úmido, preferiam
abrigar-se numa velha casa de barrote que havia servido anteriormente de escola mantida pelo SPI. Junto com os rapazes,
dormem alguns homens mais velhos que estao sem esposa, no
momentd, ou em período de resguardo sexual.
~ também desde entao que os indivíduos do sexo masculino
passam a participar das corridas de toras junto aos homens
adultos.
Os indivíduos do sexo masculino Krahó usam furar os lóbulos auriculares. Um informante alegou que o motivo de fazerem
tal furo é a "mudac;ao das tribos", isto é, para se distinguirem
dos membros de outras tribos. Geralmente o menino tem sua
orelha perfurada pelo padré da aldeia ou por um velho que saiba
faze-lo. Parece, entretanto, que a perfurac;ao nao marca exata-

mente o momento da passagem do estágio de akhrairé para o de
mentuaye, podendo ser feita antes ou depois do menino estar
capacitado a ter relac;oes sexuais. Em 8 de novembro de 1963,
na aldeia de Pedra Branca, vi dois meninos que tinham acabado
de ter suas orelhas furadas pelo padré. Um dos meninos era
morador desta mesma aldeia; o outro pertencia a de Boa Uniao.
Deviam ter a idade de 12 a 13 anos, provavelmente. Seus compridos cabelos haviam sido, pelo menos num dos meninos, puxados para trás, a moda de "rabo de cavalo", e tinham também
sido raspados em tomo das orelhas, para nao caírem sobre elas.
Em cada furo estava introduzido um pedac;o de canajuba de uns
8 cm de comprimento. O rapaz passava saliva nas bordas dos
furos para limpar o sangue, como me foi explicado, embora nao
estivesse sangrando. Até que a ferida sare, aquele que tem suas
orelhas furadas nao pode comer carne. Marcao informou que o
furo na orelha é feito com ajuda de urna ponta de pau-roxo.
O rapaz deve fazer girar os pedac;os de canajuba inseridos nos
furos para alargá-los e substituí-los por outros de diametro maior,
quando ficam frouxos . Depois de atingir um certo diametro, os
pedac;os de canajuba sao substituídos por batoques de madeira,
que também vao sendo aumentados gradualmente. Infelizmente
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nao fiz um recenseamento das idades daqueles que nao tinham as
orelhas furadas, mas vi vários indivíduos que ultrapassaram o
período para furar as orelhas e nao o tinham feíto. Nao obstante, nao vi esboc;a~a entre os Krahó nenhuma censura, nenhuma limitac;ao, aqueles que nao tinham furado as orelhas. Em
suma, pode-se dizer que a perfurac;ao da orelha, embora nao
marque exatamente o momento da passagem do akhrairé para o
mentuaye, é um dos elementos, juntamente com a participac;ao nas
corridas de toras dos adultos e com o passar a dormir na ·prac;a,
que indicam um período de transic;ao entre os dois estágios.
Para os indivíduos do sexo feminino, a passagem parece ser
marcada pela imposic;ao do ipré. Trata-se de um cinto com
muitas voltas de corda de tucum. Um informante disse que também pode ser feito de imbé. A menina passa a usar este cinto
quando é considerada em idade de poder copular. Deixa de usá-lo
quando fica grávida pela primeira vez. ~ difícil a observac;ao de
seu uso, pois as mulheres ·· atuaimente se cobrem com um pano
da cintura aos joelhos. O falecido padré da aldeia do Posto,
Antonio Pereira, lamentou que as mulheres atualmente usam o
cinto apenas uns dois ou tres días e depois o abandonam. Outrora
usavam-no todos os dias. Além do ipré, existe o iprékhrut, que é
um cinto também de cordas de tucum, mas de menos voltas; este,
a menina comec;a a usá-lo antes de 1O anos de idade e só o deixa
depois que tem o segundo filho. Um nome comum designa
esses dois tipos de cinto: rontxe. Embora digam alguns que é
a mulher que .tenha dado o nome pessoal a jovem que lhe deve
dar o ipré, alguns casos indicam que o pai é quem mais se preocupa em providenciá-lo.
lndivíduos de ambos os sexos, ao passarem dos dez anos
de idade, deixam que seus oito dentes incisivos sejam apontados
com ajuda de urna faca, operac;ao que recebe um acabamento
mais apurado com auxílio de urna lima. Um informante nos confiou que nos primeiros di as depois de sofrer esta operac;ao, nao
podía mastigar e nem deixar os dentes expostos ao vento, devido
a dor que sentía.
~' pois, com as marcas descritas, que o indivíduo atinge o
estágio de mentuaye (sexo masculino) ou de mekpr'i (sexo feminino). Parece, talvez, um período privilegiado. Aos jovens
pouco se exige em matéria de trabalho. Por outro lado já participam ativamente nos ritos que continuamente se realizam na
aldeia. Tanto o rapaz como a moc;a sao iniciados sexualmente
desde muito jovens. Provavelmente nenhuma moc;a ultrapassa os
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13 anos de idade sem ter nenhuma experiencia sexual. O rapaz
nao se casa logo. A moc;a sim; geralmente vive com um marido
desde o início da puberdade. Dificilmente, entretanto, este primeiro casamento se solidifica. Tanto o rapaz quanto a jovem nao
se negarn a outros parceiros sexuais, o que provoca o ciúme de
seu cónjuge. Até o nascimento do primeiro filho, o casamento
é bastante instável. Mas geralmente as mo<;as nao tem filhos
desde cedo; a gravidez muitas vezes é interrompida, sobretudo
se a mulher nao tem marido que a ajude a manter a crianc;a.
B durante este estágio que os indivíduos do sexo masculino
mais participam das danc;as que todas as noites se realizam na
prac;a desde o anoitecer até pelas nove horas. As mulheres da
aldeia se dispóem ern fila, ombro a ombro, na parte mais baixa
do pátio, voltadas para o centro da prac;a. Diánte delas fica um
cantador com o seu maracá e que canta acompanhado pelas
mulheres. O cantador nao se mantém fixo, mas anda de um lado
para o outro <liante das mulheres. Seus movimentos podem ser
lentos ou rápidos, dependendo do tipo de cantico que entoa. Há
alguns canticos que podem e cutres que nao podem ser acompanhados de danc;a. Quando podem, sao sobretudo os mentuaye
que participam da danc;a, aliás muito pouco elaborada. Os rapazes simplesmente andam na dire~ao das mulheres e depois
recuam. As mulheres que cantam, por outro lado, nao fazem
parte de um só estágio de idade: podem ser velhas, moc;as,
meninas, casadas ou solteiras. A quantidade de mulheres que
cantarn na prac;a depende de vários fatores: se o cantador tem
prestígio, seu número é grande; em ocasioes em que se realizam
certos ritos as mulheres participam mais dos canticos, nao só
por se tratar de urna ocasiao especial como também pela presenc;a
de outras mulheres, provenientes de outras aldeias; quando há
fartura de alimentos na aldeia, sobretudo carne, a freqüencia das
mullieres a pra<;a é bem maior. Deve-se dizer que esses canticos
da pra<;a, em dias dedicados a ritos, também se realizam de madrugada. Sao os jovens que, em grupo, saem, ao cair da tarde
ou de madrugada, para convidar o cantador e as mulheres para
cantar. Vao de casa em casa, procurando-as. Há mullieres que
se dedicam mais aos canticos da pra<;a do que outras.
Vários foram os informantes que asseguraram que o rapaz,
principalmente o rapaz solteiro, trabalha pouco. Pratica sobretudo a ca<;a e, quando tem roc;a, nao é muito grande. Geralmente
nao tem ro<;a e trabalha na lavoura junto com o pai. Um rapaz
que havia casado recentemente declarou que ser solteiro é melhor,
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pois trabalha menos; quando era solteiro fazia roc;a pequena.
Secundo, de aproximadamente 25 anos em 1963, jovem casado,
com um filho, me dizia entao que por enquanto nao trabalhava,
pois era novo; só qu~ndo ficasse mais velho, como Aloísio e
Aleixo, borneos de mais de 30 anos, é que iria trabalhar muito.
Além de estarem, pois, dispensados dos trabalhos pesados e
intensos, parece que os jovens tem alguma parte na escolha dos
ritos que se devem realizar. Há certos ritos que se realizam todos
os anos fatalmente. Outros, mais longos, ligados a reclusao, nao
se realizam todos os anos e se alternam entre si. Parece que os
jovens podem apontar suas preferencias sobre estes últimos. Segundo um informante, sao os rapazes que escolhem o rito que
desejam ver realizado na aldeia e comunicam sua escolha ao
padré. Um outro informante também disse que sao os mais novos
que escolhem o rito porque eles é que vao correr com as toras.
B também nesse período que o indivíduo comec;a a ser contado no momento de fazer · a pa1tilha de carne. Aliás, é a partir
desse período que os indivíduos do sexo masculino sao separados
em metades de idade e em outros pares de metades que nao está.o
ligados a nemes pessoais, como, por exemplo, Hek e Krókrók.
Antes desse estágio, apenas aqueles meninos órfáos é que recebem
algo nas partilhas, nao os demais.
Certos enfeites, como o diadema ou pulseiras de algodao, sao
usados somente pelos jovens solteiros e sem filhos, sendo alvo
de zombaria os demais que ostentarem esses ornamentos.
As moc;as associadas a metades rituais ou a outros grupos
durante a realizac;ao dos ritos sao sempre jovens e solteiras. Num
rito (cap. I~I, 5 . O) que opunha homens a mulheres, aos primeiros
f oram associadas algumas moc;as, e, as segundas, alguns rapazes.
As moc;as e os rapazes associados eram solteiros. Disseram- me
que as moc;as eram escolhidas entre as solteiras porque, se algum
homem tivesse relac;oes sexuais com elas durante o desenvolver do
rito, ninguém haveria de reclamar. No caso das mulheres casadas,
há sempre o problema do ciúme do marido. Mesmo assim, há
casos de participac;ao de mulheres casadas, sem filhos, como mo<;as
associadas.
Também sao mulheres novas as que mais participam dos
canticos quando estes nao se dao na pra~a, mas na rua circular da
aldeia.
Os jovens nao parecem ter de passar por nenhuma etapa de
aprendizagem formal. Mesmo nos períodos de reclusao, como no
extinto rito do Ikhréré ou no rito Pembkahek, diz-se que nao tem
0
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explica9oes a respeito de nada. Tudo que o jovem aprende a
f azer é a través de sua própria observa9ao. A aprendizagem é,
assim, informal. Os jovens tentam imitar os mais velhos e por
eles sao corrigidos. Tudo que se faz é julgado e recebe um comentário. Urna vez, o velho Pedro Noleto chamou um grupo de
rapazes que passava cantando <liante de sua casa para lhes ensinar
de maneira correta o cantico que entoavam. O chefe da aldeia
do Pasto ria de um esteio colocado no centro da casa construída
pelo marido da filha de sua irma, um jovem Apinayé criado desde
pequeno entre os Krahó, comentando que rapaz, quando faz a
primeira casa, faz sempre algo canhestro.
J:, neste estágio de idade que se dá o casamento. Mas se deve
chamar a aten9ao para o fato de que o casamento nao é tao
importante para marcar o estágio de idade quanto o nascimento
do primeiro filho. De fato, tanto o homem quanto a mulher devem oferecer um grande paparuto a aldeia algum tempo depois do
nascimento de seu primeiro filho. Além disso, quando um rapaz
se torna pai pela primeira vez, ele deixa de participar dos ritos
como recluso.

7.3.
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A idade madura

Aos poucos, com o nascer dos filhos, o indivíduo vai abandonando o estágio referente a juventude. Seus encargos aumentam na área doméstica, visto que é o principal responsável pela
manuten9ao, se é homem, da esposa e de vários filhos. Continua,
entretanto, a participar das corridas de toras e a pintar seu corpo.
Tem maior experiencia a respeito da vida da aldeia, havendo, em
muitos casos, exercido os encargos de "prefeito". Os indivíduos
de sexo masculino que atingem essa fase sao os me'kere; os do
sexo feminino, pi"ye' kere.
O casamento do indivíduo neste período já está solidificado.
As aventuras extraconjugais continuam a acorrer, talvez nao tao
freqüentes, mas já nao sao um f orte motivo para o divórcio.
Pouco a pouco, o homem Krahó vai-se aproximando de um
período de idade em que já nao lhe nascem filhos, em que já
nao corre durante todo o percurso das corridas de toras. J á nao
dan9a junto com os outros rapazes <liante das mulheres que cantam. Prefere ficar na parte mais alta do pátio, conversando.
Parece que é entre estes homens maduros que se concentra o
prestígio e o poder nas aldeias Krahó. Entre eles estao os antigos
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"prefeitos", que dao orienta9ao aos "prefeitos" em exercício do
cargo. Os "capitaes" da aldeia se encontram todos mais ou menos
dentro desta faixa de idade. Sao esses homens que tem prestígio
bastante para influir n.as decisóes dos demais. Seus hábitos e suas
preferencias sao conhecidas. Uns sao hábeis para falar, outros sao
conhecedores das tradi9oes e dos ritos; há também aqueles que
nao se distinguem em nada dos demais e cuja participa9áo nas
discussóes é menos freqüente.
As mulheres dessa faixa de idade nao parecem dispor dos
mesmos poderes dos homens no que toca aos assuntos públicos.
Algumas tem prestígio por serem boas cantadoras e conhecedoras
de ritos. Conforme vao se tomando maduras, sao preferidas pelos
rapazes que iniciam suas experiencias sexuais, pois, segundo a
cren9a Krahó, o contacto sexual com mulheres de idade dá vigor
e for9a aos jovens, tornando-os mais capazes de correr com as
toras. Essas rela9óes sexuais devem se dar, provavelmente, com
aquelas mulheres viúvas ou divorciadas, pois as mulheres maduras
sao tidas como respeitadoras de seus maridos, evitando as rela9oes extraconjugais.
O fato de nao mais ter rela9óes sexuais freqüentes fa.z com
que estes indivíduos sejam os preferidos para oferecerem alimento aos jovens em reclusáo. As mulheres desta idade sao requisitadas para pegar a crian9a que nasce e para preparar os alimentos dos país do recém-nascido. Isso porque, para os Krahó,
há uma liga9áo entre rela9ao sexual e enfraquecimento.

7. 4 .

Os velhos

Nada marca a passagem da madureza para a velhice a nao
ser a gradual decrepitude. A velhice afasta os indivíduos do poder
de decisáo, tanto no plano da vida coletiva como no da vida
doméstica.
Os velhos (mevéi ou meprek, para ambos os sexos) nao se
levantam cedo e nem tomam banho logo ao amanhecer, pois
sentem frio. Passam grande parte do tempo dormindo. Chegam
por vezes a ser esquecidos, caso nao estejam entre parentes
solícitos.
Os indivíduos dessa faixa de idade já nao tem mais vida
sexual e estáo livres de certos tabus que . pesavam sobre eles durante a juventude: podem comer carne de gato, podem comer
alimento oferecido as almas dos mortos. Os jovens nao podem
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comer o fígado de certos animais, porque lhes ca1nam os dentes
se o fizessem ; mas os velhos podem, porque já nao tem dentes.
Também nao comem tripa, nem bucho, mas os velhos comem.
Só os velhos comiam outrora os animais novos, pois os jovens
nao o f aziam, para nao ficarem cegos quando envelhecessem.
8 . O.

Sistema político

E: possível distinguir entre os Krahó tres tipos de unidades
políticas. A fac9ao é a menor delas e também a mais instável.
Intimamente ligada ao sistema de parentesco, nao pode ser confundida, entretanto, com nenhum grupo de parentes. Nao é urna
família elementar, nem um grupo doméstico, nem um segmento
residencial. A fac9ao, que se forma em torno de um líder, nao
se confunde nem mesmo com o grupo de pessoas que ele considera parentes consangüíneos. Urna fac9ao congrega parentes consangüíneos e afins do líder, mas nao todos. Espera-se que um
homem tome o partido de seu pai, de seu irmao, de seu tio materno; mas muitas vezes duas f~9oes podem surgir da disputa entre
dois parentes. A divisao em fac9óes nao afeta os casamentos realizados. Geralmente um cónjuge procura trazer o outro para sua
fac9ao, mas nao desfazem o casamento por isso, pois este se toma
sólido depois do nascimento de filhos. A divisao em fac9oes está
sempre evoluindo. Pode acontecer que urna série de reclama~es,
de acusa9oes de feiti~aria, mantenham dois grupos em inimizade
durante algum tempo; mas urna nova questao que surja dentro
de um. deles pode vir a produzir urna nova divisao em fac~óes.
:E: muito difícil identificar fac9oes nas aldeias Krahó, a nao ser
quando o conflito entre elas chega a seu ápice.
A aldeia constituí urna unidade política mais estável que a
fac9ao. Além disso, sua existencia é marcada por sinais mais
visíveis ao observador. Ela existe numa determinada posi9ao no
espa90, apresentando urna disposi~ao de casas e caminhos padronizados; possui um (algumas vezes mais de um) chefe; dispóe de
dois "prefeitos" e de um diretor de ritos (padré); mantém rela9óes formais com as outras aldeias; é o grupo que promove os
ritos. E: possível que cada aldeia Krahó existente tenha surgido
da cisao de urna aldeia anterior. Tais cis0es teriam sido provocadas por rivalidades entre fac9oes. Elas fariam os Krahó se espalharem em grupos cada vez menos populosos, se nao houvesse
também urna tendencia oposta: a das aldeias pequenas serem

SISTEMA POLÍTICO

75

reabsorvidas pelas maiores, geralmente tornando a se reunir aldeias
de urna origem comum. Os motivos que levam os habitantes da
aldeia menor a procurar urna aldeia maior decorrem do próprio
tamanho de sua aldeia: os habitantes sao poucos para realizarem
os ritos, sao poucos para correrem com toras e a aldeia fica pouco
movimentada. Além disso, sendo a aldeia pequena o abrigo recente de urna única fac~ao, dentro da qual os la9os de parentesco
sao bastante próximos, os jovens difícilmente encontrara cónjuges
dentro dela. No passado, a pequena aldeia estava ainda mais facilmente sujeita ao assalto de inimigos. Atualmente, com a presen9a
de sertanejos nas circunvizinhan9as~ a pequena aldeia pode optar
pelo estilo de vida dos civilizados. Foi o que aconteceu com o
núcleo do Morro do Boi e o que patece ser o destino da aldeia
de Santa Cruz.
A aldeia reage como urna unidade <liante das demais. Todos
temem, ao visitar urna al~eia e~tranha, serem enfeiti9ados pelos
xamas locais. As mulheres ··que visitam urna aldeia estranha correm mais risco de serem violentadas do que na sua própria aldeia.
Os habitantes de urna aldeia procuram escapar das acusa~óes de
furto de gado, que lhes fazem os fazendeiros vizinhos ou funcionários do Posto, fazendo recair as suspeitas sobre out ras aldeias.
Entretanto, as rivalidades, as rixas, entre as aldeias Krahó, embora de vez em quando provoquem situa9óes de tensa.o, nunca
chegam ao estado de luta armada.
Por outro lado, cada aldeia procura estabelecer rela9óes
amistosas com as demais, através dos convites para participar de
seus ritos, pelos presentes que recebem os visitantes durante esses
ritos e pela aclama9ao de "chefes honorários" (cap. V, 11.0 e 12.0).
A aldeia Krahó é marcada pela presen9a de urna série de
líderes. Esses líderes sao selecionados dentre os indivíduos do
sexo masculino de idade adulta (os mentuaye e os me'kere, mas
sobretudo os últimos). Devem ser ati vos, saber f alar bem e convencer os demais pela palavra, ser calmos, nao se zangarem a toa.
Esses líderes ocupam as posi9óes de chefe de aldeia ("capitao"),
"prefeitos" e padré.
O chefe da aldeia ou "capitao" (pa?hi) se ocupa, entre outras
atribui~s, com as rela9oes externas da aldeia, seja com os civilizados, seja com as outras aldeias. Além disso, o "capitao" procura manter a boa ordem dentro de sua aldeia, evitando e apaziguando os conflitos entre seus moradores. Ao interferir nesses
conflitos, nem sempre ele pode ser imparcial, urna vez que o
"capitao" é normalmente o líder da fac9ao mais poderosa da aldeia.
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Os moradores da aldeia costumam, coletivamente, trabalhar na
ro<;a do chefe, que lhes oferece em recompensa urna refei<;ao. Em
compensa<;ao, o chefe deve socorrer os habitantes da aldeia em
caso de necessidade.
Os " prefeitos", que sao também chamados de " govemadores"
(ipipenkate, kapéreyótxuo ou kekate) sao sempre em número de
dois. Um par de "prefeitos" preside as . atividades da aldeia durante a esta<;ao seca; durante esse período devem ambos pertencer
a metade Wakmeye. Quando come<;a a esta<;áo chuvosa, sao substituídos por um par da metade Katamye. Em qualquer das duas
esta<;óes, entretanto, um dos "prefeitos" deve ser da metade Khoikateye e o outro, Harákateye. Estes "prefeitos" presidem as reunióes matinais, na pra<;a, onde se decide que tarefas seráo realizadas durante o dia e de que lugar sairá a corrida de toras. Outra
de suas atribui<;óes é a divisáo dos animais abatidos em ca<;adas
coletivas, de paparutos rituais e de presentes oferecidos aos habitantes da aldeia. Repreendem aqueles que nao colaborara nos
trabalhos coletivos e nao participam dos mutiróes nas ro<;as dos
companheiros; entretanto, além do uso da palavra e do incentivo
pelo exemplo, indo a frente na realiza<;ao dessas tarefas, os "prefeitos" nao dispóem de nenhum outro recurso para coagir os habitantes da aldeia a realizar as tarefas programadas. Ainda que
considerados hierarquicamente inferiores ao chefe da aldeia, os
"prefeitos" sao também responsáveis pela boa ordem interna. Os
indivíduos que já exerceram o cargo de "prete1to" auxiliam e
orientam os que nele estao investidos. Esses ex-··prefeitos", juntamente com outros Jíderes que nunca ocuparam . posi<;óes de lideran<;a formais, participam das reunióes em que se tratara de problemas sérios para a aldeia.
Nao há notícia de nenhuma luta armada entre aldeias Krahó;
sabe-se, entretanto, de várias entre os Krahó e outras tribos. Urna
delas foi o assalto dos Krahó a urna aldeia Apinayé em 1923
(NIMUENDAJU, 1956: p. 11-12 e 17). Já aludi a ataques dos
Krahó, no século passado, a outras tribos do sul do Maranhao.
E mais de um informante fez alusáo a antigas lutas entre os Krahó
e o grupo que eles chamam de Gavióes, muito provavelmente os
Plkobye. Assim, os Krahó olham com desconfian<;a os membros
de outras tribos. Até boje guardam certo rancor dos chamados
Gavióes.
A tribo Krahó nao dispóe de nenhum chefe, de nenhum conselho, que tenha jurisdi~ao sobre toda ela. O que a mantém unida
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deve ser, entre outros (atores, a contigüidade espacial, os chefes
honorários de urna aldeia na outra, os convites formais para participa<;ao em ritos, a presen<;a de indivíduos parentes entre si nas
várias aldeias. Fatores. externos a seu sistema social vieram dar
mais coesao a tribo: a demarca<;ao de urna reserva tribal, a presen<;a de um encarregado do Posto com jurisdi<;ao sobre toda a
tribo.
Um informante apontou o uso dos batoques auriculares como
um símbolo destinado a distinguir os Krahó de outras tribos.
Além disso, distinguem-se de outros grupos atribuindo a si e aos
outros determinados tra<;os psicológicos. Tal distin<;ao é lembrada
sobretudo quando se contrapóem aos Xerente. A estes sao atribuídos tanto tra<;os negativos como positivos. Assim, os Xerente
sao considerados brigóes, sobretudo quando tomara cacha<;a; em
compensa<;ao os Krahó os consideram mais altivos e valentes nas
su~s rela~es com os civilizados. Também se distinguem dos
Xerente por certos costum·es, cotno a poliginia destes contraposta
a monogamia Krahó.
J á se disse da presen<;a de indivíduos de outras tribos entre
os Krahó : Xerente, Canelas ( Apaniekrá e Kenkateye), Apinayé,
Gavioes. Os descendentes desses indivíduos, nascidos nas aldeias
Krahó, sao considerados Krahó, como mostra o encerramento da
primeira modalidade do rito de Pembkahek (cap. V, 3. 1):
os estrangeiros e os amigos formais dos iniciandos defendem a
casa onde estao reunidos contra o ataque das metades Krókrók e
Pentxi. Ora, no rito a que assisti, os estrangeiros que defendiam
a casa eram todos nascidos fora das aldeias Krahó. Aqueles indivíduos nascidos nas aldeias Krahó, embora filhos de pai ou máe
pertencente a outras tribos, nao participaram da defesa da casa.
Quando perguntamos aos informantes Krahó a que tribo pertence
um indivíduo descendente de país de tribos diversas, as respostas
sao as mais contraditórias. Ora se diz que pertence a tribo do
pai; ora que a da mae; ou se responde que pertence a ambas.
Por isso, o encerramento do rito do Pembkahek, devido ao seu
formalismo, oferece um critério mais seguro: Krahó é aquele
que nasce numa aldeia Krahó. Convém notar, entretanto, que a
ascendencia extratribal de um indivíduo é lembrada sobretudo
quando ocupa a chefia ambicionada por outros.
Um outro problema deve ser colocado aqui : o da divisao da
tribo Krahó. Nimuendaju afirma que em 1,930 os Krahó estavam
divididos em dois subgrupos: os Makamekra e os Kenpokateye
(NIMUENDAJU, 1946: p. 26). Em minha pesquisa pareceu-me haver
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consenso entre os informantes de que os habitantes das aldeias de
Serrinha e Santa Cruz e os ascendentes dos habitantes do núcleo
do Morro do Boi faziam parte do subgrupo Makrare, que alguns
chamavam também de Makamekra. Entretanto, o mesmo nao
acontecía com as demais aldeias. Além do subgrupo Kenpokateye,
também chamado Kenpokráre, reconhecia-se a existencia de outros.
Assim, na aldeia de Boa Uniao, insistía-se na existencia dos subgrupos Kñkatire e Kr"itkateye, ora considerados separadamente,
ora confundidos. A estes subgrupos é que os habitantes da aldeia
de Boa Uniao pertenceriam. Houve também referencias a grupos
tais como Pahamekra (Apanhamekra?) , Krahamekra. Dois informantes se referiram as aldeias de Boa Uniao e de Abóbora como
Kodnikateye.
Deve-se notar que me foi chamada a atenc;ao para certas
diferenc;as de detalhe entre as maneiras de realizar o ritual do
Khetwaye na aldeia de Serrinha (Makrare) e as demais. Ambas
as modalidades serao descritas mais adiante (cap. V, 940, 9 . 1 e
9 .2 ). Um informante ainda acrescentou que havia diferenc;a entre a língua falada na aldeia de Serrinha e as demais. Interrogado sobre quais seriam estas diferenc;as, só soube indicar duas:

os habitantes de Serrinha diriam wa ( anzol) ao invés de ayo;
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diriam também airomhok (pau-de-leite) ao invés de aro1nhok.
Numa outra ocasiao, o mesmo informante ainda apontou difercnc;as na forma e nos desenhos das toras Katamti (cap. IV, 5 .O) .
Quanto ao vocabulário, adicionou que os Makrare dizem pi"hekre
ao invés de kute ( pau-de-murici) e hoki"ntxare ao invés de hehegré
(urna espécie arbórea). Tais diferenc;as nao sao suficientes para
considerar os Makrare como distintos dos demais Krahó.
Há mais um problema com relac;ao aos Makrare. Aqueles
que tiverarn contacto com os Krahó no início do século passado
nao raro os chamaram de " Macamecrans", palavra bastante aproximada de Makamekra, urna variac;ao de Makrare. Constituiriam,
por acaso, os Makrare os verdadeiros Krahó, aos quais teriam
vindo se agregar restos de outros grupos? Nao possuo dados para
resolver esta questao. Convém notar, por outro lado, que, embora se insista que os moradores de Boa Uniao sao Kñkatire, nao
há notícia de que os Krikati do Maranhao tenham feíto qualquer
contribuic;ao de importancia a populac;ao Krahó.
De qualquer modo, quaisquer que tenham sido as origens
das subdivisóes da tribo, os Krab 5 se consideram como urna unidade, estando mesmo pouco inforraados a respeito das mesmas.
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O diretor dos ritos

Cada aldeia Krahó dispóe de um padré. Trata-se do diretor
dos ritos. É a pessoa. que sabe como realizar os diversos ritos
dos Krahó. O termo padré é a mesma palavra portuguesa "padre" com alterac;ao da sílaba tónica e da di vi sao silábica : pad'ré.
Outrora era outro o nome que aplicavam a pessoa que se ocupava dessas atividades. Pedro Peno diz que era denominada
m ekhriikairéretxe. Acrescentou este informante que o homem que
conhece todos os ritos é o ¡ krére. Este termo parece ser aplicado
a qualquer cantador. Entre os Krahó, as mulheres conhecedoras
de canticos e ritos sao as hókrépoi. Segundo Marcao, outrora o
padré era denominado Ikrérekati, palavra sem dúvida derivada de
i krére, acrescida de kati, um aumentativo.
Parece que as atribuic;oes do padré vao além da direc;ao dos
ritos. Antonio Pereira, padré da aldeia do Posto, dirigiu-se urna
vez a casa de Aloísio para -consólá-lo, pois estava triste por causa
da morte de seu filho Kareté. Aconselhou-o a voltar a participar
da vida pública : seu filho morrera, mas esta "estrada" é a mesma
para todos. Ora, este tipo de tarefa também cabe ao "capitao"
da aldeia.
·
O padré, como recompensa pelos seus servic;os, costuma ganhar no fim do rito algum presente, tal como um pedac;o de paparuto maior do que os demais. Segundo Marcao, outrora o padré
também gozava do privilégio de ser sepultado no pátio da aldeia.
Nao está muito clara a maneira como é escolhido o sucessor
do padré. Talvez o seja por urna maior habilidade em aprender
os ritos e por desejar ser padré. Quando Antonio Pereira, padré
da aldeia do Posto, ainda vivía, já se dizia que Raul iria ser o seu
sucessor, como de fato aconteceu. Entretanto, eu nao via Raul
cantar na prac;a ou na rua da aldeia, como faziam outros cantadores e freqüentemente o próprio Antonio Pereira. Na aldeia do
Posto, o padré mais antigo de que há lembranc;a foi Simeao, sucedido por Ambrósio, vindo em seguida Marquinho, sucedido por
Antonio Pereira, que deixou o lugar para Raul. Na aldeia de
Cachoeira eles se sucederam na seguinte ordem: Femandes, Joao
Grosso, Ambrosinho. Na aldeia de Pedra Branca, o padré era
Domingos, o qual nao devia de estar preparado para isso, urna
vez que Pedra Branca é fruto de urna cisao de urna aldeia maior,
tendo preferido o padré de entao, Marquioho, permanecer na aldeia do Posto. Domingos, pois, costumava ir a Boa Uniao para
assistir aos ritos realizados por Arnbrosinho e aprende-los. Hoje
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Domingos vive na aldeia do Posto, sendo muito mais ativo na vida
ritual do que Raul. Nao raro, entretanto, Ambrosinho é convidado
a dirigir certos ritos na aldeia do Posto.
O padré é um líder ritual. Todos aqueles que exercem ou
exerceram as tarefas de padré nas diversas aldeias Krahó, de que
se tem notícia, foram ou sao considerados também como líderes
políticos, sem dúvida por causa do conhecimento que possuem
das tradi~óes Krahó.
O padré Krahó parece ter correspondente entre os índios
Apinayé na figura do conselheiro (NlMUENDAJU, 1956: p. 17).
Como o conselheiro Apinayé, o padré Krahó é um guardiao das
tradi~óes, fiscaliza e dirige os ritos e durante os mesmos recebe
urna quantidade maior de alimento.
Entre os Krahó, além do padré existem alguns indivíduos
que sao reconhecidos como entusiastas de determinados ritos. Nao
os dirigem, mas se sentem satisfeitos quando os ritos de sua preferencia sao promovidos e sem dúvida procuram incentivar os demais a promove-los. Assim, Pedro Colina, da aldeia do Posto,
era reconhecido como um admirador do rito de Pembkahek. Por
isso, quando morreu, Antonio Pereira entoou, acompanhado por
outros homens, junto a seu cadáver, os canticos desse rito.
Há também aqueJes indivíduos que conhecem determinados
ritos porque os trouxeram de outras tribos. Na aldeia do Posto,
o rito de Perteré (cap. IV, 13 . O) nao era dirigido por Antonio
Pereira, o padré, mas sim por Basílio, que o realizava a maneira
dos Canelas da aldeia de Porquinhos (Apaniekrá); também o rito
da dádiva-agressao (cap. 111, 5.0) era realizado pelo mesmo indivíduo e tinha a mesma origem.

10 . O.

Grupos rituais

Os índios Krahó se dividem em vários pares de metades.
Alguns desses pares se subdividem, por sua vez, em grupos menores. Algumas dessas metades tem rela~ao com o sistema de
parentesco, porque sao atribuídas ao indivíduo juntamente com
o nome pessoal e este sempre é dado por alguém que é chamado
por um determinado termo de parentesco. Mas suas rela~óes coro
o parentesco se limitam a isso. Nenhum desses pares de metades
tem qualquer liga~ao com a regulamenta~ao de matrimonio. Essas
metades e grupos nada tema ver com o sistema político. Nenhuma
disputa entre indivíduos ou grupos de indivíduos tem por motivo
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o fato de pertencerem a metades diferentes. Apesar de se exigir
que os "prefeitos" sejam de urna ou de outra metade de um determinado par, segundo as esta~oes, e que os "prefeitos" de um mesmo
período perten~am a metades apostas de um outro par, essa regra
nao tem caráter propriamente político, urna vez que nao envolve
urna disputa por poder; parece ter um caráter mais administrativo.
Enfim, parece possível afirmar que as metades e seus subgrupos
sao, entre os Krahó, antes de tudo, de natureza ritual.

1O. 1 .

As metades W akmeye e Katamye ( metacies sazonais)

Correspondem as metades que os Ramkokamekrá chamam
de Kamakra e A ti'kmakra (NIMUENDAJU, 1946: p. 84). De fato,
os Krahó se referem a primeira também com os termos Kema ou
Kekateye, enquanto tambén1 chamam a segunda de Afikma, Afikoiye ou Afikateye. Sabemos que ke significa "pátio". Disseram-me que kemii significa "na dire~ao do pátio". Isso mostra bem
como a metade Wakméye está ligada simbolicamente ao pátio da
aldeia. Por sua vez, ati'k me foi traduzido como "fundo da casa",
"atrás da casa", o que associa a metade Katamye a periferia da
aldeia.
Nao se assemelham as metades correspondentes dos Ramkokamekrá apenas no nome, mas sao de natureza semelhante.
Como qualquer outro par de metades Krahó, que, como se verá,
sao vários, nao regulam o matrimonio. Também a qualidade de
membro de urna dessas metades nao está de nenhum modo ligada
a urna regra de descendencia unilineal. Dado um grupo de irmaos,
mesmo germanos, uns podem pertencer a urna dessas metades e
outros a contrária. A cada urna corresponde um repertório de nomes pessoais; portanto, cada indivíduo pertencerá a urna das metades segundo o nome que receber.
Urna série de atos de caráter ritual ou simbólico distinguem
os membros de cada urna dessas metades da contrária. Assim,
nas reunióes realizadas na pra~a da aldeia, os membros da metade Wakméye se ajuntam do lado leste, enquanto os Katamye
ficam a oeste. Os membros da metade oriental pintam seu corpo
com tra~os no sentido vertical, enquanto os da ocidental, com
tra~os horizontais. Outrora, os enfeites de buriti que os índios
usam ao correr com tora eram feitos de folhas novas (verde-claro,
quase amarelo), quando usados pelos membros da metade Wakmeye, e de folhas maduras (verde-escuro), quando usados pelos
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membros da outra metade. Atualmente já nao levam a cor da
folha em considera~ao. Diz-se também, embora a distin~o entre
as metades esteja mais na expressao verbal do costume que na
sua prática, que, quando chove, o membro da metade Katamye
nao procura abrigo e que os membros desta mesma metade nao
permitem que os da contrária procurem a sombra nos dias de sol
quente. A metade Wakmeye está associada ao dia e a esta~ao
seca, enquanto a outra está associada a noite e a esta~ao chuvosa.
Há um mito Krahó que conta como os índios aprenderam a se
clividir entre essas metades e aponta alguns símbolos associados a
cada metade, n1as nao todos.
Em muitos dos ritos de que participam essas metades, um
dos membros da metade Katamye produz urna série de gritos
agudos e longos. Segundo um informante, trata-se do grito do
gaviao irérekateré, que costuma gritar antes do sol sair. Segundo
outro informante, trata-se do gaviao hektlkti ( tradu~ao literal:
"gaviao-preto"), enquanto o grito -dos Wakméye seria o da rolinha tutkapregré (tradu~ao literal: "pombo-vermelho"; LoBo, 1963:
p. 237 - rola-azul femea). Os gritos dos Wakméye sao ouvidos na
esta~ao seca, enquanto os dos Katamye, na esta~ao chuvosa; aos
gritos de cada metade, a rnetade contrária responde corn urna
espécie de recitativo.
Portanto, a metade Wakmeye está associada a rolinha e a
metade Katamye o gaviao. Há, porém, outras espécies animais
associadas a elas. Assirn, nurna das modalidades do rito de Pembkahek os jovens da primeira metade sao enfeitados com penas de
periquito enquanto os da segunda tem o seu corpo coberto com
penas de gaviao ou de juriti. O periquito faz ninho na esta~ao
seca, e, por isso, está associado aos Wakméye. Por ocasiao do
rito de Khetwaye a que assisti em Cachoeira, foi-me também informado que os reclusos Katamye seriam emplumados com penas
brancas, enquanto os Wakrnéye, com penas verdes. Outro animal
associado a metade Katamye é a sucuriju, pois este ser vive na
água. Existe também urna associa~ao entre a metade Wakmeye
e o milho. Na verdade, os Krahó sao capazes de classificar muitas espécies vegetais e animais, talvez mesmo todas, incluindo-as
numa ou noutra dessas metades. Os critérios para tal distribui~ao
se mostram coerentes com os símbolos ligados as metades. Assim,
um animal é Wakméye se mostra maior atividade de dia, se vive
no cerrado, se é notado sobretudo na esta~ao seca. Será Katamye
se vive na mata, em huracos, na proximidade da água ou se ca-
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minha a noite, etc. Os vegetais sao classificados geralmente segundo deem suas flores ou frutos na esta~ao seca ou chuvosa.
Cada urna das metades tem precedencia sobre a contrária
nurna das esta~óes do ano, no que tange sobretudo as atividades
diárias: os Wakméye dirigem a aldeia durante a esta~áo seca e
os Katarnye durante a chuvosa. No cerrado do norte de Goiás
há urna espécie de capim a que os Krahó dao o nome de atu;
quando a baste da espiga do atu se quebra, o que acontece pelo
mes de maio, é tempo dos Wakméye assumirem a dire~ao da aJdeia. U m outro informante me assegurou que isso ocorre quando
a flor do atu é levada pelas águas.' Um outro sinal é a pequena
gramínea chamada homrenré; quando a semente dela sai, é tempo
dos Wakmeye tomarem a administra·~ao. Alguém também disse
que, quando ela seca, é sinal de que parou de chovet. J;: interessante notar que esse vegetal tem o mesmo nome (homren) que é
aplicado aos "prefeitos", ~~tigos "prefeitos" e chefes honorários.
Por volta do final de outubro, quando já chove bem, os Katamye
passam a dirigir a aldeia. A administra~áo das atividades diárias
por urna ou outra dessas metades se faz através de seus "prefeitos"
e "antigos prefeitos", como já foi mostrado.
Tais metades se complementam mesmo no ambito da magia.
De fato, há um caso que demonstra que elas sao necessárias urna
a outra por motivos mágicos. Em 1962 a aldeia de Pedra Branca
estava instalada num local nao muito favorável do ponto de vista
do abastecimento de água, pois a corrente mais próxima, a uns duzentos metros da aldeia, consistía num tenue fio d'água, que alimentava urna po~a de onde se tirava água para o consumo. Um.
dos habitantes da aldeia entao me assegurou que a "fonte" era
muito ruim pelo fato de na aldeia haver quase somente membros
da metade Wakmeye (de fato, havia 32 membros desta metade e
18 da contrária) . Tal afirma~ao bem mostra a associ.a~ao da
metade Wakmeyr. com a seca e da metade Katamye com a água.
Nao sei dizer até que ponto haveria urna certa precedencia de
urna dessas metades sobre a outra. Segundo um informante, os
Katamye sao "moles" e tem "vergonha" dos Wakmeye. Os primeiros cobrem o rosto com folhas no momento da cerimónia da entrega do machado para cortar as toras Póh'iyókróu. Antigamente,
os corredores da primeira metade escondiarn os rostas com as
maos, quando os membros da metade contrária se aproximavam
deles para dar início a corrida de toras; o ' próprio indivíduo que
dava o grito característico da metade ficava de costas para nao
ver os membros da contrária. Os Katamye nao se apressam; os
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Wakméye sao sempre apressados. Aliás, um cantad-or de Cachoeira me contou que os canticos que fazem parte das séries de Kup~
kraya'khrore, Kupéti e Khukoi, que podem ser entoados na alde1a
em qualquer ocasiao e nao estao necessariamente associados a um
rito, estao distribuídos em duas partes: urna que deve ser cantada por indivíduos Wakméye e outra, por Katamye. No caso dos
canticos da série de Kupékraya'khrore, os Wakméye os cantam
andando ligeiro e os Katamye, andando devagar.
·
Convém notar que as mulheres somente sao membros primários das metades do par Wakmeye/ Katamye, nas quais se incluem
segundo o mesmo critério que o aplicado aos homens: ser portador
de um determinado nome pessoal. Quanto as metades dos demais
pares, que serao descritos daqui em <liante, as mulheres nao pertencem a elas segundo os mesmos critérios de afiliac;ao que os
homens: cada mulher pertence a metade do pai, quando solteira.
ou do marido, depois de casada.
1O. 2.
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As metades Khoikateye e H arakateye ( metades de idade)

Estas metades englobam classes de idade. Tem os mesmos
nomes das metades de idade Ramkokamekrá (NIMUENDAJU, 1946:
p. 91 ) . Aliás, os Ramkokamekrá aplicam esses mesmos nomes
as suas metades exogamicas (NIMUENDAJU, 1946: p. 79), mas
os Krahó nao possuem metades que correspondam a estas últimas.
A qualidade de membro de urna das metades de idade nao
se adquire por nenhuma regra de descendencia unilinear e nem
pela transmissao de nomes pessoais. O indivíduo passa a ~rten
cer a urna delas ao ser incluído numa de suas classes de 1dade.
A maneira como um indivíduo entra numa classe de idade é um
tanto obscura, e as informac;óes nao coincidem. Em marc;o de
1971, Raul, o padré da aldeia do Posto, me contou que seria ele
quem, depois do rito de Khetwaye que entao se realizava, repartiría os meninos entre as metades Khoikateye e Harakateye. Colocaría, em cada metade, tanto rapazinhos grandes como pequenos,
pois nao podía prejudicar nenhuma das metades. Por outro lado,
no mesmo mes, Ambrosinho, padré da aldeia de Cachoeira, me
disse que os meninos maiores que participavam do rito de Khetwaye que eu acabara de ver em sua aldeia, havia-os colocado, por
ocasiao de um Khetwaye anterior, na classe de idade Kokhrorekham (kokhrore significa "água fedorenta" e kham, "lugar"), da
metade Harakateye; no próximo Khetwaye que a aldeia realizas-
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se iría incluir os meninos mais novos na metade Khoikateye (entretanto, em 1967, Ambrosinho dissera que dividia os jovens exatamente no meio, urna parte para cada metade). Afirmou ainda
que as classes de idade nao deslocavam suas posic;oes na prac;a,
mantendo sempre o mesmo lugar. Comparando a situac;ao dessas
duas aldeias com a descric;ao feita por Nimuendaju para os Ramkokamekrá (NIMUENDAJU, 1946: p. 90-91 ), nota-se que a aldeia
de Cachoeira está mais próxima daquela tribo no que tange a inclusao alternada de jovens nas metades. Por outro lado, distingue..
-se dos Ramkokamekrá por fixar cada classe de idade num lugar
do pátio. J á a aldeia do Posto, distingue-se dos Ramkokamekrá
pelo fato de, na mesma ocasiao, dividir os jovens ao meio, independentemente de suas idades relativas e tamanho e incluir urna
parte em cada metade; em compensac;ao, se aproxima dos Ramkokamekrá no fato das classes de idade irem se deslocando para o
sul da prac;a a medida que outras mais novas entram pelo norte.
Mas nenhuma das duas aldeias destoca finalmente as classes de
id ade mais velhas para o centro da prac;a, como f azem os Ramkokamekrá.
Mas as classes de idade dos Krahó parecem estar em desorganizac;ao. Raramente sao vistas. Em todo o meu período de
pesquisa só cheguei a ve-las urnas seis vezes, distribuídas no pátio
da aldeia para urna refeic;ao comum ligada a um ou outro rito. Mas
nunca obtive urna coincidencia total entre as posic;óes ocupadas
pela mesma classe de idade, ou nos indivíduos colocados na mesma classe de idade, em ocasióes diferentes em que se fizeram
presentes.
Mesmo o falecido Chiquinho, tal vez entao o mais antigo
dos Krahó, já nao acertava com a posic;ao das classes na prac;a
da aldeia. Antonio Pereira, padré da aldeia do Posto, nao me
ensinou a disposic;ao das classes na prac;a da mesma maneira que
o chefe da aldeia; além disso, ambos nao sabiam quem eram os
chefes das classes de idade da sua própria aldeia (cada classe de
idade tem dois chefes). Zacarias, por exemplo, nao se lembrava
mais de quem era o chefe de sua própria classe de idade. No
término do rito Wanitóme?yen, em 25 de fevereiro de 1967, na
aldeia do Posto, os indivíduos reunidos num determinado ponto da prac;a nao sabiam que o nome de sua classe era Kaprikham.
Além da decadencia das classes de idade, há certos costumes
a elas ligados que dificultam ao observador. saber quais seus membros e sua posic;ao espacial. Diz-se, por exemplo, que, se um
membro de urna das classes nao estiver satisfeito com a partilha
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de carne ou de qualquer outra coisa, julgando-se prejudicado,
pode mudar de classe, passando para urna outra da metade oposta.
Conta-se que isso aconteceu, na aldeia do Poste, com o falecido
Joao Silvanó, que passou da classe Pró?tikham para a Póh"ikham.
O falecido Jacinto também passou da metade Harakateye para
a Khoikateye. Um informante assegurou que, antes de serem formalmente introduzidos numa classe de idade, os meninos se intrometem em qualquer urna; Ioi assim que o jovem Kora se intrometeu entre os membros da classe Kr'ikhan1; a pesar do velho
Chiquinho ter posteriormente incluído Kora na classe Kapranpókham, ele permaneceu entre os Kr'ikham. Em 4 de janeiro de
1965, depois da corrida de Perteré, as classes de idade se distribuíram no pátio da aldeia do Poste para consumirem os paparutos dados pelas mulheres a quem tinham ofetecido carne. Secundo, ao invés de estar na classe Rópókham, estava na classe
Pohikham. Declarou-me mais tarde que o falecido Marquinho
o havia colocado na classe Rópókham, mas ele próprio havia
mudado para a classe Póh'ikham, da mesma metade Harakateye,
porque esta tem menos membros. Os membros de Rópókham
sao muitos e nem todos mandam fazer paparutos ; além disso,
alguns membros levam logo os paparutos que recebem para a

casa da esposa, nao os dividindo com os companheiros de classe
no pátio. Por tudo isso nao gosta da classe Rópókham. Todas
essas mudanc;as fazem a composic;ao das classes de idade extremamente confusa.
Apesar dessa visível desorganizac;ao, ainda se podem notar.
algumas regularidades quanto as classes de idade. As pertencentes a metade Khoikateye se reúnem no lado leste do pátio da
aldeia. Embora nao saiba quantas classes de idade constituem
realmente esta metade, o confronto dos diversos dados me inclina a indicar a seguinte distribuic;ao, de norte para sul, na aldeia
do Poste: Kaprikham (garc;a), Yokráikham (um pássaro), Kapranpókhan (tartaruga) e Pró?tikham (jenipapo? cinza?). Na
metade Hara!<ateye, essa distribuic;ao seria, também de norte para
sul: Kratikham, Rópókham (suc;uarana) , Kupakham (kupa, um
cipó comestível) , Poh"ikham ( milho) . Tenho os nomes de várias
outras classes, mas as informa~óes variam muito quanto a sua
posic;ao na prac;a da aldeia e sobre a existencia de membros em
algumas delas. Quanto a composi~ao interna das classes de idade,
as informac;óes só coincidem quanto a duas delas: Pró?tikham e
Pohikham. Pertencem a metades opostas, ficando ambas na extremidade sul do pátio e seus membros sao homens de idade supe-
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rior a 40 anos. Tudo indica que as classes mais velhas ficam ao
sul e que as mais novas, ao norte.
Os dados referentes a aldeia de Boa Uniao e, depois, de
Cachoeira podem levar ~ supor a seguinte distribuic;ao: na metade
Khoikateye, de norte para sul, se dispóem as classes Khr"ikham
(frio), Kapranpókham (tartaruga), Kaprikham (garc;a); na metade Harakateye, também de norte para sul, Kokhrorekham ( água
pútrida), Tebrakham (piaba), Póh"ikham (milho). A composic;ao
interna dessas classes nas várias informac;óes é mais constante do
que acontece nas informac;óes sobre a aldéia do Pesto.
Apesar da confusao que sentem os próprios indígenas diante
da divisao em classes de idade, as metades que as incluem continuam plenamente atuantes na organizac;ao social Krahó. Na maior
parte dos ritos e outras ocasióes em que essas metades manifestam sua presenc;a, fazem-no como se constituíssem dois blocos
monolíticos, sem subdivisóes.
Nao raro nas reunioes· matinais os homens da aldeia, ao invés de se dividirem nas metades sazonais, dividem-se em metades
de idade, ficando os Khoikateye a leste e os Harakateye a oeste,
sem, entretanto, se desmembrarem em classes de idade. Os próprios "prefeitos" da aldeia, sempre em número de dois, embora
sejam ambos, em cada esta~ao, -de urna só metade sazonal, per·
tencem sempre um a cada metade de idade. Em qualquer realizac;ao de rito de que estas metades participam, os homens da
aldeia se dividem de manha, na prac;a, para decidir as atividades
do dia, nestas mesmas metades.
Ainda com relac;ao as metades de idade, há um problema
cuja soluc;ao os dados de que disponho nao permitem ainda: haveria urna certa precedencia ritual de urna metade sobre a outra?
Um informante, suspeito, por ser Khoikateye, afirmou serem os
membros de sua metade os que tem muita coragem, muita forc;a;
os da metade oposta seriam esquivos, fugiriam. O mesmo informante, dando-me urna classificac;ao dos animais em metades, disse
pertencerem a primeira os fortes, os grandes, enquanto os finos,
os pequenos, pertenceriam a segunda. u m out ro informante, também Khoikateye, afirmou que eram os de sua metade que iam na
frente para lutar: aproveitou também o ensejo para exaltar sua
própria classe de idade, o Pró?tikham. Embora eu tenha algumas
vezes visto em determinadas cerimónias o~ Khoikateye entrarem
em primeiro lugar na aldeia, as vezes os Harakateye entram na
frente. Em suma, sao muito poucos os dados que atestariam urna
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precedencia de urna metade de idade sobre outra; mesmo que
esta precedencia exista, trata-se de algo quase imperceptível.
As metades de idade podem funcionar também f ora dos ritos, como, por exemplo, nos casos de mutirao. Entre os Krahó
o membro de urna dessas metades pode contar com a colabora~ao
dos demais quando executa trabalhos em sua ro~a, contanto que
lhes garanta a refei~ao.
1O.3.

N

ALOUMAS INPORMAc;ÓES SOBRE •••

TXO•

.e:"

os seguintes grupos, dispostos de norte para sul: Pa (Coruja), Autxet (Tatupeba), Txon (Urubu) e Kré (Periquito-estrela). A
metade Hararumpeketxe, localizada no lado oeste da pra~a, pertencem os seguintes grupos, também citados de norte para sul:
Txó (Raposa), Hek (Gaviáo), Khedré (Periquito) e Kupé (Civilizado). Cumpre notar aqui que, lamentavelmente, num trabalho
anterior, por urna falha na revisao tipográfica, deixei que a disposi~ao desses grupos na pra~a saísse de maneira errada (MELATTI,
1967: p. 66).
Atualmente o grupo Kré conta com um número exíguo de
membros. Diz-se que este grupo, quando de urna ca~ada, foi
aniquilado por um grupo indígena inimigo, Pi'kobye ou Krikati
( Gavióes), sendo que os meninos que possuíam nomes dados pelos ca~adores mortos receberam novos nomes de outros grupos.
Nao obstante, um nome pessoal desse grupo subsiste, sendo tres
indivíduos seus portadores.
Todos os grupos, com exce~ao de um apenas, Kupé, tem
nomes de animais. Nem por isso existe qualquer tabu que impe~a
determinado indivíduo de matar ou de comer o animal que dá
nome ao grupo a que pertence. Afirmou um informante Krahó

• PA

(RAPOSA)

As metades Khoirumpeketxe e Hariirumpeketxe

Como as metades sazonais, as metades de que agora tratarei
estao associadas aos nqmes pessoais: cada indivíduo do sexo masculino pertence a urna ou outra metade conforme o nome pessoal
de que seja portador. As mulheres nao recebem a qualidade de
membro dessas metades com os nomes pessoais; quando muito
sao consideradas como pertencentes ao mesmo grupo de seus maridos. Aliás, essas metades estao subdivididas em grupos e sao
primariamente a esses grupos que estao associados os nomes masculinos. Esses grupos sao localizados na pra~a da aldeia. A metade Khoirumpeketxe, que fica do lado leste da pra~a, pertencem
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que esses nemes servem simplesmente para separar os índios em
grupos.
Estes grupos marcara sua presenc;a sobretudo no rito do Kbetwaye. Também surgem rapidamente no rito de Pembkahek.

10 . 4 .

A s metades Hiik e Krókrók

Este par de metades é de difícil caracterizac;ao, dado o número de ritos de que participa e a maneira de aparecer em cada
um deles. Essas metades sao de escolha individual. Cada homem
escolhe a metade a que deseja pertencer antes da realizac;ao de
cada rito do qual elas participam. Um indivíduo que pertenc;a
a urna das metades em determinada ocasiao potle escolher fazer
parte da metade oposta quando o rito se repetir noutra ocasiao.
As mulheres pertencem sempre a metade a que está afiliado o
marido.
Sao os seguintes os ritos em que atuam estas metades. Em
primeiro lugar, nas tres modalidades do rito de Pembkahek. Além
disso, elas estao presentes no Khoigayu e Piegré.
J;: preciso deixar claro que as metades Hek (Gaviáo) e Kró-

krók (lrara) nao estao presentes nesses ritos com os mesmos nomes. A metade Hek pode receber o nome Yuyui (Muric;oca) ou
Pentx'i (Abelha) . A metade Krókrók pode aparecer também substituída pela metade Khoigayu (Marreco). A posic;ao da metade
na prac;a também varia de acordo com o rito.
Poderíamos considerar quatro pares de metades diferentes:
1) Pentx'i e Krókrók ; 2) Yuyui e Krókrók; 3) Hek e Khoigayu;
e 4) Krókrók e Hek. Este último par teria lugar em dois ritos,
a saber, urna modalidade de Pembkahek e o Piegré. As diferenc;as entre os diversos pares surgirao quando for a presentada a
descric;ao desses diversos ritos. Na verdade há indicac;óes de que
estes pares de metades podem se identificar entre si. De fato, as
metades denominadas Hek (Gaviao), Pentx'i (Abelha) e Yuyui
(Muric;oca) sao identificadas entre si pela confusao dos próprios
informantes, que freqüentemente se enganam, ao se referirem a
esses ritos, chamando Pentx'i de Hek, Yuyui de Pentx'i, etc. Alguns
informantes chegam mésmo a fazer explícitamente essa identificac;ao. Um outro elemento de identificac;ao é o fato de o gaviao,
a abelha e a muri~oca serem animais que voam, os quais podem
ser opostos ao papa-mel, animal do chao. Um informante, Varela,
forneceu elementos que podem endossar essa segunda forma de
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identifica~ao:

urna vez assegurou que também os animais, como
os homens, estavam divididos nas metades Hek e Krókrók. Embora outros índios possam por em dúvida a legitimidade dessa
assertiva, os critérios d~ que o informante lanc;ou mao para classificar os animais é que importam aqui. Disse que os animais de
pena sao Hek, enquanto os de quatro pés sao Krókrók. Assim,
o cachorro, a lontra, sao Krókrók. Mas nao é apenas esse critério
que orienta o informante. Classificou as abelhas como Hek, sem
dizer o motivo. Classificou os peixes como Hek e apresentou duas
razoes para isso : primeiro, porque os peixes tem medo da lontra
e esta é Krókrók; segundo, porque· os peixes nao tem pés. Esta
segunda razao se compreende a luz de um comentário de outro
informante, que disse que os Krókrók eram corredores melhores
do que os Hek, já que o gaviao tem pernas curtas. A cobra foi
classificada como sendo Hek, provavelmente pelo mesmo motivo
que os peixes. Os marimbondos, a borboleta, como Hek. Mas o
sapo e a formiga, como Í<rókrók. Outro informante, Emiliano,
confirmou que o marreco (Khoigayu) é Krókrók e que os peixes
sao Hek. O problema é como identificar o marreco com o papa-mel, se aquele é um animal que voa; mas é preciso lembrar que
o marreco também freqüenta o chao, bem como a superfície da
água; nisto ele parece se identificar mais com a lontra, que é,
como se disse, Krókrók (Papa-mel).
Quando os habitantes de urna das aldeias estao realizando
um dos ritos citados, dividem-se no par de metades correspondente. Todos os dias de manha os homens se reúnem na prac;a
divididos nesse par de metades; de tarde voltam a aldeia correndo
com toras, divididos no mesmo par de metades. A partilha dos
animais cac;ados pode se fazer entre essas metades.
Os prefeitos da aldeia podem pertencer indiferentemente a
urna ou outra das metades Hek e Krókrók ou de outros pares de
sua espécie. Na aldeia de Boa Uniao, na estac;ao seca de 1963,
ambos os prefeitos eram Hek. Na aldeia do Pesto, na estac;áo
chuvosa de 1964 / 65, também ambos os prefeitos eram Hek.

10 . 5.

As metades Tép e Teré

Estas metades operam apenas num rito, o chamado Tépyarkwa. Tép significa "peixe", enquanto teré significa "lontra" ou
"ariranha". Quem participa de urna dessas metades numa ocasiao
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MAGIA E RELIGl.ÁO

em que se realiza esse rito pode permanecer na mesma metade ou
mudar para a oposta na ocasiao seguinte. Na descri<;ao do rito
de Tépyarkwa (cap. V, 6 . O) entrarei em mais detalhes quanto
a essas metades. Por ora convém notar que na verdade elas se
identificara com as metades Hek ( ou Yuyui ou Pentxl) e Krókrók
( ou Khoigayu ), como o indicara algumas de su as características.
J á foi mostrado como um informante classificou as lontras como
Krókrók e os peixes como Hek. Além disso, os membros da metade T ép, tal como os Hek, nao cortam toras para as corridas.
11 . O.

Magia e religiiio

O leitor observará, nos capítulos seguintes, 'que os ritos descritos nada parecem ter a ver com o culto a seres considerados
superiores. Embora os Krahó nao lhes prestem culto, acreditara
numa série de heróis míticos, que transformaram o mundo e a vida
dos homens: Sol e Lua, que criaram os homens (mas nao o mundo, que já era algo existente) , a morte, o trabalho, os animais
venenosos; a mulher-estrela, que ensinou a agricultura; Aukhe,
que criou os civilizados, transformando-se no primeiro deles. Além
desses, urna série de heróis aprenderam ritos e canticos, com os
animais e vegetais, e os introduziram na vida Krahó.
Para os Krahó, os homens, os animais, os vegetais e mesmo
os minerais e objetos manufaturados tem um karo, que se pode
traduzir aproximadamente como " alma". Ao morrer, a alma humana vaga por algum tempo ( ou vai para urna aldeia dos mortos, situada a oeste) até que se transforma num animal de grande
ou médio porte; quando esse animal morre, transforma-se num
animal inferior; quando este outro morre, transforma-se em cupinzeiro ou toco de pau. Quando o fogo queima esse cupinzeiro ou
toco, o aniquilamento é completo. Nao é a saída da alma do
corpo que faz um homem morrer, mas o fato de sua alma aceitar
alimento das almas dos mortos ou também, segundo um informante, aceitar rela~oes sexuais com elas.
Quase sempre, as mortes por doenc;a sao atribuídas
feitic;aria. A introduc;ao de objetos e substancias mágicas nos indivíduos, provocando a doenc;a e a morte, é atribuída aos xamas.
Assim como um xama tem o poder de provocar doenc;as, pode
também curá-las. O xama recebe seus poderes mágicos de um
animal, vegetal ou algum outro ser por um processo já descrito
em outro trabalho meu (MELATTI, 1963). A maior parte dos
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indivíduos, entretanto, conhece alguns vegetais que podem ser utilizados para curar determinadas doenc;as ou aplicados magicamente
de modo a facilitar a captura de certos animais de cac;a. Co'lhecem também as restri9qes alimentares que tem a fazer para obter
boa colheita de certas plantas cultivadas.
Parece que a ac;ao dos sertanejos da área, católicos, mas portadores de urna série de crenc;as "folclóricas", que nao fazem parte
da doutrina da lgreja, teve urna influencia mais decisiva na modificac;ao de costumes e crenc;as Krahó do que os próprios missionários que, no passado, trabalharam entre eles. Um dos heróis míticos, Lua (Pidfiré) foi identificado como Sao Pedro, mas nao o
Sao Pedro do Evangelho e sim o herói de contos pios dos sertanejos, um tanto esperto e maldoso. A identificac;ao se justifica, pois
Lua, nos mitos Krahó, é um herói desajeitado, sempre a provocar
situac;óes desagradáveis; isso mesmo o leva a ser identificado
também como Pedro Malasartes; o Sol (Pit) por sua vez é identificado com Deus, também chamado Papam. Note-se que o próprio Camara Cascudo ( 1962: p. 445 e 592) acha semelhanc;as
entre o comportamento de Sao Pedro dos contos populares e o de
Pedro Malasartes. Há também entre alguns Krahó urna certa confusao entre Pedro 11 e Sao Pedro. Mais de urna vez Getúlio
(Vargas) foi citado como tendo tomado o palácio de Sao Pedro.
Um informante reclama que os prec;os eram baixos no tempo de
Sao Pedro e subiram no tempo de Getúlio. Outro diz que no
tempo de Sao Pedro só havia diretores e os prefeitos surgiram no
tempo de Getúlio.
O batismo continua a ser um meio de se conseguir compadres entre os civilizados, mais do que um rito para entrar na lgreja Católica, embora alguns índios afirmem que só os batizados
podem ir para o céu, ficando as almas dos pagaos vagando pela
terra. O índio Aleixo ( Póhi) me assegurou que era civilizado
porque era batizado. No entanto, Kakró observou que é melhor
deixar de batizar índio: batizar índio é como batizar engenho
(referindo-se a um costume sertanejo) , que nao vira cristao.
Os Krahó continuam, como disse, a permitir que se batizem
seus filhos, sobretudo com a intenc;ao de ganharem compadres,
que sao sempre civilizados, para lhes servirem de protetores entre
os habitantes da regiao. Um Krahó me contou que foi batizado
urna vez em Carolina, quando era jovem, e, mais tarde, quando
passou em Belo Horizonte, urna mulher fez um padre batizá-lo
outra vez. Parece que o batismo já foi recebido mais de urna vez
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por alguns outros índios Krahó. O termo compadre tem vários
significados para os índios: sao os padrinhos de batismo de seus
filhos; é o termo vocativo que utilizam para tratar com os civilizados; é a tradui;ao que dao para o termo hopin, isto é, amigo
formal.
Os índios Krahó nao fazem certos trabalhos aos domingos e
nos dias santos: nao trabalham na roi;a, a nao ser para apanhar
alimentos; mas podem fazer outros servii;os, como ca9ar, pescar,
coletar frutos silvestres, ralar mandioca, colher fibra para fazer
corda. Nao devem ir a ro9a para fazer servi9os pesados, sob pena
de cortarem o pé, cair-lhes urna árvore em cima, serem picados
por cobra; também nao gostam de tomar in je9oes nestes di as e
soube de um curador que nao tratava dos enfermos durante os
mesmos.
Ac1editam num ser sobrenatural muito mau, o Cao, como é
chamado o Diabo pelos sertanejos. Freqüentemente usam a exclama9ao Maité! (Diabo!), quando se aborrecem com algo.
Tenho a impressao de que os Krahó tomam a divisao dos
civilizados em católicos e crentes (protestantes) muito pouco preocupados com o fato de defenderem caminhos diferentes para a
salva~ao da alma; consideram simplesmente como dois modos
distintos de viver, marcados pela conduta exteriorizada: os católicos fumam, ingerem bebidas alcoólicas, tém rela9oes sexuais extramaritais, usam armas, dizem palavróes; os crentes nao fazem
nada ~isso; além do mais, os católicos respeitam os domingos
e os d1as santos, mas os crentes só respeitam os domingos. Para
os Krahó, a distinc;ao entre católicos e protestantes (na área estudada, só existem ou católicos ou protestantes) deve se assemelhar
a distin9ao entre membros de metades apostas, cada qual com seu
comportamento simbólico. Entre os Krahó, um católico que nao
fume, nao beba, nao ande armado, etc. é tomado como protestante. Os próprios Krahó se definem como católicos.
12 . O.
\

A representa~io do U Diverso

O conhecimento do Universo, segundo o imaginam os Krahó,
parece ser de grande valía para a compreensao de seus ritos. Tais
conhecimentos estao assentados em mitos, sobretudo. Entretanto,
na~ é minha ~n.ten9ao f azer urna análise dos mitos Krahó, o que
sena tema suf1c1ente para escrever toda urna monografia. Aqui só
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vou apontar os principais elementos, tirados de mitos ou de outras informa9oes, que nos podem dar urna imagem do Universo
segundo os Krahó.
As informa9oes sobre a forma do Universo nao coincidem
inteiramente, mas tém muita coisa em comum. A primeira informai;ao a respeito desse tema me foi dada por Chico Velho, da
aldeia do Posto. Só nao conseguí urna informa9ao mais rica devido
a dificuldade de linguagem. Referiu-se a um rio que limitarla a
terra dos índios. O firmamento seria urna cúpula cujas bordas
estariam neste rio. Os civilizados, outrora, estavam do lado de
fora dessa cúpula. E comentou a tespeito da presen9a atual dos
civilizados junto aos índios: "nao sei como é que se passa" ...
Messias, índio Krahó, e Juarez, índio Apinayé que mora com os
Krahó desde menino, me asseguraram que o mundo é urna ilha:
nao há terras além do mar que se vé na cidade de Salvador ou
além do Araguaia. As estrelas sao índios. Debaixo da terra há
um outro mundo: o Sol e a Lua retomam ao nascente passando
por lá. Por isso, quando em cima é dia, embaixo é noite. Embaixo o céu é de terra e há estrelas; os homens tém cabelos vermelhos. O céu aonde foi o herói Tirkre (cap. V, 3 . 4. ) fica
onde estao as estrelas. Acima das estrelas há outra terra, lisa,
sem galhos no chao, mas ninguém foi até lá, nem mesmo Tirkre.
A cúpula celeste desee até ao chao, impedindo que a água que
cerca a terra se perca. O relampago é mesmo água e tem o nome
de Ta?ti, mas nao se o chama por este nome, porque fica zangado; deve ser chamado de Ko (água). Quando há relampagos na
superfície da terra, nao os há no mundo subterraneo e vice-versa.
Ao falarem do mundo subterraneo, os informantes fizeram referencia ao mito do homem que foi até lá (cap. V, 9 . 5 . ) . Para José
Aurélio, da aldeia do Posto, o firmamento (Khoikwa) é urna cúpula ·
que limita o mundo; o espa90 de terra limitado por ele se chama
Pie. Para além do firmamento, no sentido horizontal, José Aurélio nao sabe como é. Tanto acima do firmamento como abaixo do
chao há outros mundos com árvores, chao, Sol; mas o informante
nao sabe se lá existe gente. Esteves, da aldeia do Posto, assegurou
que o chao é circular e cercado de água; além dessa água existe
mais chao, o qual é limitado pela cúpula celeste. ~as terras que
ficam além da água só habitam os bichos feios. As estrelas sao
antigos índios que fugiram para o céu por causa de um gaviao
grande e de urna coruja que os estavam matando (cap. V, 2. O. ) .
Mais tarde Esteves acrescentou que para além do céu, no sentido
horizontal, só há buraco e é tudo escuro. As estrelas sao as fo-
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gueiras dos índios que foram habitar no céu, fugindo do gaviao.
Lá existe também outro Sol.
A partir daqui, entretanto, as informac;oes passam a apresentar um detalhe importante : o pé do céu. Penó, chefe da aldeia
do Posto, comentando o esquema do Universo que Esteves me
tinha fomecido, observou que devia de estar certo, pois Esteves
era mais velho do que ele. Entretanto, acrescentou Penó que o
firmamento tem seis pés: dois a leste, dois a oeste, um ao norte e
um ao sul. Os dois pés do leste sao mais grossos. Em cada um
dos pés de leste está um pica-.pau. Os pica-paus perfuram os pés
do céu até o meio; entao lhe dá sede e eles voam para a água, que
fica longe; quando voltam, os dois grossos pilares já estao reconstituídos inteiramente. Recomec;am o trabalho; cªvam até o meio
dos pilares; mas aí lhes dá fome e eles saem para comer. E os pés
do céu se reconstituem. E assim continuamente. No esquema do
Universo dado por Peno, o firmamento se chama Khoikwa; o
chao, Pie; e o mundo subterraneo, Króukhoti, que significarla
'"grande buritizal" (kr6u, buriti; kho, um coletivo; ti, aumentativo).
Segunqo Ambrosinho, chefe da aldeia de Boa Uniao, o pé do céu
é um só e fica a leste; é como o pé de milho: duro por fora e macio por dentro. O pica-pau quer derrubar o pé do céu. Ao meio-dia lhe dá sede e ele tem de sair para beber, pois nao leva cabac;a.
Ambrosinho parece comparar o céu a um rio, dizendo que a leste
fica a barra do céu e a oeste a cabeceira. Mas assegura que o
céu nao é feíto de água. Perto dopé do céu há urna cobra grande
chamada Ronku'teti. Esta cobra pode cercar urna aldeia de modo
que sua boca toque o rabo. Seu corpo se encosta nas paredes das
casas. Sua espessura é superior a altura de um homem. Aqueles
habitantes da aldeia que tentam escapar pulando por sobre a
cabec;a da cobra, que é mais baixa, sao comidos por ela. Somente aqueles que, com auxilio de varas pulam por sobre o corpo
da cobra é que escapam. Nessa regiao há também cobras-tesouras
(Tonkrérlti), que picam os homens nas costas. Há lacraias (Pagré) . Havia o gaviao Hekti, que pegava os índios quando iam
defecar. Existe ainda o rato de chifres ( Amtxo1'pere) . Há o
Kukei, que corta o pescoc;o dos índios. Os homens aí praticavam
o homossexualismo. Havia cac;a abundante, de animais diferentes
dos que existem na área que os índios boje habitam. Essa regiao
de fartura e de perigos é retratada num mito de urna viagem que
os índios fizeram até ela e em que se destacaram os heróis Kartát
e Khwok (existe urna versáo deste mito em ScHULTZ, 1950: p.

A REPRESENT A~AO DO UNIVERSO

'

97

123-28). Por causa de Hekti urna porc;ao de índios subiu ao
céu. Pensa Ambrosinho que f oi por medo de todos esses bichos
que os índios, que outrora habitavam junto ao pé do céu, migraram
para o lugar onde mor~m atualmente. Rumando sempre para
oeste, mudando sempre de aldeia, os índios chegaram ao rio Farinha (afluente do Tocantins, no Estado do Maranhao). Aí houve
dificuldades com os "cristáos" e o Padre Rafael os apanhou, levando-os para o norte de Goiás. O Padre só levou os Krikatire,
pois os Mákrare já estavam no novo local. Assim, pois, Ambrosinho consegue f azer a conexao do mito com a história. Ambrosinho ainda acrescentou que o Brasil é urna grande ilha. Pedro
Penó confirmou que o pé do céu fica a leste e disse que se chama
Khoikwakhrat.
Varela afirmou que a leste fica o pé do céu (Khoikwakhrat)
e a oeste fica a ponta do céu (Khoikwaihot); ao norte e ao su)
ficam as bordas (Khoikwahipe) . A largura do céu na direc;ao
norte.:.sul é chamada ikapa. O pé do céu toca a ponta e as bordas
também se tocam. Há dois caminhos paralelos: quando Sol
toma um, Lua toma o outro. O vento vem de leste; chama-se
khok. Hartat esteve no pé do céu, mas na ponta nao esteve ninguém. Nas bordas do céu já estiveram aqueles que fugiram do
escuro. Lá é que é escuro, porque Sol nao passa por lá. O
mito do hornero que se transformou em morcego (SCHULTZ, 1950:
p. 159) para procurar caminho para os outros se refere a essa
regiao. Caminharam na direc;ao do pé do céu, onde há luz, e
depois caminharam para onde atualmente esta o os índios. José
Aurélio discorda de que o lugar da grande escuridáo fique nas
bordas do céu; acha que é no pé do céu.
Assim, o Universo está dividido em tres níveis, um celeste,
um intermediário e um subterraneo. O intermediário pode ser
dividido numa regiao terrestre e numa aquática. Esse nível intermediário também pode ser dividido entre urna regiáo habitada
pelos índios no passado, junto ao pé do céu, e a regiáo habitada
atualmente.
Nesta regiao do pé do céu pelo menos ocorreu urna aventura
dos heróis Sol e Lua : aquela em que o Sol vai pedir um enfeite
do pica-pau para Lua e que termina num grande incendio
(SCHULTZ, 1950: p. 57) . :E: também no pé do céu que habitavam
Hekti e Kukei, o primeiro um grande gaviáo e o segundo urna
coruja. Contra eles lutaram os heróis Akrei e Kenkuná (cap. V,
2 . O; e também ScHULTZ, 1950: p. 93-114). Nessa regiáo, onde
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o céu toca a terra, é que se dá a passagem dos índios perseguidos
por Hekti da terra para o céu. Junto ao pé do céu moram toda a
sorte de animais estranhos e perigosos que os Krahó costumam
chamar de "bicho feio". Um mito Krahó (SCHULTZ, 1950: p.
159) , já citado, con ta como os Krahó se retiraram dessa regiao
guiados por um índio transformado em morcego. No mito, a regiao é localizada como sendo no Estado da Bahía, portanto, a
leste da atual área habitada pelos Krahó.
A regiao celeste é habitada pelos gavioes e urubus. Também
o céu é a origem da mulher-estrela, que ensinou aos índios a
agricultura (ScHULTZ, 1950: p. 75-86).
Quanto ao mundo subterraneo, existe o mito de um homem
que esteve nessa regiao (cap. V, 9. 5; tambéip ScHULTZ, 1950:
p. 160-62). Lá ele encontrou porcos-queixadas. O índio Messias, quando me contou esse mito, declarou que o buraco pelo
qual os porcos-queixadas vinham a superficie talvez ficasse perto
de Salvador. Se este informante está certo, entao tanto o ponto
de contacto do chao com o mundo celeste como do chao com
o mundo subterraneo fica a leste. O leste, pois, seria o ponto de
conexao dessas tres regioes cósmicas.
B interessante notar que a água nao constituí apenas urna regiao interposta entre a terra e as bordas da cúpula celeste. Há
urna outra conexao entre céu e terra através da chuva. De fato,
existe a cren~a entre os Krahó de que os animais descem a terra
com a chuva. O índio Secundo, da aldeia do Posto, assegurou
que, durante as chuvas fortes, animais grandes, tais como o veado,
o jabuti, o tamanduá-bandeira, variedades de tatu, o caitetu, o
porco-queixada, a anta, e também peixes, caem do céu. A raposa
nao cai. Os animais domésticos, como o boí, o parco, a galinha,
nao caem. Pedro Penó, chefe da aldeia, afirma que ele mesmo
já viu peixes caírem do céu. Zacarias, da mesma aldeia, assegura
ter visto cair do céu, durante urna chuva forte, um tamanduá-mambira dentro da aldeia. Pedro Peno fala também de urna
sucuriju que, durante urna chuva forte, caiu no cerrado, ficando
num galho. Esta cren~a, pois, estabelece um outro ponto de
contacto entre as diversas regióes em que os Krahó dividem o
Universo.
Talvez tenha cansado o leitor com a cita~ao de tantas opinióes de informantes indígenas sobre a forma do Universo. Mas
elas dao urna idéia da diversidade de detalhes sobre os quais pode
diferir a opiniao dos membros de uma sociedade tao pequena.
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Além disso, essa diversifica~ao também indica urna reflexao sobre
os mitos por parte dos próprios indígenas. Assim, mostrei como
Varela achava que a grande escuridao só podía estar nas bordas
do céu, ou seja, ao norte ou ao sul, porque lá nao passa o Sol,
divergindo de outros informantes mais velhos que afirmavam ficar a leste. Diniz, chefe da aldeia de Cachoeira, ao me contar
o mito de Hartat, herói que fez urna viagem na dire~ao do nascente, ao pé do céu, comenta que nao sabe como ele atravessou
o mar, indicando o conflito que existe entre o mito e o atual conhecimento da existencia do mar pelo modernos Krahó.

.

~

AM'TXIRE

CAPÍTULO 11

RITOS LIGADOS AO CICLO DE VIDA
l . O.

Preliminares

Entre os Krahó, há eventos que ocorrem necessariamente na
vida de cada indivíduo: nascimento, recep<;ao de nome, morte.
Out ros ocorrem quase certamen te: doen<;as, casamento, procria~ao,
perfura~áo dos lóbulos auriculares (só os homens). Outros podem ocorrer : homicídio. Neste capítulo vou descrever os ritos
Krahó que de algum modo estao associados a esses eventos. Sao
ritos que tem sempre um indivíduo como centro. Ao mesmo tempo
sao ritos que marcam a passagem do indivíduo de urna situa<;ao
para outra, pondo-o momentaneamente em evidencia. Essa evidencia ritual é tratada com certos atos simbólicos que nos fazem refletir
a respeito das rela~oes entre o indivíduo e a sociedade Krahó. Há,
por outro lado, outros ritos que podem ser considerados como
associados ao ciclo de vida : sao os que chamo de ritos ligados
a inkia<;ao. Mas esses ritos sao de tao longa dura<;ao e apresentam tantos elementos comuns entre si, distintos dos ritos que serao
tratados neste capítulo, que merecem ser considerados a parte
(cap. V).

2 . O.

Am'txire

A palavra am'txire, pelo menos segundo um informante, significa "presente", "dádiva". E, realmente, os ritos que recebem
esse nome consistem em dádivas feítas por um indivíduo a toda
a aldeia.
O Am'txire se realiza freqüentemente e, as vezes, quase que
desapercebidamente. Num grande número de casos constituí como
que um pequeno rito dentro de outro rito maior. De fato, o indivíduo que desempenha um papel importante num determinado rito
deve, quando o faz, oferecer um presente a aldeia. No momento
de sua atua<;áo, um parente consangüíneo, geralmente do sexo fe-
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m1n1no e morador da casa em que ele nasceu, póe-lhe sobre a
cabe<;a um corte de tecido novo ou entao urna volta de mi~angas
em tomo do pesco~o, ou mesmo outros objetos, como o leitor
verá em descri~óes de outros ritos. Qualquer pessoa pode retirar
o objeto assim exposto, apropriando-se dele. Geralmente, porém,
os "prefeitos" se mantem junto aos indivíduos em evidencia ritual,
recolhendo tudo o que é colocado sobre seus corpos. Findo o rito,
os "prefeitos" distribuem os objetos recolhidos entre os visitantes,
provenientes de outras aldeias, ou entao os doam a habitantes da
própria aldeia que julguem mais necessitados. Como tudo o que
está sobre o corpo do indivíduo em evidencia é considerado dádiva, aquele que desempenha um papel importante só sai de casa
com aquilo que quer doar. As mulheres Krahó, por exemplo, comumente envolvem o corpo coro urna pe<;a de tecido que as cobre
da cintura aos joelhos; quando, porém, urna delas está cm evidencia ritual, limita-se a cobrir o púbis com um quadrado de pano
pouco maior que um len~o; dobrado em forma de triangulo, pois,
caso saia com sua grande pe~a, qualquer outra pessoa pode
tomá-la.
O Am'txire toma urna forma mais elaborada quando se trata
de um oferecimento, feíto a aldeia, por um indivíduo que está
terminando a parte mais importante de seu resguardo pelo nascimento de seu primeiro filho, que acaba de se restabelecer de urna
enfermidade grave ou de urna picada d~ cobra. Na casa materna
do indivíduo que está terminando seu período de resguardo prepara-se um grande paparuto, quadrado, de cerca de um metro
de lado. O indivíduo tem seus cabelos cortados e seu corpo pintado com urucu, urna vez que, durante todo o período de resguardo se absteve de cortar os cabelos e de pintv-se. Se o resguardo é por enfermidade, todos aqueles que fizeram abstinencia
junto com ele, tais como pai, mae, irmaos, também cortam seus
cabelos. Havendo penas disponíveis, o indivíduo é emplumado,
ficando recoberto de penugem, desde a base do pesco~ até os antebra<;os e as canelas, grudada com resina de almécega. Se nao há
penas suficientes, usa-se apenas o urucu. O indivíduo sai entao
de casa, em dire~ao ao pátio, com um pano novo dobrado sobre
a cabe<;a. Atrás dele, os membros do grupo doméstico, auxiliados
por alguns outros parentes, carregam o papa~to, segurando
as extremidades de uns quatro paus passaqos por debaixo do mesmo. Assim que um dos "prefeitos" ou qualquer outra pessoa retira o pano de sua cabe<;a, o indivíduo retorna para a casa, sem
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chegar a fazer metade do caminho até ao pátio. Os outros, porém,
levam o paparuto até lá, onde é desembrulhado e dividido. Se o
indivíduo é do sexo masculino, o paparuto é dividido entre as mulheres adultas. Se é do feminino, entre os homens. As pessoas
que devem recebe-lo dividem-se em metades. Essas metades podem ser as constituintes de quaisquer dos vários pares de que disp(>em os Krahó.
Sei de um caso em que urna crian~a nasceu e logo J.Dorreu,
entretanto, mesmo assim, segundo um informante, seu pai iria oferecer um paparuto a aldeia, pois se tratava de seu primeiro filho.
Se falta macaxeira para fazer o paparuto, o indivíduo pode
oferecer a aldeia simplesmente um animal ca~ado, de tamanho médio. Urna vez vi ser oferecido um tamanduá-bandeira com seus
pelos previamente sapecados no fogo; numa ouira ocasiao presenciei o oferecimento de um veado, já esfolado, sem a cabe~a e sem
as entranhas. Esses animais, na pra~, foram partidos ao meio,
urna parte para cada metade, sendo os receptores de sexo aposto
ao dos indivíduos que faziam o oferecimento.
Segundo um informante, quando os orifícios abertos nos lóbulos auriculares de um rapaz, para o uso de batoques, se cicatrizam, seu pai vai ca~ar com os companheiros, matando um
animal grande, como anta, veado, tamanduá-bandeira ou ema, e
o oferece inteiro a aldeia, levando-o
pátio.
O oferecimento que o indivíduo faz a aldeia nem sempre
tem origem nos seus próprios recursos e nos de seus parentes;
em pelo menos um caso, houve urna ca~ada coletiva para que
um jovem, no fim de seu resguardo, pudesse oferecer um animal
a aldeia. Em o utras palavras, os homens ofereceram um animal
ao jov~m, que, por sua vez, o doou as mulheres. Quando se trata
de final de resguardo, o paparuto oferecido é sempre destinado
aos indivíduos do sexo oposto. Quanto, porém, ao pano ou mi~angas que o indivíduo traz em seu corpo, quando está em evidencia ritual, seja qual for o seu sexo, parece que, pela própria
natureza desses objetos, sao presentes destinados as mulheres.
Mesmo que o "prefeito", tendo recolhido esses presentes, os oferte
a visitantes, o indivíduo em evidencia ritual o ofe rece em primeiro
lugar a sua própria aldeia, pois o "prefeito" o recolhe como representante da mesma e em nome dela o passa aos visitantes. Ainda
que os peda~s de paparuto sejam recebidos pelos indivíduos de
um s6 sexo, na verdade ele é consumido por toda a aldeia, pois
esses indivíduos os dividem em casa com seus cónjuges e filhos.
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O Am'txire, pois, é oferecido por um indivíduo em evidencia.
A evidencia constitui o desempenho de um papel destacado num
rito mais amplo ou a própria situa<;ao de isolamento em que o
indivíduo foi abrigado .a ficar por motivo de resguardo. Talvez
seja possível dizer que entre os Krahó o indivíduo tem de recompensar o grupo pelo simples fato de, por algum tempo, ou mesmo
um momento, colocar-se em destaque com rela~ao aos demais.
Essa interpreta~ao talvez nos permita compreender certos detalhes
de ritos mais complexos para os quais chamarei a aten~ao no corpo
deste trabalho.

j

3 . o. Ritos ligados

\

..

A

a procria~io

Ao caracterizar o .Am'txire fiz referencia ao paparuto que é
oferecido na pra~a da aldeia pelos parentes do homem ou da
mulher que teve seu primeifo filho. Convém notar que esse rito
nao marca o término das restri~es a que estáo sujeitos, pois elas
perduram em número cada vez menor até que a crian~a tenha
cerca de sete anos de idade. Esse rito nao é realizado por ocasiao
dos filhos subseqüentes, mas os pais continuam abrigados a respeitar as restri~es já descritas também ap6s o nascimento destes.
Convém notar também que a entrega de um paparuto na pra~
ap6s o nascimento de urna crian~ nao é feita pelos parentes do
pai e pelos parentes da mae ao mesmo tempo. Há um paparuto
oferecido pelos primeiros e um pa_paruto oferecido pelos segundos.
E isso nao precisa acorrer no mesmo dia. Há casos ·em que a
crian~a é o primeiro filho de um homem, mas nao de sua mulher,
ou vice-versa. Quando 1sso ocorre, somente o con1uge que procria pela primeira vez oferece o paparuto.
Em minha última excursao aos Krahó ouvi referencia a um
outro rito referente ao nascimento. Contou-me Tóp'i que, toda vez
que nasce um filho seu, alguns dias depois os parentes de sua
esposa fazem um paparota. Ele e sua esposa fingem_ co~e~ .do
mesmo e em seguida bebem água. O paparuto é entao d1v1d1do
entre os parentes de Tóp'i. Diniz confirmou que os pais da esposa
oferecem um paparuto aos país do marido, mas somente quando
se trata do nascimento do primeiro filho. Em seguida os parentes
do marido retribuem com urna .ca~a. Por s.ua vez, Xavier me pareceu dizer que esse paparuto é feito com a carne da primeira
ca~a capturada pelo pai depois do nascimento da crian~a. Acres'

A
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centou Diniz que tal paparuto tem por finalidade fazer com que
os parentes do pai se lembrem do neto.
Infelizmente nao soube aprofundar a investiga~ao no sentido
de saber se esse rito só se realiza por ocasiao do nascirnento do
primeiro filho, tal como acontece com o oferecimento de paparuto na pra~a da aldeia, ou se por ocasiao do nascimento de cada
filho. De qualquer modo, trata-se de um rito que aproxima os
indivíduos ligados por urna afinidade efetiva; ou seja, para os pais
do marido, o rito marca o nascimento de um parente consangüíneo
numa casa estranha.
O nascimento do primeiro filho e os ritos que o acompanham também marcam, para o casal, a passagem da instabilidade
para a estabilidade matrimonial, pois a disso~u~ao do casamento
é muito menos freqüente entre os casais que tem prole. Além
disso, marcam urna mudan~a de categoría de idade, urna vez que
nem o marido e nem a esposa, esta como mo~a associada, participarao mais dos ritos ligados a inicia~ao, como reclusos.
4. O.

A transmissáo de nomes

~ais

Entre os Krah6 há duas maneiras de dar os nomes pessoais:
urna para os indivíduos que nascem no grupo e outra para os
estranhos que sao incluídos no grupo tribal depois de crescidos
ou que o visitam durante algum tempo.
A primeira só conhe~ através de informa~óes. Mas tive
contacto direto com dois casos da segunda: quando eu mesmo recebi nome Krahó e quando vi um colega de excursao recebe-lo.
Em meu próprio caso ( ocorrido em 25 de setembro de 1962) a
pessoa que ia me transmitir seu nome~ da metade Katamye, me
tomou pela mao esquerda, enquanto um líder da metade Wakméye
( também padré da aldeia), pela mao direita. E assim andamos,
indo e vindo, urnas tres vezes, entre duas filas de homens que estavam no sentido norte-sul, enquanto o líder pronunciava o nome
que estava sendo transmitido. Minhas anota~s nao dizem a que
metade correspoodiam as duas filas. No caso de meu colega
( ocorrido em 12 de abril de 1971 ) , o nome transmitido foi o
de um cantador da aldeia, da metade Wakméye, que o tomou por
urna das maos, enquanto a outra era segura por um líder da
metade Katamye. As filas de homens estavam no sentido leste-oeste, sendo urna corresponden te a metade Khoirumpeketxe ( ao

)
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sul) e a outra a Hararumpeketxe ( ao norte). Convém notar que
recebi nome na esta~ao seca e meu colega, na chuvosa.
Mas a maneira mais comum de dar nomes é, naturalmente,
aquela aplicada aos n~scidos no seio do grupo tribal. Infelizmente,
as informa~óes que tenho sao um tanto fragmentárias. O nome
é dado dentro de casa, depois que o recém-nascido toma seu primeiro banho. Diz o transmissor do oome: "Agora, esse (essa)
aí é meu (minha) ipantu." O transmissor deve ir a casa da crian~a
logo depois do nascimento, para doar seu nome. Se mora em outra
aldeia, deve recomendar que seu nome seja atribuído a crian~a, ao
nascer, se for de seu sexo. Se o. nome <loado for Wakméye, um
líder desta metade dá seu grito característico, na pra~a, de manh~,
depois do sol nascer; se o nome for Katamye, um dos líderes desta
metade faz o mesmo, mas antes do sol sair.
Segundo o chefe Pedro Penó, os Krahó nao tem a distin~o
entre "nomes grandes" e "nomes pequenos", tal como entre os Apinayé (NIMUENDAJU, 1956: p. 21-25), e, com exce~ao dos casos
dos estranhos, o nome é sernpre dado em casa. Ainda que certos
nomes sejam associados a papéis rituais de mais destaque, nunca
presenciei nenhuma cerimónia especial em que algum deles fosse
transmitido, parecendo que sao transferidos de um indivíduo para
outro da mesma maneira que os demais. Um informante, entretanto, afirmou que os donos de Kheiré (machado cerimonial),
Koité ( maracá) e Hahi ( faixa a tiracolo usada pelas cantoras)
recebem nome no pátio. Mas nao me parece que o uso desses
objetos seja privilégio dos portadores de certos nomes.
S . O.

O rito do casamento

O casamento pode ser combinado quando os noivos ainda
sao crian~as (akhrairé e mekpri'ré). A iniciativa parte dos parentes
da menina. Nessa ocasiao, um paparuto é levado do grupo doméstico da noiva para o do noivo. Tal paparuto é retribuído com um
outro pouco tempo depois. A partir de entao, todas as vezes que
se realiza o rito de Yótyópi, os grupos domésticos dos noivos ( ikatuaré) trocam paparutos entre si. Essa troca de paparutos se
faz no rito do Yótyópí, mesmo depois que os noivos passam a
viver juntos, e só cessa quando nasce o primeiro filho. Isso é
que deve ser feito. Mas o comportamento. real nem sempre satisfaz
a essas regras: numa das vezes a que assisti o rito de Yótyópí,
s6 os grupos domésticos de um casal de noivos troc~ram paparutos.
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Nesse mesmo rito nao vi a noite, em torno da fogueira da pra~a,
as maes das noivas f azer os casais darem-se as maos e circularem
em torno da fogueira, como as informa~oes que tomei dizem ser
o costume.
Há um rito ligado ao casamento, hoje desaparecido: quando
os noivos estavam aptos para coabitar, o noivo era levado pelos
habitantes da aldeia - que entoavam um cantico que fazia refejabuti - a casa da noiva; esta o esperava deitada numa
rencia
esteira do lado de fora da casa. O rapaz se deitava ao lado dela,
estendia o bra~o esquerdo, onde ela descansava a cabe~a; e o
rapaz passava-lhe o bra~o direito por cima. O padré dava entao
conselhos ao casal, lembrando-lhes as obriga~oes e os aconselhava
a nao se separarem, pois aqueles que muito se separam perdem
a confian~a e acabam por nao se casarem mais: Este rito atualmente nao mais se realiza. Atualmente, o noivo simplesmente
passa a morar com a noiva quando esta é considerada apta para
as rela9oes sexuais.
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Funerais

Em meus períodos de permanencia nas aldeias Krahó, cheguei
a presenciar quatro funerais. O primeiro foi o de um homem de
meia-idade chamado Rópkutxo, também conhecido como Pedro
Colina, na aldeia do Posto. O segundo, na mesma aldeia, foi o
de urna mulher nova, com o nome de P"i'kere. O terceiro, o da
jovem 'Pere, na aldeia de Cachoeira. E, finalmente, o de um menino, outra vez na aldeia do Posto.
Pedro Colina morreu ao amanhecer, como se podia perceber
pelo choro ritual cantado que vinha de sua casa, entoado por urna
de suas esposas. Embora os Krahó sejam monogamicos, este vivía
maritalmente com duas mulheres, ligadas entre si por linha matrilinear, e de gera90es diferentes. Seu corpo, pouco depois da morte,
foi medido com urna vara por um daqueles que deveria enterrá-lo.
Urna das esposas renovou-lhe o corte de cabelo e depois levantou-lhe o corpo, ajudada por outras mulheres, para lavá-lo. Poi
entao colocado sobre urna esteira nova. A mulher mais velha deitou-se ao lado do cadáver, enquanto a mais nova ficava a sua cabeceira. Urna outra mulher pintava o corpo do defunto com urucu.
As duas esposas também tiveram seu cabelo cortado e coberto o
seu corpo de urucu. Enquanto assim preparavam o corpo, parentes vinham visitar o morto e choravam cantado. Passavam de

107

nove horas da manha, quando Antonio Pereira, o padré da aldeia,
dirigiu um cantico di ante do morto, no que f oi acompanhado por
alguns. As mulheres, ao mesmo tempo, choravam cantado. Alguns
jovens conversavam entre si e um mesmo chegava a sorrir. O cantico entoado fazia parte do rito de Pembkahek, como vim a assistir
mais tarde. E. que o morto era um entusiasta deste rito. O corpo
foi entao recoberto com um pano, enquanto os homens que haviam
cantado agora choravam. Mais tarde o pano que recobria o corpo
foi retirado. Só pelas cinco horas da tarde o padré deu a volta
a aldeia para convidar os habitantes para o enterro. Homens e
mulheres choraram dentro da casa do morto. O padré e alguns
homens tornaram a repetir os mesmos canticos que tinham entoado
de manha. Os dois coveiros entao se· aproximaram. A esteira em
que estava deitado o cadáver serviu para envolve-lo e o corpo
assim embrulhado foi amarrado a um pau. Desse modo foi retirado da casa, estando cada extremidade do pau no ombro de
um coveiro. O padré e algumas parentas acompanharam o corpo
até a saída da aldeia. Daí por diante só os homens que carregavam o cadáver e urnas tres ou quatro mulheres continuaram até
o cemitério. Os demais permaneceram na aldeia. No cemitério,
situado a uns 500 metros a oeste da aldeia, já estava urna cova
aberta, cavada pelos mesmos indivíduos que agora carregavam o
corpo. Sua largura e comprimento pareciam coincidir exatamente
com a altura e largura do corpo do morto. Devia ter cerca de
um metro e meio de profundidade. O corpo foi depositado ao
comprido, sendo posta sobre ele urna outra esteira. A boca da
cova foi entao fechada com quatro troncos dispostos no sentido
do comprimento da mesma. Folhas de palmeira foram colocadas
sobre os troncos e também urna esteira velha na extremidade correspondente cabe~a. Com as maos mesmo puxaram a terra para
cima dos troncos, formando um monte. Sobre o monte ficaram
as fitas de palha que serviram para amarrar o morto ao pau com
que o carregaram. Os dois coveiros fizeram todo o servi90 gratuitamente, já que eram casados com mulheres parentas do morto.
Eram maridos de filhas do irmao do falecido. O sepultamento dos
mortos faz parte, entre os Krahó, como já disse, das presta9()es
matrimoniais.
Pedro Colina havia morrido na casa de sua esposa. Pi'kere
também nao morreu na casa materna, mas sim na casa em que
vivia o marido. Ela nao tinha sua casa materna na aldeia do
Posto. Faleceu ao cair de urna tarde, por volta das cinco horas.
Na casa em que morreu, muitas pessoas costumavam dormir num
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extenso jirau, inclusive Pl'kere. Esse jirau estava agora no chao,
pois tinham-lhe retirado os esteios que o sustentavam. A morta
se encontrava estirada sobre o mesmo. Louren<;o, casado com a
irma do marido da f alecida ( ou irmao do pai do marido da irma
da falecida), estava a cabeceira desta com os olhos vermelhos,
como quem tivesse chorado. , Mano~~, m~rido de ~·c~ere, est~va a
seus pés. Chegou en tao J ose Aureho, f1lho da urna da mae de
P'i'kere e chorou durante algum tempo, baixinho; nao se tratava
do cho~o ritual cantado, mas choro natural. Um rapaz, José Cadete, me informou que só come<;ariam a cantar depois de terem
comido. O alimento estava sendo preparado do lado de fora da
casa. Só depois das oito horas da noite come<;aram a chorar. Messias ouvindo o choro da pra<;a da aldeia, comentou que deveriam
ter 'come<;ado o choro mais tarde, para que pudessem levá-lo até
ao amanhecer. Esteves informou que nao choram assim que o
indivíduo morre, porque ele pode ainda voltar a si. Disse-me que
havia um caso de um indivíduo que voltou a si dentro da cova e
come<;ou a gritar; quando abriram a sepultura, encontraram seu
cadáver sentado. Por isso, agora esperavam para ver se o defunto
voltava a si, antes de come<;ar a chorar. Entre as pessoas que
choravam a morta estava Louren<;o. Yótéke, irma da defunta, chorava sentada, tendo os pés passados por cima do cadáver. Ituop,
marido de Krampéi (irma do marido da defunta), cantava, batendo
com o txl sobre seu leito; sua esposa parou de chorar para cantar
um pouco para ele. Ituop esperava seu pai, Messias, para aprender algumas partes do cantico, que nao sabia. José Aurélio levo_u
sua esposa e filhos a casa onde se velava o corpo. Pouco ma1s
tarde notei que algumas pessoas dormiam ao lado do cadáver.
Foi no dia seguinte de manha que prepararam o corpo para o
sepultamento. Urna irma do marido da falecida cortou-lhe os
cabelos. Louren<;o saiu para fazer a cova. O cadáver foi lavado.
Pelas nove horas da manha, Louren<;o e Ituop levaram o cadáver
para o cemitério. Por coincidencia eram os mesmos coveiros de
Pedro Colina. Louren<;o e Ituop eram casados com irmas do marido de Pl'kere.
Ao invés de acompanhar o cadáver de P'i'kere até ao cemitério,
resol vi fazer o inverso : dirigi-me a casa de onde tinha saído. Lá
estavam José Aurélio, Yótéke e Pókuto, esta última a sogra da
defunta, chorando. Nao vi, entretanto, ninguém lavar os parentes
da morta como se faz entre os Canelas (NIMUENDAJU, 1946: p.
134). Mas Messias me informou que é costume também entre os
Krahó lavarem os parentes do defunto. Quem lava tem direito a
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receber presente da pessoa lavada: urna certa quantidade de mandioca, de arroz, urna esteira, ou mesmo dinheiro.
'Pére morreu na madrugada do dia 17 de mar<;o de 1971,
depois de urna longa agonia, devido a urna picada de cascavel.
Até ao amanhecer ninguém chorou: só após a realiza<;ao da costumeira reuniao matinal na pra<;a. Mais tarde aJguém me diría que,
depois de chorar e lavar o morto, ele nao volta mais a si. 'Pére
fora mo<;a associada a metade Hek ou Pentx'i e também asso~iada
aos Pembkahek. Por isso, ao prepararem o cadáver, cobriram-no
de penas brancas, coladas com suco de pau-de-leite. Colocaram
mi<;angas em seu pesco<;o e nos pulsos, para que suas "amigas formais" as tomassem; e pelo menos urna, chamada Parkó, o fez.
Notei urna distin<;ao nítida entre seus parentes consangüíneos e
afins mais chegados e os demais: os primeiros choravam, abra<;ando-se a morta, inclusive seu marido, Krapan, que também dava
fortes socos no peito. Os outros realizavam um trecho de urna
das modalidades do rito de ~ Pembkahek em torno do grupo formado pela morta e seus paren tes. Diniz, chefe da aldeia, e mais
dois homens faziam as vezes de membros da metade Pentx'i, cantando e andando. em torno da morta, dentro da casa, no pequeno
espa<;o deixado pelos que a choravam. Tunko, acompanhado de
tres mulheres, encarnava os Krókrók ; cantava, indo e vindo no
espa<;o compreend¡do entre a casa da defunta e a metade do caminho
radial que a liga ao pátio. Tópi cantou como pritxahi', instruído por
dois homens mais velhos.
Tres homens, sendo um deles pai classificatório do marido da
morta, fizeram a cova e, pouco antes do meio-dia, quase que arrancando o cadáver a seus parentes, embruJharam-no na esteira e
o levaram. Os parentes que choravam foram sendo levados um
a um para fora, para o quintal atrás da casa, e aí eram lavados
por muJheres que traziam caba<;as cheias de água. Urna delas lavou
duas ou tres irmas de 'Pére, enquanto outra lavou o marido da
defunta. Diniz me informou que os parentes da pessoa falecida
sao assim lavados porque estao sujos de terra, lágrimas, catarro
e também manchados com a pintura do defunto. As pessoas que
os lavam ganham em recompensa um pequeno cesto de arroz ou
algum outro presente. Mas o informante nao fez nenhuma referencia a um motivo sobrenatural.
No día 19 de abril de 1971 , foi trazido para a aldeia do
Posto o cadáver de um menino que morrera na aldeia de Pedra
Branca. Nao sei por que motivo foi trazido de urna aldeia para
outra. Foi colocado na casa de Krana' kwore, que é filha da irmii
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da mae da mae da mae da mae do menino falecido e ao mesmo
tempo filha da filha da mae do pai do pai do pai. Além dela,
vi chorando em sua casa, o pai do menino, a mae do pai, o irmao
do pai do pai do pai ( também filho da mae da mae da mae da
mae da mae) do menino, um filho de Krana'kwore, o marido da
mae do pai do pai (e também marido da falecida mae da mae)
do menino, além de urna filha da filha da irma do pai da mae
do pai do pai do menino, chamada Akekró Pito. Aniceto, filho
do pai da mae do menino, cantava no interior da casa, batendo
com o tx'i no chao. José Ayehi, genro de Krana'kwore, e Joaquim,
marido de Akekró, fizeram um caixao de talos de buriti. José
Nogueira, pelas seis horas da tarde, tendo aberto previamente a
cova, levou o caixao para o cemitério, envolvido num pano vermelho. Ainda que me afirmasse nao ser parente do menino e te-lo
sepultado simplesmente porque desejava ajudar, José Nogueira é
filho do pai da mae do menino e também marido da mae de Joaquim. Por conseguinte, tanto poderia estar fazendo esse servi90
como parente consangüíneo, como estar ajudando Joaquim a fazer
suas presta9oes matrimoniais. Esse funeral coincidiu com o rito de
Yótyopi, de modo que a grande procissao estava entrando na
pra9a quando José Nogueira saiu com o caixao para sepultar o

menino.
Nao notei para que lado fica a cabe9a do morto dentro da
sepultura. As informa9oes dizem que a cabe9a é orientada para
leste e os pés para oeste. Parece haver um indício de que tais
informa9oes estao carretas: os Krahó denominam os dentes de
cima de khoirumpewa e os de baixo de hararumpewa. Ora, os
elementos lingüísticos khoi e hara entram na composi9ao de nomes
de metades, como Khoikateye e Harakateye ou Khoirumpeketxe e
Har~rumpeketxe. As metades cujos nomes contero o elemento khoi
estao ligadas ao oriente ; as que contero hara, ao ocidente. Vemos
assim que o significado dos elementos khoi e harii está relacionado
nao semente com oriente e ocidente como também com em cima
e embaixo respectivamente. Desse modo, o cadáver deveria ser
sepultado com a cabe9a para leste, a fim de que a parte de cima
coincida com o oriente e a de baixo com o ocidente. Peno, entretanto, me disse que estava aconselhando seus companheiros a enterrarem os mortos com a cabe9a para oeste, a moda dos cristaos,
porque assim aumenta a popula9ao.
Um informante, Davi, me assegurou que outrora, quando morria alguém longe da aldeia, seus parentes choravam muito e mandavam os homens casados com suas parentas irem buscar os ossos
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do morto. Enquanto eles iam, fazia-se urna esteira nova. Os ossos
eram trazidos num pacutu, bolsa flexível tran9ada em fitas de buriti, bem fechado, de modo a nao se perder nenhum. Os parenles,
quando viam os ossos,. choravam muito : "Oh, eu gostava, eu peguei muitas vezes na mao dele, eu peguei na pele". Passavam
urucu nos ossos, envolviam-nos com a esteira e os enterravam num
buraco fundo, dentro de casa.
Também as crian9as que nascem mortas tem seu cabelo cortado, o corpo pintado e sao sepultadas, sendo choradas pela mae
e pelos avós.
Os Krahó perderam o costume do enterramento secundário.
Outrora, o morto passava por dois sepultamentos. Os índios velhos
ainda lembram <leste período. O cadáver era colocado no fundo
da cova em posi9ao horizontal e de tal modo que a terra nao tocava o mesmo. Diz Zacarias Campelo que a cova tinha o fundo
forrado com esteiras e os lados da sepultura eram guarnecidos coro
madeiras a pique, que servlam para proteger o cadáver do tatupeba; o morto era deitado no fundo, arrumado e pintado. A boca
da sepultura era fechada com urna estiva (troncos colocados um
ao lado do outro) de madeira, coberta de esteiras, sobre a qual
se punha um montao de terra. Um mes depois o cadáver era exumado, seus ossos pintados (CAMPELO, 1957: p. 54-55). Um informante indígena me assegurou que sobre o monte de terra que
cabria a sepultura se punham os batoques auriculares do morto
e seu embornal. Disse também que, quando a carne do morto desaparecia, chegava o tempo de se abrir a primeira sepultura, a qual
estava atrás, do lado ou na frente da casa; faziam-no de manhazinha, ou de tardezinha, para evitar que o vento espalhasse pela aldeia o mau cheiro. Os ossos eram pintados com urucu, envolvidos
numa esteira e novamente enterrados. No segundo sepultamento,
nao se deixava um espa90 vazio entre os restos do morto e a tampa
da sepultura, como acontecía no primeiro, mas preenchia-se a sepultura totalmente de terra. Segundo um outro informante indígena,
no primeiro sepultamento a cabe9a do morto ficava para o lado
do nascente e o segundo sepultamento era feito no interior da casa.
Atualmente, o morto é pintado com urucu, tem o seu corte
de cabelo renovado, é envolvido em esteira e sepultado em posi9ao horizontal no fundo de urna cova de cerca de 1,5 metros de
profundidade, com o comprimento e largura identicos ao do cadáver. Nao se coloca terra diretamente em cima dos restos mortais : urna tampa de troncos dispostos lado a lado é colocada sobre
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a sepultura, coberta entáo de esteiras velhas, sobre as quais se
póe muita terra, fazendo um monte. As paredes laterais da sepultura nao sao mais revestidas de madeira. Urna vez sepultado, nao
se toca mais no cadáver. Entretanto, ainda recentemente, em 1970
ou 1971, urna mulher pediu para abrir a cova a fim de ver seu
filho por mais urna vez.
Quanto a questáo do enterramento, a mudan~a nao consistiu
apenas na supressáo do sepultamento secundário. Ela foi além:
introduziu-se entre os Krahó o uso do cemitério. Outrora, como
vimos, as sepulturas ficavam ao lado, atrás ou na frente das casas
da aldeia, o que equivale a dizer que ficavam na periferia da
mesma. Curt Nimuendaju diz que em 1930 os Krahó pareciam
manter o costume de fazer o sepultamento atrás da casa (NIMUENDAJU, 1946: p. 134). Alguns indivíduos tinham o privilégio
de serem sepultados no pátio, no centro da aldeia. Segundo um
informante, estes eram os chefes de aldeia, os chefes honorários,
as mulheres reconhecidas como cantadoras, o diretor dos ritos da
a.ldeia as mulheres associadas ao rito de Ikhréré, as mulheres
'
associadas
ao rito Ka?tuti, os "prefeitos" da aldeia. Outro informante assegurou que estes privilegiados eram o chefe da aldeia,
a sua esposa, as mulheres ligadas ao Ikhréré, os w'itL Talvez
nem um e nem outro tenha dado a lista completa daqueles
que tinham direito ao sepultamento no pátio. O segundo informante lembrava inclusive de alguns indivíduos que tinham sido
sepultados no centro da aldeia: os tres chefes de aldeia Feliciano,
Vicentao e Ambrósio (que eram irmáos entre si) e o filho do chefe
Marcao, chamado Domingos, que era também wUl. O sepultamento no pátio se fazia sempre na parte oeste do mesmo e a terra
que cobria a sepultura ficava ao nível do chao, podendo-se andar
por cima dela. Entretanto, atualmente, os Krahó enterram seus
mortos fora da aldeia, num local determinado, que fica sempre a
oeste da mesma.
Ainda com rela~áo as atividades funerárias, é preciso chamar
a aten~ao para mais um costume desaparecido, mas ainda presente
na memória tribal: outrora, quando alguém morria, seus parentes
batiam com pau ou pedra em suas próprias cabe~as, peito ou costas. Zacarias Campelo assistiu ao funeral de um menino em que,
quando aquele que estava exercendo a fun~ao de coveiro veio
buscá-lo, para efet u ar o enterramento, arrebatando o cadáver as
mulheres que lhe punham o seio a boca, rogando que aceitasse
o alimento, estas se puseram a dar saltos mortais, atirando os pés
para o ar (CAMPELO, 1957: p. 54).
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Por conseguinte, a julgar pelos quatro funerais que presenciei, podemos notar que algumas modifica~es se vem fazendo desde
que estive pela primeira vez nas aldeias Krahó. Na aldeia do Posto,
os dois funerais de 1962 foram feitos em esteira= enquanto que o
de 1971 foi realizado em caixao de talos de buriti. A aldeia de
Cachoeira, por sua vez, ainda em 1971 mantinha o sepultamento
em esteira; além disso, os socos no peito que dava o marido da
morta e o arrebatamento do cadáver pelos coveiros fazem os moradores de Cachoeira mais próximos da descri~ao de Zacarias Campelo, referente aos Krahó de cerca <le 1930, do que os da aldeia
do Posto.
Enfim, o funeral Krahó nos permite distinguir os participantes
em tres grupos, tendo em vista as rela~óes de parentesco: um é
formado pelos parentes consangüíneos do morto, os mais abalados
pela morte e que o choram; um grupo formado pelos parentes afins
efetivos do morto, que tam~ém o choram, sobretudo o eón juge, e
que prestam servi~os, contados como presta~óes matrimoniais, aos
parentes consangüíneos, como abrir a cova, preparar o corpo do
defunto e sepultá-lo. O terceiro grupo é constituído por aqueles
que nao se consideram parentes consangüíneos próximos do morto
ou que sao afins potenciais; estes realizam trecho de um rito a
que o defunto estava especialmente ligado e todo servi~o que fizeram durante o funeral deve ser recompensado.
·
Nota-se mesmo durante alguns funerais a realiza~ao de Ám'txire, colocando-se sobre o cadáver presentes que deverao ser apanhados. No caso de funeral, entretanto, tais dádivas sao tomadas
pelos amigos formais.
Convém chamar a aten~ao aqui para a ado~ao do cemitério
pelos Krahó. O abandono do costume de sepultar os mortos na
periferia da aldeia, junto as habita~oes, e a ado~ao do costume de
enterrá-los num local mais longe da aldeia, mas situado a oeste
da mesma, constitui realmente urna mudan9a cultural. Mas essa
mudan9a se fez de modo a continuar satisfazendo as rela~oes simbólicas do espa90. De fato, quando fiz a apresenta9ao das metades sazonais, notei que a metade associada ao centro da aldeia
estava ligada também ao leste, enquanto a metade oposta se relacionava com a periferia da aldeia e com o oeste. Talvez se possa
dizer que, quando se trata das metades sazonais, há urna equivalencia entre centro e oriente e entre periferia e ocidente. A oposi~ao
vivos mortos parece satisfazer a mesma equivalencia: se no passado os mortos eram sepultados em volta da aldeia, junto as casas,
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deixando os vivos no centro, hoje sao sepultados a oeste, ficando
os vivos a leste. Além disso, a situac;ao do cemitério a ocidente
é coerente com a crenc;a na existencia de urna aldeia dos mortos
no poente.
7 . O.

•

A última

refei~áo

do morto

Enquanto dura o período do luto, o espírito do morto costuma vir a aldeia, urna vez, em busca de alimento. O espírito
de Pedro Colina, por exemplo, veio pedir alimento da casa de
seus parentes um mes depois de sua morte (morreu em 22 de
setembro de 1962 e deveria vir buscar alimento
. em 28 de outubro do mesmo ano) . Foi lhe oferecido um paparuto feito por
Lourenc;o e sua esposa, que é fil ha do irmao do f alecido. A carne
com que foi recheado o paparuto foi doada por Hakrl, esposa do
chefe da aldeia, que deu um pedac;o a sua irma (apenas por parte
de pai) Krampéi, a qual era também filha do irmao do morto. Note-se que a mae de Hakrl era urna das mulheres de Pedro Colina.
Foram Zezinho e Patrício Chiquinho, dois xamas, que disseram
que o espírito de Pedro Colina estava com fome. Um outro informante, Lourenc;o, afirmou ter sido o curador (xama) Anicetinho
(ltuop) quem viu o di to espírito, o qual teria pedido que pescassem piau e com este peixe fizessem um paparuto para ele. O fato
é que ao cair da tarde do dia 28 de outubro o espírito de Pedro
Colina era esperado na casa onde mora Lourenc;o. Ao anoitecer,
os moradores da casa e outros moradores da aldeia esperavam seu
espírito, que o curador Patrício Chiquinho fora buscar. O espírito
falo u ao curador que nao iria mais a casa de seus paren tes, pois,
estando acompanhado de muitos outros espíritos, estava com vergonha; quando estivesse sozinho, iria visitá-los. Viria mais tarde
buscar sua faca, calc;a e cinturao. Quando ainda esperavam o espírito de Pedro Colina, nenhum cantico se ouvia na prac;a da aldeia,
pois os espíritos dos mortos temem o chocalhar do maracá e os
latidos dos cachorros. O paparuto que devia ser oferecido ao morto
estava num jirau do lado de fora da casa e ao pé do mesmo
havia urna cabac;a com água para o espírito beber. Lourenc;o partiu
o paparuto e dividiu-o entre os presentes.
Os Krahó acreditam que nessas ocasióes o espírito do morto
come o alimento que lhe é oferecido, nao a parte material do alimento, mas o espírito deste. Também dos objetos que lhe sao
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oferecidos, toma-lhes o espírito, deixando para os vivos apenas a
sua parte material. Os objetos assim oferecidos as almas dos mortos, dizem, costumam se quebrar dentro de pouco tempo.
Foi Anicetinho, CQrador, que foi a cova, para buscar o espírito de Puka para comer. Tiveram lá, curador e espírito, aproxima' <lamente o seguinte diálogo: "Vamos embora comer; vocé está falando comigo que está com fome", falou-lhe Anicetinho; "Como
é?", indagou o espírito da jovem mulher. ".E: peixe misturado com
arroz", respondeu o curador.
Também o espírito de Antonio Pereira entrou em comunicac;ao com os curadores Anicetinho, Basílio e Joao Delfino. O genro
do morto, Aleixo, pescou um feixe de traíras, que foram oferecidas, juntamente com arroz, ao espfrito .
Os xamas Zezinho e Zé Cadete, quando foram buscar o karo
de Hérwo (Jaime), levaram consigo a filha do falecido, a menina
Yótgai, para incentivá-lo a yir. Entretanto, quando voltavam com
ele para a aldeia, ao chegarem ao ponto do ribeirao onde os índios
se banham e se abastecem de água, o xama Basílio apontou a lanterna acesa na dire~ao deles. Hérwo zangou-se e se retirou. Convém esclarecer que se atribuía a morte de Hérwo a feitic;aria de
Basílio. Seus parentes tinham-lhe preparado carne de leitoa e peixe
( piabanha) .
Dos quatro casos de refeic;ao funerária citados, em tres se nota
a presen~ de peixe, que nao costuma aparecer com tal freqüencia
na alimentac;ao dos vivos. .Comentando a respeito disso com o
índio José Aurélio, este nao se lembrou de nenhuma regra que obrigasse os Krahó a oferecerem peixe aos mortos. O número de casos,
entretanto, ainda é pequeno para que se possa admitir que existe
alguma associac;ao inconsciente entre os peixes e os mortos, com
base nas refeic;óes funerárias.
Segundo um informante, o curador Patrício Chiquinho, os parentes oferecem alimento ao espírito do morto para que, quando
surgir alguma doenc;a, ele nao leve seus espíritos, trazendo-lhes a
morte.
O espírito do morto somente urna vez exige alimento de seus
parentes. Depois nao mais torna a importuná-los. Mais de um
informante afirmou que se escuta o espírito do morto comer. Todos
ficam dentro de casa; do lado de fora, apenas o curador e o espírito. Escuta-se o ruído que faz quando cGme, os ossos e os pedac;os queimados do paparuto que atira a seus cachorros, também
espíritos; ouve-se os cachorros mastigarem o que lhes é atirado;
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e ainda se percebe o som do apito que o espírito toca ao se retirar.
O curador que faz o servi<;o de estabelecer contacto com o
morto recebe alguma recompensa dos parentes do mesmo. Um
informante assegurou que esta recompensa é o próprio alimento
oferecido ao morto. Muitos Krahó se negam a consumir este alimento, porque temem que nao lhes f a<;a bem a saúde. Os curadores, porém, nao o temem, e, por isso, nao o re.ieitam. José Aurélio contou que só os velhos comem dos alimentos oferecidos aos
mekaro. Os xamas retiram a parte correspondente a consumida
pelo defunto, mas nem eles mesmos a comem: dao-na aos cachorros.
Com a cerimónia do oferecimento de alimento, o indivíduo
falecido entra definitivamente no mundo dos mortos. A cren<;a
mais comum entre os Krahó é a de que o espírito do morto, depois de viver alg4m tempo, morre e se transforma em um animal,
geralmente um animal de ca<;a; quando este animal morre, transforma-se num toco de pau ou num monte de cupim; quando o
fogo destrói este toco ou monte, nada sobra do indivíduo. Embora muitos informantes aprovem este esquema de transformac;oes,
nem todos concordam nos detalhes. Para alguns, o espírito se
transforma primeiro em certas espécies animais para depois se
transformar em outras. Joaquim, por exemplo, afirmou que, quando o espírito morre, transforma-se em tamanduá-bandeira, anta,
peixe, borboletinha, cobra, on<;a, veado; quando um desses animais morre, vira lagartixa, piringuim ( espécie de lagartixa). Para
Zacarias, quando o espírito morre, transforma-se em tamanduá,
anta, veado, quati, macaco ou outro animal. Quando este animal
morre, transforma-se em pau, toco, sapo, cobra, calango, lagartixa.
O velho Gabriel mostrou influencia crista e dos próprios mitos
Krahó na sua resposta ao problema. Para ele, as almas dos batizados sobem e as dos nao batizados ficam aqui mesmo. Quando a
alma morre, transforma-se em animal como tamanduá-bandeira,
ema, on<;a, guará, enfim, qualquer bicho. Quando o animal morre,
nao sabe o que ele vira. Disse ainda que os meninozinhos viram periquitos, curicos, quando morrem; os velhos viravam antigamente
tamanduá-bandeira. Sem dúvida, Gabriel apóia o destino post-mortem dos meninos e dos velhos no mito da velha que se transformou em tamanduá-bandeira (SCHULTZ, 1950: p. 160). Um
mesmo indivíduo, a respeito do problema do além-túmulo, pode
dar informa~es diversas e complexas. Tal é o caso do curador
Patrício Chiquinho. Para ele, os espíritos dos mortos vivem em
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aldeia. Quando um espírito morre, sendo espírito de crian<;a, toma
a nascer e, quando morre outra vez, se transforma em pedra.
Acrescentou que, quando o espírito morre de esquentamento (febre? blenorragia?), de .dor no cora<;ao, também vira pedra. Mas
disse também que o espírito se transforma em anta, veado, tamanduá-bandeira: sua carne, porém, nao é a mesma que a dos animais verdadeiros: é ruim, nao se mastiga, nao presta. A pedra
em que se transforma um espírito quebra a un ha de quem . passa
na estrada. O espírito que morre e se transforma em ca<;a pode
ser morto pelos ca<;adores. Seus irmaos e irmas podem vir a consumir sua carne. Ele fica no ventre de suas irmas. Os homens
que o comeram o passam no ato sexual para as mulheres. E Patrício Chiquinho comenta mais ou .menos com estas palavras:
"Quando um nascer, crescer, vocé repara: ele se parece com aquele
que vocé viu primeiro." Se os espíritos nao voltassem a se encarnar nas crian<;as, segundo este informante, os índios acabariam.
Os espíritos que foram queimados ou que viraram pedra, estes
nao voltam mais.
Segundo urna informa<;ao de V arela, a oeste fica a terra dos
mekaro, chamada Preeti. O curador Anicetinho (Itwop), assistido
por sua esposa, me disse que Preeti fica a oeste e é mekaroyorkwa
(casa ou aldeia dos mekaro). A alma, depois da morte do indivíduo, passa junto a um ser chamado Kaperetlgré. Este tem a aparencia de um índio, mas é preto. Possui urna borduna; se a alma
olhar para ele, este a mata. Após passar por ele, a alma tem
de atravessar urna ponte muito fina ( woré) sobre um rio grande
e muito fundo (kokati). Um dos parentes falecidos da alma vem
encontrá-la, antes da ponte, prevénindo-a dos perigos por que vai
passar. As casas de Preeti tém paredes de casca de toras. Os
mekaro correm com os karo de toras, comem karo de arroz. Eles
plantara. Andam de noite; no come<;o do dia ainda se movimentam; mas ao meio-dia se aquietam. Quando morrem, viram on~a,
mambira, qualquer veado, ema. Por conseguinte, ao lado da cren<;a na aldeia dos mortos, Itwop parece incluir certas cren<;as correntes entre os civilizados, como as provas depois da morte. De
qualquer modo, a cren~a em urna aldeia dos mortos nao é conflitante com o processo involutivo da alma dos mortos, urna vez
que os habitantes dessa aldeia também morrem e se transformara
em animais.
Convém notar que um Krahó só conhece realmente aqueles
indivíduos com quem convive. Sabe enumerar as peculiaridades do
temperamento de cada um, suas habilidades, e até mesmo reco-
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nhece as pegadas de cada habitante de sua aldeia. Quando dá urna
genealogia, normalmente só sabe os nomes daqueles que conheceu
em vida ; por isso, as genealogias dadas por índios Krahó se estendem horizontalmente, mas no sentido vertical sao muito pouco
profundas. Um Krahó nao saberá dizer o nome de um parente
bem próximo, se nao chegou a conhece-lo vivo. Por isso, provavelmente, os mortos que podem se manifestar a um vivo sob a
forma de espíritos que lhe oferecem de comer, ou sob a forma
de animais cuja carne é de mau gosto, devem ser identificados com
os que faleceram recen temen te, nao com longínquos antepassados.
Esse desinteresse pelos antepassados talvez esteja relacionado com
a ausencia de grupos unilineares de descendencia e com a fluidez
das rela~oes de parentesco. Talvez seja mais importante para um
Krahó estar em dia com a situa~ao atual do seu ·grupo de parentes,
cujos limites estao sempre em modifica~oes : ora, por exemplo,
urna mulher a quem ele chama de " irma" lhe atira por brincadeira um pouquinho de areia, tomando um comportamento de
"esposa" ; ora um rapaz, um afim, come~a a estabelecer urna forte
amizade com ele, transformando-se num ikHiono, etc. Esse estar
em dia com um presente fluido talvez leve a um desinteresse pelos
antepassados. E esse desinteresse é congruente com a cren~a num
processo de involu~ao, daqueles que morreram, que termina no
aniquilamento.

8 . O.

O final do periodo de luto

Falecido um indivíduo, seus parentes devem passar por um
período de luto cujo tempo de dura~ao nao foi possível precisar.
As pessoas mais afetadas pelo luto sao os pais, os irmaos e os
filhos do falecido. Também o cónjuge deve fazer luto, só podendo
realizar novo casamento quando os parentes do morto o considerarem desobrigado para com eles. O indivíduo de luto nao corta
os cabelos, nao faz barba, se a tiver, nao tem rela~oes sexuais
e se recusa a participar dos divertimentos e ritos. O citado Pedro
Colina havia falecido no dia 22 de setembro e já em 15 de outubro
urna de suas mullieres, Catarina, era tida como despachada pelos
parentes do mesmo. Durante o período de luto, o viúvo continua
obrigado as presta~es matrimoniais que deve aos parentes da
esposa. No caso da viúva, esta deve ficar na casa dos pais do
marido; ao ser despachada pelos parentes deste, ainda recebe presentes, pois as presta~0es matrimoniais do marido se prolongam
alem de sua morte. O presente dependerá do comportamento da
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viúva: se desrespeitar as regras do luto, nada ganha. Seu presente
é maior, caso o luto se prolongue mais tempo. Durante o período
de luto há um real sentimento de dor dos parentes mais próximos
do morto. Urna grande tristeza encheu a casa de Aloísio, na aldeia do Posto, depois da morte de seu filho, Kareté, d~ uns quatro
anos de idade. Disse-me um dia que tinha vontade de chorar, mas
nao podía faze-Io porque sua filha, Hem Poyói, mo~a de menos
de vinte anos, casada, estava muito amarela e tinha medo que
isso Ihe fizesse mal. A mae do menino também estava muito triste
e, por isso, ninguém lhe foi pedir para fazer paparuto para trocar
num rito que entao se realizarla. O. próprio chefe da aldeia, Penó,
se dirigiu um dia a casa deles para aconselhá-los a deixar de lado
a saudade do filho e a voltar novamenie ao convívio com os outros
membros da aldeia e aos divertimentos. Durante o período de luto,
quando chega um parente que, por ser de outra aldeia ou estar
viajando, nao saiba ainda da morte ocorrida, a notícia lhe é anunciada no meio de choros cantados que de longe se escutam. Kratpe nao fez sua ro~a porque ficou triste com a morte de sua mae.
Há, entretanto, exemplos em que se nota um certo rompimento das regras do luto. Vi um rapaz sendo pintado para participar da corrida de Perteré, apesar de nao ter sido ainda realizado o rito final de luto pelo seu tio materno. Vi também a
esposa desse mesmo homem falecido aparar o cabelo e tirar as
sobrancelhas de seu filho. Essa mesma mulher, finalmente, fugiu
temporariamente para a ro~a com o marido de outra, ficando amea~ada de perder o que lhe deviam os parentes de seu marido.
O tempo de dura~áo do luto parece ser variável. Outrora, segundo urna informa~ao, o luto finaliza va quando se abria a sepultura para retirar os ossos e efetuar o segundo sepultamento; finalizava o luto do cónjuge, porquanto o dos pais durava mais tempo. O final do luto depende também da quantidade de alimento
disponível e de presentes necessários a realiza~ao do rito. Parece
que o final do luto é marcado pela realiza~ao, de modo abreviado,
de um rito a que o morto esteve ligado quando vivo. Se o indivíduo falecido foi wu;·, realiza-se o .rito de wll1; se era uma m~
associada a urna das metades que participam dos rituais de Pembkahek, realiza-se uma abrevia~ao de uma das modalidades deste
rito. Mas geralmente o rito que se realiza para marcar o final do
luto é o Perekahek (cap. 111, 9 . O).
Urna vez assisti a um rito que marcava o final do luto pela
morte de Hoproi, esposa de Messias e filha de Antonio Pereira,
o padré da aldeia do Posto. Realizou-se uma abrevia~o do rito
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de Pembkahek, pois Hoproi havia sido Kr6kr6kkahai, isto é, mo~a
associada aos membros da metade Krókrók e que tinha, pois,
um papel importante nesse rito. A cerimonia ia come~ar no dia
22 de novembro de 1962; nao sei quando se iniciara o luto; entretanto, Hoproi morrera antes de minha chegada a aldeia a 15 de
setembro do mesmo ano. Por conseguinte, o luto durara mais de
dois meses, pelo menos. Tanto o viúvo como os pais e os irmaos
de Hoproi cortaram o cabelo logo pela manha. Depois do meio-dia, altas lamenta~óes se ergueram da casa de Antonio Pereira;
é que o pai, o marido, o irmao da mae de Hoproi choravam. As
mulheres que estava tendo seus cabelos cortados naquele momento, entre etas a mae, nao choravam. Algumas mulheres de
outras casas vieram assistir a cena. O pai de Hoproi passou a
preparar um batoque de orelha para si, enquañto urna irma dela
tirava as pestanas de Messias. Enfim, todos se preparavam para
a cerimonia. Pelas sete horas da noite, os membros da metade
Krókrók partiram da casa materna de Hoproi, dirigindo-se para
o pátio, onde ficaram cantando, voltados para a casa de onde tinham saído. Junto a referida casa estavam mais de vinte mulheres,
além das crian~as. Ferviam duas grandes panelas de arroz para
os participantes do rito. Junto com os Krókrók estavam um velho
e urna velha, José Pinto e Huk, cada um com um pano dobrado
na cabe~, de onde pendia também um cordao de mi~angas. José
Pinto era amigo formal da morta e, embora eu nao tenha registrado por escrito, parece que Huk também o era. Foi-me dito
que Aleixo, marido de urna das irmas da f alecida, é que comprara o pano e as mi~angas que seriam dados aos dois únicos amigos formais da morta. Portanto, seriam os panos e as rµi~angas
que José Pinto e Huk tinham a cabe~a. Ambos foram do pátio
até a casa materna da morta. Depois, dois homens Kr6kr6k, acompanhados de Tékhwoi, que era Krókrókkahai, fizeram o mesmo:
f oram do pátio até a casa da morta e voltaram. Como os amigos formais costumam acompanhar os indivíduos a que estao ligados quando estes desempenham papéis rituais e como chegam
mesmo a substituí-los em atos difíceis, a posi~ao de José Pinto
e de Huk no rito pode ser interpretada de duas maneiras: ou
estariam acompanhando a falecida Hoproi, simbolicamente presente, ou entao estariam substituindo-a.
A cerimonia foi retomada bem cedo na manha seguinte. O
cantico deveria ter come~ado mais cedo ou talvez devesse ter durado a noite inteira. Mas ninguém havia atendido aos chamados
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vindos do pátio, convidando a continuar a cerimonia. Antes das
seis horas, saíram os homens para buscar as toras. Voltaram correndo com toras ocas de buriti, com mais de um metro de comprimento, e as atiraraql na pra~a da aldeia. Os membros da metade Hek (Pentx'i?) come~aram a cantar, correndo pelo caminho
circular da aldeia, enquanto os da metade Krókrók andavam lentamente, entoando um cantico também mais lento pelos caminhos
radiais que ficavam na dire~ao leste-oeste. Os membros desta metade, pelo menos os mais experientes com a cerimonia, esfregavam urna mao na outra. Por fim as duas metades voltaram a se
reunir no pátio. Os homcns foram entao até a c,asa de Antonio
Pereira, padré da aldeia e pai de Hoproi. Voltaram de lá para
o pátio, Antonio Pereira a frente, cantando e chorando. No pátio
todos se agacharam e come~aram a chorar cantando. Havia também mulheres chorando no pátio. José Pinto, hopin da falecida,
estava sentado numa pedra, dando as costas aos que choravam,
mas sem chorar. Alguns cíe1xavam de chorar e iam conversar com
meninos sertanejos que chegavam a aldeia com um burrinho. Terminado o choro, um paparuto foi dividido na pra~a, unalizando
a cenmon1a.
Em 1971, presenciei o final do luto por Ko'hoko, urna velha
mulher, que fora, na sua juventude, urnas das mo~as associadas
no rito de Khoigayu. A noite tinha come~ado quando se puseram
dois paparutos nas pedras quentes. A mandioca para faze-los tinha
sido tirada da ro~a de um dos filhos casados de Ko'hoko. Na
tarefa de po-los para assar trabalharam do is ou tres de seus filhos,
um meio-irmao, urna irma · classificatória, o marido desta, urna
mulher chamada Krampéi, talvez nao aparentada a defunta, e talvez
a mulher do meio-irmao. Ao mesmo tempo se entoavam os canticos do rito de Khoigayu no pátio. Mais tarde, cantaram dois
homens e tres mulheres, colocados mais ou menos ao lado norte
da aldeia e voltados para a casa da morta, mais ou menos a sudoeste. Um dos homens que cantavam contou-me que iam chamar
os membros da metade Hek, os quais ficariam no lado leste, enquanto os Khoigayu se localizariam no lado oeste da pra~a. Mas
os Hek nao compareceram ao centro da aldeia.
Ao amanhecer, os dois paparutos f oram levados a pra~a.
Nesse momento puseram um corte de pano dobrado sobre a cabe~a da filha de um filho da falecida e mi~ngas no pesco~o do
filho de outro filho da morta. Nao vi, exatamente, quem tomou
esses presentes, mas me parece que foi um dos "prefeitos" da
•
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aldeia. Um paparuto se destinava as mulheres e o outro aos homens da aldeia. O segundo foi dividido ao meio, sendo urna
parte subdividida entre os homens da m~tad~ Kh~ir1:1°.1P.eketxe e
a outra para os da Hararumpeketxe. O pnme1ro fo1 d1v1d1do entre
as mulheres, sem que estas se distribuíssem em metades. Tres líderes da metade Wakmeye e mais um rapaz que parecia ser um
dos " prefeitos" decidiram, no centro da pra9a, a quem deveriam
dar os presentes tomados da cabe9a dos netos da morta; as mi9angas ficaram para urna mulher que visitava a aldeia, enquanto
o pano ficou para Krampéi, que tinha ajudado a por os paparutos
para assar.
Nao sei dizer por que motivo os amigos formais da falecida nao participaram do rito. E possível que Ko'hoko nao tivesse
amigos formais. Nesse caso seus netos os estariam provavelmente
substituindo. Ou entao o rito estaría marcando também o final
de resguardos feítos pelas próprias crian9as; como eram de sexos
diferentes, isso explicaría porque havia um paparuto para os homens e outro para as mulheres.
Quando morreu Puka, seu marido viajou a fim de conseguir
recursos necessários para dar presentes no Perekahek que marcaria
o final do luto. Mesmo assim, depois de sua volta, a cerimónia
nao se realizou imediatamente, pois faltavam generos alimentícios
suficientes para o rito. Do mesmo modo, depois da morte de. Antonio Pereira, dois de seus genros viajaram para as cidades a fim
de conseguirem recursos para a cerimónia do final do luto, indo
até Gurupi (na rodovia Belém-Brasília), sem nada conseguir.
Penó explica que os parentes de Antonio Pereira necessitavam de panos, mi9angas, para o rito do final do luto. Colocariam
esses artigos no chao da pra9a, de noite, onde se cantarla até ao
amanhecer. Os " prefeitos" tomariam esse material e o levariam
para o local de onde partiria a corrida de toras. A corrida teria
como ponto final o pátio, e aquelas dádivas em panos e mi9angas
( enfiadas em cordéis terminados com penas de arara) seriam colocadas sobre as toras. Todo mundo choraria. As dádivas seriam
distribuídas pelos "prefeitos". Segundo o informante, essas dádivas representariam o próprio Antonio Pereira, que sairia do pátio,
iria buscar as toras e voltaria com el as a aldeia: eram coisas para
o karo ( espírito) de Antonio Pereira, mas este nao ficaria coro
elas. Em suma, esses panos e mi9angas parecem constituir o mesmo tipo de dádivas que os parentes colocam sobre o corpo de
um indivíduo vivo, quando este desempenha um papel que o ponha
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em evidencia num rito. Por isso é que as dádivas saem e voltam
a aldeia, fazendo o percurso de Antonio Pereira, se este estivesse
vivo.
Segundo um informante, nem todos tem direito a cerimonia
no fim do luto. Dentre os do sexo masculino, todos tem direito,
com exce9ao daqueles meninos muito pequenos, de colo, que ainda
nao participaram do rito de Pembkahek. As mullieres, por outro
lado, nao tem direito, a nao ser aquelas que exerceram certas fun9óes cerimoniais, como wi't'i ou mo~a associada a um grupo ou
metade. Nao pude, entretanto, verüicar a veracidade dessa informa9ao.
No final do luto de Hoproi, as toras foram atiradas no pátio.
Depois de realizarem um trecho do rito de Pembkahek, todos
voltaram a pra~a, se agacharam e choraram. Minhas notas nao
o registram, mas é provável que as toras continuassem no pátio
e em tomo delas é que se cporava. Por outro lado, na informa9ao
de como seria o final do luto por Antonio Pereira consta que as
toras seriam trazidas para a pra9a e sobre elas seriam colocados
os presentes. Todos chorariam e os presentes seriara distribuídos.
Esses dois dados parecem mostrar que o choro se faz em torno
das toras; que sobre elas ficam os presentes. lsso parece indicar
que, no final do luto, as toras talvez estejam no lugar do morto.
Tal vez, no final do luto, se tenham na verdade dois ritos:
o trecho de um rito a que o morto estivesse especialmente ligado
e a corrida de tora Perekahek, urna vez que as toras sao atiradas
no pátio (cap. 111, 9 . O. ) .
Cabe aquí urna importante observa9ao: os ritos funerários
Krahó parecem marcar urna distin9ao entre corpo e personagem,
a mesma que, no sistema de parentesco, como já vimos, se reflete na contraposi9ao de parentes implicados na procria9ao a parentes implicados na nomina~ao. De fato, após a morte de urna
pessoa, a ela sao dedicados geralmente dois ritos. Um nada mais
é do que a última refei~ao do morto, oferecida ao mesmo em
sua casa materna. Tal rito enfatiza as rela9óes do defunto coro
sua família elementar e seu grupo doméstico, institui9oes importantes no que tange a subsistencia do indivíduo; o rito, em sua
essencia, constituí urna refei~ao, ou seja, um cuidado para com
o organismo. O outro rito, que marca o final do luto, é a realiza~ao de maneira abreviada de um rito a que o falecido estava
especialmente ligado. Durante tal rito, os parentes do morto oferecem dádivas aos participantes, do mesmo modo como fazem
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os parentes de um indivíduo vivo que desempenhe um papel que
o ponha em evidencia ritual. Oeste rito nao participam apenas
os parentes do falecido, mas toda a aldeia. Por conseguinte, se
no primeiro des ses ritos o morto toma sua última refei9ao, como
corpo, no segundo é posto pela última vez em evidéncia ritual,
como personagem. Em suma, tanto o sistema de parentesco como
os ritos funerários refletem a no<;ao dicotómica de pessoa, segundo
os Krahó.

9. O.

Ramkókukhen

Este rito, sobre o qual minhas informac;óes -sao muito poucas,
marca o final do resguardo do homicida. Quando um Krahó mata
um ser humano, seja um morador de sua própria aldeia, seja um
estranho ou um inimigo, deve fazer resguardo. De um modo geral,
pelo menos após passarem a manter contacto permanente com os
civilizados, o homicídio geralmente tem por vítima alguém acusado
de feitic;aria.
O homicida deve fazer resguardo; tal como as restri<;óes a
serem respeitadas pelo pai e mae de um recém-nascido, pelo indivíduo enfermo ou mordido por cobra, tal resguardo se denomina
aikri. O aikri do assassino envolve a abstinencia de certos alimentos: só lhe sao permitidos o milho branco, a batata-doce, o inhame
e o coco-macaúba. Um ou outro informante acrescentaram a abóbora, o buriti, a bacaba, a. mangaba, o inajá-verdadeiro e o jatobá.
Qualquer tipo de carne é absolutamente proibido. Nao pode fumar
e nem ingerir sal. Deve escarificar brac;os e pernas e repetir as
escarifica<;óes quando as anteriores tiverem cicatrizado~ As escarificac;óes tém por finalidade fazer sair de seu corpo o sangue do
morto. Pelo mesmo motivo, as crianc;as nao devem chegar perto
do assassino, pois o sangue da vítima pode passar para seus corpos, fazendo-as ficar doentes, amarelas. Um informante disse que
o assassino deve comer pimenta para limpar o corpo (do sangue
da vítima?); mas outros afirmaram que deve fazé-lo para nao
dormir a noite, ficando a merce de um assalto da "alma" (karó)
da vítima, que vem estrangulá-lo. No momento do assassinato,
o sangue da vítima entra no corpo do homicida, mesmo que nao
se veja nenhum pingo manchar a pele deste. O resguardo dura
meses, nao havendo entre os informantes consenso quanto a seu
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número. Mais de um, entretanto, explicou que só termina quando
a carne do morto tiver desaparecido. Por isso, para encurtar o
resguardo, ao invés de sepultar ou abandonar o corpo da vítima,
o assassino o queima.. Aqui também os informantes divergem
quanto ao motivo do uso do fogo: para aniquilar o karó da vítima,
dizem uns; para fazer desaparecer o sangue e, quando se trata
de um feiticeiro, o feiti<;o, diz outro. Queima-se o corpo do feiticeiro, porque também se tem raiva dele, acrescentou um outro
índio. O assassino também pinta as bochechas, a partir dos cantos da boca, com carvao, e tra<;a um Y no peito. De noite
fica no pátio, afastado dos demais; · em casa tem quarto separado.
Embora nao seja igual, o resguardo do assassino é muito semelhante ao do pai de um recém-nascido : este, porém, nao precisa comer pimenta, fazer escarificac;óes e nem deixar de tomar
banho. O resguardo do pai (e também da mae) visa a proteger
o filho como a si próprio; ,a parte mais severa do resguardo do
pai é a dos primeiros días, enquanto flui o sangue do parto. Assim, enquanto um tem de se livrar do sangue do assassinado, o
outro tem de evitar que o sangue da esposa entre nele ou que
o sangue dos animais entrem no corpo da crian<;a. No final do
resguardo, as primeiras carnes que o assassino pode comer sao as
de tamanduá-bandeira, boí ou anta, porque sao animais fortes.
Segundo out ro informante, sao as de tamanduá-bandeira e de guariba, porque nao tem pelos brancos. Se comer animais de pelos
brancos, ficará velho depressa. Out ro informante afirmou que o
resguardo é para nao ficar velho depressa. Contou um índio que,
quando foi morto o feiticeiro Chico Borá, seu sangue caiu realmente sobre o corpo do chefe Vicentao, que ordenara sua morte.
Mas Vicentao nao fez resguardo, pois em velho o mal nao pega
mais. Ora, entre outros motivos que Jevam o pai do recém-nascido a fazer resguardo está a evitac;ao da velhice precoce.
No fim do resguardo, o homicida come carne e se enfeita
com hokho ( um grande cocar) . Días depois seus paren tes oferecem um paparuto a aldeia. Ele é conduzido pelos homicidas
(aprokateye) mais antigos, todo coberto de carvao, a pra<;a da
aldeia, e dan~a em torno de urna fogueira. Suas amigas formais
limpam-lhe o rosto com algodao, para evitar que o suor misturado
com o carvao lhe entre nos olhos. No dia seguinte o homicida
deve ir ca9ar um animal razoavelmente grande para retribuir esse
servi<;o de suas amigas formais. O paparuto oferecido é pequeno
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e só o homicida o come. Nao conseguí saber se também os demais homicidas participam dele.
Havia outrora um rito chamado Painikate em que os homicidas pintavam o rosto e a parte dianteira do tronco com carvao
e ficavam olhando com olhar feroz para os jovens, que os temiam.
Nao sei se esse rito é o mesmo Ramkókukhen.
1O. O.

ALGUMAS CONSIDERA<;ÓES

RITOS LIGADOS AO CICLO DE VIDA

Algumas

considera~oes

...

No capítulo anterior já tive a oportunidade de opor os resguardos (aikri) ligados
nascimento e doenc;as a transmissao
de nomes pessoais, mostrando que aos primeiros interessa o indivíduo como corpo e a segunda, o indivíduo como personagem.
O mesmo critério serve, como também indiquei, para opor o rito
da última refeic;ao do morto ao rito do final do luto. No funeral ,
também se nota essa dicotomia : alguns indivíduos choram junto ao
morto, tocando-lhe o corpo, deitando-se ao lado dele e mesmo,
no passado, tentando fazer com que se alimentasse, tal como as
mulheres, que procuravam introduzir o bico do seio na boca do
menino defunto, enquanto os outros entoam os canticos de algum
rito a que o morto estivesse especialmente ligado. Por conseguinte, todos esses ritos envolvem o problema da noc;ao de pessoa entre os Krahó. A pessoa seria composta de corpo e personagem (MELATTI, 1971 : p . 351-52).
Mas a noc;ao de pessoa parece mais complexa que essa simples
dicotomia. Os próprios ritos descritos levam em considerac;ao outros componentes, tais como o sangue, a carne, os ossos, a " alma"
( karo), elementos que se destacam nos ritos ligados ao homicídio
e ao sepultamento secundário. De fato, como vimos, o que leva
o homicida a urna série de evitac;óes rituais é a necessidade de
libertar-se do sangue do morto, que lhe entrou no corpo. Seu
resguardo só tem fim quando a carne do morto tenha desaparecido. Logo, parece haver urna identificac;ao entre carne e sangue,
já que este deixa o corpo do homicida quando a carne da vítima
desaparece; como, durante o resguardo, o homicida fica sujeito
aos assaltos da " alma" da vítima, é de se supor que o karo também
possa se identificar com a carne e o sangue. Daí talvez divergirem
os informantes quanto ao efeito da queima do cadáver pelo homicida: fazer desaparecer o sangue, para uns, f azer desaparecer a
"alma" para outros. Se a carne, o sangue e o karo sao os elementos mais perigosos, constituem também, por outro lado, os que
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mais rapidamente desaparecem: a decomposic;ao do corpo elimina
a carne e, com ela, o sangue. O ka ro transforma-se em algum
animal, depois em algum toco de pau e finalmente é aniquilado
pelo fogo, segundo as .crenc;as Krahó. O karo, na Rrática, desaparece junto com aqueles que conviveram com o morto : os mortos
de tempos remotos, com quem ninguém do presente conviveu, nao
sao lembrados e seus karo nao ameac;am os vivos e nem entram
em contato com os xamas.
Os elementos mais neutros, entao, parecem ser os ossos e
o nome. Nao sei se os Krahó no passado colocavam alimentos
e outros objetos junto com o cadáver dentro da sepultura. Mas
os Krahó ainda boje tomam cuidado para que a terra nao toque
o morto, fazendo a sepultura como se fosse urna pequena camara,
tal como já foi descrito. Urna informac;ao nos conta que, no sepultamento secundário, quando nada mais restava senao os ossos, a
camara nao se fazia. Sabemos que o oferecimento de urna refeic;ao
a "alma" (karo) do morto ,Se faz pOUCO tempo depois de sua morte,
portanto, enquanto ainda há carne. Podemos dizer entao que os
ossos só recebiam cuidados rituais ( eram pintados com urucu),
nao havendo mais preocupac;ao em atender as necessidades corporais do morto. Assim, haveria também urna identificac;ao entre
ossos e nome, urna vez que os primeiros recebiam cuidados rituais,
enquanto o segundo constituí um ou mais personagens dos diversos
ritos. Além disso, sao as duas partes duráveis do indivíduo, os
ossos, físicamente, o nome, socialmente.
Finalmente, caberia perguntar por que o indivíduo e seus
parentes consangüíneos devem presentear a aldeia em retribuic;ao
a sua evidencia ritual. Haveria um ideal de uniformidade entre
os Krahó, de modo que seu rompimento momentaneo deva ser
indenizado pela pessoa em evidencia? ~ possível que esse ideal
de uniformidade também se reflita na mitología Krahó e, mais especificamente, no mito do Sol e Lua (SCHULTZ, 1950: p. 55-71) .
Apesar de envolver apenas dois personagens, o mito de Sol e Lua
me parece um dos mais ricos do repertório Timbíra e cuja análise
dá oportunidade a redac;ao de um longo trabalho, nao cabendo
faze-lo aquí. Mas é interessante notar que, em quase todos os
episódios do mito, Sol disp6e de algo que nao quer ceder a
Lua ( tem o diadema vermelho <loado pelo pica-pau; sabe como
produzir fezes de bela cor, comendo buriti; sabe como fazer as
ferramentas trabalharem por si mesmas na .roc;a; consegue a capivara mais gorda; tem mulher, etc.) . Lua tanto insiste e procura
que forc;a Sol a lhe dar o que deseja. Mas Sol, ao faze-lo, sempre
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agride de alguma forma o companheiro, o que provoca urna situac;ao nova, que dá início a outro episódio. Mas toda vez que
as agressóes de Sol póem Lua em perigo de vida, Sol a salva, pois
nao pode ficar sem o único companheiro que tem. Em outras
palavras, o indivíduo que vive junto com outros ve tudo o que
faz e tem ser cobi~ado pelos demais e se ve obrigado a compartilhar o que tem com os outros, sob pena do grupo se desfazer. De
certa maneira, cada indivíduo se sente como Sol e ve os outros
como Lua; como nao pode perder seus companheiros, deve satisfaze-los. Isso se expressa ritualmente sob a forma do Ám'txire.

t

. CAPÍTULO III

RITOS QUE ACENTUAM AS RELA(:oES ENTRE
CONSANGOINEOS E ENTRE AFINS

1 . O.

Preliminares

As relac;oes de parentesco estao . presentes em todos os ritos
Krahó, mas em alguns elas se fazem mais nítidas que em outros.
Vimos que elas se expressam de algum modo nos ritos que acabei
de descrever, no capítulo anterior. Mas esses ritos estao também
ligados a transposic;ao de marcos importantes do ciclo de vida.
A realizac;ao de cada um deles está subordinada a certos eventos
críticos da vida de cada indivíduo. E, com excec;ao do Ramkókukhen, toda pessoa deve passar por eles. No passado, mesmo
o Ramkókukhen se realizava com referencia a um maior número

de indivíduos, pois os homicídios nao constituíam apenas a morte
de feiticeiros, mas também a de inimigos nas guerras intertribais.
Os ritos que vou descrever agora nao se ligam ao ciclo de
vida. Eles tem nas relac;óes de parentesco sua principal raza.o de
ser e quase que se limitam apenas a expressao delas, o que fazem
de maneira muito nítida. Além disso, a maioria deles nao parece
ter sua realizac;ao subordinada a nenhum outro acontecimento, podendo ser efetuados todas as vezes que os habitantes de urna
aldeia o desejarem.

2.0.

Atam

Os Krahó nao mais realizam o rito de Atam. Vim a saber
de sua existencia apenas em minha última etapa de campo, através
de urnas poucas informac;oes fragmentárias. A tam significa " cru".
Era realizado em acampamento, fora da aldeia, durante expedic;óes
de cac;a destinadas a obtenc;ao de carne para algum outro rito
de maior durac;ao (segundo um informante, este seria urna modalidade de Pembkahek), em execuc;ao na aldeia.
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Nessas expedi~es, os ca~adores levavam também suas mulheres. No acampamento de caca pennaneciam dois rapazes, denominados m ehumpierekate, que apanhavam lenha para as mulheres.
Quando um dos cacadores retornava ao acampamento, trazendo
um animal abatido, os dois rapazes iam a sua frente, abrindo caminho para ele até a sua cabana. Porém, se o cacador voltava
de maos vazias, um dos rapazes o punha nos ombros e o carregava, depondo-o aos pés de sua esposa. Os rapazes eram recompensados pelos seus servi~os com alimento <loado pelos demais
membros do acampamento.
Durante o tempo em que estavam no acampamento, os moradores de urna cabana náo pediam carne e nem fogo aos das
outras, mesmo que estes fossem parentes ou amigos formais. Um
informante vai ainda mais Ion ge, assegurando que cada f amília
elementar comia sozinha, e o homem nao dava carne nem mesmo
a seu sogro (que provavelmente estava na mesma cabana). Desse
modo, em pouco tempo os ca~adores juntavam urna quantidade
de carne suficiente para retornar a aldeia e continuar o outro
rito.
Ainda que fragmentários e exíguos, os dados disponíveis sobre
o rito de Atam suscitara urna questao interessantíssima. De fato,
os índios suspendiam parcialmente e por algum tempo as regras do
parentesco, reduzindo o ámbito da solidariedade ao grupo doméstico ou, quem sabe, mais ainda, a família elementar. E isso se dava
com a finalidade de reduzir ao mínimo o consumo de carne no acampamento, a fim de mais depressa acumularem a quantidade necessária ao outro rito. Além disso, o rito de Atam estimulava o esforco individual na atividade de ca~a, honrando o ca~ador bem
sucedido com dois batedores e envergonhando o sem exito, que
era carregado como se fosse ca~a. Em suma, os Krahó teriam
consciencia de que outras regras sociais que nao as suas se mostram mais adequadas para estimular a producao e a acumula~o.
Essa consciencia de que suas regras sociais, sobretudo os la~os
de parentesco, impedem o acúmulo de bens e nao estimulam urna
grande produ~áo também se nota quando alguns indivíduos falam
da possibilidade de se tornarem civilizados, morando em casas isoladas no sertao, apenas com sua família elementar, longe dos pedidos de seus parentes e dos furtos dos demais habitantes da aldeia, problema a que dei aten~áo num outro trabalho (MELLATI,
1967 : p. 145-47).

AWARIYÉ

3 . O.
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Awariyé

Este rito tem origem Plkobye. Assisti a sua realiza~áo urnas
quatro vezes, mais lhe dei mais aten~ao por ser novidade, nas duas
primeiras ocasióes em que o vi, em 24 de outubro de 1962, na
aldeia do Posto, e em 15 e 16 de outubro de 1963, na aldeia de
Boa Uniáo.
Na primeira vez em que o vi, sua execucao se deu da seguinte
maneira. Tendo caído a noite, acendeu-se urna fogueira no centro
da pra~a da aldeia. Os homens, representados sobretudo por rapazes e por meninos, puseram-se em fila, de maos dadas, tendo
o padré a frente. Este passou a puxar o cordao assim formado
em torno da fogueira, no sentido contrário ao dos ponteiros do
relógio. Enquanto cantavam, pares constituídos cada um por um
homem e urna mulher, parentes consangüíneos entre si, penetravam no círculo; logo que terminava o cántico, o homem se curvava e a mulher, que tinha nas maos urna cabaca, derramava-lhe água na cabe~a e nas costas. O cántico era reiniciado e outros
ou os mesmos indivíduos, constituindo outros ou os mesmos pares,
sempre seguindo o critério de ser o homem parente consangüíneo
da mulher, penetravam no círculo, repetindo o mesmo ato.
Na aldeia de Boa Uniao1 este rito foi realizado de maneira
um pouco diferente. Na primeira noite, dois cantadores, a frente
de urna fila de mulheres, cantavam andando em tomo da f ogueira
acesa no pátio. Eram os rapazes que, carregando cabacas, molhavam suas parentas consangüíneas, dando-lhes também de beber.
Ocorreu nesta noite apenas um caso de urna mulher que molhou
um homem; mas tratava-se de um caso especial: este homem era
um dos cantadores que conduziam a fila de mulheres em tomo
da f ogueira. Mas o rito nao terminou aí. Na noite seguinte, torno u-se a repetir a a~ao ritual, mas desta vez ao inverso: eram
as mulheres que entao molhavam os homens. Creio, portanto, que
desta vez assisti ao rito completo, pois da primeira vez s6 vira
as mulheres molharem os homens.
Trata-se de um rito que nao necessita de nenhum preparativo preliminar e, portanto, pode ser realizado de maneira inesperada. Por exemplo, urna vez, Basilio, cantador da aldeia do Posto,
em visita a aldeia de Cachoeira, que realizava o encerramento do
rito de Khetwaye, divertindo-se com um grupo de rapazes e mocas,
iniciou o cántico do Awariyé, mas logo desistiu, porque comecava
a chover. Parece também que o Awariyé serve em parte para
intensificar ou prolongar o ambiente festivo motivado pela reali-
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za<;ao de ritos maiores. O citado caso de Basílio se deu no mesmo
día em que se tinha encerrado o rito de Khetwaye (22/ 3/ 71).
So ube por informa9ao que na noite seguinte
da realiza<;ao do
P oh.i pr·i, na aldeia do P osto, em feve reiro de 1971 , realizou-se o
Awari yé. Também ouvi os canticos deste rito na noite que encerrou o día no qual se havia corrido com as to ras Perteré, na
aldeia do Posto (7 / 3/ 71). Na mesma aldeia, no dia em que se
celebrou a abdica9ao de urna wi'ti', realizou-se em seguid a o Awariyé, em que o s indivíduos do sexo masculino .molhavam ~s do
sexo oposto; participavam sobretudo as meninas e moc1nhas

a

(22/ 4/ 71).
E, tao evidente a expressao da solidariedade entre parentes

•

consangüíneos no Awariyé que quase nao precisa de comentários.
A água é dada como conforto ao parente, tanto pa.ra li~rá-lo do
calor como para matar a sede. Como veremos ma1s adiante, ao
se tratar dos ritos de reclusao, a água também promove o crescimento do indivíduo. Molhar alguém, portante, é um ato de
solidariedade. E só os parentes consangü íneos molham gratuitamente. Já vimos que no funeral, quando o cadáver é retirado
da casa pelos coveiros, os parentes do morto sao molhados por
ou tras pessoas, que recebem urna recompensa por esse trabal~o.
Mas os que confortam seus parentes consangüíneos no Awanyé
nada recebem ou pretendem receber por isso.
O Awariyé nos permite considerar os "amigos formais" como
parentcs afins, pois urn nao molha o outro ncste rito.
Deve-se ainda acrescentar que o ato de confortar os parentes
co nsangüíneos com água constituí urn detalhe de urna série de
ou tros ritos que, no Awariyé, se torna o tema principal. D e fato,
toda vez em que um indivíduo se poe em evidencia no desempcnho de um papel ritual, aJgun1 de seus parentes consangüíneos,
sobretudo do sexo feminino, é levado a colocar e1n sua cabe9a
um presente para a aldeia (Am.>txire) , ou en tao a molhá-lo e dar-lhe de beber.

4. O.
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na aldeia de Cachoeira, Ambrosinho pretendeu levar a efeito o
e q uecido rito, mas houve urna certa resistencia dos habitantes da
aldeia, pois tinham receio das indeniza<;oes que fazem parte dele.
Ambrosinho ficou aborrecido com isso, mas no dia ~eguinte , no
fim da tarde, os moradores da aldeia realizaram seu desejo.
An1brosinho saiu de sua casa na dire<;ao do centro da aldeia
e os dcmais índios responderam gritando do pátio, onde se acendeu
urna fogueira. Ambrosinho, tendo chegado ao pátio, passou a cantar acompanhado por Tatak, urna das mulheres a que chama
de ipro (esposa). Os rapazes corriam lentamente em torno da fogueira, no sentido contrário ao dos ponteiros do relógio. Ambrosinho ton1ou da fogueira um ti9ao e o entregou a urna das
mulheres que observavarn os homens, nas bordas do pátio. A mulher atirou o ti9ao contra um dos rapazes. !mediatamente as parentas do atingido se aproximaram da agressora e lhe tiraram o
pano e as mi<;angas que cobriam seu corpo. Ambrosinho continuava cantando e os rapazes continuavam a correr em torno da
fogueira. Ambrosinho tomou outro ti<;ao, entregando-o a outra
mulher. E a agressao se repetiu. E assim foi feito urna por9ao
de vezes. O s rapazes atingidos eram molhados por suas parentas.
A s mulheres só atiravam os ti<;Oes contra aqueles a que chamavam
de ilnpien (marido). Mas, ao receber o ti9ao, cada mulher parecía
esco lher um determinado impien, e nao o atirava em qualquer
um. Nao sei dizer que critério presidia a sele<;ao. Talvez escolhesse algum daqueles contra quem tivesse alguma queixa. Os homens mais maduros ficavam simplesmente olhando o desenrolar
dos acontecimentos, nao participando.
Esse rito também expressa de maneira demasiado clara as
rela96es de parentesco, mais específicamente a distin9ao entre consangüíneos e afins. A água continua sendo usada num gesto d.e
solidariedade, servindo para aliviar a dor da pancada ou da que1madura · o fogo pelo contrário, é o instrumento da agressao. As
)
'
l,
parentas consangüíneas usam da água; as afins, do fogo. A ~m
disso, as consangüíneas assinalam seus direitos sobre a pessoa at1ngida, apropriando-se de bens da agressora.

Kuhlyarkwa

A realiza<;ao do rito de Kuhi'yarkwa é muito rara nas aldeias
Kra hó da atu alidade. O padré e antigo chefe Ambrosinho o realizo u po r iniciativa própria simplesme nte para que cu visse e anotasse csse rito, dizendo que estava caindo no esquecimento. No
dia 19 de fevereiro de 197 1, quando terminou o rito de Poh.ipri'

S . O.

Rito da dádiva-agressiio

A ssisti a este rito por duas vezes, na mesma aldeia, a do
Post o : urna em novembro de 1963 e outra em mar<;o de 197 1.
Na primeira vez, o rito se iniciou no dia 13 de novembro
de 1963, quando o cantador Basílio come9ou a cantar pelos ca-
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minhos da aldeia ao cair da tarde. De noite, Basílio e mais um
outro cantador, Anicetinho, sentados com meninos, meninas e
mulheres em torno de urna fogueira no pátio, cantaram outra vez.
Os indivíduos do sexo masculino estavam a leste e os do sexo
feminino a oeste. Parece que neste caso o sexo feminino nao
estava associado ao oeste, mas se Iocalizava na parte ocidental
da prac;a simplesmente por esta coincidir com a parte mais baixa
do terreno, ponto em que as mulheres costumam cantar quase
todas as noites. Quando o cantico cessou, todos se levantaram
e o cantador Anicetinho foi puxado por sua esposa Krampéi para
o lado das mulheres. Para a parte das mulheres também passaram dois rapazes, de mais ou menos 20 anos, e dois mais novos,
de cerca de 15. Duas moc;as passaram para o lado dos homens.
Desse modo, da mesma maneira que o grupo · formado pelos homens devia ter moc;as associadas, o grupo das mulheres tinha
rapazes associados. Os indivíduos assim associados aos grupos
de sexo oposto eram todos solteiros. A razao da escolha de pessoas solteiras está no fato de que este rito, segregando os dois
sexos, cria oportunidades de relac;óes sexuais extraconjugais, as
quais, se forem levadas a efeito com indivíduos solteiros, nao geram os possíveis conflitos que ocorrem se os dois parceiros sao
casados. Come~aram a danc;ar. A danc;a consistía em abrir e
fe.char o círculo que os participantes formavam em torno da fogueira do pátio. De repente, um rapaz tomou um tic;ao da fogueira
e espalhou brasas com ele, ameac;ando queimar as mulheres; fazia
isso para que elas ficassem mais animadas. O mesmo mais tarde
fez urna mulher com os homens. Os homens mais velhos nao
estavam participando, pois ouviam, também no pátio, o que con-:
tavam dois jovens que haviam chegado, no comec;o da noite, de
Brasília. A danc;a terminou depois que Basílio rodou com todos
em tomo da fogueira numa algazarra. Em seguida, Antonio Pereira, o padré da aldeia, cantou com as mulheres, como se canta
todos os dias, o que nao fazia parte do rito.
No dia seguinte, dia 14 de novembro, as mulheres ocupavam
a parte norte da prac;a, ao lado dos homens, que estavam divididos em Katamye e Wakmeye. Estavam as mulheres a decidir
sobre problemas referentes a cerimónia. Depois se retiraram e
saíram da aldeia para coletar mangas. Após coletarem as frutas,
nao retomaram para dentro da aldeia, mas acamparam do lado
de fora, a uns 100 metros da mesma. As mulheres, com excec;ao
das que estavam associadas aos homens, ficaram o dia e a noite
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inteiros fora da aldeia. Dentro da aldeia tudo transcorria como
acontece todos os dias; apenas com urna modificac;ao : as tarefas
femininas eram também executadas pelos indivíduos do sexo masculino. Mesmo no final da tarde, uns sete ou oito rapazes, dirigidos pelo cantador Messias, cantaram da mesma maneira que fazem as mulheres ao cair da noite na prac;a.
A noite Basílio executou, com os homens e as moc;as associadas, a mesma danc;a em torno da fogueira que dirigira na noite
anterior. As mulheres nao estavam presentes na aldeia; danc;avam no seu acampamento com o cantador Anicetinho. Como,
porém, elas o acharam deficiente como cantador, dispensaram-no
e vieram escondido até a aldeia para convidar Messias. Este nao
póde aceitar o convite por estar tomando conta de urna pequena
menina, filha da filha de sua esposa. As mulheres levaram entao
Basílio e deixaram Aleixo a dirigir o cantico dos homens. Homens e mulheres cantaram a noite inteira; aqueles no pátio da
aldeia, e estas fora, a cem ·metros dela.
Pelas cinco e meia da manha, no dia 15 de novembro, as
mulheres entraram na aldeia, ficando estacionadas junto a casa
da w"iti" dos meninos f! homens. Tres rapazes riscavam os cantos
da boca com carvao e o cantador Mes~ias, além de fazer isso,
ainda trac;ou, também com carvao, um grande Y sobre o peito.
Este último explicou-me que fazia isto porque tinha medo de
mekaro (as almas dos mortos), pois as mulheres comec;avam a
cantar, caminhando em círculo, <liante da casa da wlt"i, no sentido
contrário ao dos ponteiros do relógio: era um cantico antigo.
Mais tarde José Aurélio me diría que, quando alguém está de resguardo, passa carvao para os mekaro nao mexerem com ele. As
mulheres, entao, com cestos cheios de mangas e também com mangas nas maos, caminharam para o pátio da aldeia. Na frente vinha
a jovem Krokari que, ao invés de atirar as mangas nos homens, como as outras iriam fazer, depositou-as no chao diante de um menino
que avanc;ou para ela. J: que Krokari já tinha sido wu;· e, por
isso, nao tomava nenhuma atitude agressiva contra os habitantes
da aldeia. Ku?hek, mae da entao atual w"iti", colocou-se na borda
da prac;a, sem atirar nenhuma manga. As demais mulheres passaram a jogar mangas nos homens, com forc;a nos rapazes, de leve
nos velhos. Cada inulher só atirava mangas em homens a quem
aplica va o termo "marido" (impien). Atir~das as mangas, os homens passavam a chupá-las e riam daqueles que eram atingidos,
numa alegria geral. As mulheres deram o grito de dispersar. José

136

CAP. 111 -

RITO DA DÁDIVA-AGRESSAO

RITOS QUE ACENTUAM AS RELA<;ÓES . ..

Aurélio mais tarde afirmou que os borneos deveriam ter mandado
dois rapazinhos q uando as mulheres caminhassem para o pátio.
Mas só um rapazinho foi.
Após isso se realizaram corridas com varas no caminho circular da aldeia. Esta corrida já nao parecia ser parte essencial da
cerimonia, mas um tipo de corrida que se faz quase todos os
dias de manha, como a corrida de toras, entre as metades vigorantes no momento na aldeia. Entretanto, neste dia, tal corrida
foi realizada tendo como grupos competidores as mulheres e os
homens, e nao as metades. Os rapazes associados corriam do l~do
das mulheres e as moc;as associadas do lado dos homens. Aliás,
a corrida foi iniciada por duas moc;as: urna na qualidade de mulher; outra, como moc;a associada aos homens. ..\. tarde houve também urna corrida de toras, de fora para dentro da aldeia, disputada entre homens e mulheres, opondo, portante, indivíduos de
sexos diferentes.
Ao anoitecer, as mulheres, com diademas enfeitados com um
fío de mic;angas a cabec;a, se dirigiram a prac;a. Um dos "prefeitos"
tomou os diademas, para distribuí-los entre os homens no día seguinte. Havia urna fogueira no centro do pátio. As mulheres passara1n a cantar como o fazem todas as noites, ombro a ombro,
conduzidas por um cantador. Os homens, como sempre, pulavam
<liante delas. Mas as mulheres avanc;avam devagarinho, fazendo
os homens recuar, até que tomaram a pra~a aos homens. Em seguida elas recuaram correndo. Depois cantaram em roda, dando-se as maos e, a seguir, passando os brac;os uns pelos ombros
dos outros, alternando, mais ou menos, hon1em e mulher. Na
manha do dia seguinte, o "prefeito" que havia tomado os diademas distribuiu suas mic;angas entre tres homens de outras aldeias,
que entao estavan1 de visita a aldeia do Posto. Minhas anotac;óes
registram vagamente que as mulheres também receberam mic;angas.
No dia 17 de manha, os homens resolveram, na prac;a, partir
para cac;ar, a fim de dar início a segunda parte da cerimónia.
Além das moc;as já associadas aos homens, foram acrescentadas
mais duas mulheres maduras para assarem os alimentos para eles,
pois as duas moc;as nao sabiam ainda como lidar com pedras
quentes.
No dia 20 de novembro os homens estavam de volta, com
a carne de cac;a. Nao entraram na aldeia. Acamparam do lado
de fora, na parte sul. Como da vez anterior, mas agora ao contrário, tanto os homens como as mulheres passaram a noite in-
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teira cantando. Mas os primeiros estavam agora do lado de fora
e as segundas dentro, no pátio da aldeia. As mulheres eram dirigidas
pelo cantador Basílio, enquanto os homens por Aleixo.
Os canticos cessaram pelas cinco horas da manha Os homens
entraram na aldeia e cantaram, andando em círculo, <liante de urna
casa localizada provavelmente no ponto pelo qual tinham entrado.
Em seguida passaram a atirar pedac;os pequenos de carne nas mulheres. Cada homem só atirava em mulheres a quem chamava de
"esposa" (ipró). Alguns tinham os pedac;os de carne embrulhados
em folhas. Outros os tinham sem nenhuma protec;ao. Mas os pedac;os
atirados, pelo menos os desembrulhados, já estavam assados. Urna
mulher jovem, tendo ficado em casa, foi cercada pelos rapazes, inclusive seu marido efetivo, que lhe atiraram vários pedac;os de carne.
Em aJgumas mulheres atiravarn a carne com forc;a; em outras,
com mais cortesía. Um homem maduro atirou um pedac;o contra
a menina wi'fi, mas bem de, perto e bem de leve. Terminados os
pedac;os de carne, as mulheres foram para a casa do menino wi"ti
e os homens para a casa da menina wlfi. Desta última saiu urna
corrida de varas disputada entre homens e mulheres. Ela foi iniciada por dois rapazes: um, na quaJidade de homem; o outro,
na qualidade de rapaz associado as mulheres.
Ao anoitecer, os homens se dirigiram para o pátio com diademas adornados de um fio de mic;anga. Segundo um dos ·" prefeitos'', as mulheres tomariam os diademas dos homens e a esposa
dele recolheria as mic;angas para depois distribuí-las. Minhas anotac;óes nada registraram do momento em que as mulheres tomaram
os diademas e nem da distribuic;ao das mic;angas. Houve urna danc;a
em torno da fogueira, depois seguiu-se o cantico e danc;a dos días
comuns; em seguida os homens darn;aram dentro de um círculo
de mulheres estáticas; e depois os homens e as mulheres se puseram em duas filas paralelas, voltados uns para os outros.
Na segunda ocasiao ero que assisti ao rito, as mulheres nao
atiraram mangas, mas sim batatas-doces. No dia 8 de marc;o de
1971, as mulheres da aldeia resolveram que iriam atirar batatas
nos homens, nao sem antes pensarem numa alternativa: a de me
pedirem para comprar limas para que pudessem realizar o rito.
Mas o jovem Aprak permitiu que elas tirassem batatas da roc;a
de sua falecida mae. Por um momento, os "prefeitos" da aldeia
ameac;aram impedir a realizac;ao do rito, urna vez que urna mulher
nao queria deixar sua filha e outra nao quería deixar sua irma
ficarem junto com os homens como moc;as associadas, pois, se-
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gundo urna informante, os homens só pensam em ter rela~es
sexuais. Mas os líderes Keke e Louren<;o intervieram no sentido
de que o rito realmente se realizasse. As mulheres foram arrancar
batatas e de noite se reuniram numa área capinada a 300 metros
a sudeste da aldeia. Dois homens casados há bastante tempo e
com vários filhos estavam com elas, como seus cac;adores, e também alguns homens solteiros. Um deles havia matado um veado-galheiro, que estava sendo cozido. O mesmo fogo que estavam
utilizando para cozinhar era o que servia de centro em torno
do qual alguns meninos e meninas cantavam, enquanto um dos
cac;adores cuidava da panela. Na aldeia tinham ficado urnas cinco
mulheres solteiras, que entao cantavam, conduzidas por Keke, na
prac;a. Nao tive a oportunjdade de assistir, na manha seguinte, a
cena da agressao dos homens pelas mulheres. · Pelos sinais deixados, nao era muita coisa o que foi utilizado como projétil. Além
de batatas, tinham sido atirados pedac;os de abóbora assados. A
noite, as mulheres cantaram na prac;a, dirigidas por um dos cac;adores, que é também cantador, tendo a cabec;a diademas de palha,
guarnecidos com mic;angas, feitos pelos homens. Num dado momento, os homens que estavam por trás delas lhes tomaram os
diademas. Depois disso, Keke dirigiu o cantico de rapazes, que
cantavam como se fossem mulheres. As mulheres conversavam
na parte mais alta do pátio e os homens na mais baixa, ao contrário do que comumente acontece.
Foi semente no día 15 que os homens atiraram, de manha,
pedac;os de carne nas mulheres. A carne era pouca, mas era de
cac;a mesmo, pois eles nao tinham conseguido convencer o chefe
da aldeia a matar urna de suas reses. Os homens tinham passado
a noite ao lado de fora da aldeia, no mesmo lugar onde estiveram as mulheres antes de atirarem batatas. De manha, estacionaram na casa situada a sudeste. Dirigiram-se entao para o pátio,
tendo Aloísio a frente, bem destacado dos demais. Este depós um
pedac;o de carne <liante de urna mulher, Txopó, fazendo antes o
gesto de atirar nela. Assim agiu porque ele era um antigo w'it'i.
O resto do día os homens passaram numa casa de w'ifi, as mulheres numa outra e os meninos numa terceira. Embora houvesse
urna quarta casa de wi'ti', ninguém se dirigiu para lá, pois seus
habitantes estavam fora da aldeia. Os borneos confeccionaram
diademas de palha.
Este rito foi trazido pelo índio Basílio, que aprendeu a realizá-lo na aldeia dos Apaniekrá. Outros vegetais podem ser utili-
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zados no rito : além de mangas, batatas-doces, . abóboras, como
vimos; mais de um informante fez referencia a laranjas. Um deles
chamou mesmo o rito de Rai, isto é, laranja. Outro infórmante,
Varela, afirmou que os Apaniekrá só fazem a prin)eira parte do
rito, em que as mulheres agridem os homens com vegetais, a
segunda parte, em que os borneos agridem as mulheres com pedac;os de carne, seria invenc;áo do próprio Basílio. Nao pude testar
a veracidade dessa informac;áo. O próprio Basílio me contou que,
além de fazerem , este rito tal como ele o repetía entre os Krahó,
os Canelas tambem entoam os mesmos canticos quando um indivíduo marre, cantando na prac;a da aldeia em volta do cadáver
para que seu karo ("alma") vá logo embora e encontre o caminho.
Sobre o caixáo colocam urna candeia para o karo levar e ver o
caminho. É possível que esta informac;ao fosse urna brincadeira
de Basílio.
Neste rito a agressao se faz entre indivíduos que se chamam
de "esposo" e "esposa". A agressao, entretanto, é mais branda
do que no Kuhi'yarkwa, pois o projétil constitui também urna
dádiva aceita pelo agredido. É um rito que expressa nao semente
a hostilidade latente entre os parentes afins, mas também a troca
de presentes que pode acorrer entre eles.
A parte mais obscura do rito é a referente aos diademas de
palha. Minhas anotac;óes sao pobres quanto a eles, o que reflete
falhas na atividade de observac;áo. Mas elas sao suficientes para
se perceber que sao os indivíduos do sexo agressor pela manhá
que oferecem os diademas a noite. Náo observei qual o destino
dos diademas depois da cerimónia; as mic;angas que os guarnecem,
entretanto, sao recolhidas por um dos "prefeitos" ou por suas
esposas para serem redistribuídas, talvez, como vi urna vez, entre
visitantes. Neste caso, a oferta de mic;angas pelos homens ou
pelas mulheres pode constituir tanto urna compensac;áo pela agressáo como um Am'txire coletivo (cap. 11, 2 . O).
Outro ponto interessante <leste rito é a inversáo dos papéis
entre os sexos; ao mesmo tempo que a existencia de rapazes e
de moc;as associados ao sexo aposto parece indicar que os Krahó
consideram impossível o isolamento completo de indivíduos de um
só sexo, porque certas tarefas só podem ser realizadas por um
dos sexos ( cac;ar, por exemplo), por outro lado, o fato dos indivíduos de um sexo exercerem atividades. do outro (os homens
a cantar como mulheres, por exemplo) indica que consideram
também possível esse isolamento.
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Lua nova
(

Quando um índio Krahó ve antes dos demais a lua nova
( melhor seria dizer o quarto crescente), ao entardecer, iniciando o
novo ciclo em que a Lua é visível, dá vários gritos agudos e,
como resposta, alguns aproveitam para xingar um parente consangüíneo de um de seus " amigos formais". Urna da~ vezes em
que presenciei o acontecimento, estava na prac;a da alde1a do ~osto;
O índio Joaquim foi o primeiro a ver a lua nova, mas fo1 Jose
Nogueira quem gritou: u, u, u., u! Os demais índios que estavam
próximos responderam, gritando e batendo repetidas vezes com
a mao na boca. Depois passaram a xingar em voz alta e brevemente os parentes consangüíneos de seus " amigos formais". Joaquim, xingou Txebre, que é irma de sua "amiga· formal", porque
eta pela manha fizera reclamac;óes no páti?.
. .
Nao pude saber por que razao o avistar pela pnme1ra vez
a lua nova constituí ocasiao para xingar os parentes consangüíneos dos "amigos formais". Entretanto, nao se trata da única
oportunidade em que isso acontece. A ssim, por exemplo, u~a
menina da aldeia do Posto, certa vez, passou mal por ter comido
melao. Por isso, seus país prepararam tres bacias de meláo desmanchado e convidaram os dois hópin da menina para comerem.
Estes, ritualmente, disseram certas frases antes de comer. Informaram-me que estavam xingando o pai, a mae e a mae da mae
da nfenina. Nao sei qual era o conteúdo do xingamento. Estariam repreendendo os parentes da menina por nao terem cuidado
bem dela, deixando-a comer urna fruta que lhe iría fazer mal? A
maneira de comer era coro gestos exagerados. Um dos hópin,
por exemplo, punha os lábios diretamente no centro da ba~ia ,e
sugava. Algumas parentas consangüíneas dos hópin fo.ram a1uda-los a comer. Quando terminaram, todos deram o gnto característico de dispersar.
O indivíduo pode agredir os parentes de seus "amigos formais'', aplicando-lhes apelidos jocosos. Certa vez, estava conferindo a pronúncia dos nomes pessoais dos habitantes da aldeia
com o chefe Pedro Penó, até que dei com o nome Txotkapra.
Meu informante entao observou que este nao era um nome verdadeiro. Seria um nome dado por algum parente de ikritxua
("amigo ou amiga formal") , pois o pai, a mae, o filho e outros
parentes do ikritxua de um indivíduo costumam zombar dele. Ora,
a pessoa de quem o atual portador do apelido Txotkapra herdara
o nome era um velho que tinha se casado com urna m0<;a nova

e que, sentindo-se impotente, recorrera a um xama. Daí ser chamado de Txotkapra, palavra que se decompóe nos elementos
txot ( penis) e kaprií (curar).
A interpretac;ao do ato de xingar os parentes dos "amigos
formais" quando se ve pela primeira vez a lua nova ainda nao
pode ser feita. Posso arriscar urna hipótese a ser testada em futuras pesquisas de campo. O mito dos heróis Sol e Lua indica
que mantinham entre si urna relac;ao de " amizade formalizada".
Muitas das coisas desagradáveis que existem no mundo, tais como
a rnorte, as cobras, os mosquitos, foram criadas por Sol, a pedido de Lua; muitas das coisas que Sol tinha só para si, tais como
o diadema do pica-pau, teve de ceder aos pedidos de Lua. Provavelmente, a razao de Sol ter permi~ido que acontecessem muitas
coisas segundo a vontade de Lua se devia ao fato de serem
ikritxua, pois a um amigo formal nada pode ser negado. Provavelmente, ao verem a lua nova, os Krahó se recordem dessa relac;ao entre os dois heróis ..e lembrem de urna série de coisas que
tiveram de se proibir ou ceder devido a pedidos dos ikritxua ou
alusao a vontade <lestes. Como a relac;ao entre os ikritxua prescreve extrema solidariedade, o indivíduo nao pode expressar seu
desagrado diretamente contra ele e, portanto, o dirige contra seus
parentes consangüíneos.
É curioso notar que a relac;ao entre amigos formais goza ao
mesmo tempo de características da afinidade como da consangüinidade. Tudo o que faz um amigo formal <leve ser recompensado
e, além disso, um homem nao pode molhar sua amiga formal
no já descrito Awariyé, quando se derrama água sobre parentes
consangüíneos. O vocativo ye, que se aplica a parentes afins, é
aplicado também aos amigos formais, segundo urna informac;ao;
tudo isso leva a se considerar o amigo formal como um parente
por afinidade. Entretanto, sao proibidas as relac;óes sexuais entre
amigos formais; há urna extrema solidariedade entre eles; urna
informac;ao diz que um hornem pode pedir a sua amiga formal
para lhe fazer um paparuto para ele levar a prac;a, para dividir
com seus companheiros de classe de idade; tudo isso aproxima
as relac;óes entre amigos formais daquelas mantidas entre parentes
.. ,
consangu1neos.
7 . O.

Me?her'pire

Presenciei este rito por urnas cinco vezes, mas minhas anotac;oes registram mais detalhadamente a ocasiao em que foi rea-
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lizado no dia de encerramento do rito de Y ótyopi, na aldeia do
Posta, em 31 de julho de 1967.
Durante o referido dia, as mulheres da aldeia do Pasto se
reuniram na casa onde morava o menino wi"ti, isto é, o menino
associado as mulheres. Um rapaz, cantador de outra aldeia, entoava canticos dentro da casa, apoiado num longo bastao. Cada
mulher f azia um pequen o servi~o para um homem a quem chamava de "marido" (impien), recebendo dele, em retribui~ao, alimento preparado. Os servi~os prestados eram coisas tais como:
lavar alguma roupa, consertar roupa, limpar cinto, arear a faca,
limpar a lamparina e mesmo pintar o corpo do filho pequeno
do hornero a quern urna rnulher quería prestar servi~os.
Nessa mesma casa onde estavarn as rnulheres, havia um canto
cercado por cobertores dependurados. No recinto assim formado
ficavam algumas mulheres jovens, tanto casadas como solteiras.
Cada rapaz que chegava a casa para entregar o alimento a mulher
que lhe prestara servi~o era conduzido para dentro do recinto
fechado por cobertores. Aí algumas das mulheres o derrubavam,
deitavam-no junto com elas, envolviam suas pernas com as delas,
sendo que algumas vezes tentavam agarrar-lhe os testículos. Depois de brincarem com o rapaz durante algum tempo, deixavam-no em paz.
Ainda que nas ocasioes posteriores de sua realiza~ao tenham
me afirmado que o hornero e a mulher que trocassem entre si
alimento por servi90, além de se chamarem de "esposo" e "esposa", deveriam também pertencer a metades de idade opostas,
nessa primeira vez a que assisti o rito a regra de pertencer a
metades apostas nao foi seguida a risca: pelo menos urna mulher
prestou servi~o a hornero de sua própria metade e urna outra nao
sabia direito a que metade pertencia o hornero a que prestou
serv1~0.

Todas as vezes em que assisti a esse rito, ele foi realizado
em dia em que os índios permaneceram dentro da aldeia devido
ao andamento de outro rito maior: Yótyopi, Perteré, Pohlprl.
Todas as vezes, com exce~ao da última, foram as mulheres que
prestaram servi90 em troca de alimento preparado fornecido pelos
homens. A exce9ao ocorreu no encerramento do Yótyópi, de 19
de abril de 1971, quando os homens limparam objetos das mulheres, como panos e mi9angas, e estas, em troca, Ihes ofereceram
·
alimento preparado.
Nesse rito, portanto, a troca entre os afins ainda nao está
de todo isenta de agressividade, pois as mulheres, como vimos,
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fazem algumas brincadeiras com os homens, de cunho sexual, um
tanto agressivas.

8 .O.

Péturé

Os Krahó nao mais realizam este rito e as informa~es que
tenho sobre ele sao bastante vagas. Nos primeiros dias que passei
entre os Krahó, em 1962, alguém me disse que <leste rito participam as metades Robré e Akunti, mas nunca mais ouvi falar em
tais metades, a nao ser num grupo .Robré, que faz parte de outro
rito (cap. V, 10.2).
Segundo Pedro Peno, chefe da aldeia do Posto, para a realiza9ao des te rito os pais de wlti trabalham muito e f azem grandes
ro9as. Os homens reúnem os rapazes novos (a informa9ao nao
diz para que). As mulheres é que "governam". Os homens saem
para as ro~as separados em metades Khoikateye e Harakateye.
As mullieres também se dividem em metades e acompanham os
homens da metade oposta. Só voltam de tarde. Para a realiza9ao da ca9ada, as metades tambérn trocam as mulheres. Retornam para as· casas de wltl e fazem paparuto. De noite brincam
e vao dormir nas casas. Para finalizar a festa, as metades saem
para ca9ar. Quando retomarn, fazem um paparuto em cada casa
de w'itl. As metades trocam os paparutos entre si. Fazem urna
corrida de toras e assim termina a festa, que dura urnas duas
semanas.
Esteves, também da aldeia do Posto, disse que, quando as
mulheres saem para ca9ar, levam armas, mas também levam ca~a
dores com elas. O marido fica preparando comida para a esposa.
A mulher tem muitas oportunidades de encontros sexuais e o hornero também.
Péturé é o nome .de urna espécie de formiga, que nao sei identificar. Urna informa9ao diz que é urna formiga valente e pretinha, que toma os filhos das f ormigas chamadas pramré e pephe
e a inda dos marimbondos ( amtxi·). Há urna outra variedade, chamada Pétukapregré, que é vermelha e menos valente. Segundo Esteves, no rito de Péturé, a mulher entra em outras casas, onde
nao está seu marido: as mulheres convidam os homens para o
ato sexual; por isso é que as mulheres sao chamadas de Péturé;
os homens nao agüentam.
Messias, índio que provavelmente tem mais de 45 anos de
idade, afirmou fIUe nunca viu este rito. Ambrosinho, talvez o

144

CAP. 111 -

R l'~OS QUE ACENTUAM AS RELA<;ÓES ..•

maior conhecedor dos ritos Krahó, assegurou-me que nunca v-.
fazer esse rito e nem lhe conhecia os canticos. Acrescentou que
nao mais se realiza por causa do ciúme dos rapazes novos.
9 . o. Perekahek
Minhas info rma9óes sao muito pequenas a respeito <leste rito.
H á consenso entre os informantes de que se trata de um rito adotado de urna outra tribo, mas há divergencias sobre qual seja essa
tribo: Apinayé ou P'ikobye. Entre os Krahó é um rito que freqüentemente marca o final do período de luto. Mas pode ser
também realizado sem que seja em memória de um indivíduo falecido.
A palavra Perekahek se decompóe em pere (tronco) e kahek
(pseudo, falso). B o nome que se dá as toras com que se corre
neste rito. Sao de tronco de buriti. A mae de wi'ri· pinta as toras
antes da partida. A corrida de toras é disputada pelas metades
Khoikateye e Harakateye. As mulheres esperam os corredores no
caminho, dando-lhes água para beber, nao para se molhar. A
corrida termina no pátio da aldeia, onde os corredores deixam
cair as toras. Em seguida, cada homem dá um presente a mulher
que lhe ofereceu água durante o percurso. Nao importa a que metade perten9a a mulher ou o homem ; mas o homem só recebe água
de mulheres a que chama de ipró (esposa). O presente pode ser
um pouco de mi9angas, urna galinha viva, etc.
Urna informa9ao que me foi dada, provavelmente por Diniz,
chefe da aldeia do Posto, diz que, na noite anterior a corrida,
cantam na aldeia um homem, munido de txi·, e duas mulheres. E
todos cantam também em volta deles. Por volta de meia-noite, os
moradores da casa de wi'tiº oferecem alimento aos participantes. De
manha: param de cantar e rumam para o local de partida da
corrida, fora da aldeia. A máe de w'it'i pinta as toras com urucu,
fazendo quatro listras em cada urna, no sentido do comprimento;
forra o chao com palha e poe as toras em cima, cobrindo-as
também com palha. Entao o hornero canta com o txz, sem o
acompanhamento das duas mulheres. Parece que entoa os mesmos
canticos que cantara no pátio, o que dura até meio-dia. Parece
que tam bém no local da partida sao oferecidos alimentos aos participantes. Emplumam-se dois wi'ti', que se levam ao local das
toras. Os wi'ti' sobem nas toras e tocam um pequeno apito. Depois
vol tam para a aldeia. Entao se faz a corrida. No pátio, os w'it'i
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tornam a subir nas toras. Aí todos cantam e acaba o rito. Quando
se trata de final de luto, ca9a-se e se dá a carne para os wztl e
os paren tes do morto, a · fim de prepararem o alimento. Os presentes ( oferecidos pelos paren tes do morto?) sao para aqueles que
cantaram durante o rito.
Nunca tive a oportunidade de ver realmente este rito, embora
tenha sido realizado no dia 15 de janeiro de 1967, quando eu
estava na aldeia do Posto. Mas eu acabara de chegar. Nesse dia,
de manl)a, houve corrida tanto de mulheres quanto de homens.
As toras foram atiradas no pátio. A noite anterior a corrida,
passaram-na em vigília, cantando.
Convém notar que, embora mulheres afins ofere~am água
aos corredores, seu comportamento nao é idéntico ao das parentas
consangüíneas, que em outros ritos ·molham seus parentes e lhes
dao de beber : a "esposa" recebe um presente como retribui~áo
específica desse ato.
Nao sei como explicar por que dois wztl sobem nas toras
antes da corrida e depois aela. Mas é curioso notar que, na corrida do final de luto (cap. 11, 8. 0), os presentes, que representam
o morto, sao levados para fora da aldeia e trazidos de volta, quando
sao colocados sobre as toras. Esta ria entao o morto f azendo as
vezes dos wztl?

10 . O.

Me?yen

O nome Me?yen, segundo urna informa~ao, significa "procurar frutos". Este rito consiste de trocas, entre homens e mulheres de metades opostas, de frutas, mel ou carne por alimento
preparado. Quando o elemento oferecido é carne, o rito toma
o nome de Wanitóme?yen ; se é mel, Pentómé?yen; se é buriti,
pia~ava ou laranja, respectivamente Króutómé?yen, Ronpéititómé?yen ou Raitómé?yen. Pode-se oferecer também bacaba, caju,
manga, mamao. Como o rito sempre se inicia com a procura
de recipientes, onde recolher os produtos obtidos, junto as pessoas a quem se vai oferece-los, recebe também o nome de Kohe'pire, isto é, "apanhar o cesto" (kohe é o nome de um cesto que
os Krahó levam as costas, com urna al~a que passa sobre a cabe9a ou sobre os ombros). Farei urna breve descri9ao de alguns
exemplos de realiza9áo desse rito que presenciei.
No día 30 de setembro de 1962, a tarde, na aldeia do Posto,
os rapazes saíram da casa de sua wzti'; primeiro os Harákateye e

146

CAP. 111 -

RITOS QUE ACENTUAM AS RELA~ÓES •••

atrás os Khoikateye, ao que parece. Tomaram o caminho circular
da aldeia, os segundos na dire<;áo dos ponteiros do r~lógio, e os
primeiros a · dire<;áo contrária. Os rapazes iam de casa em casa,
a fim de receberem das mulheres 4~s metades contrárias garrafas
para recolherem mel. No dia seguinte saíram da aldeia com as
garrafas em busca das colmeias. Retomaram ao entardecer, concentrando-se a poucos metros da aldeia. Cada um trazia urna ou
duas garrafas de mel. Depois de terem todos se reunido, entraram juntos na aldeia, rumando para o pátio, onde se separaram
em metades, mas nao em classes de idade. As mulheres proprietárias das garrafas saíram entáo de suas casas com cuias de alimento preparado, onde se viam arroz, favas, paparutos de macaxeira, bananas. Cada mulher recebe u sua garrafa cheia de mel,
dando em troca a cuia de alimento. Urna vez feita a troca ritual,
os produtos assim conseguidos tem o destino que o dono quiser
lhes dar, como aqueles obtidos por outros meios. Assim, urna
mulher, que nessa troca havia ganhado dois litros e urna garrafa
de mel, mandou-os vender na cidade próxima de ltacajá.
No dia 1O de outubro de 1962, também na aldeia do Posto,
as mullieres, separadas em metades de idade, deram a volta pelo
caminho circular, recolhendo cestos vazios dos homens das metades opostas. As mulheres Khoikateye, no sentido dos ponteiros
do relógio; as Harákateye, no sentido oposto. As mulheres saíram
no outro dia, de manhá, com os mesmos cofos, a fim de enche-los de bacaba, devolvendo-os cheios a seus proprietários, em troca
de alimento preparado. A realiza<;áo <leste rito tinha sido resolvida por duas mulheres, sendo urna a esposa do chefe da aldeia,
ambas Khoikateye. Enquanto as mulheres estavam fora da aldeia
no seu trabalho de coleta, os homens, em casa, preparavam os
alimentos com que iriam recompensá-las. Por isso, em toda a
aldeia só se viam homens a fazer trabalhos femininos: pilavam
arroz, descascavam mandioca. Como o alimento que se oferece
nas trocas rituais deve sempre ser mais cuidado que o alimento
cotidiano, a presenc;a de carne nos mesmos é levada em conta;
por isso vi matarem urna galinha em urna casa, um leitáozinho
em outra, enquanto numa terceira os cachorros perseguiam um
galo incitados pelo seu proprietário. As mulheres, no dia em que
tinham recolhido os cofos, haviam-nos guardado na casa de seu
wlfi. No dia seguinte apanharam-nos e saíram cantando, acompanhadas por Aleixo. Antes de se retirarem da aldeia, receberam
algum alimento, a guisa de quebra-jejum, cada urna do hornero
que lhe tinha entregue o cesto. De tarde retornaram com os cestos
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cheios. Antes mesmo de entrar na aldeia, receberam alimento
enviado pelo pai de seu wltl. Como come<;asse a chover, abrigaram-se na casa que havia servido de escola a aldeia. Dirigiram-se,
por volta das seis horas da tarde, para o pátio, sep~rando-se em
metades. Os homens levavam o alimento que tinham preparado
ao pátio, recebendo, cada um, seu cesto cheio de bacaba. Apesar
da chuva ter novamente recrudescido, as trocas nao foram interrompidas.
No dia 27 de fevereiro de 1967, as mulheres desfilaram pela
rua circular da aldeia, a fim de receber dos homens da metade
oposta a de cada urna cestos vazios que elas encheriam de piac;ava. As mulheres da metade Khoikateye circularam no sentido
dos ponteiros do relógio, enquanto as Harákateye no sentido oposto. No día seguinte, as seis e vinte da tarde, as mulheres retornaram a aldeia com os cestos cheios de cocos de piac;ava; entraram em fila, indo na frente as da metade Khoikateye; mantiveram-se separadas em metades· ho pátio, a fim de entregar os cofos
cheios aos proprietários dos mesmos em troca do alimento que
estes haviam preparado.
E interessante registrar que no dia 29 de marc;o de 1971
presenciei ao mesmo rito da coleta do coco de pia<;ava, na aldeia
do Posto, mas, contrariamente ao que acabei de descrever, foram
os homens que colheram os cocos e os ofereceram as mulheres
em troca de alimento preparado. Embora os homens Khoikateye
devessem f azer as trocas com as mulheres Harákateye, e os homens desta metade, com as mulheres daquela, um informante me
assegurou que nessa ocasiáo havia homens que estavam fazendo
trocas com mulheres de sua própria metade.
No dia 25 de fevereiro de 1967, na aldeia do Posto, ao cair
da tarde, os homens entraram na aldeia, de volta de urna cac;ada,
separados nas metades de idade, os Khoikateye a frente e os Harákateye atrás. Tinham antes se reunido a uns trezentos metros
da aldeia, mas, como comec;~sse a chover, chegaram-se para mais
perto, ficando abrigados numa casa de engenho. Tinham estado
quase urna semana a cac;ar e traziam carne para trocar por alimento preparado pelas mulheres, cada homem devendo faze-lo
com mulher da metade contrária. Ao penetrar no pátio, a fim
de efetu ar a troca, os homens se mantiveram nao sornen te separados em metades, mas também se dividiram em classes de idade.
Parece que oeste rito de Me?yen o nível de parentesco é ultrapassado. Nenhuma informa<;áo cita a exigencia de que o homem
e a mulher que fac;am trocas entre si tenham urna determinada
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rela<;ao de parentesco. De qualquer modo, as tracas tero urna
1.:aracterística de transa<;ao entre afins : o indivíduo que faz u ro
presente ( em frutos, mel ou carne) deve receber urna retribui<;ao
(alimento preparado ) por aquel e presente. Por out ro lado, embora se pare<;a com urna t ransa<;ao entre afins, caracterizada pelo
" toma lá, dá cá'', o Me?yen nao é afetado por manifesta<;oes d e
hostilidade, ta l como se nota em ritos anteriormente descritos.
Seria pos ível perguntar se as metades do par Kh~ikateye/H~ra
kateye nao con tituem u ma transfigura<;ao das rela<;oes en~re afins.
E ntretanto, convém notar que cad a hornero e mulher efettvarn~nte
casados estao sen1pre dentro de urna só dessas metades, po1s a
m ul her, enq uanto solteira se considera incluída na 1netade de
idade do pai e, depois de casada, passa a fa~er parte da metade
do marido. Desse modo, os homens e mulheres q ue efetuam tracas entre si nao sao esposos efetivos.
t

, J1 . O.

Hamaho

Minhas informa<;óes sobre o rito sao um tanto falhas, po is
várias vezes foi realizado na minha presern;a sem que me desse
con ta de que se tratava do H arnaho. É que muito provavelmente
esse rito nu nca se realiza sozinho, mas sempre como complemento
de um outro. Por isso, só em meu último período de campo conseguí isolá- lo dos demais. Tr_ata-se d: u m ri,to de ~ r igem Ca~ela
(Apaniekrá) . Segundo urna 1nforma9ao, esta assoc1ado aos n tos
do Perteré, Txeikhré e Perti (cap. IV, 13 .O, 14 .0 e 15 .0), mas
u rna vez presenciei sua realizac;ao depois do Pólúpr"i (cap. IV,
12. O).
A primeira vez em que se realizou na mi n ~a presen<;a .foi
no d ia 25 de novembro de 1963. Depois de termi nad a a cornda
de Perteré, os homens H arakateye entoaram um cantico na pra~a,
dirigidos pelo cantador Basílio ( também H arakateye). U m rapazinho estava entre os cantadores coro um machado na mao. D uas
mulheres fora m trazidas por um hornero para cantarero junto com
os H arakateye. U rna delas, que conseguí identificar, era Khoikateye. O s homens cantavam voltados para noroeste, isto é, voltados
para a parte m ais baixa da aldeia, e as d uas mulheres estav~.1:11
de frente para eles. E nquanto ca_ntavam, ~essias, ~a met~de ~h?1kateye, aproximou-se deles e retirou u m JOVem, pos a mao due1ta
em seu ombro e lhe disse algo. D epois veio Aleixo, d a mesma
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metade de M es ia , retirou outro jovem do grupo, pós também
a mao em seu o rnbro e insultou a rnetade o posta: "Esscs H arakateye go tam de ralar m andioca para rnu lher" . corno me traduziu o chefe da aldeia. R ala r mandioca é urna tar~{a ferninina.
Na tarde dessc mesmo di a chegaram a aldeia tre corridas de
tora : primciro urna de meninos; depois u rna de homens; e finalmente urna de mulheres.
Depois da corrida, quase todo os homens segui ram o padré
Antoni o P ereira para cantar diante de cada ca a da aldcia, a partir
da habitac;:ao de sua wi"li". Ao se colocarem dian te de urna casa,
os homens se vol tavam, no caminhó circul ar, no sentido dos po nteiros do relógio; iniciavam o cantico e davam meia-vo lta; e entao
passavam para a casa scguinte (no sentido contrário ao dos po nte iros do re lógio) . Os homen real iza ram a vol ta a aldeia d essa
maneira, a pesar de estarern atraídos pela presen<; a de serta nejo~
que tinham vindo a aldeia. para vender carne de po rco. N~o V l
mais esse cantico nas outras vezes em que se levou a efe1to o
Hamaho ; provavelmente nao faz parte deste rito.
Vi o utra vez o K rahó en toarem o cantico de H amaho
en1 4 de janciro de 1965, na alde ia do P oste , tarnbém d epois d a
corrida de Pcrteré. Ma desta vez eram os Kh oikateye q ue cantavam. U m rapaz, também K hoikateye, estava entre eles com um
machado. Só urna mulher cantava voltada para o ho mens, a
inesma jovem Khoikateye q ue eu vira can tar da vez . anteri?r.
Apó o cantico, di rigiram-se para a casa da wi"ri", ~~e. era tamb~m
a casa da jo vem que can tara com ele:,. Antes de m1c1arem o ~an 
tico, por volta de oito e quinze, José Aurélio n1c disse_ que havia m
resolvido cortar toras grandes. Pelas q uatro e n1e1a da tarde,
chegaram os corredo res corn as toras, n1as eram muito pequenas.
Urna vez na aldeia, até mulheres participa ran1 da corrida.
Ouvi o mesmo cantico a 5 de marc;o de 1967, na aldeia do
Pesto, depo is de urna corrida de Txeikhré. Nao sei de detalhes,
porque entao me preparava para urna breve saíd a. Dois di~s depois, vi <liante da casa de wi"tl" um par de toras que me info rmaram terem ido cortadas po ucos dias an tes. Eu entao ainda nao
sabia associar essas toras ao cantico que tin ha sido entoado depois da co rrida de Txeik hré. D isseram-me que era m H amaho.
Cada to ra constituía um cilindro de tronco de buriti com 77 cm
de comprimento e 34,5 cm de diametro. Suas extremidades eram
escavadas, formando um orifício cilíndrico de 8,5 cm de profund idade e 28 cm de diametro. As toras pareciam ligei ramente
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mais grossas numa extremidade. Tomei as medidas nessa extremidade mais ampla.
Ouvi pela quarta vez o cantico de Hamaho na aldeia de Cachoeira, em 20 de fevereiro de 1971. Só entao associei a corrida
de toras com esse cantico e os identifiquei como um só rito chamado Hamaho. F oram os membros da metade Khoikateye que
entoaram o cantico, liderados por Gil, um índio Canela. Um
Harakateye retirou um homem dentre os Khoikateye que cantavam
e lhe disse algo, o que poderia ser um insulto, como aconteceu na
primeira vez em que presenciei o rito. A corrida de toras foi a
· "'tarde. Eram duas toras pesadas, cortadas pelos Khoikateye. Nessa
ocasiao me foi <lito que os Khoikateye fazem toras grandes, enquanto os Harakateye as fazem finas, mas compridas. As mulheres também correram. Infelizmente minhas· anotac;oes nao dizem se correram com as mesmas toras dos homens ou se com
um par cortado ~specialmente para elas.
Vi ainda urna vez os Khoikateye da aldeia do Posto entoa•
rem o cantico de Hamaho depois de urna corrida de Perteré em
7 de marc;o de 1971. Um deles tinha na mao um machado. Duas
jovens Harakateye cantaram com eles. Nenhum Harakateye foi
insultar os que cantavam. Antes de dispersarem, os Khoikateye
conduziram até suas casas as jovens que haviam cantado com eles.
Convém notar que, enquanto cantavam, o irmao de urna delas
colocou-lhe mic;angas como Am'txire (cap. 11, 2. O), que logo foram retiradas por urna mulher.
Em resumo, este rito parece se reduzir ao cantico matinal
por urna das metades de idade, seguido de urna corrida de toras
a tarde. As toras sao cortadas, sugerem os dados, pela metade
que canta com o machado, de manha, que de certa maneira lanc;a
um desafio a aposta. lsso geralmente é respondido com um insulto ritual. As vezes se cortam toras para homens, mulheres e
meninos separadamente. Mas quando se corta apenas um par,
para os homens, parece que as mulheres podem participar da
mesma corrida. Pelo menos duas vezes as mulheres que cantaram
junto aos homens na prac;a pertenciam a metade aposta a deles.
Mas urna vez era da mesma metade.
Varela me disse que, quando se corre com Hamaho, os homens Khoikateye ficam com as mulheres Harakateye e vice-versa.
Os homens Harakateye vao para fora na frente com as mulheres
Khoikateye. Quando mais tarde os homens Khoikateye saem da
aldeia com as mulheres Harakateye, verificam pelos rastros que
seus conjuges mantiveram relac;oes sexuais com outros parce1ros.
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Os maridos e mulheres "traídos", por sua vez, mantero relac;oes
sexuais entre si e, assim, se julgam indenizados. Os homens, ao
voltarem para suas casas, nao se zangam com suas mulheres, pois
se um hornero se za~ga com a esposa, esta responderá que ele
também manteve relac;oes sexuais com outra. Os mais velhos se
acomodam assim; os mais novos nao. O índio novo guarda rancor
e, durante a corrida de toras, procurará bater com a tora naquele
que copulou com sua esposa, tentando derrubá-lo. Este, que vai
na frente, sentindo que tentam faze-lo cair, deixa o rival passar
adiante para depois correr atrás e também tentar derrubá-lo com
a tora. Quando V arela me deu essa informac;ao, eu ainda nao
sabia que Hamaho era um rito a que já assistira mais de urna
vez. Por isso, nao pude confirmá-la; De qualquer modo, é certo
que seria improvável a existencia, boje em dia, entre o·s Krahó,
de urna troca geral de mulheres. O que pode ocorrer, durante
o . rito, é urna ou outra relac;ao sexual ocasional entre homens
e mulheres de metades opóstas. Convém notar que, como a mulher
pertence sempre a metade de idade do marido ( ou do pai, se
for solteira) , essas relac;oes sexuais entre homens e mulheres de
metades opostas nunca se dao entre marido e mulher efetivos mas
entre maridos e esposas potenciais.
Diniz, chefe da aldeia de ·c achoeira, me deu urnas informa9oes sobre o Hamaho, que, na maioria, podem ser postas em dúvida. Disse-me que é um rito que tem origem na aldeia de Porquinhos (Apaniekrá), o que parece certo; que se realiza durante
a esta9ao seca, mas, em todas as ocasioes em que ocorreu em
minha presenc;a, foi na estac;ao chuvosa; que na sua realizac;ao
nao se faz paparuto, o que é certo. Acrescentou ainda que se canta
primeiro no pátio, depois junto as toras, e que a metade que
chega primeiro canta nos caminhos radiais; nunca estive no local
de partida das toras de Hamaho e nao posso dizer se cantam lá
ou nao; quanto ao cantico depois da corrida, vi-o urna vez, mas nao
sei se entoado apenas pela metade vencedora, e era no caminho circular. Afirmou ainda que sao os Khoikateye que levam o machado
e que sao eles que saern primeiro com as mulheres da metade
o posta; isso parece deixar subentendido que sao os Khoikateye
que cortam a~ toras, pois, normalmente, entre os Krahó, a metade
que corta as toras é a que primeiro sai da aldeia para o local
da partida. Entretanto, vi urna vez os Harakateye cantarem com
o machado e a ordem de saída da aldeia é invertida pela já apresentada informa~ao de V arela.

152

CAP. 111 -

RITOS QUE ACENTUAM AS RELA<;ÓES . ..

ALGUMAS CONSIDERA<;ÓES

Em suma, no Hamaho notamos a presen9a de hostilidade,
mas nao entre afins, como acontece em outros ritos descritos neste
capítulo, e sim entre as metades de idade. Parece que essas metades, tal como nos ritos Me?yen, se apresentam no Hamaho como
urna transfigura9ao das rela9óes de afinidade. Essa interpreta9ao
é também apoiada pela oportunidade de relac;óes sexuais entre
membros de metades opostas.

12 . O.

Algumas

do grupo doméstico, para obter certos fin s. Outros parecem manter em dia seus participantes e seus observadores sobre o estado
atual das relac;óes de parentesco dentro da aldeia: se fulano ainda
continua considerando sicrana urna parenta consangüillea, se beltrano parece ter alguma <lívida ou satisfac;ao a dar com relac;ao
a sicrana, etc. Desse modo, cada indivíduo se situa em relac;ao
aos demais segundo os indícios que o rito deixa transparecer.
Finalmente, convém notar que na maioria desses ritos as rela9óes entre afins, entre consangüíneos ou entre metades se faz
sempre através da oposic;ao entre homem e mulher: sao indivíduos
de sexos opostos que se molham no Awariyé, que se agridem no
Kuh·iyarkwa e no rito da dádiva-agressao, que trocam frutos ou
mel por alimento preparado no Me?yen, que trocam servi~os por
alimento preparado no Me?her'pi"re. Parece que esses ritos colocam o sexo como o primeiro fator de definic;ao das relac;oes
de parentesco, distinguindo as mulheres com quem um hornero
pode ter daquelas com que nao pode ter rela~oes sexuais.

considera~óes

Os ritos descritos neste capítulo póem em destaque as relac;óes de parentesco, sobretudo a distin9ao de comportamento
entre consangüíneos e afins. Diversamente dos aescritos no capítulo anterior, nenhum deles marca pontos importantes do ciclo
de vida dos indivíduos em particular. Podem ser realizados em
qualquer época do ano, embora a escolha do dia de sua efetiva9áo seja limitada por certos fatores: para a realizac;áo de uns
necessita-se de urna grande quantidade de frutos, ou mel, o que
os liga ao período de produc;ao de certas frutas, da colheita de
certos produtos agrícolas ou ao tempo do mel; mas essa limitac;ao
é relativa, pois, quando o rito nao pode ser realizado com um
fruto, pode se-lo com outro. Um deles está associado as fases da
Lua, o que limita sua realizac;áo a um certo número de vezes
por ano, no momento em que alguém se dá conta da Lua nova.
Outros, ainda, costumam ser realizados no período de folga gerado pela realizac;áo de outros ritos, talvez mais importantes, ligados ao ciclo anual. Mas como eles podem ser realizados paralelamente a mais de um desses ritos, sua execuc;ao pode ser efetivada mais de urna vez por ano.
Tentei apresentar os ritos oeste capítulo numa certa ordem.
Parti de um que suspende as relac;óes de parentesco por consangüinidade (Atam), para passar em seguida a um que acentua
essas mesmas relac;óes ( Awariye) . Em seguida apresentei aqueles
que se referem a relac;óes entre afins, ordenando-os dos mais para
os menos agressivos, embora em todos eles se manifeste um certo
tipo de troca. Finalmente, coloquei em último lugar aqueles que
parecem entregar as metades de idade a representac;ao das relac;oes entre afins.
Esses ritos parecem estimular alguma reflexáo sobre o parentesco pelos próprios indígenas, sobretudo o Atam, que suspende
as relac;oes entre parentes que estao fora da fann1ia elementar ou
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CAPÍTULO IV

RITOS DO CICLO ANUAL
1 . O.

t

Preliminares

Nos capítulos precedentes, descrevi ritos que nao tem data
fixa no calendário. Uns se realizam segundo momentos críticos
da vida de qualquer indivíduo; outros ocorrem quando os indígerias sentem vontade de executá-los. Os ritos que serao apresentados no presente capítulo, por sua vez, devem ser levados a efeito
em dias ou períodos do ano bem determinados. Esses ritos estao
associados seja a fenómenos climáticos, como as esta<;óes seca e
chuvosa, seja ao plantío, crescimento e colheita de determinados
vegetais, como a batata-doce e o milho. f: também digno de nota
que quase todos estes ritos se concentram no período das chuvas.
2 . O.

O início da esta~áo seca

Parece que os meios empregados pelos Krahó para indicar
o início da esta<;ao seca fazem com que ele coincida com o mes
de maio. Entretanto, a única vez que tive a oportunidade de assistir
a entrega da administra<;ao da aldeia pela metade associada ao
"inverno" ( esta<;ao chuvosa) a metade associada ao "verao" (esta<;ao seca) , a passagem ocorreu em abril. Mas tudo indica que
nessa ocasiao f atores estranhos tinham influído na anteposi<;ao da
data. Devido a iniciativa da etnóloga Vilma Chiara, duas aldeias
Krahó haviam recebido cerca de 250 cabe<;as de gado de urna
institui<;ao filantrópica, como urna tentativa de promover entre os
indígenas a cria<;ao coletiva de bovinos, para substituir a ca<;a,
cada vez mais difícil, como fonte de proteínas. A responsabilidade
pelo gado foi entregue as metades sazonais, de modo que urna
deveria administrar o rebanho na esta<;ao chuvosa e outra na esta<;ao seca. Em meados de fevereiro de 1971, f oi urna questao
discutida na pra<;a da aldeia do Posto se a data da passagem do
gado dos cuidados de urna para os da outra metade deveria coin-
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cidir com as datas tradicionais de transmissao da administra~ao
da aldeia, pois os índios tinham recebido o gado no último mes
de setembro, portanto pelo menos um mes antes da época em
que os Wakméye costumam entregar a aldeia aos Katamye. Quando, no final de mar~o, ·eu estava em viagem da aldeia de Cachoeira
para a do Posto, um índio que me acompanhava me contou que
no dia seguinte, na aldeia que deixávamos, os Katamye iriam passar a administra~ao do gado aos Wakméye, mas nao sabia se
os "prefeitos" desta metade iriam substituir os daquela. Nao pude
confirmar a informa~ao, porque nao mais voltei a referida aldeia.
Na aldeia do Posto, no dia 3 de abril, Pedro Penó, chefe da aldeia
e membro da metade Katamye, entregou, no pátio, a chave do
curral a José Aurélio, um dos líderes dos Wakméye, segundo informa~ao que tive. Mais tarde, José ·Aurélio me <liria que tal fato
levaría também a passagem da administra~ao para os "prefeitos"
Wakmeye.
De fato, no dia 11 de. abril se realizou o rito de transmissao
da administra<;ao das atividades da aldeia dos Katamye para os
Wakmeye. Os primeiros se colocaram na parte oeste da pra~a,
dando as costas para os segundos. Um dos membros dos Katamye
come~ou a dar gritos agudos. Outro membro da mesma metade,
voltado para os Wakméye, come~ou a deslocar-se vagarosamente
para o centro da pra~a, escondendo o rosto com um ramo. Um
cantador da aldeia, da metade Wakméye, passou a recitar o estribilho de sua metade, segurando o bastao khoiyanoi (o bastao neste
caso nao precisaría de ser necessariamente um khoiyanoi; mas este
era o que estava mais a mao; o khoiyanoi é utilizado numa das
modalidades do rito de Pembkahek). Este hornero andava de um
lado para outro, indo e voltando na dire<;ao daquele que se aproximava do centro da pra<;a escondendo o rosto com um ramo. Quando este último chegou ao centro, tudo cessou. Eram mais ou
menos 7 horas e 15 minutos da manha. Os Wakméye se reuniram
e come~aram a tomar resolu9óes.
Parece que no passado os Krahó f aziai l, no primeiro dia
da esta~ao seca, urna corrida com pequenas toras, chamadas Perteré (cap. IV, 13 . O).
3 .O .

Wakmeti

No mesmo dia da realiza<;ao do rito que acabei de descrever, os habitantes da aldeia fizeram a primeira corrida com as
toras Wakmeti. Logo depois do meio-dia, José Aurélio, um dos

156

CAP. IV -

WAKMETl

RlTOS DO CICLO ANUAL

Jídere dos Wakméye, convocou seus cornpanheiros de rnetade para
irem buscar a to ras fora da aldeia. Depois vi Basílio chama r
os membros da metade oposta . Lá pelas tres horas, entraram os
ho mens na aldeia correndo coro as toras. Eram cilindros de tronco
de buriti com cerca de 44 cm de diametro e 31 cm de comprimento.
Tinham um ponto vermelho no centro de cada face circular. A
corrida dos homens terminou <liante da casa de Francisco isto é
' cor-'
a casa de urna das witi. Mais tarde chegaram as mulheres,
rendo com um outro par de toras que tinham mais ou menos as
mesmas medidas e os mesmos pontos vermelhos. M as cada to ra
tinha ainda trac;os vermelhos (parece que em número de quatro)
no sen tido de seu co1nprimento.
Wakmeti é o nome dado as toras cortadas por membros da
metade Wakmeye e que fazem parte da corrida disputada entre
os memb ros desta e da metade Katamye durante toda a estac;ao
sesa. Desse 1nodo sao disputadas inúmeras corridas de Wakmeti
durante a estac;ao.
No dia 24 de setembro de 1962, ocorreu na aldeia do Posto
urna corrida de Wakmeti que, parece, foi a última da estac;ao
seca q ue entao terminava. Foi-me explicado que os homens da
aldeia cac;ariam e os animais capturados seriam divididos ao meio

pelos Katamye. Ao mesmo tempo em que ocorreria a

ca~ada,

os

m embros da metade Wakmeye confeccionariam as toras. A carne
q ue cada ho rnero recebesse seria entregue a urna mulher previamente escolhida entre as da metade oposta a q ual cm traca
' solteiras
' tomariam'
lhe ofertaría alimento preparado. As mulheres
esse alimento da casa materna, enquanto as casadas, da casa da
sogra, entregando nas mesmas casas a carne que iriam reccber. Nao
tive a oportunidade de assistir a essas trocas naquela ocasiao, n1as
vá rios anos depois pude faze-lo. Assim, no dia 23 de abril de
197 1, portanto poucos di as depois da já descrita corrida de Wakmcti que havia iniciado a estac;ao, vi u1n líder da n1etade Wakmeye,
de 1nanha, dirigir-se a urna das casas de witi, local izada a noroeste.
As mu lheres entao comec;aram a sair das casas e a caminhar pela
rua circular no sentido oposto ao dos ponteiros do relógio. De
tarde, o homens recebera m alimento preparado das m ulheres, na
prac;a. O mesmo representante da metade Wakmeye dava gritos
agudos, enguanto um homem da metade oposta respondía com
um estribilho recitado. O chefe da aldeia me explicou que as
mulhercs estavam oferecendo alimento aos homens em troca de
urna anta que tinham matado, sendo que cada mul her dava comida a um hornero da metade oposta. Urn informante disse que
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tal ri to se denominava Y en ou M eipiaren. P arece que assisti o
r ito ? e troca. d~. alimentos apenas em parte e o que vi dois días
d~po 1 s co.nst1tu1n a um~ repetic;ao do _mesmo. Assim é q ue, no
d1a 2~, v1 um o utro .h der dos Wakmeye dar gritos agudos, pela
manha, enquanto um representante da metade oposta respo ndia
com o recitativo dos K atamye. Antes das 1O horas da manha
ho mens e mulheres se reuniram a uns 300 metros fo ra da aldeia'.
Os ho mcns w .a kmeye estavam mais para leste e os Katarnye mais
para oeste. Drnnte dos homens Wakmeye estavan1 moc;as Katamye
e os homens da metade a posta se defrontava m com moc;as Wakmeye.
R aul, o padré e um dos líderes Wakmeye, consultou duas moc;as
da _s ua n1etade, que escolheram dois cac;ado res Katamye. Raul,
entao, comec;ou a dar gritos agudos .e encosto u ( ou apro ximou ) o
cano de sua espinga rda nos dois escolhidos. E assim consultou
as outras moc;as, repetindo os gritos e o gesto. Em seguida fez
o mesmo com as moc;as K atamye, que escolhera m seus cac;adores
entre os ho mens Wakmeye. Os homens escolhidos teriam de entregar a carne obtida na cac;ada as mo~as que os haviam indicado
e receberiam em troca alimento preparado. Depois disso, cada
~etade tomou um pe~a.c;o de palmito de pati, queimou-o no fogo
JUnto com seu envolton o e com o carvao assim obtido cada hom:~ pi~tou os cantos da boca e fez um Y no peito e, se a memo na nao me falha, fez trac;os horizontais nos b rac;os. Mais tarde
Davi me explicaria que o carvao de pati serve para evitar que
se perca a cac;ada; quem come o palmito de pati expulsa as doenc;as do corpo e pode logo mata r veado. E m seguida partiram todos
para a cac;ada, inclusive as moc;as. D isse-me um info rm ante que
cada mulher só escolhe como cac;ado r homem a quem chan1e de
" marido". Ao receber deste um pedac;o de carne, deve entregá-lo aos parentes de seu marido efetivo, obtendo destes alimento
preparado, que entrega ao cac;ador na prac;a. Ainda que este informante assegurasse que no passado as mulheres maduras também participavam dessas trocas, nessa ocasiao só vi meninas e moc;as muito no vas tomarem parte. No fi nal da tarde, as mulheres
chegaram correndo com toras. O índio D avi 1ne disse q ue se
tratava de Wakmeré e nao de Wakmeti, porque eram pequenas.
Os homens chegaram correndo com outro par de toras posteriormente. J á escurecia. R aul, Wakmeye, da va gritos agudos, enguanto Pelfó, Katamye, dizia o estribilho de sua metade. Os homens recebiam ali mento preparado das muJheres da metade oposta,
apesar de nao terem conseguido matar animal algum. Um deles
me disse que matariam depois. Por conseguinte, assisti a troca
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de alimentos ligada ao Wakmeti de maneira fragmentária, mas de
tal modo que nos é possível justapor as diversas partes.
Embora as corridas de Wakmeti se fa<;am durante toda a
esta<;ao seca, nem todas as vezes elas sao acompanhadas por essa
troca de carne por alimento preparado, que acabei de descrever.
Do mesmo modo há urna outra parte do rito que nem sempre
se realiza: "matar" o Wakmeti. Assim, no dia seguinte ao da
corrida de 24 de setembro de 1962, já citada, um líder da metade
Katamye, fazendo o recitativo desta metade, na borda da pra<;a,
voltado para a casa de Patricio, a oeste, bateu quatro vezes no
chao com urna longa vara, como se estivesse batendo em alguém.
Em seguida, voltou-se para a casa de Antonio Pereira, a nordeste,
e repetiu os mesmos gestos. Tornou a fazer o mesmo voltado para
a casa de Pedro Noleto, a este-sudeste, e, por fim, voltado para
a casa de Zacarias, ao sul. Os quatro indivíduos citados, moradores líderes de cada casa, eram todos Wakmeye. Em 1963, vi
o chefe Ambrosinho, que é Katamye, repetir os mesmos gestos
na aldeia de Boa Uniao. Como era o primeiro dia da esta<;ao
chuvosa, seus atos por certo se referiam ao Wakmeti que poderia
ter corrido no dia anterior, o último da esta<;ao seca. No dia
27 de abril de I 971, de manha, na pra<;a da aldeia do Posto,
incentivado pelos companheiros, que lhe gritavam kura! (mata!),
TxYofik pegou um peda<;o de pau e bateu na borda do pátio,
urnas duas vezes, <liante de duas casas. O pau era meio frágil e
logo na primeira batida se partiu. Txrotrk estava rindo e os demais
também riam; e nao entoou o recitativo dos Katamye. Portan to,
dessa vez, o rito nao estava sendo levado a sério.
As vezes o Wakmeti é chamado de Wakmeré. O chefe Pedro
Peno me informou que a esta<;ao seca come<;a com corrida de
Wakmeti; em agosto as toras passam a ser menores e, assim,
chamadas de Wakmeré (ti significa "grande" e ré, "pequeno");
até que no fim da esta<;ao as toras sao muito pequenas. Nao
tenho condi<;oes para confirmar se a seqüencia é realmente essa
ou se qualquer tora pequena, em qualquer ocasiao que se fa~a
a corrida, é denominada Wakmérá.~ assim, o índio Davi, ao ver
as toras com que corriam as murneres, no início da esta~ao seca,
em I 971, disse que se tratava de Wakmeré, porque eram pequenas.
As toras Wakmeti sao geralmente de buriti, mas nao devem
se-lo necessariamente. Vi um par confeccionado com o tronco
de um vegetal que os sertanejos chamam de barrigudo e os Krahó,
de perhiti. Essas toras tinham 32 cm de diametro e 27 de comprimento.

.\PJNURÉ-HOKHl' YERE

•
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Urna outra característica das toras Wakmeti é a de terem
sempre seu diametro maior que o comprimento. Sua ornamenta<;ao é feíta em vermelho, com urucu. Há vários tipos de desenho
que se podem fazer sobre o Wakmeti Uro deles consiste simplesmente num ponto pintado no centro de cada base do cilindro.
As toras sao também ornamentadas com tra<;os no sentido de seu
comprimento. Un1 informante me disse que há tres tipos de Wakmeti: um é o Wakmeti, ligeiramente escavado nas bases, as quais
trazem um ponto vermelho ; outro é o Wakmeré, pequeno, sem
cavidade nas bases, estas pintadas com um ponto, envolvido por
urna circunferencia, da qual partem seis raios externos, desenho
cu jo nome é kapriinikuatxe, isto é, "lugar do jabuti" ( ouvi também kapriiniokwake, isto é, "cavidade do casco do jabuti"); o
terceiro é o Wakme'txore, pequeno, completamente oco, com quatro
pontos nas bordas, desenho chamado txeutxetikuatxe, ( ouvi também a variante txeutxetréikwatxe), isto é, " lugar da arraia". Trata-se de urna informa<;ao única, nao se sabendo até que ponto é
precisa.
Em suma, o Wakmeti é um rito repetido durante toda a esta<;ao seca, constituído de tres partes - a corrida, a troca de
carne por alimento preparado e o ato de "matar" o Wakmeti sendo a mais freqüente a primeira, que nao é todas as vezes acompanhada das outras duas.
Segundo o chefe Pedro Peno, o Wakmeti também se chama
Mekumkakró.
4. O.

Apinüré-Hokhi'yere

Este é o primeiro rito da esta<;ao chuvosa. Nao sei dar a
significa<;ao da palavra ApYnüré. Quanto a Hokhi'yere, trata-se
de um derivado de hokhye, que significa "paren te consangüíneo",
segundo um informante. De fato, oeste rito se acentuam as rela~óes entre parentes consangüíneos. O mesmo informante dá
um outro nome para este rito: Piekhrakuran, que significa "bater
chao". E que se realiza quando caem as primeiras chuvas, anunciando o "inverno".
No dia 29 de setembro de 1962, Pedro Peno, o chefe da
aldeia do Posto, me informava de que ainda nao era tempo adequado para se realizar este rito, pois as chuvas que haviam caído
nao tinham molhado bem o chao. Notei que chovera tanto neste
dia como no anterior, mas tinham sido chuvas que nao duraram
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o dia inteiro. O rito somente foi realizado no dia 7 de outubro.
No dia 5 do mesmo mes, os bomens fo ram cac;ar, mas aquilo que
conseouiram nao levaram para a casa de suas esposas, e sim as
de su:s parenta consangüíneas. Com a carne assim recebida, as
mulheres confeccionaram paparutos. De modo que no dia 6, ao
cair da tarde, na aldeia do Posto, ardia m fogueiras, nas quais se
aqueciam as pedras destinadas a assa r os paparutos.
No dia 7, de manha, os homens cantaram na prac;a, estando
a frente Raul , o futuro sucessor do padré Antonio Perei ra. R aul
tinha amarrado logo abaixo do joelho direito um txi·, que chocalhava todas as vezes que batia o pé no chao. Estavam voltados
para oeste. Foram entoados uns quatro cánticos breves. No intervalo entre um e outro os homens gritavam: txo, txo, txo, txo! Os
cánticos eram acompanhados de urna danc;a. Os bomens, seguindo
os movimentos do substituto do padré, sem saírem do luga r, tendo
fixo o pé esquerdo no chao, batiam com o pé direito, alternadamente, dando um passo a frente e outro para trás. Quase tod~s
tinham os brac;os cruzados, isto é, numa posic;ao que os defendia
contra o frio, pois eram seis e meia da manha. Raul caminhou
até a frente, sem sair do pátio, e depois voltou ao centro do
rnesmo, onde parou de cantar.
Os homens se dirigi ram, cada um, as casas das parentas a
quem tinham dado carne de cac;a, reto rnando ao pátio trazendo
papa ru tos assados, que delas recebiam como retribuic;ao. Dispuseram-se em classes de idade, localizadas nas margens da prac;a
em número de sete, os membros de cada urna dividindo entre si
os paparutos que tin ham recebido.
Vi esse mesmo rilo ser realizado na aldeia de Boa Uniao em
JO de outubro de 1963. Desta vez percebi que um mesmo hornero
pode dar carne a mais de urna parenta consangüínea e, assim, receber paparuto de cada uma delas. Cada mulher, por sua vez,
pode receber carne de mais de um parente, tendo de retribuir a
cada um. Yen, por exemplo, preparou paparutos para quatro homens paren tes seus. Katxet (Domingos) deu carne a duas paren tas. Notei também que os paparutos feítos para este rito sao
bem menores do que aqueles assados para celebrar o final de algum resguardo. Eram quadrados de uns 40 centímetros de lado.
Deixei de observar um elemento importante nessas trocas: empregaria a mulher nesse paparutos toda a carne que tenha recebido?
Acho que provavelmente nao, pois ela tiraria um pouco para seu
uso, mas nao tenho dados sobre isso. Também nao sei se a
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mulher tem de colocar no paparuto para determinado homem a
mesma carne que dele recebeu.
Comparando a realizac;ao do rito numa e noutra aldeia, notei
urna diferen~a. Pedro Peno me ha vi a informado que nesse rito,
antes que os homens dividissem entre seus companhe;ros de classe
de idade, na pra~a, os paparutos que haveriam de receber, realizar-se-ia a corrida com as toras denominadas Ró?ti ( sucuriju).
E assim, de fato, aconteceu na aldeia do Posto. Entretanto, na
aldeia de Ambrosinho, a corrida de Ró?ti somente se realizou
dois días depois do Api'núré-Hokhi'yere. Isso mostrarla que se
trata de dois ritos diferentes. Mesmo que sejam distintos, tem
algo em comum: ambos marcam o início da esta~ao chuvosa.
Raimundo, habitante de Cachoeira, me informou em 1971
que no rito de Piekhrakuran cada classe de idade vai ca~ar separadamente e a carne assim conseguida só é dividida entre os membros da classe. Cada um, tendo recebido sua parte, entrega-a a
suas irmas, para fazerem p~paruto. Raimundo, portanto, restringe
as parentas consangüíneas as "irmas". Acrescentou ainda que,
antes de se comer os paparutos na pra~a , Ambrosinho, padré da
aldeia, bate com um pau no chao, duas vezes ao norte e duas
vezes ao sul da pra~a. De fato, em 1963, na aldeia de Boa Uniao,
quando se realizou o Piekhrákuran, antes que se trouxessem os
paparutos para a pra~a, Ambrosinho, recitando, dirigiu-se ao sul
da pra~a e deu duas pancadas no chao com um peda~o de pau;
e depois se dirigiu ao norte e fez a mesma coisa. Como já disse,
esse ato provavelmente era o de "matar" o Wakmeti. Contrariamente a informa~áo de Raimundo, Ambrosinho bateu primeiro
no sul e depois no norte.
5 . O.

Katamti

Dá-se o nome de Katamti as toras com que correm os membros das metades Wakmeye e Katamye durante a esta~ao chuvosa.
Na aldeia do Posto, a primeira corrida de Katamti da esta~ao chuvosa iniciada em 1962 ocorreu no mesmo dia do rito Api'núré-Hokhi'yere, isto é, a 7 de outubro. Portanto, no primeiro día
reconhecido como pertencente a esta~áo das águas. As toras Katamti sáo sempre cortadas por membros da metade Katamye. Na
primeira corrida da esta~áo, a que assisti, , a dos homens foi precedida de urna corrida de mulheres. O ponto de chegada é sempre
a casa de witi'.
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As vezes, finda a corrida de Katamti, um membro da metade
Wakméye realiza o rito que os Krahó denominam "matar o Katamti". O indivíduo que o executa percorre, duas ou tres vezes,
indo e voltando, o caminho que vai do pátio a casa da wi"tl associada aos homens adultos, recitando todo o tempo a fórmula característica dos Wakmeye. Segundo algumas informa~s, a "morte"
do Katamti só se dá realmente no final da esta<;ao. O recitamento
da fónnula depois de algumas corridas durante o período das
chuvas nao passa de uma prepara<;ao para o final do rito de
Katamti. Infelizmente nao tive oportunidade de assistir ao encerramento desse rito, no come<;o da esta<;ao seca.
Durante a esta~ao chuvosa, além dos homens adultos, podem correr ocasionalmente com Katamti também as mulheres e
os meninos.
As toras Katamti tomam várias formas. Geralmente sao cilindros compridos de buriti. Tais cilindros podem ser maci~os,
com cavidades bem rasas em cada extremidade; podem ter cavidades bastante profundas; e também podem ser completamente
ocos. Mas nao somente de tronco de buriti sao confeccionadas
essas toras. Vi uma vez os índios correrem com talos de buriti,
dizendo serem também Katamti. Cheguei a ver meninos correrem com toras de um vegetal chamado tótxó. Numa outra ocasiao
os Katamti foram feitos com tronco de inajá; tinham urna vara
fincada em seu eixo, formando cabos pelos quais eram seguros,
o que fazia lembrar um rolo de abrir massa para pastel. Mais
de urna vez vi toras Katamti confeccionadas com talos de bananeira. Numa ocasiao, os rapazes correram com as patas dianteiras de um veado que mataram.
As medidas das toras Katamti sao variáveis. Posso dar algumas a guisa de ilustra~ao. Vi na aldeia de Boa Uniao um par
de Katamti de 40 cm de diametro por 90 cm de comprimento aproximadamente. Na aldeia do Posto vi um par de toras de uns
20 cm de diametro por 1 m de comprimento. Na mesma aldeia
certa vez se correu com toras Katamti de madeira de uns 40 cm
de diametro por 66 de comprimento. As citadas toras de inajá
tinham uns 20 cm de diámetro por uns 50 de comprimento. De
outra feita, presenciei a corrida com toras de uns 20 cm de diametro por 40 de comprimento.
As toras Katamti podem ser ornamentadas com desenhos a
carvao, tra<;ados nas bases dos cilindros, sempre de cor preta. Um
deles consiste numa cruz que tem cada extremidade terminada
por um triangulo preso a ela por um dos vértices. Um outro re-
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cebe o nome de vé'véti, isto é, "borboleta"; consiste em tres ou
em duas circunferencias concentricas ou mesmo em urna circunferencia com um ponto no centro. Há um terceiro desenho que
se denomina pirtpo?ti, .isto é, "pulga"; consiste em duas se<;óes
de círculo iguais e opostas pelo vértice ( é curioso notar que este
desenho se parece mais com urna borboleta que o vé'véti ). O índio
Messias me assegurou que esses dois últimos desenhos sao, segundo
os velhos, enfeites da sucuriju, pois o Katamti é a sucunju. Mas
observou Messias que a cobra sucuriju nao tem esses enfeites sobre
o corpo e nem mesmo as listras horizontais que os Katamye usam
na pintura corporal e que, no entanto, sao consideradas como
enfcites da sucuriju.
Os desenhos das toras Katamti nos levam as subdivisóes tribais
dos Krahó, ou talvez a tribos que se fundiram para formar, sob
o nome de Krahó, um único povo. Xavier, da aldeia de Boa
Uniao, me disse que o desenho vé'véti é dos Krikatire e dos KrHkateye, enquanto o pirl'po?ti· pertence aos Makrare. Diniz, na aldeia d• Cachoeira, me contou que o primeiro desenho é dos Krahó,
enquanto o segundo é dos Makrare. Acrescentou ainda que o Katamti dos prim~iros é maci<;o, enquanto o dos segundo é quase
oco. Por sua vez, Luís Canuto, da aldeia de Serrinha, afirmou
que o primeiro desenho é Canela e o segundo é Krahó; além
disso, os Krah6 fazem o Katamti quase oco, enquanto os Canelas
o fazem pesado. As tres informa<;óes sao aparentemente con- .
traditórias, porque os tres informantes parecem divergir quanto ·ªº
significado do termo Krahó. O primeiro parece considerar Krahó
todos os habitantes do território indígena; o segundo, distingue os
Makrare dos demais Krah6 e o terceiro considera os Makrare os
verdadeiros Krahó, considerando os demais como Canelas. Tomando-se isso em considera<;ao, vemos que todos concordam que
o desenho plrl'po?ti é Makrare, ou seja, daqueles índios que tem
seu reduto nas aldeias de Serrinha e Santa Cruz, enquanto o outro
desenho é dos Krahó das demais aldeias. De qualquer modo, patece que cm quaisquer das aldeias se utilizam quaisquer dos desenhos, e toras pesadas ou leves, maci<;as ou ocas.
O Katamti se opóe em urna série de aspectos ao Wakmeti:
as corridas com o primeiro se fazem durante toda a esta~ao chuvosa e as com o segundo, durante toda a esta~ao seca; um traz
desenhos em preto e o outro, em vermelho; o Katamti tem o comprimento maior que o diametro, ao contrário do que acontece
com o Wakrneti; a a<;ao de "matar" o Katamti se faz ao entardecer, enquanto a de "matar" o Wakrneti se faz de ~anhá.

164

CAP. IV -

RITOS DO CICLO ANUAL

Nao presenciei nenhum rito de troca de alimentos associado
ao Katamti, tal como ocorre com o Wakmeti.

6. O.

t

Ró?ti

Trata-se de um rito realizado no início da esta~ao chuvosa.
Tive a oporturúdade de assistir ao mesmo por duas vezes, em
aldeias diferentes. Na primeira, na aldeia do Posto, a corrida com
as toras chamadas Ró?ti ocorreu juntamente com o rito Api'nüré-Hokhi'yere; na aldeia de Boa Uniao, ocorreu dois dias depois.
Por isso, resolví considerá-los como ritos independentes, embora
ambos estejam ligados ao início da esta~ao chuvosa.
Ró?ti significa "sucuriju". Serpente que · vive na água quase
todo o tempo, está associada a metade Katamye, como já foi dito,
e, por certo, a esta~ao chuvosa, tempo em que os ribeiróes da
regiao se tornam mais caudalosos, apresentando muitos pontos que
nao podem ser atravessados a vau.
Na aldeia do Post o vi a realiza~ao da corrida no dia 7 de
outubro de 1962. Antes das seis horas da manha as toras estavam
dispostas no chao; a uns 300 ou 400 metros da aldeia, num caminho que nela desemboca pelo oriente. Eram troncos de árvore
finos e compridos, um tanto tortos e que nao tinham sido desprovidos de sua casca espessa. Nao lhes anotei o comprimento, mas
tinham em sua base uns 12 centímetros de diametro. Colocados
paralelamente no chao, com seu diametro maior voltado para a
aldeia, representavam sucurijus. A base de cada tronco representava a cabe~a da sucuriju e a outra extremidade, a c·auda. Um
grupo de homens Katamye estava junto aos troncos. Um deles,
ou todos (nao anotei), deu um grito de chamada para os Wakméye. Ouviu-se um brado de resposta. Os Wakmeye saíram da
aldeia lentamente. Quando chegaram perto, os Katamye se apoderaram de um dos troncos e os Wakmeye se precipitaram incontinenti para o outro. E assirn se iniciou a corrida para dentro
da aldeia. Para correr com esses compridos troncos, o corredor
segura ao ombro a "cabe~a" da "sucuriju" e deixa que a "cauda"
vá se arrastando no chao. Os Katamye deixaram cair seu tronco
na entrada da pra9a, enquanto que os Wakméye levaram o seu até
o centro. Os Katamye ficaram entao presos dentro de urna casa
no ponto em que os corredores tinham entrado na aldeia, a leste.
Raul, que substituía o padré da aldeia, saiu do pátio cantando e
foi até a porta dessa casa; voltou novamente ao pátio, sempre can-
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tando e voltou novamente a porta da casa; calou-se e retornou
para o pátio. Depois disso os Katamye se dirigiram para a pra~a,
onde iria ter lugar o !it~ de Api'núré-~?khi'yere..
·A corrida de Ro?o que presenc1e1 na alde1a de Boa U~1ao
teve lugar no dia 12 de outubro de _1963. Pouco antes. das cinco
e meia da manha as metades Wakmeye e Katamye se d1spuseram,
separadas na pra9a da aldeia. Os K~tamye. en~ao se retiraram da
pra~a e caminharam para fora da alde1a na d1re~ao norte, afastando-se dela uns trezentos metros. Ali, na mata próxima, José Magro,
um dos membros da metade, cortou dois troncos de mai~, ?o~
menos seis metros de comprimento. .Estavam preparados os Ro. ti.
Os Katamye grit~uam aos Wakméye, que saíra.m. da pra9a, t_e~do
Martim a frente, o qual vinha recitando o estnb1lho caractens~1co
de sua metade. A corrida foi feíta do mesmo modo que a vista
na aldeia de Pedro Penó. Nao anotei, entretanto, se os Katamye
ficaram ou nao presos numa casa da aldeia após a corrida.
A representa~ao ritual · da chegada da esta9ao chuvosa parece
evidente nesta corrida. A sucuriju, animal que vive na água e símbolo da metade Katamye, é trazida para dentro da aldeia. No
rito de Ró?ti também fica bem clara a associa9ao da metade Wakméye com o centro da aldeia e a da metade Katamye com I?eriferia da mesma, pois a primeira deixa ca ir o tronco no patio e
a segunda pela altura da rua circular da aldeia ou na margem
do pátio.

ª,

7 . O.

Rópyópi

A tradu9ao <leste termo . é "tora do cachorro", urna vez ~ue
é constituído dos elementos róp (cachorro) , yo (partícula de hga9ao) e pi ( árvore). Em 1962 este rito foi realizado na aldeia do
Pesto dois dias depois do Ap'inüré-Hokhi'yere, isto é, em 9 de
outubro. No dia da realiza9ao <leste último, de tarde, Patrício,
líder da metade Wakméye, ch.amou todos a pra9a, onde ficou resolvido que se faria o Rópyópi O chefe da aldeia me ·disse entao
que a "festa do cachorro" realizada pelos índios é diferente da dos
"cristaos" , pois nesta os caes comem e naquela nao. Sem. dúvida
estava se referindo a festa de Sao Lázaro, que os sertane1os realizam. Joaquim, entretanto, afirmou que na festa dos índios os
cachorros também comem junto com seus dones. O chefe da aldeia me informou que cada hornero deveria ir ca~ar e entregar
a carne assim obtida a sua esposa, que prepararia com ela um
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paparuto, que o marido trocaria por pararuto semelhante de outro
cac;ador. De fato, na tarde do dia seguinte, os homens chegaram
com animais cac;ados e várias fogueiras se acenderam na aldeia
onde se aqueciam as pedras para assar os paparutos. No dia 9,
logo ao levantar, Patrício teria dividido um paparuto entre os
cachorros da aldeia, no pátio. lsso foi o que me informou o
chefe da aldeia, pois nao assisti ao ato. Depois os homens trocaram entre si os paparutos, encontrando-se nos caminhos radiais
da aldeia.
Numa outra ocasiao, o mesmo chefe da aldeia me assegurou
que cada hornero, antes de levar seu paparuto a trocar pelo do
companheiro, <lava um pedac;o do mesmo aos cachorros da casa.
1?, pena que nao disponha de mais detalhes sobre este rito.
Nao tenho a descric;ao da corrida de toras e as características da
relac;ao entre os companheiros que trocam paparutos. Diferentemente do Aplnüré-Hokhi'yere e de outros ritos que serao descritos,
como o Perteré, · o Txeikhré, o Pohlprl, em que o hornero pede a
urna parenta consangüínea para fazer-lhe paparutos que diYidirá
e comerá na prac;a junto com os companheiros de sua classe de
idade (trazendo o restante para a casa onde mora), aquí o homem
pede a própria esposa para lhe fazer o paparuto e nao o come
com os companheiros (que talvez nao sejam companheiros de
classe de idade), mas troca com eles. Talvez esse rito seja urna
forma atenuada de Atam (cap. 111, 2. O), em que se acentuam
os lac;os dentro da família elementar ou do grupo doméstico em
detrimento dos lac;os externos a ele: nao se come com os companheiros, troca-se. Provavelmente essa acentuac;ao dos lac;os dentro
da família ou do grupo doméstico envolva inclusive o cao, que
talvez associe o cac;ador mais com a esposa e filhos, urna vez
que a carne é destinada a familia elementar em que vive o cac;ador, em primeiro lugar, e depois aos demais parentes - do
que com sua irma e outras parentas consangüíneas. Além disso,
parece-me, o cao do cac;ador vive na casa de sua esposa e nao
na de sua irma e de sua mae.
O Rópyopí também se parece com a troca efetuada no Wakmeti, com algumas diferenc;as. Ao invés da troca se efetuar entre
urna mulher e um cac;ador, como no segundo, ela se faz entre dois
cac;adores; ao invés dos elementos trocados serem carne crua ( ou
simplesmente assada, para se conservar) por alimento preparado,
troca-se alimento preparado por alimento preparado (paparutos);
entretanto, do mesmo modo como a mulher vai buscar o alimento
preparado, a ser trocado com seu parceiro, na casa de seus afins efe-
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tivos (na casa de sua sogra), no segundo desses ritos, assim também no Rópyópí o homem toma o paparuto que vai trocar na
casa de seus afins efetivos (na casa de sua sogra, onde mora).
Desse modo, o Rópyopi, um dos primeiros ritos da esta<;ao chuvosa, é semelhante ao Wakmeti, o rito que perdura na estac;ao
seca, com algumas inversoes.
Enfim, ainda que este rito possa ter sido inspirado na festa
sertaneja de Sao Lázaro, ele pouco tem de semelhante com ela,
sendo plenamente compatível com o sistema constituído pelos ritos
Krahó.

8. O.

Apinúré

Este rito nao se confunde com o Apinúré-Hokhi'yere, já descrito neste capítulo. Parece que os Krahó nao mais o realizam e,
na base das informa<;oes dísponíveis, é impossível classificá-lo, d~
modo a incluí-lo no capítulo adequado. Meia dúzia de índios
me forneceram dados sobre este rito, em ocasioes diversas, que
em parte se sobrepoem e em parte se complementam, nao obstante
deixarem dúvidas sobre certos detalhes.
O rito come<;a com corridas em que cada homem corre com
urna tora individual muito pequena, feíta de pati e cortada pelos
Wakméye. Quando entrara na aldeia, as mulheres os ajudam. As
mulheres devem ajudar aos corredores a que chamam de impien
("marido"), ou que nao sejam seus parentes consangüíneos, ou
entao, que sejam parentes consangüíneos, mas que nao morem
em sua própria casa (as informa~oes variam). As toras saem de
um local fora da aldeia, que é capinado, e onde jazem em duas
filas: as dos Wakméye e as dos Katamye.
No final do rito os borneos fazem toras individuais de tamanho médio. As toras sao ornadas com listras de plumas, alternadas com listras de urucu. Nas toras dos Wakmeye as listras
sao no sentido do comprimento e de penas de periquito; nas Katamye, sao transversais ao comprimento e de penas de gaviao.
Antes de come~arem a correr, um cantador entoa canticos diante
das toras. Ao terminar os canticos, exclama: pruuuuu! Retira
entao o tx'i, ~m que, por certo, marcava o comp~so do cantico,
e o passa aos Katamye. Um líder dos Katamye o entrega a um
líder Wakméye, que o passa ao melhor corredor. Este toma urna
tora, ao mesmo tempo que um corredor Katamye toma outra; e
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assim vao saindo os pares de corredores, na dire~ao da aldeia,
'evendo terminar a carreira diante da casa de w'it'i. As mulheres,
tora da aldeia, na beira do caminho, esperam os corredores; cada
urna ajuda um (ou mais?) corredor, conduzindo um pouco a tora
e depois devolvendo-a a ele. Se houver mulheres visitantes, provenientes de outras aldeias, só elas vao esperar e ajudar os corredores. Para o final do rito se faz urna ca~ada. Cada homem só
divide o que ca~a entre os moradores da casa que habita, nao
dando nada aos demais, nem mesmo a moradores de outras casas
de seu segmento residencial. Com essa carne sao feitos paparutos.
Cada homem divide em peda~os seu paparuto, coloca-os num cesto
e vai de casa em casa, entregando um peda~o a cada mulher que
o ajudou durante as corridas. Se vierem a faltar alguns peda~os,
toma dos que as mulheres de sua casa receberam de outros homens e os dá a quem falta retribuir; pode também dar as mulheres
para quem falta peda~os de paparuto, um frango ou pato, etc.
•
Neste rito, há um par de toras grandes, conduzidas, cada urna,
por dois corredores. Nao ficou claro se essas toras só aparecem
na última corrida do rito ou se em todas as corridas, sempre no
fim, depois dos corredores que correm com toras individuais e
menóres. Esses corredores sao chamados hoyabutxeti ou -ikrdkotxeti; foram também chamados por um informante de "vassou-'
ras" (pri'kapokate'), pois correm no fim, limpando a estraaa.
Este rito se parece muito com o Perekahek (cap. 111, 9 . O),
pois nele os corredores retribuem as mulheres que lhe deram ajuda
na carreira. Por isso, talvez devesse descreve-lo no capítulo anterior. Mas, por outro lado, parece ser um rito qu'e perdura por
um período mais ou menos longo, marcado por muitas corridas
de toras, e, portanto, seria realizado possivelmente apenas urna
vez por ano. lsso o excluí da classe dos ritos descritos no capítulo
anterior. Por outro lado, ele se assemelha um pouco ao Rópyopi,
porque parece que os paparutos nao sao confeccionados pelas parentas consangüíneas dos corredores mas sim pelas pessoas das casas
onde moram, e, portanto, no caso de homens casados, por suas esposas. Convém ainda notar que um dos canticos entoados diante
das toras é o mesmo que se canta <liante de um par de toras do final
do rito de Pembkahek, da modalidade Ka?tuti (cap. V, 3 . 2) .
Teria, pois, esse rito, algo ~ ver com a reclusa.o, devendo ser apresentado no próximo capítulo? Portanto, a localiza~ao deste rito
neste capítulo, por falta de maiores informa~oes, é completamente
arbitrária.
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Póhiyókróu

A palavra Pohiyokróu é formada pelos elementos poh1 (que
significa "miJho" ), kró.u (que significa "buriti" e também "tora",
pois geralmente as toras sao feítas com tronco de buriti) e o elemento de liga~ao yo. Significa, portanto, "tora de milho".
O rito de Pohiyokróu está antes de tudo ligado ao plantío
e crescimento do milho. Embora um informante ten ha di to que
se realiza antes do plantío desse vegetal, nas tres vezes que presen·
ciei sua realiza~ao já era tempo do milho ter sido plantado. Outrc
informante esclareceu melhor, dizendo que o tamanho das tora:,
varia com o crescimento do milho: serao muito pequenas, podendo
ser levadas na mao, se o miJho ainda nao tiver brotado, estando
apenas sua semente dentro do chao; se o milho já estiver alto,
será grande.
Além de estar ligado ao plantío e crescimento do milho, este
rito também marca a passagem da responsabilidade pela administra~ao das atividades da aldeia da metade Wakméye para a metade Katamye. J:: no dia em que se realiza este rito que dois
"prefeitos" Katamye substituem os dois "prefeitos" Wakméye.
O rito ocorre alguns días depois do Apinúré-Hokhi'yere. Em
1962 realizou-se na aldeia do Posto a 26 de outubro. Em 1963,
na aldeia de Boa Uniao, no dia 16 de outubro. Assisti também
ao início deste rito na aldeia do Posto, em 3 de novembro de
1963.
O rito se inicia bem cedo, antes das seis horas da manha,
quando os membros da metade Katamye entregam ritualmente o
machado aos Wakméye, pois sao estes que cortam o Pohiyokróu.
Um membro da metade Wakméye sai do lado leste da pra~a e
vai até o oeste, onde um membro da metade Katamye segura um
machado (machado de ferro com cabo) . O portador do machado esconde o rosto com algumas folhas. O Wakmeye vai muito
devagar, conduzindo o portador do machado até ao lado oposto
da pra~a, onde este lhe entrega o instrumento. Enquanto o membro da metade Wakméye, que conduz o portador do machado ao
lado oposto da pra~a, vai recitando o estribilho característico de
sua metade, um membro da metade oposta emite os gritos ?u,
?u, ?u! Cada vez que emite um ?u, os demais membros da metade Katamye respondem com um brado uníssono. Até que o
machado seja entregue ao representante da metade Wakméye,
o que é marcado com um último e mais longo ?u. Comparando
o que vi em duas ocasióes distintas, urna vez na aldeia de Boa
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Uniao e outra vez na aldeia do Posto, no mesmo ano de 1963,
notei diferen~as de detalhes. Assim, na aldeia de Boa U niao, o
portador do machado escondia o rosto com um ramo de sensitiva.
Na aldeia do Posto, encondeu seu rosto com um peda~o de folha
de bananeira um tanto carcomido pelo fogo (tal vez tivesse servido
de envoltório para algum paparuto). Na aldeia de Boa Uniao, o
machado foi entregue no centro da pra~a. Na do Posto, o centro
qa pra~a foi ultrapassado e a entrega do machado se fez no lado
leste da mesma. Na aldeia do Posto, o cabo de machado estava
pintado com listras de urucu, transversais ao comprimento do mesmo. Na aldeia de Boa Uniao, nao me chamou a aten~ao nenhuma
pintura no machado.
Em ambas as aldeias, nem todos os homens participaram no
mesmo gr~u do rito. Assim, na aldeia de Boa Uniao, enquanto
ocorria a entrega do ·machado, Txlktxlk continuava no pátio a
cantar com maracá, conduzindo o coro de mulheres, como vinha
fazendo há muito tempo, desde antes de clarear o dia. Na aldeia
do Posto, enquanto se desenvolvia a cerimónia de entrega do
machado, as metades estavam separadas, urna a leste e outra a
oeste da pra~a. Mas os homens conversavam e riam. Uns dois
ou tres estavam mesmo afastados de ambas as metades. Na conversa entre os homens surgiam até piadas: José Paulo dizia a seu
companheiro Basílio que Louren~o, o portador do machado, 1na
bater com ele na cabe~a de Antonio Pereira, representante dos
Wakméye que o conduzia para o lado leste da pra~a.
Faz-se a entrega do machado aos Wakméye porque estes é
que devem cortar o Pohlyokróu. Tendo já se iniciado a esta~ao
chuvosa, o machado está com os Katamye, que cortam a maioria
das toras nessa esta~ao, sempre que a corrida deve ser realizada
entre essas duas metades. A entrega do machado é, pois, como
o empréstimo desse instrumento aos Wakmeye. O Poh1yokróu, entretanto, nao deve necessariamente ser cortado com o mesmo
machado que foi entregue nessa cerimonia. Parece, inclusive, que
as toras sao cortadas com antecedencia, antes da entrega do machado, que é simplesmente simbólica. Assim, pelo menos pareceu-me, no rito assistido na aldeia de Boa Uniao, as toras que chegaram a aldeia, pelo seu mal estado de conserva~ao, mostravam
evidentemente que nao tinham sido cortadas naquele mesmo dia,
o da entrega do machado.
A descri~ao do rito de Póhi'yókróu, daqui em diante, está
baseada no que presenciei no dia 26 de outubro de 1962 na aldeia
do Posto e no dia 16 de outubro de 1963 na aldeia de Boa Uniao.
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Após a entrega do machado, os homens se retiram da aldeia
para realizarem a corrida. As metades rivais retornam, conduzindo suas toras diretamente a pra~a da aldeia. Essas toras, Póhi'. yókróu, sao on1amen~adas com listras vermelhas e pretas e também com listras farmadas com penas coladas ao cilindro de buriti.
As Iistras sao no sentido do comprimento da tora, naquela destinada a ser carregada pelos Wakmeye ; na tora destinada a ser
conduzida pelos Katamye, as listras a envolvem como se fossem
anéis. Na aldeia do Posto as toras tinham menos de 50 centímetros de comprimen to. Assim que foram colocadas no pátio,
na aldeia do Posto, urna mulher, Tépkaprek, colocou folhas de
pati no chao, pos as toras em cima e tornou a cobri-las com as
folhas. Penó me disse que ela assim fazia por ser "mae" das
toras, sobre o que nao recebi entao maiores explica~óes. Note-se
que Tépkaprek era irma da mae do menino w'it'i, morando ao lado
da casa do mesmo. Na aldeia de Boa Uniáo, rapazes da metade
Wakmeye forraram o chao-e cobriram as toras com folhas de sensitiva.
Urna vez protegidas as toras, urna mulher se coloca <liante
delas, voltada para o oriente, cantando. O padré da aldeia canta
diante dela. Os demais homens dan~am. Sua dan~a consiste em
correr lentamente em torno das toras, no sentido contrário ao
dos ponteiros do relógio. O padré, de vez em quando, afasta-se
da mulher que está cantando para dar a-volta em torno das toras
junto com os demais homens. Na aldeia do Posto, notei que,
antes de come~ar os canticos, Antonio Pereira, o padré, ao chegar
correndo junto com os demais, fez como que urna reverencia diante
das toras colocadas na pra~a; em seguida dirigiu-se até a periferia da aldeia, no ponto oriental, e voltou de novo ao pátio, dando
início aos canticos e a dan~a. Notei também na mesma aldeia
que a mulher que cantava junto das toras estava acompanhada
de urna menina, que me informaram ser urna aprendiz. Em dado
momento, Antonio Pereira, durante o cantico, afastou-se até as
margens da pra~a, tomou um t";i.o apagado e o entregou a mulher,
que o atirou sobre os homens. Informaram-me que ela fazia assim
para que eles participassem corretamente do ritual. Nao sei dizer
se foi por pura coincidencia que em ambas as aldeias as mulheres
que cantavam junto as toras eram filhas do padré.
Na aldeia do Posto, enquanto os homens dan~avam, algumas
mulheres se aproximaram e deram de beber ou molharam as costas de alguns deles. Cada homem só era molhado por mulher de
que fosse parente consangüíneo. Tal gesto se destinava a con-
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fortar os participantes do rito, combatendo o calor. O oferecimento de água pelas parentas nao parece, entretanto, ser parte
necessária do rito do P6hiy6króu, podendo acorrer em muitos
outros ritos.
Durante a dan<;a, o padré Antonio Pereira, na aldeia do Posto,
dirigiu-se até urna casa localizada na parte leste da aldeia. Informaram-me que nao tinha necessariamente de ir até aquela casa,
podendo dirigir-se a qualquer outra.
A parte matinal do rito está terminada. Os índios devem
entao come<;ar a preparar a parte vespertina. Na aldeia do Posta,
os membros da metade Wakméye se reuniram na casa de Antonio
Pereira; tratava-se de urna casa de w'iti, pois o filho da filha do
padré era entao wi'ti' das mulheres. Os membros da metade aposta
se reuniram na casa de Rondan, cuja filha era · w'iti dos meninos
e, provisoriamente, dos borneos adultos. Nesta casa, os Katamye
passaram a confeccionar as petecas de palha de milho que seriam
utilizadas a tarde. Pelas duas horas já estavam prontas e foram
entao transferidas para a casa de Patricio, que ficava na parte
ocidental da aldeia.
Na aldeia do Pasto, pouco depois das quatro horas, come<;avam a preparar aqueles que, devido a seus nomes pessoais,
seriam os atiradores de petecas. Eram eles Tébyet (Raimundo
Agostinho), Tébyet (filho de Messias), Pempkro, Hahekré (José
Cadete), Apihi, Kinkin. Com exce<;ao de Raimundo Agostinho
e de José Cadete, os mais velhos, os demais foram enfeitados
com penas coladas ao carpo. Como a resina de almécega disponível nao estava em bom estado, as penas foram fixadas com
suco de pau-de-leite. Apihi, da metade Katamye, teve seu carpo
enfeitado com listras horizontais de penas de gaviao. Pempkro,
Wakméye, foi ornamentado com listras verticais de penas de papagaio nos flancos e nos bra<;os. O menino Tébyet teve todo o seu
carpo recoberto de penas de papagaio, pois é Wakmeye, menos
a cabe<;a, as pernas, as maos e a metade do antebra<;o. Kinkin
foi enfeitado no mesmo modo depois de alguma hesita<;ao de sua
mae, pois o menino era Wakmeye e Katamye ao mesmo tempo,
visto dispar de nomes das duas metades. Out ros cuidados f oram
tomados com alguns dos atiradores de petecas: a mae de Kinkin
passou-lhe óleo nos cabelos, e a irma da falecida mae do menino
Tébyet aparou-lhe a cabeleira.
Os habitantes da aldeia se reuniram no pátio. Tébyet (Raimundo Agostinho) saiu da casa de Patricio, e, voltado para o
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pátio, ajoelhou-se, sobre urna só perna, e acenou com urna peteca
de palha de milho. Os homens e rapazes do pátio responderam
gritando, batendo com a mao na boca. Raimundo Agostinho come<;ou entao a percorrer o caminho circular da aldeia no sentido
contrário ao dos ponieiros do relógio, seguido de Kinkin, Tébyet,
Hahekré, Api'hi e Pempkro~ nesta ordem. Cada vez que passavam
diante de urna casa da aldeia, Raimundo Agostinho e José Cadete
acenavam para o pátio com as petecas e os que aí estavam respondiam gritando, batendo com a mao na boca. Ao passarem
diante da casa de Antonio Pereira, urna mulher colocou urna pe<;a
de tecido sobre a cabe<; a de um dos meninos e que foi lago retirada por outra pessoa. Tratava-se de um A.m'txire. Infelizmente
nao foi possível identificar quem pós a pe<;a, em que menino e
quem a retirou. Completando a volta em tomo da aldeia, Raimundo Agostinho recebeu na casa de Patricio um cesto cheio de
petecas de milho e com ele se dirigiu ao pátio, estacionando na
sua borda. Aqueles que o seguiam se limitaram, daí por <liante,
a olhar. Aleixo, portador do mesmo nome pessoal de Esteves
(Ur1?hi Itxék Hektókót), colocou-se <liante de Raimundo Agostinho, tocando o joelho direito no chao, voltado para oeste. Raimundo Agostinho atirou-lhe urna peteca e Aleixo a rebateu para
os demais, que estavam as suas costas. Quando a rebateu, todos
gritaram al Entao a peteca foi senda rebatida para cima por
quantos pudessem faze-lo e, cada vez que alguém a tocava, os
demais gritavam al Até que a peteca caiu no chao. Entao Raimundo Agostinho atirou outra peteca a Aleixo, que a rebateu. E
assim os mesmos gestos se repetiram até que se acabaram as petecas do cesto. Perguntei a Pedro Peno porque faziam assim com
as petecas e ele limitou-se a responder que era alegria.
Quando assisti ao mesmo rito na aldeia de Boa Uniao, foram
Tépré (Martim) e urna mulher e urna menina chamadas Hapréi
que deram a volta em torno da aldeia a partir de urna casa localizada a sudeste. No pátio, foi Téhi quem rebateu as petecas
atiradas por Tépré.
Tanto na aldeia do Posto como na de Boa Uniao, depois
de se rebaterem as petecas no pátio foi realizada urna corrida
de toras chamadas Hódré. Hódré é o nome que os Krahó dao
ao pati da chapada (cerrado). Infelizmente nao anotei se as toras
que vi utilizadas nessa corrida eram feitas desse vegetal. Na aldeia do Posto houve duas corridas de Hódré no mesmo rito de
P6hiy6króu : urna realizada por meninos, com toras de mais ou

174

CAP. IV -

-

RITOS DO CICLO ANUAL

menos 1O cm de comprimento, seguida da corrida dos adultos com
toras de uns 15 cm de comprimento. Em minhas anotac;óes está
assinalado que eram toras de madeira, isto é, nao eram de tronco
de palmeira. Os Wakmeye levaram sua tora até o centro da
aldeia, enquanto os Katamye deixaram a sua junto as casas, na
periferia.
Na aldeia de Boa Uniao, as toras Hódré foram cortadas por
Txei, da metade Katamye, rapidamente, de urna pequena palmeira
logo atrás de urna casa da aldeia. Terminada a confeq;ao das
toras, os Katamye deram um grito ?u! - e se internaram no cerrado. Os Wakmeye foram atrás. Pelas cinco e meia chegaram
correndo a aldeia. Os Wakmeye deixaram cair sua tora no centro
da aldeia e os Katamye na periferia.
·
Após a corrida de Hódré, a administrac;ao da aldeia é entregue aos Katamye, que sao ritualmente conduzidos ao pátio.
Os membros masculinos adultos da metade Katamye se colocam
em fila e, conduzidos por um membro da metade oposta, penetram devagarinho no pátio através de um dos caminhos radiais da
aldeia. Os Katamye escondem o rosto com ramos. O representante
dos Wakmeye (Antonio Pereira, na aldeia do Posto, e Martim,
na aldeia de Boa Uniao) fala continuamente aos Katamye. Esteves me informou que Antonio Pereira estava dando conselhos
aos Katamye: que durante seu governo nao deixassem marido e
mulher brigarem, que mantivessem tudo limpo, que fossem severos.
Nas palavras de Antonio Pereira se ouvia com freqüencia a expressao aipente, que significa "venha cá". Entretanto, na aldeia
de Boa Uniao, as palavras de Tépré pareciam ser apenas a tradicional fórmula recita~a pelos Wakméye toda vez que se defrontam
ritualmente com os Katamye na estac;ao chuvosa. Na aldeia do
Posto, ao chegarem ao pátio, os Katamye se sentaram. Antonio
Pereira ainda lhes disse algumas palavras e depois se retirou. A
fila dos Katamye caminha lentamente para que chegue ao pátio
somente depois que tenha escurecido, pois o dia se acha associado
aos Wakméye e a noite, aos Katamye. Assim, a administrac;ao da
aldeia passa de urna para a outra metade do mesmo modo que a
noite sucede ao dia. Na aldeia de Boa Uniao, o chefe Ambrosinho,
Katamye, enquanto estava na fila que se dirigia lentamente para o
pátio, comentou que, quando fora visitar Brasília, tinha de entrar
numa fila semelhante para receber as refeic;óes: andava devagarinho!
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10 . o. Penhok
Parece que é um rito nao mais realizado pelos Krahó. Pen
é urna variac;ao de apen e significa "mangaba", enquanto hok é
" leite", ou, mais provavelmente, "látex". As informac;0es que tenho
sao muito poucas e, por isso, a inclusao deste rito neste capítulo
é arbitrária : deve-se apenas a sua semelhanc;a com o Póhlyókróu.
Para a realizac;ao do rito se escolhe urna moc;a, a pénhokkahai. Nao sei qual o critério para essa escolha. O pai e a mae
dessa mo<ta fazem bolas de leite de mangaba; confeccionam urnas
dez, que sao do tamanho de bolas de tenis. Colocam em cada urna
quatro penas de papagaio.
De tarde um cantador vai busc~r a mo<ta, que está pintada,
em sua casa. As bolas sao postas numa cuia. As informa<t6es
nada dizem, mas essa cuia parece ser levada pela moc;a. O cantador, entoando um cantico, dá a volta junto com a mo<ta pelo caminho circular da aldeia . . ..Os homens, que estáo no pátio, respongem gritando e batendo com a máo na boca. Quando o cantador chega outra vez <liante da casa da mo<ta, toma com ela o
caminho do pátio. Quando chega a pra<ta, se cala. A mo<ta, entáo,
a tira urna bola para o alto. Um indivíduo só, do grupo Txon (da
metade Khoirumpeketxe) rebate a bola para o alto e, depois, os
outros indivíduos do sexo masculino tanto adultos quanto crianc;as,
podem rebate-la. E assim váo fazendo. Para rebater as bolas
se usam raquetes de madeira. Quando os participantes se cansam,
param. As bolas sao recolhidas novamente na cuia, para serem
devolvidas. O cantador vai levar a moc;a a sua casa. E o povo
se espalha.
No outro dia de tarde, tornam a fazer a mesma coisa. Depois
de do is ou tres meses, resolvem terminar a festa. O povo sai
para cac;ar, levando massa de mandioca, para preparar alimento,
oferecida pela máe da pénhokkahai. A carne obtida na cac;ada
é entregue a máe da moc;a, que prepara um grande paparuto. Na
tarde em que póe o paparuto para assar, repete-se o ato de rebater
bolas na prac;a. No dia seguinte, a pénhokkahai é emplumada.
Acompanha o cantador pelo caminho circular, mas agora sem as
bolas, que foram tomadas no dia anterior por um dos "prefeitos".
Quando termina o cantico, o paparuto é dividido entre os homens
Wakmeye e Katamye. O "prefeito" dá as bolas para os meninos
brincarem.
Urna outra informac;áo diz que a moc;a que atira as bolas
é a wl"tl e que só os meninos do sexo masculino participam, e, ainda.
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que há corrida de toras entre as metades Khoikateye e Ha:akatey~.
Mas trata-se de urna informa<;ao truncada e que talvez nao est~Jª
carreta.
,
Este rito, portanto, repete, mas com petecas de latex, o mesmo ato que tem lugar no Póh1yókróu com petecas de palha de
milho. Entretanto, esse ato se repete por muitas tardes, enquanto
no P5h1yókróu se realiza só urna vez..convém notar que, examinando a afilia<;áo das pessoas que v1 rebate~ .as pe!e~a~ p~la
primeira vez, nas duas ocasióes em que presenc1e1 o Poh1yokrou,
verifiquei que ambas eram do grupo Txon, tal como deve ser o
indivíduo que primeiro rebate a bola de mangaba.
11. O.

t

PÓHIPRÉ

1

,,

'

l

Póhipré

Este rito se realiza durante a colheita do milho, ocorrendo.
portanto, na esta<;ao ~huvosa. Na.o .é celebrado todos os anos e
nunca tive a oportun1dade de a~s1st1r ao . mesmo._ Os dados que
possuo a respeito dele foram obt1dos por informa~ao.
Quando o milho já está bom para ser consumido, os Katamye,
tanto homens como mulheres, vao roubar nas ro<;as pertencentes
a indivíduos Wakméye. Nao as estragam muito, tirando víveres
apenas de suas bordas. Urna outra informa~ao diz, entretanto,
que sao os indivíduos pertencentes ao grupo ntual Txon que roubam as ro<;as. A primeira informa<;ao, porém, diz .9ue ~ao as
ro<;as dos Txon de que se tira o milho com que_sera~ feitos os
feixes. Urna informa<;ao é o aposto da outra e nao se1 por ~u~l
me decidir. Mas Ambrosinho em 1971 disse que os país dos indivíduos Txon plantam muito milho. No tempo de colher, ,os Tx?n
apanham feixes de milho nas ro<;as. Qu~ndo chegam" a alde1a,
juntam os feixes. Aí todos os Katamye. vao apanhar generos nas
ro<;as dos Wakméye. Num ponto previamente marcado, fora da
aldeia reúnem-se os indivíduos de ambos os sexos da metade
Kata~ye. Daí enviam um cesto de abóboras, um de batatas, ~m
de milho, aos Wakmeye, que estao aca~pa~os na pra~a da alde1a.
Estes assam os generes recebidos na propna pra<;a, ai mesmo comem e dormem. Os Katamye, por sua vez, dormem fora da ald.eia.
Ambrosinho diz que os Katamye dormem numa casa da parte onental da aldeia, junto aos feixes de milho. De mad~ugada, os Katamye confeccionam do is feixes com. os ví~eres tirados das.,., ro~as.
Segundo urna informa<;ao, esses fe1xes tenam .15~ cm de d1amet~o
por 5 m de comprimento. No ponto ~a perife_na ~or onde vao
penetrar na aldeia (a julgar por duas informa~oes, e a leste), os
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Katamye f azem do is buracos, onde enfiam os feixes, chamados Poh"ipré, pondo-os de pé. O feixe mais pesado destinam aos Wakmeye, para que estes nao os passem na corrida. Chegam mesmo
a amarrar o feixe do~ Wakméye a urna raiz dentro do buraco,
para que tenham dificuldade em tirá-lo. De manha as duas metades realizam urna corrida, carregando os feixes para o pátio
da aldeia. Aí há também dois buracos preparados, onde os dois
feixes sao pastos de pé. Tanto na pra<;a como na periferia, o buraco onde se coloca o feixe dos Katamye fica ao norte e o dos
Wakmeye, ao sul. Urna pessoa com o nome de Potuam é o Poh"iprépupumkate e pega os feixes quando estes chegam ao pátio.
Canta-se entao em torno dos feixes e, em seguida, os "prefeitos"
dividem os generos empregados na sua confec<;ao entre os visitantes
da aldeia. Urna informa<;ao diz que sao ''prefeitos" Wakméye, e
que dividem os generos entre as mulheres velhas. Neste caso os
"prefeitos" nao seriam aqueles em exercício, pois o rito ocorre
na esta<;áo chuvosa.
No mesmo dia os Wakméye váo roubar as ro<;as dos Katamye. No pátio, dividem com estes o que roubaram. Ambas as
metades dormern na pra<;a. Os Wakmeye fazem entao dois feixes
de milho. Sao chamados Póhi'txe e parecem bem menores que os
Póhi'pré: cada um é feíto com cinco pés de milho. No feixe destinado aos Katamye colocam também urnas duas abóboras (por
certo, para pesar mais). Os feixes sao pastos longe da aldeia de
madrugada e apenas um indivíduo de cada metade faz a corrida,
levando-os para o pátio da aldeia. Em seguida se realiza urna
corrida com pequenas toras de buriti de uns dois palmos de comprimento, cortadas pelos Katamye. Seriam essas toras que urna
informa<;ao denomina de HeyopI ou Póh'itxeyopI e a corrida termina na pra~a da aldeia.
No final da tarde o rito se encerra: as mulheres jogam espigas de milho nos homens que, além de pertencerem a metade
aposta, sao chamados por elas de impien ("marido"). O milho
assim atirado é recolhido pelos " prefeitos", que o distribuem entre
os visitantes vindos de outras aldeias.
Urna outra informa~ao diz que, para terminar o rito, as mulheres de ambas as metades preparam feixes de milho seco. De
tarde, um cantador, com txi·, as conduz ao pátio, onde estao os
demais habitantes da aldeia. A rapaziada acompanha o cantador,
que é ajudado por urna hokrepoi (cantadora) . Entoam, entao,
canticos, sendo que a cantadora se desloca sempre no sentido contrário ao do cantador. As mulheres atiram esses feixinhos nos
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homens. Quando acabam de jogar, com eles se faz um monte.
Os " prefeitos" os distribuem pelos visitantes.
12 . O.

•

Póhipri

O PohYpr1 se faz quando o milho já está seco. Assisti a este
rito na aldeia de Cachoeira, na segunda quinzena de fevereiro
de 1971. No dia 15 do referido mes, os rapazes se reuniram na
casa de um menino wi't'i para fazer os pohi.pr'i. O pohi.pr'i consiste
em urna vara de canajuba terminada numa das extremidades por
urna peteca de palha de milho, que lhe embota a ponta. Os rapazes fizeram cerca de dez. No dia seguinte? saíram ca<;adores
para conseguir carne para os paparutos do n.to. Mataram urna
paca, um macaco e um tatu. A noite os homens se dividiram na
pra~a, nas metades Khoikateye e Hara~ateye. Os memb~os da
primeira gritaram txe, txe, txe! um~s tres vezes. Em .s~~u1da ~s
da outra fizeram o mesmo. Depo1s os homens se d1nguam as
casas para pedir a mulheres parentas suas que lhes fizessem paparutos. Diniz, chefe da aldeia me fez pedir paparuto a tres pessoas, mantendo o seguinte diálogo:
Eu:
Kókahok! (nome da mulher)
Mulher: E! (urna exclama<;ao como resposta)
/ mii kupu. (paparuto para mim; I == eu; mii == para,
Eu:
na dire~ao de; kupu == paparuto)
Mulher: Ma . (está bem)
Ambrosinho me disse que nao iria ca~ar; mataria urna leitoa
e daria a carne a suas parentas para fazerem paparutos para ele.
No dia seguinte, entretanto, os habitantes da aldeia mataram urna
res para fazerem os paparutos. Disse-me o mesmo Ambrosinho
que o animal pertencia a um membro da Guarda Rural Indígena,
e que ele conduziria os habitantes da aldeia para trabalharem na
ro~a deste, a fim de pagarem a res. Nao pude verificar se esta
informa~ao era mesmo verdadeira ou simplesmente urna maneira
de encobrir a morte de um componente do rebanho que a antropóloga Vilma Chiara havia conseguido para a aldeia. O animal
foi dividido ao meio, urna parte para cada metade. Eu estava do
lado dos Khoikateye e fui o primeiro a receber um peda~o, juntamente com o chefe da aldeia; depois os outros membros da metade foram chamados, mais ou menos tres a tres, em nítida ordem
decrescente de idade. Alguns meninos foram chamados. Sobraram uns poucos peda<;os, sobre os quais todos avan~aram.
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As mulheres passaram o dia apanhando e ralando macaxeira
preparando os kh'iorp~ikup'! ( paparutos de macaxeira e carne) . o~
paparuto~, c~locados ~s seis horas da tarde para assar, já estavam
prontos as 01to da no1te.
A·o entardecer, Ambrosinho, padré da aldeia cantou <liante
de cada casa. O cantico tinha a seguinte letra :
'
txororotené
paikókakótó

E: difícil traduzi-lo. Txoro'rote significa "bico-de-brasa" nome
que no Tocantins se aplica ao pássaro tangurupará (II;ERING
196~ : p. 670). Kakót significa "flecha sem pon ta" (is to é um~
alusao ao po~i'pr,~) . Pa_ikó significa '·'com cuidado". A tradu~ao,
portan to,,, sena: Oh . b1co-de-brasa, tome cuidado, olhe a flecha
~ombuda, . Em urna 1nforma<;ao de 1967 foi-me dada a tradu~au:
O txoro rote tem medo de flecha rombuda."
? .epois das oito horas 'da noite, acenderam-se duas fogueiras
no patio, urna a leste e outra..~ oeste, em torno das quais ficaram
os membros das metades Kho1kateye e Harakateye. Ambrosinho
ei:t~~n~o o ~esmo cantico, trazia o feixe de flechas embotada~
Poh1pn deba1xo . do bra~o. E entregou o ma<;o de flechas primeiramente ~ seu f1lho Katxet, da metade Harakateye, que as atirou
com ,. a mao, urna a urna, ~ontra o membro da metade oposta que
se pos ~ su~ frente. E ass1m os pares de opositores foram se revezando, tlum1nados pelas fogueiras. O indivíduo que se punha como
alvo procurava desviar o corpo das flechas que lhe eram atiradas·
toda vez que urna o atingia, os membros da metade oposta gri~
tavam u! u! u!, batendo com a mao na boca. Ao atirar as flechas
ou ao se ex_Por as mesmas, o indivíduo K.hoikateye se punha ao
sul e o Harakateye,
, .
- ao norte. Infelizmente deixei de anotar' mas,
se a memoria ~ao me falha, o indivíduo, assim que atingido por
urna flecha, de1xava seu lugar a um companheiro de metade 0
que nao o impedia de voltar ao jogo posteriormente. Urna ~ez
que o membro de urna das metades esgotava o ma~o de flechas,
estas eram entregues ao oponente. Os homens mais maduros for~m p~uc? a pouco se retirando, de modo que pelas onze horas
so h~v1a JOvens participando do jogo, que durou a noite inteira,
ter~1nando de manha. Ambrosinho recolheu as flechas. Depois
cam1nhou para oeste, até quase o meio do caminho radial, e disse:
Kut, kut, kut, kut, kut! Fez o mesmo no caminho radial oriental
~e~ois ao norte e, enfim, no sul. Mais tarde vim a saber qu~
1m1tava o canto do pássaro khoti, cujo nome em portugues nao
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PERTERÉ

me~ar, havia
urna refei~áo

me souberam dar. Disseram-me que é um pássaro que canta de
manhá e que faz um b~raco fu~do no chao, on,de póe ~s. ovo~.
Mas, numa anota~ao fe1ta antenormente, esse passaro fo1 identificado como o juruva (Loso, 1963: p. 152 ). No dicionário de
lhering ( 1968: p. 400-01) sabe-se que algumas espécies de juruva
possuem urna cauda longa, constituída de duas penas que tem um
pequeno trecho subapical desprovido de barbas; desse modo, a
cauda da ave Iembra curiosamente duas flechas póhi'pri', como se
pode ver muito bem na figura que acompanha o verbete (p. 401).
Em seguida os homens se dividiram na pra~a em classes de
idade para comerem, junto com os companheiros de classe, os
paparutos que lhes tinham sido feitos por suas parentas.
.
Soube que pela mesma ocasiao a aldeia do Posto reahzou
também o rito de Póh'ipr'i. Mas, ao atirarem as· flechas, urna delas
se quebrou ao atingir Keke, um cantador da. aldeia.. Basílio e
Kenguna fizeram entao com que se parasse o JOgo, po1s algo de
mau poderia acontecer.
Diniz, chefe da aldeia de Cachoeira, me disse . que Ambro.
sinho entoou apenas um cantico no Poh'ipr'i, mas existe ma1s um.
13 . o. Perteré
Assisti tres vezes a este rito : em novembro de 1963, em janeiro de 1965 e em mar~o de 1971, sempre na aldeia do Posto.
Soube também que foi realizado por volta da passagem do ano
de 1962 para 1963, em agosto de 1963 e mar~o de 1973. Por
conseguinte, constituí um rito sem data muito precisa, embora
pare~a recair sempre na esta~ao chuvosa ( com a exce~ao de agosto
de 1963, se esta informac;ao está carreta). O rito é sempre re~li
zado sob a dire~ao do índio Basílio, que o aprendeu no Maranhao,
na aldeia de Porquinhos, dos Apaniekrá.
A tradu~ao do termo Perteré, nunca a ouvi de nenhum índio.
'Pere significa " tronco"; e ré é urna partícula que indica o diminutivo; se té, neste termo, significa "perna", nao o sei. Se o for,
teremos " pequen a perna de tronco". Essa tradu~ao é coerente com
a forma das toras chamadas Perteré: elas dispóem de cabos pelos
quais os corredores as seguram.
Parece que os Krahó tinham o seu próprio rito de Perteré.
Segundo Ambrosinho, os Krahó realizavam este r~t~ no início
esta~ao seca, quando os Wakméye passavam a adm1n1strar a alde1a.
Eram toras pequenas e com cabos. A corrida era de manha cedo
e disputada pelas metades Wakmeye e Katamye. Antes de co-
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canticos. Após a corrida as classes de idade faziam
constituída de paparutos assados por parentas dos
homens. Como a corrida era muito cedo, após essa refei~ao os
Wakméye saíam para cortar as primeiras toras Wakmeti da esta~ao.
Hoje esse rito nao é mais executado. Todas as vezes que o vi,
foi a maneira dos Apaniekrá.
Descreverei aqui como se realizou em novembro de 1963. No
dia 23 desse mes ficou resolvido que seria feíta urna ca~ada, a
fim de que os borneos pudessem dar carne em troca do alimento
preparado pelas suas parentas consangüíneas. No dia seguinte os
índios ficaram esperando, na casa ·de Rondon, que era o pai da
wi't'i, os habitantes de Pedra Branca, que haviam sido convidados
para participarem da cerimónia do Petteré. No día 25 foi realizada
a corrida. As toras estavam a cerca de um quilómetro da aldeia.
Eram de madeira, cilindros maci~os, cada um deles trespassado
por um pau fino através d~ seu eixo, de comprimento maior que
o dos cilindros, de modo a formar cabos, com auxílio dos quais os
corredores manteriam as toras sobre os ombros. Parece que fora
Pedro Noleto quem cortara as toras, mas Basílio, que estava orientando o rito, quem pusera os cabos. Vários rapazes experimentavam as toras. Dois índios, com auxílio de facao e machado,
deram os últimos retoques nas mesmas. Entao Basílio entoou
os canticos, sozinho, tendo amarrado no joelho um txl. Terminados os canticos, os homens se aproximaram das toras, separados
nas metades Khoikateye e Harakateye; cantaram urna certa fórmula
e levantaram-nas, come~ando a correr na dire~ao da aldeia. Poucos
metros mais adiante, deixaram as toras cair num quadrado previamente capinado, de cerca de dois metros de lado. Dizendo a mesma fórmula, levantaram as toras novamente, retomando a corrida e
deixando-as cair num outro quadrado. E do mesmo modo as levantaram novamente. Nao pude perceber se havia um terceiro
quadrado onde deixar cair as toras. Entretanto, vi as toras escapulirem das maos e ombros dos corredores urnas quatro vezes, involuntariamente. Ambas foram levadas até o centro da pra~a da
aldeia. Aí Basílio cantou novamente. Seguiram-se os mesmos canticos do rito do Póhiyókróu, dirigidos por Basílio, auxiliado por
urna mulher chamada Krampéi, que foi trazida ao centro da pra~a
por Ayehi, um dos "prefeitos" da aldeia. Esses canticos eram cantados da mesma maneira como se faz no rito citado, isto é, a mulher cantando com os pés fbcos no chao, diante das toras, enquanto
Basilio e os demais homens corriam, também cantando, em círculo,
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em volta das toras, no sentido contrário ao dos ponteiros do
relógio. De vez em quando Basílio parava <liante da mulher, cantando frente a frente com ela.
Em seguida, os homens da metade Harakateye entoaram o
cantico do Hamaho, também dirigidos por Basílio (cap. 111, 11 . O).
Entao os homens foram buscar, nas casas das parentas consangüíneas a quem tinham dado carne, o alimento preparado por
elas. E dividiram-se em classes de idade, na pra~a, para comerem.
Nao vi, entretanto, os Khoikateye receberem alimento de ninguém.
O chefe da aldeia, Khoikateye, confiou-me que nao havia dado
carne a nenhuma mulher e, portanto, nao poderia receber paparuto. Parece, pois, que muitos estavam no seu casú.
Convém comparar essa realiza~ao do rito do Perteré com as
duas outras a que assisti posteriormente. No dia 6 de mar~o de
1971, véspera da corrida de Perteré, Basílio cantou, ao en tardecer,
na pra~a da aldeia, voltado para o local onde estavam as toras
a espera da corrida no dia seguinte. Em seguida cantou sentado,
~om o tx'i na mao, de costas para o local das toras. Depois, caminhou até a periferia da aldeia, na dire~ao do lugar onde estavam
as mesmas. O chefe da aldeia me disse que os gritos que ele emitia
eram da rolinha-tudré ( fogo-pagou, Loso, 1963: p. 236). Foi
a única vez em que assisfr canticos na véspera dessa corrida. Notei
na mesma noite, entre os que ficaram no pátio, urna certa preocupa~ao em nao dormir. Basílio pretendía me perguntar as
horas a noite inteira, para que ela p~ssasse depressa. As seis e
quinze da manha, os Harakateye saíram da aldeia para irem ao
local das ~oras; depois saíram os Khoikateye, para terem com os
primeiros e iniciarem a corrida. Dessa vez nao acompanhei os
corredores para fora da aldeia. Mas o fiz em 4 de janeiro de
1965, e notei que, durante a corrida, somente urna vez as toras
foram atiradas ao chao, num quadrado previamente capinado, sendo daí levadas, sem de novo o tocarem, até a aldeia. Minhas anota~oes nao registram que tenham sido dessa vez entoados canticos
na pra~a também pertencentes ao rito de Pohiyokr6u. Houve a
refei~ao na pra~a e depois disso os Khoikateye entoaram o cantico
de Hamaho. J á no dia 7 de mar~o de 1971, ap6s terem chegado
as toras, as sete horas e quarenta e cinco minutos, a aldeia, o
cantador Keke entoou na pra~a o cantico de Pohiyokr6u, acompanhado de sua própria filha. Os homens dividiram-se em classes
de idade para fazerem a refei~ao na pra~a, constituída de paparutos.
Os Khoikateye entoaram o cantico de Hamaho (cap. 111, 11 . O).

...: ....
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Txeikhré

As informa~0es nao concordam sobre a ocasiao em que deve
ser realizada a corrida. com as toras Txeikhré. Segundo um informante, ela se faz quando a batata-doce está brotando. Kakró, da
aldeia de Serrinha, assegurou que a corrida se efetua quando a rama
da batata está baixa. Segundo Ambrosinho, padré da aldeia de
Cachoeira, o Txeikhré se faz depois do Y 6tyopí, por conseguinte,
em abril ou posteriormente. O chefe da aldeia do Por.to, Peno,
me disse que a ocasiao apropriada é novembro, quando o chao
está molhado e as moitas crescem. José Pinto, da mesma aldeia,
o situou depois do YótyopI. No fim de abril de 1971, quando
partia para sua aldeia, Dinjz, o chefe de Cachoeira, disse que lá
iria realizar o Txeikhré, quando eu sabia que já tinham realizado
o Yótyópi. No en tanto, presenciei-o urna única vez e foi no come~o de mar~o de 1967, na aldeia do Posto. As toras sao de
tronco de palmeira buriti. Cada tora é constituída de um cilindro
que tem em ambas as extren1idades urna pequena cavidade também cilíndrica, que lembra aos índios o buraco que o pica-pau
faz nos troncos das árvores. Daí receberem estas toras o nome
de Txeikhré, palavra constituída de dois elementos : txei, " pica-pau",
e khré, "orificio". Deve ser cortado por indivíduo cujo nome pessoal, Ayehi, Pokrók ou Kratpe, esteja associado ao papel ritual de
txi'kate (V. rito seguinte). Entretanto, na ocasiao em que assisti
a este rito, foi Pedro Noleto quem cortou as toras, dada a sua
conhecida habilidade neste tipo de trabalho.
No dia 2 de mar~o de 1967, Pedro Noleto cortou os Txeikhré com que se deveria correr dias depois. As toras tinham as
seguintes medidas: 55 cm de comprimento, 46 cm de diametro total, 16,5 cm no diametro do orificio e 1O cm de profundidade do
orificio.
Tal como no rito descrito anteriormente, o do Perteré, neste
também os homens vao ca~ar a fim de conseguirem carne para
entregá-la a parentas que prepararao alimento em retribui~ao. O
mesmo Pedro Noleto foi a aldeia de Pedra Branca para convidar
seus habitantes a virem participar do rito. Entretanto, o chefe Mardio mandou pedir desculpas ao chefe Pedro Penó, para que nao
ficasse zangado, pois já tinham urna vaca presa para matar e estariam ocupados nessa tarefa. A aldeia do Posto estava entao
sob a amea~a de cindir-se, tendo José Nogueira se afastado dela
com alguns parentes, teimando em nao mais voltar, enquanto o
chefe Pedro Penó fazia esfor~os no sentido de convence-lo a re-
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tornar. Apesar da tensáo, Joaquirn, filho da esposa de José Nogueira, veio a aldeia para participar da corrida.
No dia 4 de mar~o, ao entardecer, Basílio cantou na pra~a
com alguns rapazes. Todos estavam sentados no chao, voltados
na dire~ao do local onde jaziam as toras, fora da aldeia. Basílio
batía coro o txi' no chao. Disse-me Secundo que os canticos eram
para que as toras ficassem alegres. o último desses canticos, pelo
menos (e tal vez todos os outros), me pareceu ser o mesmo que
o próprio Basílio cantou junto as toras Perteré em outras ocasióes
já aludidas.
No dia 5, de manha, os Harakateye saíram da aldeia na frente,
para tirar as toras do mato, onde estavam cortadas, e colocá-las
na posi~ao adequada no ponto de partida da corrida. Antes de
se iniciar a mesma, Davi, Francisco e Esteves: todos da metade
Khoikateye, consertaram trechos do caminho, próximo a aldeia,
por onde deveriam passar os corredores. Nao assisti a partida.
Apenas notei que, mesmo aqueles que nao podiam correr, fizeram
questao de acompanhar as toras nem que fosse andando: Raimundo Agostinho, que estava com o joelho machucado por corda,
na lida com o gado da aldeia (dado pelo M useu Paulista), deslocou-se até uns quinhentos metros da aldeia para ver as toras passarem; Esteves e Davi, homens de cerca de 50 anos, vieram correndo muito devagar, sem tocarem as toras, pois nao podiam alcan~ar os corredores mais jovens; Gabriel, um velho de 70 anos
ou mais, acompanhou as toras andando, desde pequena distancia
da aldeia; as mulheres, que nao participavam dessa corrida, sentavam-se aos grupos a beira do caminho por onde passariam os corredores.
Quando as toras chegaram ao centro da pra~a da aldeia, os
homens, liderados por Basílio e por Raul, este último considerado o padré desde a morte de Antonio Pereira, cantaram os mesmos canticos do rito de Póhlyókróu. Dois índios puxaram a esposa
de Raul para o centro da pra~a, mas eta resistiu. Entao a menina-mo~a Aipr1khwoi foi cantar no centro. Somente os homens corriam em torno das toras; as mulheres assistiam da parte oeste da
pra~a. Tinham caba~as cheias de água, molhavam os homens seus
parentes consangüíneos e lhes davam de beber.
Acabada a cerimónia, J airne come~ou a fazer rolar urna das
toras na dire~ao de sua casa, enquanto urna segunda pessoa empurrava a outra. Basílio, porém, fe-los voltar. Entao Ku?kek,
máe da menina wi·a, passou urucu numa das toras. Em seguida,
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esta tora foi rolada para a casa de ' Louren~o e a outra para a
casa de Jaime.
Depois, cada homem foi buscar seu paparuto na casa da paren ta a quem tinha dadp carne, e se dividiram em classes de idade
na pra~a para os comerem.
Eu estava saindo da aldeia, pensando já terminada toda a atividade ritual, quando ainda ouvi o cantico de Hamaho (cap. 111,
11 . O). Nao pude averiguar, entretanto, qual metade o cantava.
No dia 6, pela manhá, Secundo, que era um dos "prefeitos",
e José Cadete pintaram com toá (calcáreo) os rostos dos meninos,
passando depois urucu nas partes do rosto nao recobertas de branca. Os cabelos dos meninos foram amarrados de qualquer maneira
com fitas de buriti. Apesar da inten~áo de lhes dar um aspecto
grotesco, a pintura de rosto, diferente em cada menino, tinha simetría. Os meninos assim pintados eram os Hotxuaré, diminutivo
de Hotxua (V. rito seguinte).
Segundo Kakró, da akleia de Serrinha, depois da corrida .de
Txeikhré os membros das n1etades participantes simulam urna
luta no pátio, atirando-se 1nutuamente pedras ou fragmentos de
qualquer coisa a mao. J uraci, da aldeia de Santa Cruz, assegurou
a mesma coisa. Entretanto, na ocasiao em que assisti ao rito, nao
ocorreu esta Juta simulada entre metades. Tanto Ambrosinho como
Diniz, da aldeia de Cachoeira, asseguraram que no Txeikhré nao
se fazem paparutos; entretanto, no exemplo que presenciei, houve
refei~ao no pátio.

15 . O.

Yerti ou Yótyópi

O termo Perti é constituído pelos elementos 'pere, que, como
disse, significa "tronco" e mais o sufixo aumentativo ti. Pode ser
traduzido, pois, por "tronco grande". J á o termo Yótyópi é formado pelos elementos: yót (batata-doce), yó (elemento de liga~áo)
e pi (que significa " madeira" ou "árvore"); é pois, o "tronco ou
tora da batata-doce". O primeiro termo está de acordo com as grandes dimensóes das toras com que os índios correm neste rito; o
segundo indica que estas toras sao fe itas de madeira e nao de
estipe de palmeira e que estao ligadas a colheita de batata-doce.
A época apropriada para a realiza~áo <leste rito é no mes
de abril. Mas, em 1967, como os índios da. aldeia do Pasto sabiam
da minha pretensáo de ir visitá-los, adiaram sua realiza~áo por tres
meses, para que eu pudesse ve-lo. Assim, tive a oportunidade de
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assistir a este rito nos dias 30 e 31 de julho e 1. 0 de agosto de
1967. Cinco dias antes, porém, tinham saído alguns ca<;adores,
pelo menos oito, para conseguir alguma carne. Dias antes, também,
já chegavam habitantes da aldeia de Pedra Branca e de Boa Uniao.
Em agosto de 1966 falecera Antonio Pereira, padré da aldeia do
Post~, o maior conhecedor dos ritos nessa aldeia; por isso, o Yótyópi a que assisti foi orientado por Ambrosinho, chefe e padré
da aldeia de Boa U niao.
Ao entardecer do dia 30, pouco antes do Sol entrar, Ambrosinho, sentado, batendo o compasso com o txi· no chao, entoou
um cantico, voltado para o ponto onde estavam, fora da aldeia,
mais ou menos a leste, as toras Perti com que deveriam correr
no dia seguinte. Outros homens acompanhavam o cantico. Depois caminhou na dire<;ao das toras, seguido dos homens, até a
periferia da aldeia.
No dia seguinte, de madrugada, Ambrosinho come<;ou a cantar logo depois que a lua surgiu; estava no período de quarto
minguante. As mulheres cantavam e os homens dan<;avam, pulando; disse-me um informante que a rapaziada estava dan<;ando,
porque se permanecessem deitados ficariam moles, ruins para correr e sua carne "quebraria" logo. Já clareava, mas o Sol ainda
nao tinha nascido, quando José Aurélio e outros Harakateye deram um brado e saíram por um caminho radial na dire<;ao das toras. Disseram-me que outrora os Harakateye nao dormiam na aldeia
na véspera desta corrida, ficando fora, junto das toras, para evitar
que os mekaró ( espíritos dos mortos) corressem com elas. Os
Khoikateye permaneciam na aldeia, mas acordados. Agora, porém, a rapaziada nao faz mais assim, porque nao tem alegria.
Quando os membros da metade Harakateye chegaram ao meio do
caminho radial, deram outro brado, continuando seu caminho para
fora da aldeia em dire<;ao as toras. Estas eram dois cilindros de
madeira com 56 cm de altura e urna base circular de 52 cm de
diametro; entretanto, eram escavadas em ambas as faces; as cávidades constituíam cilindros de 12 cm de altura por 37 cm de diametro. As toras estavam deitadas urna ao lado da outra a nao
mais de 500 m da aldeia. Os Harakateye come<;aram a experimentar o peso delas, embora alguém tenha dito que seriam os
Khoikateye que escolheriam a tora com que iriam correr. Os Harákateye capinaram um quadrado, onde dispuseram as duas toras.
Um dos corredores, por brincadeira, pois faz parte dos me?khen
("palha<;os"), colocou um galho sobre cada urna das toras. Os
Khoikateye, vindo da aldeia, se aproximaram. Eles deveriam ca-
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pinar um outro quadrado, onde os corredores, urna vez come<;ada
a corrida, deixariam cair as toras, trocando-as, as metades, urna
pela outra, e continuando imediatamente a corrida. Tal quadrado,
porém, nao foi feíto. Ambrosinho cantou junto as toras. Urna
mulher lhe colocou ao· pesco<;o um colar de urna ou duas voltas
de mi<;angas, que lhe foi tirado por alguém que o entregou a Kakr6,
um visitante da aldeia de Serrinha. Esteves puxou um ou dois
meninos para junto das toras, numa cena muito rápida, para examinar se os seus prepúcios já deslizavam para trás. Segundo um
informante, caso isso acontecesse, daria um soco em cada coxa
do menino para ficar forte . Dentro ·da parte escavada de cada tora,
na face voltada para a aldeia, foi colocada urna pequena tora,
denominada Perekhra ( filho do Perti) , com que os meninos correriam. José Aurélio entao me explicou que, embora os índios
tivessem cantado voltados para as toras e que Ambrosinho fosse
cantar junto delas, as toras nao escutavam nada do que se dizia.
Antes de se iniciar a 'corrida, o menino Ayehi atirou tres batatas-doces em Joao Paulino, um índio Xerente que vive na aldeia
de Pedra Branca. Em seguida, o mesmo menino tomou urna das
pequenas toras que estavam dentro do escavamento das maiores
e a menina-mo<;a Aipri'.khwoi tomou a outra, do lado direito (de
quem ia para a aldeia) e come<;aram a correr. Logo que isso aconteceu, os homens deram início a corrida com as toras maiores.
Urna das metades deixou sua tora cair por duas vezes no chao.
As mulheres, embora nao conduzissem toras nesta corrida, acompanharam os corredores até que chegaram ao pátio da aldeia.
Assim que as toras chegaram ao pátio, paparutos foram trocados entre as casas de Pedro Noleto e Gabriel. Tratava-se dos
paparutos de Hoyat, filha de Pedro Noleto, e de Pempkro, filho
de Raimundo Agostinho, mas que estava sendo criado pela irmá
e a mae deste. Essa troca indicava que o casamento entre os dois
jovens era fato reconhecido pelos seus parentes. Normalmente
deveria haver troca de paparutos entre todas as casas maternas
de rapazes e mo<;as cujo casamento estivesse combinado ou já efetivado, mas ainda nao marcado pelo nascimento de filhos. Entretanto, s6 estas duas casas trocaram paparutos; as demais, foi me
dito, trocaram arroz cozido. Quando assisti ao rito em 1971, no
momento da troca de paparutos, que eram em número muito maior,
estavam representados no pátio dois personagens: Aleixo (Uri'.?hi
Itxék Hekt6k6t) e Luís Baú (Akrei Hoyaka) faziam o papel de
Wererékukre e Diniz (Tébyet Kukratxo), chefe da aldeia de Ca-
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choeira, fazia as vezes de Hené. O Wererékukré deve cortar um
pequeno pedac;o de todo paparuto que passa a seu alcance no momento em que está sendo trocado. Ele canta repetidamente a palavra Wererékukre. Kukre significa "comer" ; wereré é o nome de
urna espécie de besouro *. Segundo Penó, esse besouro póe ovos
dentro do tronco de buriti abatido e abandonado fora da aldeia.
Valério diz que o referido inseto gosta de roer as bases das toras
( 9.ue gera~mente sao de ?uriti) ; mas o besouro nao come o que
ro1 : os gnlos .e b~ratas e que aproveitam os fragmentos que ele
produz. Estana a1, talvez, a razao de ser do nome desse personagem: tal como o besouro em questao, o hornero que corta pedac;os dos paparutos, nao os come, mas os dá para os outros.
Quanto ao personagem denominado Hené, nad~ sei dizer além de
que canta no pátio.
Enquanto a troca de paparutos se processava, certos indivíduo~ desempenhav.am p~péis rituais ligados a seu nome pessoal,
d~sftlando n? ~amJnho c.uc~lar, no sentido contrário ao dos ponte1ros do relog10. Em pnme1ro lugar vinham os P1kaiko, que eram
Raul (Panhek Pó?khrat) e Juarez (lkrakaprik) . Em 1971 foi
Luís (At'wore_ Yatx1 Txlktxlk) que desfilou, fazendo esse p~pel,
trazendo na mao seu maracá. Pi"kaiko significa "cachamorra" ("cachap~rra-do-g~ntio?") e os que personificam esse papel desfilam
repettndo continuamente essa palavra.
. Em seguida, no caminho circular, desfilaram os Perkhré (cav1dade de tora), que eram Joao Delfino (Apihi Ikreru), trazendo ao ombro um menino portador do mesmo nome pessoal.
Trazia também um txl.
Por fim passaram os Yeyeye; eram Ambrosinho Pedro Penó
José Paulo (todos tres portadores do nome Kro'k;oko Penó) ~
Kok. Seu estribilho é ye, ye, ye, repetido um certo número de vezes . . Entre um estribilho e outro lembram os parentes falecidos.
Ouv1a-se o ch~ro em algumas casas diante das quais passavam.
Em 1971 me d1sseram que os Yeyeye molham com água os papa~utos por que passam, mas nao tive a oportunidade de observar
isso em nenhuma das duas ocasioes em que presenciei o rito.
Em 1971 desfilaram também os Kutapti ( iú), representados
por Antonio da Silva (Tute Ka'were) e Raimundo Barrao (Aplhi
• A. Dra. Rita Kloss, ~ue esteve recentemente entre os Krahó, procurou, a
pedido meu, obter . m~1s dados sobre este animal. Comunicou-me que se
trata de um Curcuhomdeo, urna praga de coqueiros.
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Kuhe Kuhetxe). Os representantes desse personagem entoam um
cantico que diz:
póhi' khréré
ma kapere' khréré
Póhi' khréré significa "pequen o buraco do osso do veado campeiro"
(pó: veado campeiro; hi: osso; khré: buraco; ré: indicador do
diminutivo) . Kapere'khréré pode ser traduzido como "pequeno
buraco (do tronco) de bacaba" (ka'pere: bacaba). E ainda:
akhukave'tere
he ya kutapu'tere
Akhuk significa "cara"; kave, "pintada"; kutapu'tere é o desdobramento que sofre a palavra kutapti (iú) no cantico. A traduc;ao
poderia ser: "o iú tem a cara pintada". Valério comentou que
o peixe iú gosta de comer carne. Assim, os Kutapti desfilam,
procurando por paparuto, .mas ninguém lhes dá nada. :e. interessante que os Kutapti sao também chamados de Póhikhré, numa
referencia a letra do cantico que entoam. Isso me leva a perguntar
se nao constituem o mesmo personagem Perkhré, que vi desfilar
em 1967, pois os nomes se assemelham, em ambos há sempre urna
referencia a orificio (khré), que se acentua no cantico, e ambos
podem ser desempenhados por pessoas chamadas Ap'ihi.
Em 1971 vi, após o desfile dos personagens e da troca de
paparutos, urna cena que nao ocorreu em 1967: as metades Khoikateye e Harakateye se defrontaram no pátio, dando gritos agudos,
e foram se aproximando urna da outra, ameac;ando-se mutuamente,
até se juntarem no meio do pátio, dispersando-se. Antes de assistir
a essa cena já tinha ouvido mais de urna referencia a ela. Soube
que certa vez Marco, um velho Xerente, foi atingido, nessa luta
simulada, por um osso de boí que lhe cortou a testa. Em compensac;ao recebeu um pedac;o grande de paparuto.
O rito só foi retomado ao cair da tarde, iniciando-se um cortejo pelo caminho circular da aJdeia a partir da casa de José
Pinto, mais ou menos ao norte. Ambrosinho e Pedro Noleto iam
a frente, estando entre os dois urna mulher chamada Krampéi, ao
lado da qual estava a menina Kratikhwoi, que, dizem, traz também o mesmo nome da primeira. José Ayehi e o menino que tem
o seu mesmo nome, Ayehi, também iam na frente, bem como Antonio da Silva, da aldeia de Boa Uniao, gue trazia um cesto de
batatas-doces. Atrás dessa primeira linha de pessoas vinham Patrício Chiquinho (Katxepei Pohi'krat), Juarez, José Nogueira (Rópkur
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Txortxó Kraté) , o jovem Aniceto (ltwop), Osear (Katxepei Póhi'khrat), Zacarias (Rópke Kaui), Kók, Siriago (Hemig Rópko
Ikhot Prontap) , Kraté, e mais dois outros nao identificados. Quando desfilavam, Tépfik filha de José Aurélio, foi empurrada para
dentro do cortejo. Ambrosinho e Pedro Noleto estavam ambos
de maracá e puxavam o cantico. O cortejo parava <liante de cada
casa. Entao Antonio da Silva tirava batatas de seu cesto e as ia
entregando ao menino Ayehi ou ao Ayehi já adulto, para que as
atirassem sobre quem se dispusesse ficar na frente do cortejo. A
pessoa visada, ao mesmo tempo que se expunha aos projéteis, provocando aqueles que os atiravam, procurava desviar seu corpo dos
golpes. Quando a pessoa visada nao conseguía escapar, recebendo
um golpe no corpo, todos emitiam gritos e os cantadores sacudiam
seus maracás com mais veemencia. Quando o cortejo chegou na
altura de urna casa mais ou menos a leste, tomou o caminho do
pátio. Nesse momento, um indivíduo de nome Humpó se expos
diante do cortejo e o menino Khetpéi, filho de Joaquim, atirou-lhe batatas. Como nenhuma o tocasse, ele avan~ou para o menino e suspendeu-o. Ao chegar o cortejo ao pátio, continuaram
a atirar batatas. O Sol entao já se tinha posto e Ambrosinho continuava a cantar junto com Krampéi.
Fizeram-se duas fogueiras no pátio: urna grande, no centro,
e outra pequena, do lado leste da pra~a. Junto a esta fogueira lateral estavam os Akro ( cipó) ou Pertxo ( croatá), representados
por Zacarias e pelo filho de sua irma, que tem o mesmo nome
pessoal. Um ao lado do outro, avan~avam para o centro do pátio
apenas um pouquinho e voltavam novamente de costas para sua
própria fogueira. Em 1971, José Aurélio me diria que no YótyópI
nao existe Akro e sim Khro (cigarra), que nao se confunde com
Pertxo (croatá), junto do qual fica urna pequena fogueira. Um
outro personagem ritual, o Hogré (gaviao) deveria ficar junto
a fogueira grande. .
Na casa da menina witi, os Hotxua se pintaram com calcáreo, chamado na área de toá. Eles eram José Nogueira, Apihi,
Ikrehotót, Kraté, Wakapi, José Paulo (Kro'kroko) e somente urna
pessoa do sexo feminino: urna menina-m~a, filha de José Aurélio,
chamada Téptik. Os Hotxua devem fazer gestos engra~ados em
tomo da f ogueira que está no centro da pra~a para os out ros
rirem. Saíram da casa de witi e vieram em fila para o pátio. Ambrosinho e Krampéi continuavam a cantar na beira do pátio, voltados para o centro, justamente onde desembocava o caminho radial pelo qual a procissao tinha passado. Patricio Chiquinho avan-
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de maracá para os Hotxua, agitando-o em ritmo rápido, e com
eles deu voltas em torno da fogueira, dan~ando todos desengon~a
damente. Depois disso eles voltaram novamente para a casa de
w'ifi. Neste momento é que os rapazes e mo~as cujo casamento
já estivesse combinado ou mesmo efetivado. mas nao marcado por
filhos deveriam, de maos dadas, andar em torno da fogueira. Mas
ninguém foi. Davi atribuiu o fato a razao de estarem com vergonha. Parece que nessa ocasiao as maes das meninas podem
mesmo tomar a iniciativa de pegar um rapaz e levá-lo a segurar
a mao de sua filha. Ao invés disso, foram as crian~as brincar
em torno da fogueira. Enquanto isso ocorria, a irma do homem
que fazia o papel de Akro, que era Zacarias, ao mesmo tempo
mae do menino que fazia o mesmo papel, dava de beber ao primeiro e ao segundo, sendo que também molhou o corpo deste
último. Os Hotxua ainda voltaram quatro ou cinco vezes a pra~a,
fazendo gra~as, sempre conduzidos por alguém a sacudir em ritmo
rápido o maracá. Entre os~ gestos feitos pelos Hotxua em tomo
da fogueira se contara os seguintes: dan~ar num pé só, cair no
chao, levantar as pernas para cima, fingir ter queimado o pé no
fogo, apontar para o céu como a mostrar alguma coisa, olhar para
o fogo como se estivesse procurando algo dentro dele, fazer movimentos de coito, procurar piolhos nas cabe~as uns dos outros, procurar piolhos nos próprios pelos pubianos, etc.
Retirados os Hotxua, José Cadete colocou-se dentro de urna
roda formada por mocinhas e cantaram todos canticos referentes
ao jabuti. No centro desta roda estava a fogueira. José Cadete
cantava os mesmos canticos <liante de cada mocinha, pulando de
um lado para outro, no que era imitado pela mocinha diante da
qual estava.
No dia seguinte, bem cedo, Ambrosinho voltou a ocupar o
lugar em que estivera ao anoitecer do dia anterior, isto é, na beira
do pátio, voltado para o centro, justamente no caminho por que
tinha penetrado na pra~a o cortejo. Cantava ao lado de Krampéi. O menino Ayehi atirava batatas em quem se expusesse a sua
frente. As batatas eram fornecidas por Raimundo Agostinho, que
as tirava de um cesto. Os homens se reuniram atrás de Ambrosinho, que deu urna volta em torno do lugar onde estivera a fogueira, no centro do pátio, já apagada, e parou de cantar. Tinha
terminado o cerimonial.
Dois anos e meio antes de assistir a este rito, eu tinha anotado urna descri~ao sucinta do mesmo, que me foi dada pelo informante José Aurélio. O cerimonial a que assisti confirma a des-
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cric;ao, mas certos dados contidos na mesma ajudam a entender
como a prática do rito nem sempre se desenvolve exatamente segundo as normas estabelecidas. Assim, assegurou-me José Aurélio
que o indivíduo que corta tora deve ter o nome pessoal de Kratpe,
que na aldeia do Posto é um rapaz que adotou o nome civilizado
de Osias. Entretanto, geralmente quem corta as toras <leste cerimonial é Pedro Noleto, cujo nome pessoal indígena nao é Kratpe,
pois todos reconhecem sua excepcional habilidade em trabalhar em
madeira. Em 1971, vi o mesmo Pedro Noleto, ajudado por Raimundo Agostinho, derrubar a árvore destinada a confecc;ao das
toras Perti. No mesmo ano, na aldeia de Cachoeira, Diniz me disse
que o cortador dessas toras deve ter o nome pessoal de Potut.
Deve-se acrescentar que grande parte dos papéis rituais neste
cerimonial estao ligados a um nome pessoal e sao transmitidos com
o mesmo nome. Assim, aqueles que jogam as batatas nos outros,
os yóttóhukaperekate, devem ter o nome de Ayehi e de Pokrók
(José Aurélio acha que o indivíduo portador <leste último nome
é o yóttómekah1rekate, que, segundo urna outra informac;ao, é sinónimo do anterior). No cerimonial assistido vi, além disso, a participac;ao, como atirador de batatas, do menino Khetpéi. Também
aqueles que tiram a batata do cesto para entregá-la aos atiradores,
os yothórekateye devem ter nomes pessoais especiais. O mesmo
acontece com os Hotxua. Quanto a estes, <levo dizer que no cerimonial a que assisti eram todos do sexo masculino, com excec;ao
de urna mocinha, Téptlk. O nome dessa menina, entretanto, já
tinha sido usado por indivíduo do sexo masculino, pois constituía
um dos nomes do falecido cantador Antonio Pereira. Outros papéis
cerimoniais nao foram desempenhados, como o de Robré ( onc;a)
ou de Kukei (coruja do mito de Akrei e Kenkuna).
O chefe Pedro Penó me informou que os Txitamtxua ou Txikate sao os enviados d'os cac;adores que os mandam na frente, por
ocasiao do Perti, para auxiliar as mulheres a preparar tudo para
recebe-los. Tem os nomes pessoais Kratpe e Ayehi. O mesmo
informante, noutra ocasiao, disse que os Txi'kate tem os nomes
pessoais Ayehi e Pokrók e sao aqueles que atiram batatas durante
o rito. Segundo Valério, só os Txikate dizem as mulheres que
animais foram abatidos na cac;ada; e os portadores dos nomes Krai
e Kratpe exercem esse papel.
A origem do rito de Perti os índios explicam através de um
mito, que me foi narrado mais de urna vez. Em 27 de setembro
de 1963, Pedro Penó o contou da seguinte maneira:
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Antigamente todos os bichos falavam; as sementes de legumes
também falavam. Os índios de entao nao se aquietavam:
quando acabavam de botar ro~a, saíam para ca~ar. Uma vez
fizeram a ro~a, d~rrubaram, queimaram, plantaram e saíram
para o mato. Passaram-se uns tempos e enviaram um deles
para olhar o estado de toda a ro~a. Ele era mesmo entendido. Chegou, andou pela ro~a, quebrou duas espigas de milho e comeu. Reparou tudo. Viu uma casa de buriti bem
tapada e resolveu dormir lá. Arranchou, acendeu fogo, comeu
duas espigas de milho. Aí as batatas come~aram a festa. Eram
como gente. Havia vinte cojos (cestos) de batatas. Come~a
ram a cantar, jogando batatas. De manha terminou. Foram
correr com Perti. Ele escutou também a cantiga. Levantaram as toras Perti e chegaram (a aldeia). Estavam divididas
em Khoikareye e H arakateye. O índio viu tudinho o que fizeram. Entiio o milho veiQ /alar com o índio para ficar. Aí
o milho fez a festa dele também. Cortou tora grande, a tora
do milho. Fez a pintura do Katamye e do Wakmeye. Emplumou as toras. Emplumou também os que as levantaram
primeiro. Chegaram com as toras e terminou. Ao meio-dia
o rapaz foi embora. Foi buscar o povo. Quando chegou com
o povo, come~ou logo. Fez logo a festa da batata e depois
fez a do milho. Os índios guardaram a festa.

1

Em 2 de agosto de 1967, o mesmo Pedro Penó me tomou
a contar esse mito, mas nao exatamente da mesma maneira. Contou que foram duas as pessoas que os índios mandaram para olhar
as roc;as, ao invés de urna, como narrara anteriormente. Nesta
versao, a casa em que os dois se abrigam fica, claramente, dentro
da aldeia. Nela nao se registra que o milho tenha pedido aos dois
índios para também assistirem a sua festa, mas no seu final diz
que o povo da aldeia, depois de retomar para a mesma, fez a
festa de Perti, mas antes fizeram Póhitxe, que também tinham
aprendido com os legumes.
Diniz, chefe da aldeia de Cachoeira, contou urna versao um
pouco mais longa, que vou deixar registrada aqui, ainda que canse
um pouco o leitor, devido a certos detalhes que nao percebi ao
observar o rito:

Os índios plantaram ro~a e saíram para o mato. Ninguém
ficou em casa. Passaram trés meses jora da aldeia, comendo
buriti, macaúba, bacaba, cafando. Mandaram um txikate. O

194

...

'

..

CAP . IV -

RITOS DO CICLO ANUAL

governador lhe disse: "Agora voce vai ver se nossos legumes
já estiío maduros. Era um homem maduro (da idade do informante, uns 45 anos). Ele foi. Já era tarde; neg6cio de
tres horas da tarde. Já eslava perto da aldeia. Batata, melancia, ab6bora, inhame, estavam gritando. Viraram gente.
Ele foi indo, indo e chegou as casas. "Quem é que está fazendo zoada aí na aldeia?", pensou ele. As batatas estavam
como puro índio, enfeitadas com pau-de-leite, urucu. As batatas roxas eram homens roxos. As cunhiis eram mulheres
bonitas. Entiío ele ficou na casa, vendo. O jogador de batata,
e Hotxua eslava atrás. E batia em outro. O cantador estava
com maracá. "Que gente é essa", disse o portador (txikate).
As batatas: "Quem é esse homem?" Outra disse: "E vovo
(kederéJ que está aí." Todas as batatas o cumprimentaram.
E convidaram: "Por que voce demorou? Se voce chegasse antes, teria visto a festa desde o comefo. Mas, quando terminarmos, vamos explicar tudo direitinho. Agora, vovo, vocé
quer ver o povo? Ninguém faz nada, pode acompanhar, para
assistir e contar para os outros." O velhinho (o informante
tinha dito anteriormente que era da idade dele) ficou com
medo. E nao foi. Niío saiu de casa. As batatas deram a
volta e caminharam para o pátio; já de tardezinha, neg6cio
de cinco horas. O mondador convidou: "Agora os parentes
de Hotxua viío fazer fogueira no pátio; mae de Khro também vai fazer fogueirinha." Havia tres fogueiras: dos Hotxua
- a maior - do Pertxo e do Khro. As batatas pararam.
S6 o cantador com o maracá. Os Hotxua se pintaram com
toá na cara, no peito. Era pinta como de on~a, mas pinta
branca. Os Hotxua vieram. Eram uns dez. Come,·aram a
brincar ao redor da fogueira. O cantador, de maracá, foi na
frente deles. E brincaram até terminar e foram para o ponto
de onde saíram. Foram outra vez. Brincaram assim umas
cinco ou seis vezes. Aí pararam. As batatas come~aram outra
vez a bater em outras. Quando foi de manhii, aí o cantador
e todos se reuniram; nao jogaram mais batata. Deram a volta
no pátio a partir do nascente, retornando ao ponto de partida.
As batatas contaram o come~o. O che/e das batatas contou:
''Agora, vovo, faz assim. O cortador de tora da batata nao
fala com ninguém. Quando a batata estiver madura, corta
as toras e depois vai ao pátio contar para o governador: 'As
toras já estiio prontas. Agora voce vai dizer para o povo para
achar genro, os namorados. E viio acertar para fazer berubu.

PERTI

ou

YÓTYÓPI

195

Pais da mofa trocando com pais do rapaz. A í todos saem
para o pátio e combinam a chegada da cafada.' O governador
dá cinco dias de prazo. O povo se espalha para ca~ar. Antes
dos homens chegar.em do mato, as cunhiís ajuntam um montiio de batatas. O governador diz assim: 'Hoje voces viio ajuntar lenha, pedra, folha de bananeira, para fazer berubu e amanhii viio tocar o moquém para assar o berubuzao. De tarde
cobrir com terra.' Depois de cantar, o cantador sai para o
pátio e vai cantar com txi no meio do pátio. Os Hariikateye
viio na direfiio do lugar onde estiio as toras, mas param nas
casas. De manhií, os Hariikateye viio na frente e os Khoikateye, depois; e o cantador leva o tx'i. E a miie daquele que
bate com batatas leva duas batatas. Quando chegam lá, os
Hariikateye ficam embaixo e os Khoikateye, em cima. O cantador vai cantar; niio vou explicar, porque é baixo, ninguém
escuta. Depois que cantar com o txi, viio colocar os meninos miúdos em fila· e tirar um que tem for,a , que corre
muito, que pode com tora pesada. Este homem (o cantador?)
vai experimentar os meninos, o penis, o prepúcio, se está mole
ou se está siio ainda. Se for sao ainda, niio mexe. Se for mole,
o homem dá socos nas duas coxas do menino e o manda roer
casca de pau linheiro que estiver por perto. E manda as meninas roer casca de pau. Depois apanha batata e dá para
o atirador; e um fica na frente - é um Wakméye. M'a.s o
atirador niío bate niio, joga para o lado. Depois Katamye
fica na frente. Joga, mas niio bate. Aí o cantador canta mais
urna cantiga e termina. E os Hariikateye ficam com urna tora
e os Khoikateye ficam com outra e correm urna distancia
como daqui na casa vizinha e deixam cair as toras no chiio
e trocam as toras. E chegam a aldeia e as deixam cair no
meio do pátio. E lá mesmo tiram um Póhikré, Y eyeye, Pikaiko, Hené e Wererékukre. Pikaiko vai sair primeiro, quando se jogam as toras no meio do pátio. Depois Y eyeye. Depois, Póhikré. V iio dar a volta na aldeia. O Wererékukre vai
cortando os berubus que viio passando. Quando acaba, os
Khoikateye viio para oeste e os Hariikateye viio para o nascente. Um Hariikateye sai e vai gritando e os demais Hariikateye viio batendo com os pés no chiio. Os Khoikateye viio
também. E se encontram no pátio. Batem com os pés no
chiio e acaba."
A primeira vista, esse mito pouco nos diz sobre o rito de
YótyopI, urna vez que simplesmente exp(>e a maneira de fazer a
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cerimonia. Mas ele_ nos oferece certos elementos valiosos para se
entender o Yótyopi quando o comparamos com outros ritos, o
que farei mais adiante neste capítulo.

16 . O.

t

Katxetkhrého

Nunca assisti a este rito, mas tenho informa~es fragmentárias sobre o mesmo. Embora Valério tenha assegurado que se
corre com essas toras antes do Pohiyókróu, portanto no início da
estac;ao chuvosa, tres outros informantes dizem que se trata de
um rito do fim da estac;áo chuvosa. Entretanto, os Krahó nao
mais o realizam. O termo Katxetkhrého é constituído de katxet
( algodao), khré ( oco, orificio) e ho ( cabelo, pelo). Sáo toras pequenas, macic;as, de pouco mais de um palmo de comprimento,
envolvidas em hélice por um fio de algodáo. Valério diz que também sao ornamentadas com penas, e que as pequenas toras sao
cortadas pelos Wakmeye. A corrida é disputada pelas metades
Wakmeye e Katamye. A corrida termina no pátio da aldeia. Em
seguida, qualquer membro de quaisquer das duas metades toma
um txi" e o sacode acima da cabec;a de um membro da metade
oposta. Este toma o txi" e vai sacudí-lo sobre a cabec;a de outro
da primeira metade e assim por <liante.
Ambrosinho apresentou também mais um detalhe deste rito.
Cada homem finca seu arco na porta de sua casa e danc;a em
torno. Depois espeta seu arco mais adiante, no caminho radial,
e torna a danc;ar. E vai fazendo assim até que todos os homens
se reúnam no pátio.
Nao sei dizer até que ponto as toras Katxetkhrého estao associadas ao ciclo de crescimento do algodao. Este vegetal é plantado em pequena quantidade, tanto atrás das casas da aldeia como
na roc;a. Ao se abrirem as covas para o arroz, semeia-se também
o algodao. E plantado por volta de janeiro e colhido mais ou
menos em junho.

17 . o.

Algumas

considera~oes

Tentei, neste capítulo, apresentar os ritos ligados ao ciclo
anual numa certa ordem, na seqüencia cronológica em que sao realizados, desde o início da estac;áo seca até o final da estac;áo chuvosa. A seqüencia que apresentei é aproximativa, urna vez que,
para certos ritos, as informac;óes sao deficientes.
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E muito difícil ordenar esses ritos segundo o seu conteúdo,
de modo a obter urna classificac;ao. Toda vez que penso ter isolado
um grupo desses ritos por apresentarem algumas características comuns, logo percebo que um deles dispóe também de um elemento
em comum com ritos que parecem formar um outro conjunto. E
praticamente impossível definir classes de um modo preciso.
Talvez se possa incluir num primeiro grupo os ritos de Wakmeti e Katamti, 4ue sáo complementares e opostos. Sao complementares porque, enquanto um dura toda a estac;áo seca, o outro
cobre toda a estac;áo chuvosa, fazendo desse modo que os Krahó
vivam num período ritual ininterrupto. Por outro lado, se opóem
devido a outras características: os pares de toras sao cortados por
membros de metades que se opóem, .u m tem pinturas vermelhas
e o outro as tem pretas, num o comprimento é mais curto que o
diametro e no outro essa relac;ao se inverte; o Wakmeti é "morto"
de manhá, enquanto o Katamti, ao entardecer.
Assim como podemos agrupar Wakmeti e Katamti por oposic;ao, talvez seja possível fazer o mesmo com as corridas de Ró?ti e
Hodré. O primeiro par de toras corre logo no início da estac;ao chuvosa, de manha bem cedo; sao toras compridas, de uns seis metros,
que se arrastam no chao; o Hodré corre alguns dias depois, no fim

da tarde, constituindo um par de toras tao pequenas que podem
ser levadas na palma da mao. Em ambas as corridas urna tora
é deixada na periferia da aldeia e a outra é jogada no centro;
em ambas, as toras sao cortadas pelos Katamye. Talvez se possa
dizér que os Krahó, no início da estac;áo chuvosa, desde o Apinuré-Hokhi'yere até o Pohiyokróu vivam um ciclo anual reduzido
a uns poucos di as : de fato, no mesmo día em que se realiza o
Apiniíré-Hokhi'yere, os Krahó comec;am a correr com toras Katamtí, o que indica que entraram na estac;áo chuvosa; entretanto,
uns poucos dias depois, quando realizara o Pohiyókróu, logo de
manhá cedo, os Katamye entregam ritualmente o machado aos
Wakmeye, numa cerimonia quase igual aquela com que se inicia
a estac;áo seca; e no fim da tarde do mesmo dia, os Wakmeye
entregara a administrac;ao da aldeia aos Katamye, que ficam com
ela enquanto durar a estac;áo chuvosa. Note-se que o Ró?tí corre
días antes ao da entrega do machado, enquanto o Hodré corre
depois da entrega do mesmo, como se um estivesse na estac;áo
chuvosa e outro na estac;áo seca, muito embora, na realidade,
ambos já estejam na chuvosa. Mas por que essa reduc;áo do ano
a uns poucos días? Os Krahó consideram a metade Wakméye as\

198

CAP. IV -

RITOS DO CICLO ANUAL

ALGUMAS CONSIDERA<;ÓES

199

sociada ao dia e a esta~áo seca, enquanto a metade Katamye, a
noite e a esta~áo chuvosa. Desse modo, fazem urna certa correspondencia entre o ciclo anual e o ciclo diário. J:: bem possível que
esse "ano minúsculo" que os Krahó vivem talvez idealmente devesse ser reduzido a um dia, nao o sendo provavelmente devido
a profusáo de ritos que se realizam nesse período. Dada a exigüidade de informa~oes, nada posso dizer sobre a existencia de
um "ano minúsculo" no início da esta~ao seca. Mas há urna segunda explica~áo: se os Katamye tomassem a administra~áo da
aldeia logo no come~o de outubro, bem no come~o das chuvas,
e a entregassem aos Wakmeye pelo come~o de maio, os primeiros
teriam um período de administra~áo maior do que os segundos.
Mas, fazendo-se a entrega da administra~ao aos Katamye no rito
de Poh'iyokróu, que ocorre as vezes quase um mes depois do Ap'inüré-Hokhi'yere, essa diferen~a é corrigida ou, pelo menos, diminuída.
Em quatro dos ritos descritos neste capítulo, o:; homens solicitam as suas irmas e outras parentas consangüíneas que lhes fa~am paparutos, dando-lhes carne para a confec~ao dos mesmos,
paparutos esses que dividem no pátio entre os membros de suas
classes de idade, comendo urna parte e levando o restante para

os personagens denominados Hotxuaré, encarnados por meninos
com o rosto pintado com desenhos em branco; tais personagens
constituem urna varia~ao do Hotxua, personagens também de rosto
pintado de branco que fazem brincadeiras em torno da fogueira
no rito de Perti. Tenho também urna informa~ao de que as toras
Perti, Txeikhré, Perteré e Hamaho eram todas chamadas 'Pere
(tronco) . Disseram-me ainda que, com exce~ao do Perti, em que
se faziam presentes os Hotxua, todos os 'Pere eram marcados
pelos Hotxuaré. Quanto aos paparutos que se fazem para o rito
de Perti, eles se distinguem daqueles dos ritos com que o estou
comparando pelo seu tamanho: sao paparutos grandes, de um metro ou pouco mais de lado. Além disso, esses paparutos nao sao
feítos pelas parentas consangüíneas de todos os homens adultos,
mas apenas pelas moradoras da casa de origem de noivos ou noivas, casados ou casadas sem filhos. Esses paparutos nao se destinam a urna refei~ao na pra~a, entre companheiros de classes de
idade, mas a serem trocados entre os familiares desses noivos ou
jovens casados. O ato de atirar batatas contra os homens que nao
desempenham nenhum outro papel no Perti parece corresponder
ao ato de atirar flechas rombudas no Póh'ipr'i, entre membros das
metades de idade apostas, embora oeste último rito os golpes se-

as casas em que moram. Tais ritos sao o Ap'inüré-Hokhi'yere, o

jam recíprocos, enquanto naquele nao. O Perti ainda se assemelha

Poh'ipr'i, o Perteré e o Txeikhré. Todos eles, tendo em vista a participa~ao das classes de idade, sáo marcados pela presen~a das metades Khoikateye e Harakateye. Os tres últímos desses ritos ainda
parecem ter mais urna característica em comum: em todas as vezes
que a eles assisti realizou-se em seguida o Hamaho (cap. 111, 11. 0).
Entr~tanto, esses ritos, com algumas características em comum, distinguem-se em outras, como por exemplo, a ocasiao em que cada
um deve ser realizado. O primeiro marca a entrada na esta~ao
das chuvas; o segundo tem lugar quando o milho está seco; o
terceiro, vi-o realizado em ambito da esta~ao chuvosa, mas sem
urna data precisa; o quarto, algumas informa~óes, sem apoio unanime, o situam logo depois do plantio da batata-doce.
Há um outro rito que apresenta também algumas semelhan~as
com os quatro ritos de que acabei de falar, embora seja menor o
número de características comuns que tem com eles: é o Perti
ou YótyópL De fato, neste rito também estáo presentes as metades Khoikateye e Harákateye. Há informa~áo de que depois
dele também se realiza o Hamaho, mas isso nao ocorreu nas duas
vezes em que o assisti. Depois da realiza~áo do Txeikhré surgem

ao Perteré e ao Txeikhré, pelo fato dos homens cantarem na véspera da corrida, no pátio, voltados para o local de onde partirao
os corredores; esses canticos sao os mesmos nestes últimos ritos,
mas diferem naquele. Além disso, nesses tres ritos, sao sempre
os Harakateye que saem primeiro na dire~ao do local onde estao
as toras, para iniciar a corrida.
Mas o rito de Perti tem também algo em comum com o Póhiyókróu, o Póh'ipré e o Pohi'pri', urna vez que todos eles estao, sem
nenhuma dúvida, associados a lavoura. Estes tres últimos se associam ao milho e aquele a batata-doce. J:: interessante notar que em
todos eles se atira alguma coisa: no Póhi'yókróu, petecas de milho;
no Póh'ipré, feixes ou espigas de milho ( depois da corrida de
Póhi'txe) ; no Póh'ipr'i, flechas embotadas com petecas de milho;
no Perti, batatas. J:: também digno de nota que, no primeiro,
aquilo que se atira nao é utilizado como projétil contra outras
pessoas, diferentemente do que acontece nos tres últimos. Além disso, o primeiro é um rito que se realiza no plantío, ou pouco depois,
.
enquanto os outros tres se fazem na colheita, ou pouco depo1s.
Portanto, talvez seja possível associar os ritos ligados a colheita
\
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com a agressao e os ligados ao plantío com a ausencia da mesma.
Qual seria a razao disso? E possível que esses ritos expressem o
tipo de sentimento que preside as atividades agrícolas em cada período do ano. A derrubada e o plantío sao tarefas árduas, que
exigem colaborac;ao entre parentes, entre membros da mesma metade, entre os habitantes da mesma aldeia. Por outro lado, a
colheita parece favorecer os pedidos, a inveja e a cobic;a daqueles
cujas roc;as produziram pouco ou que simplesmente, por um motivo ou outro, deixaram de cultivar. No passado, provavelmente,
era um período de perigo, urna vez que a aldeia estava sujeita a
ser atacada por representantes de tribos estranhas para se apropriarem de seus géneros. Durante a colheita, pois, os indivíduos
estavam sujeitos aos pedidos importunos de seus parentes e de outros companheiros de aldeia e sujeitos ao ataque externo, e isso
se refletiria coerentemente nos atos de agressao dos ritos. Talvez
se possa mesmo se estender essa interpretac;ao aos ritos de dádiva-agressao descritos no capítulo anterior (cap. III, 5 . O). De fato,
a saída para a coleta de frutos ou para cac;adas devia levar muitas
vezes ao choque com grupos estranhos. Além disso, nem todos
estavam em condic;oes de sair para essas atividades, o que, certamente, também gerava pedidos daqueles que nao haviam conse-

de posse das informac;oes sobre os ritos de reclusao, deixarei essa
comparac;ao para as conclusoes finais.
Ao deixarem cair no pátio as toras Perteré e Txeikhré, ouve-se os índios entoarem os mesmos canticos ligados a chegada das
toras Pohlyokróu ao pátio. Isso nos leva a perguntar sobre o que
há de comum entre esses tres ritos. Algumas informac;oes ligam
o Txeikhré ao tempo em que a batata-doce está brotando. Isso
explicaria sua associac;ao ao Pohlyokróu como um rito ligado ao
plantío. Mas alguns negam essa ligac;ao e colocam a realizac;ao
do Txeikhré como sendo posterior ao Perti. Há informac;ao de
que o Perteré, nao o que presenciei, mas o realizado a moda dos
Krahó, e que nao mais se executa, vinha depois do Txeikhré. Isso
colocaria o Txeikhré e o antigo Perteré coi:no anunciadores da estac;ao seca. Seja por urna associac;ao ao plantío da batata, seja
por anunciarem a estac;áo seca, quando se desenvolverao as atividades de broca e de derrubada, que exigem colaborac;ao, esses ritos
acentuam as relac;oes entre·· paren tes consangüíneos (as parentas
consangüíneas fazem paparutos para os homens) e entre os membros da mesma classe de idade, que f azem urna refeic;ao comum
na prac;a. Há o problema do Pohlpr'i, que apresenta ao mesmo
tempo a confecc;ao de paparutos por parentas consangüíneas e re-

guido carne de ca<;a ou certos frutos do período.

fei~ao

O mito com que os índios explicam a origem do rito da colheita da batata-doce e também da colheita do milho faz referencia a expedic;ao de cac;a e coleta que os Krahó realizavam logo
depois do plantío. Depois de uns meses, mandavam um ou dois
homens as roc;as para verificarem se os géneros cultivados já estavam em condic;oes de serem consumidos. Se estivessem, os índios
retornavam a aldeia. Por certo, era ao retornar a aldeia que realizavam os ritos ligados a colheita do milho e da batata. E muito
provável que essa expedic;ao se fazia por dois motivos: o primeiro
seria a carencia de alimentos que deveria caracterizar esse período,
pois as provisoes agrícolas da colheita anterior já deviam estar esgotadas; o segundo, creio eu, é que a expedic;ao constituía urna
maneira de evitar que as roc;as cujos produtos amadurecessem primeiro fossem assaltadas, dada a fome, por aqueles que nao eram
seus proprietários. Esse abandono dos terrenos semeados por alguns meses leva ao estabelecimento de algumas semelhanc;as entre
os vegetais cultivados e os jovens em reclusao, o que se reflete
em alguns elementos dos ritos ligados ao plantío e a colheita. Como
o leitor só poderá perceber essas semelhanc;as depois que estiver

metades, de outro. Mas o Póhlpri: se faz algum tempo depois da
colheita, quando o milho já está seco; depois de seco o mÜho
comum nao é mais consumido, apenas o milho branco, que é
guardado para alimento dos indivíduos em resguardo. Assim, o
Poh'iprl ocupa urna posi<;ao intermediária entre a colheita e o início
da estac;ao seca.
Essa associa<;ao da violencia com a colheita, a cac;a e a coleta,
é um tanto vaga e depende de mais informac;oes sobre certos ritos.
No que tange aos ritos agrícolas, de qualquer modo, essa violencia
parece caracterizar os dois últimos ter<;os da estac;ao chuvosa.
No que tange as relac;oes de parentesco, é possível dividir
alguns dos ritos descritos neste capítulo em dois grupos. O primeiro seria constituído por aqueles ritos em que há urna indica<;ao
de solidariedade entre parentes consangüíneos e também entre os
membros da mesma classe de idade: Aplnuré-Hokhi'yere, Pohlprl
( apesar de marcado pela hostilidade entre metades de idade, também), Perteré e Txeikhré. O segundo engloparia aqueles ritos que
distinguem os afins efetivos dos afins potenciais: o Perti ( quando
apenas as casas ligadas por noivado ou matrimonio recente tro-

"Í

comum das classes de idade, de um lado, e a agressao entre
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cam paparutos entre si); o Wakmeti e o RópyópI (estes dois últimos em que a mulher ou o homem recebem alimento preparado
na casa de seus paren tes afins efetivos para fazerem troca). Isso
mostra que as rela~óes de parentesco nao se restringem aos ritos
descritos no capítulo anterior, mas continuam a ser expressas também em outros, como os associados ao ciclo anual. Estes ritos
mostram também que as rela~oes de parentesco expressas ritualmente nao sao apenas a solidariedade entre consangüíneos e a menor solidariedade entre afins: indica a existencia de um terceiro
tipo, a solidariedade entre os afins que sao os afins efetivos, isto
é, aqueles ligados realmente por um ou mais casamentos.

CAPÍTULO V

RITOS LIGADOS Á
1 . O.

'

t

..

INICIA~AO

Preliminares

Seria pouco satisfatório aplicar o termo "ritos de inicia~ao"
as cerimonias que serao descritas neste capítulo, por várias razóes.
Em primeiro lugar, a reclusao do jovem apenas urna vez num desses ritos nao lhe dá o status de adulto. Sao vários os ritos em que
o jovem é colocado em reclusao e, além disso, fica recluso mais
de urna vez no mesmo rito: ~ Em segundo lugar, em tres desses ritos
um grupo de jovens de urna mesma faixa de idade é colocado em
reclusao, mas em outros dois apenas dois jovens ficam reclusos,
nao sendo necessário, pois, que todos passem por eles. Em terceiro lugar, em alguns dos ritos a serem descritos, nao há jovens
em reclusao; nao obstante, esses ritos contero urna série de símbolos que os associam intimamente aos outros em que a reclusao
se efetua. Foi devido a semelhan~a entre os seus conteúdos simbólicos que agrupei estes ritos num mesmo capítulo. Como esse
conteúdo associa todos eles aqueles ritos em que realmente há
reclusao de jovens, chamei a todos de "ritos ligados a inicia~ao".
Nimuendaju ( 1946: p. 170) mostra como entre os Ramkokamekrá os ritos correspondentes aos que descreverei se realizam
numa certa ordem, formando um ciclo.
provável que no passado os Krahó tivessem um ciclo semelhante. Hoje, entretanto,
nao há possibilidade de reconstituí-lo, inclusive porque os Krahó
nao mais realizam alguns dos ritos que deveriam f azer parte de
tal ciclo.
Em suma, um indivíduo Krahó passa, como recluso, por vários
ritos dos que serao aqui descritos, repetindo mesmo algumas vezes
sua participa~ao em alguns deles, e só se torna isento dos mesmos
quando lhe nasce o primeiro filho.
pois, o nascimento do primeiro filho que realmente coloca o indivíduo num outro estágio
de idade.

.e

.e,
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Ikhréré

Os Krahó nao mais realizam este rito. Em 1965, um informante da aldeia do Posto, José Aurélio, assegurou ter sido um
dos que ficaram em reclusao no último Ikhréré. Após a realiza~ao
do rito, os jovens reclusos foram distribuídos em duas classes de
idade : na Pró?tikham ficaram os mais velhos; na Kupakham, os
mais jovens. Dos homens citados como distribuídos nessas classes
de idade, dentre os que cheguei a conhecer, todos parecem .ultrapassar os quarenta anos de idade. Como o informante afirmou
qne na época da realiza9ao do rito tinha idade equivalente a um
certo rapaz que aparentava 15 anos, posso calcular que o último
Ikhréré da aldeia teria acorrido por volta de 1940. Promoveram
o rito os já falecidos Ambrósio, Vicente Magro e Raimundinho.
No tempo do chefe Balbino, segundo o mesmo informante, r.ealizava-se o Ikhréré na aldeia de Cabeceira Grossa ( atual Cachoeira),
mas se tratava da versao Canela deste rito. O chefe de aldeia
Pedro Peno opina que os índios nao fazem mais o rito de Ikhréré
porque nao há mais luta entre as tribos indíge~as. O Ikhréré se
realizava outrora para tornar grandes os meninos, para fazer a
popula<;áo "render". Assim, havia sempre gente suficiente para
lutar. Segundo Antonio Pereira, o último Ikhréré foi realizado ~m
Pedra Furada ( atuais aldeias do Posto e Pedra Branca) por Chico
Cornélio e Mané Velho; nao sei se foi a mesma realiza~áo a que
se referiu José Aurélio ou se outra.
Logo que se iniciava o rito eram escolhidos os dois Ikrarikate, isto é, os dois jovens mais velhos que caminham na fre~te
dos demais reclusos, o Ikaponkate, isto é, aquele que cerra a fila
dos jovens, e as duas Ikhrérékahai, isto é, duas mo9as que ficam
associadas aos rapazes reclusos. As mulheres entravam nas casas
das maes desses jovens distinguidos por papéis especiais e se apropriavam de todos os objetos que encontravam, o que parece urna
espécie de grande Am'txire (cap. 11, 2 . O) a revelia. Os jovens
reclusos eram encerrados em quartos especialmente construídos
para eles em suas casas maternas. Os meninos participantes que
eram moradores numa só casa se encerravam no mesmo quarto.
Os meninos assim encerrados eram chamados de kotamtxua, isto
é, "itamtxua da água". Nao sei dizer exatamente quanto tempo
ficavam reclusos os jovens. Mas durante este tempo eram superalimentados, de modo que, quando saíam, estavam grandes, bonitos
e gordos. Era preciso que as ro~as fossem grandes para que houvesse alimento suficiente para os kotamtxua. O quart.o de reclusáo
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possuía um corredor que conduzia a urna privada; tinha também
urna porta que dava para a parte posterior da casa, onde o rapaz
tomava banho. Dessa maneira, o jovem recluso nao se afastava
de jeito nenhum de s.eu quarto, nem mesmo para banhar-se ou
satisfazer as necessidades fisiológicas. A água para o banho, o
alimento, eram entregues ao jovem por pessoas velhas, a~ únicas
que podiam ve-lo. As pessoas que viam o recluso deviam ser
indivíduos que nao copulassem, pois de outro modo o rap~z nao
engordaría. Todos os días o Ikrere mehim kokate ( ou. hike.kate?)
dava dois gritos muito longos: hooooo! hooooo! Esses gntos se
ouviam de manha, durante a corrida de toras e de tarde. Quando
ouviam tais gritos, os rapazes reclusos nao podiam nem se mexer.
Os reclusos eram banhados com o suco de abóbora.
No dia que deviam deixar a reclusao, cobria-se o corpo dos
rapazes com penas. Cada rapaz dava a volta a aldeia nos ombros
do homem que lhe havia dado o nome. Os rapazes ficavam uns
dois dias no mato para qoe as penas coladas em seus corpos se
desprendessem. Eram em seguida pintados com jenipapo. Deviam
entao participar de urna corrida com toras grandes e molhadas
com água. Os Ikrarikate, um Khoikateye e outro Harakateye, eram
os primeiros a levantá-los.

As corridas de toras que se realizavam durante este rito eram
disputadas pelas metades Khoikateye e Harakateye.
Só depois de passar pelo rito do Ikhréré é que o rapaz se
c;:¡sava.
O velho Gabriel, da aldeia do Posto, associou claramente o
mito dos heróis Akrei e Kenkuna ao rito de Ikhréré, tal como fazem os demais Timbíra (NIMAENDAJU, 1~46: p. 179). Messias,
em 27 de outubro de 1963, me deu urna versao desse mito, que
apresento nas linhas seguintes:

Duas grandes aves, Hekti (um grande gaviao) e Kukei (urna
grande coruja) estavam apanhando muitos habitantes da aldeia. Estes se cansaram e caminharam na direfao do céu;
fizeram urna escada, encostaram no céu e todos subiram. O
avó e a avó de A krei e Kenkunií se atrasaram e encontraram a
escada derrubada pelos que já tinham ·subido. O velho tentou
em vao suspender novamente a escada. Desistiu e voltou para
a aldeia. A velha chorava muito, com pena de sua filha, miie
dos meninos Akrei e Kenkuná, que• o grande gaviao tinha
pegado. O velho ficou imaginando. Entao ele foi ca~ar, os
meninos foram passear em outra direfao e a velha ficou em
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casa. Uma perdiz estava cantando. Entáo Kenkunii perguntou a avó: "Ei, fii, me diz o nome do bicho que está cantando." A avó lhe disse. E Akrei e Kenkunii foram atrás
da perdiz. Kenkunii disse ao irmiio: "Olhe, fique aí quietinho, que eu vou só." E foi até perlo da perdiz, espantou-a,
mas ela niio quería voar. Entáo ele a matou. Apanhou a
perdiz e foi mostrá-la para a avó: "Olhe, vovó, náo chore
niio, a perdiz niio quería voar e entáo nós a matamos; está
ai." E/a respondeu: "Oh, meu neto, este bicho, quando é
espantado, vai muito longe; porém, náo foi,' ta/vez estivesse
doido." O neto respondeu: "Náo, é porque náo presta para
voar." A avó continuou chorando e, de tarde, o velho chegou,
sozinho, correndo com tora, . gritando: "Hou, hou, hou!" O
velho entáo foi encher a cabafa com água para a casa e apanhou a carne da cafa que tinha matado. A noite passou e
o velho saiu outra vez para cafar, pois ninguém cafava para
ele. Uma ema estava roncando perto da aldeia. Akrei perguntou outra vez a avó que bicho era aquele (o in/ormante
dissera anteriormente, no episódio da perdiz, que fora Kenkunii que perguntara). E a avó disse que era ema: "Niio,
meu neto, essa ema vocé niio encontra perto niio, porque ela
enxerga muito bem e co"e muito." E os dois irmiios foram.
Kenkunii disse a Akrei: "Agora vocé fica aqui e eu vou reparar a ema." Akrei ficou olhando e Kenkunii foi. A ema
náo corría, levantava e caía, levantava e caía, e Kenkunii a
matou. E a levou para a aldeia. A avó continuava chorando
com pena da filha dela. E perguntou: "Escuta, como foi que
vocé a matou?" "Nós matamos assim: nós saímos perta e
espantamos e ela niio podia correr, levantando e caindo, e entiio nós matamos." E a avó respondeu: "Oh, essa ema, quando o pessoal a espanta, ela corre muito; parece que eslava
doida e aí vocé matou; podia voce deixar." "Nao, porque
nós saímos pertinho e niio podia correr e entáo nós matamos."
Entáo Kenkunii perguntou ao irmiio: "Akrei, vamos banhar?"
O outro respondeu: "Vamos." E foram; cada um levando
urna cabafa. Chegaram a fonte e repararam ribeiriio acima.
E Kenkunii disse: "É, nós fazemos assim para crescer depressa." E o outro respondeu: "Está bem." Olharam para
cima e para baixo e acharam lugar bom e aí ficaram dentro
d'água. O velho chegou da ca~ada, sozinho, correndo com
tora. V oltou para apanhar o animal que tinha matado e perguntou: "Oh mulher!" "Oi!" "Onde estao nossos netos?"
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"Meio-dia /oram para a /onte e niio vieram mais." E o avo
foi procurá-los. Procuro u na direfiio abaixo e ai os encontrou.
lnquiriu-os e Kenkuna respondeu: "Eu estou aqui, porque minha avó está chorf:lndo; eu estou imaginando." E mandou o
avo fazer uma cama bem feita dentro d'água mesmo. o avo
fez jirau, fez cerca para a água nao o levar para baixo, fez
barraquinha pequena. E disse: "Olhem, meus netos, voces
fiquem aí quietos." E eles ficaram quietos. Dois días depois,
o avo veio /hes deixar alimento: batata, inhame, abóbora verde. E derramou o suco da abóbora por cima deles, para
ficarem gordos. E Akrei e Kenkunii ficaram quietos, deitados
na cama. O avo andava cafando todo dia para lhes dar de.
comer, a fim de crescerem logo . . E lhes dava alimento, dava
alimento. . . Depois de vinte dias, foi repará-los e já estavam
gordos. E depois de· mais trinta dias, foi repará-los e Kenkunii já estava grande demais; Akrei estava menos. Entiio Ken-·
.kunii lhe disse: "Olhe, ~ meu avo, eu vou lhe pedir para me
fazer um kopó (borduna em forma de espada usada pelos
antigos Krahó). O avo fez o kopó de Kenkunii e depois passou a fazer o de Akrei e já estava para acabar, quando dormiu. Le'CJantou, acabou de faze-lo e foi construir uma casa
debaixo (do ninho) do gaviiio (Hekti). Entiio, antes da madrugada, os dois irmiios entraram nesta casa. Entiio Kenkunii
disse: "Voce fica quieto, Akrei, pois eu é que vou matar essa
ave, porque eu sou mais velho -do que voce. Quando amanheceu, o gaviiio chegou, trazendo um homem do grupo Wakokemehoye. E o pos no ninho. Pouco depois, Kenkunii saiu
e gritou: "Pa, pa, pal" E o gaviiio tentou pegá-lo, mas niio
pode, porque Kenkunii correu para a casa. E assim Kenkunii
fez muitas vez.es até o gaviiio se cansar, sem poder mais voar
e pousar no chiio. Entiio Kenkunii o matou com o kopó jeito
por seu avo. Akrei e Kenkunii levaram o gaviiio para os avós;
amarraram-lhe as asas e os pés, penduraram-no no kopó e
assim o levaram. A avó saiu e foi tirando as penas dele,
que foram se transformando em gaviiio, periquito e todo passarinho. Depois parece que moqueou o gaviáo (mas o informante niio sabe). Entiio Akrei pediu: "Meu avo, fafa uma
casa por debaixo da coruja (Kukei). E o avo a fez também.
De madrugada, os dois irmiios /oram e, ao chegarem a casa,
Akrei falou: "Olhe, Kenkunii, eu vou matar este porque voce
já matou o outro." "Niio, Akrei, eu estou vendo que voce
niio presta niio, eu mesmo vou." "Niio, eu vou também, seniio
vocé mata todos os dois." E Akrei náo deixou e· tomou conta
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da porta da casa. De madrugadinha, Kukei veio gritando:
"K'i'i'itl" Entro u no buraco da pedra, lá em cima, e ficou. E
Akrei estava discutindo com o irmáo: "Nao, eu vou primeiro." "Nao, vocé fica quieto porque vocé nao sabe ainda."
"Nao, eu sei." Aí Akrei gritou para a coruja. Esta veio e
só com o vento das asas atirou-o pela porta da casa a dentro.
E Kenkuna lhe disse: "Akrei, vocé aquieta, eu mesmo vou."
"Niio, eu mesmo quero matar." E acrescentou: "Nii.o, eu mesmo vou, nii.o tem nada nii.o." Ai ele saiu outra vez, gritou e
voltou, até que a coruja cortou-lhe o pesco90. Entao a coruja pousou lá na sua toca. Kenkuna chorou com pena do
irmii.o. E imaginou: "Eu vou morrer, porque niio quero ficar
sozinho." Aí Kenkunii saiu da casa, mas a coruja niío veio,
só ficou olhando. E entrou na toca. Kenkunii apanhou a
cabe9a de A krei e a pós num galho de pau (árvore) e trouxe
a carne (o corpo) para debaixo da casinha. Pos palha por
cima, para os urubus nao comerem. Entao K enkuná imaginou: "Niio, eu nao posso voltar para meu avo mais nao, vou
sair por ai." E caminhou, xingando todos os animais que
encontrava: "lho, iho, ampó kupe ma ka apupok tomo (Em
que bicho vocé está pondo fogo)?" A seriema estava f azendo
fumara para ca9ar calanguinho (vedré, aipruré) na chapada.
Kenkunii. fez a mesma pergunta e a ema respondeu: "Eu me
chamo ema, eu estava botando fogo por causa da fruta do
pati da chapada." Ele caminhou e encontrou a raposa, que
estava pondo fago. Fez a mesma pergunta e ela respondeu:
''Eu me chamo raposa e ando botando fago atrás de rato."
E Kenkunii. chegou a aldeia dos Wakokemehoye (note-se que
wako significa "quati"). Chegou a fonte da aldeia e se escondeu, com medo de seus habitantes. Os Wako correram com
toras e estavam se banhando; Kenkuna os estava reparando
e estava com medo. Urna mulher sem marido veio para a
fonte e K enkunii se aproximou do caminho. Ela ficou com
medo. Ele disse: "Nao vou mexer com vocé nao, porque eu
venho saber, que coruja cortou o pesco90 de meu irmiio." E
ele !he perguntou: "Vocé tem marido?" "Nao tenho, sou sozinha mesmo." "Vocé quer casar comigo? Porque a coruja
cortou o pesco90 de meu irmiio e por causa disso eu vim."
Ela se banhou e Kenkunii. a acompanhou. Já eslava escuro.
Ele falou: "Eu fico aquí atrás da casa." Ela entrou com a
caba9a e disse ao pai: "Papai, vou tirar essa palha, porque
tal vez o cachorro ten ha urinado aí e está fedendo a urina de
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cachorro." Entao e/a tirou palha de pia9ava da parede, fazendo um buraco para Kenkuna entrar. A mulher disse (a
sua mae): "Se o pessoal vier aqui, diga que náo posso ir,
porque um galho de pau furou meu olho e está doendo muito." As mulheres vinham pelo caminho circular, gritando, reunindo-se e a companheira daquela que estava com Kenkuná
entrou na casa e a chamou: "1kh'i ono, vamos embora!" A
1niie dela respondeu: "Niio, ela me disse que um galho de
pau lhe furou o olho e está doendo." Mas a companheira
quebrou um pedafo de palha de pia9ava, acendeu-a e iluminou
a mulher, viu-a e saiu logo. Entiio, logo contou para as demais: "Escute, pessoal: aquí hd um homem que náo é daqui,·
é de outra tribo; é grande!" Entáo a máe soube e mandou-a
sair. O pai e a máe mandaram.:na sair. Ela saiu e Kenkuná
conversou com a família. E Kenkuna caso u com ela.
· Harald Schultz també~ apresenta urna outra versao desse mito
(SCHUL TZ, 1950 : p. 93-114). A relac;ao mais nítida que se tem
entre esse mito e o rito de Ikhréré é o fato de tanto os heróis
ficarem numa casinha, num banho contínuo, no primeiro caso,
quanto os jovens reclusos serem freqüentemente banhados, no segundo. Em ambos os casos sao superalimentados. E todas essas
med~das ':isam a faze-los crescer depressa. Tanto no mito quanto
no nto, sao pessoas velhas as que tem contacto com os jovens em
reclusao. Tanto num como no outro, a finalidade do crescimento
rápido é a Juta ou a vinganc;a. Ainda que os Krahó nao realizem
atualmente este rito, um caso ilustra essa necessidade de crescer
depressa para exercer urna vinganc;a: Zezinho contou-me que seus
dois filhos, ainda pequenos, queriam vingar a morte do pai dele,
cujo assassino já havia morrido, mas nao o provável mandante.
A este, os dois filhos de Zezinho se referiam sempre com estas palavras :· "Deixa estar, meu pai, que eu vou matá-lo quando crescer..
O meu tio nao faz arco; só um faz arco para mim. Eu vou banhar,
banhar, para crescer depressa. Eu vou saber com Silvino; quando dá
fé, foi ele quem mandou matar." Na hora da refeic;ao, um dos meninos dizia para o outro: "Vem comer, para crescer, para matar
logo!" Note-se, também, · que o casamento do herói somente se
dá depois que cresce e mata o gaviao, tal como o rito Ikhréré
precede o casamento. Quanto aos dois longos gritos que eram dados durante a reclusao dos jovens, de manha e de tarde, no rito
- hoooo! hoooo! - talvez correspondam ao grito de urna das ·
duas grandes aves do mito. O nome kotamtxua aplicado aos jo-
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vens reclusos também tem relac;ao com o mito: Kotamtxua significa "itamtxua da água".
E difícil achar urna relac;ao termo a termo entre o mito de
Akrei e Kenkuna e o rito de Ikhréré-; vários episódios do primeiro
parecem nao ter correspondentes no segundo. De qualquer modo,
terei de voltar a esse mito, pois o episódio da separac;ao da cabec;a do corpo de Akrei, a primeira no alto, em um galho, e o
segundo no chao, torna-se mais claro quando examinado com referencia aos símbolos que se isolam no rito de Pembkahek.
3 . o. Pembkahek

.

Existem, para os Krahó, tres modos diferentes de fazer o rito
de Pembkahek. Apenas um deles cheguei a presenciar. Os outros
dois somente conhe90 por informac;oes. Darei, em primeiro lugar,
a descric;ao daquela modalidade que presenciei e em seguida a daquelas que conhec;o por informac;ao.
3 .1.

\

l .ª Modalidade: Pembkahek Hopintoho'txire

Esta forma de realizac;ao do rito é também chamada de Pembkahek Khoyanoi ( khoyanoi é o bastao que os jovens participantes
usam no final da cerimónia). Alguns dizem também que se chama
Pembkahek Haraperé (harape consiste em dois feixes de fios que
cada participante usa a tiracolo, de modo que se cruzem no peito
e nas costas) . Entretanto, outros informantes afirmam que Haraperé consiste numa outra modalidade do rito.
Quando cheguei a aldeia do Posto em setembro de 1962 al.
.
'
cance1 o nto Pembkahek Hopintoho'txi'.re na fase de latencia que
caracteriza todos os ritos Krahó de longa durac;ao. Segundo informac;oes do chefe da aldeia, o rito estava atrasado. Eram entusiastas desta cerimónia os índios Marquinho, Joao Silvano e Pedro
Colina, sendo o primeiro o padré da aldeia. A abertura do rito
se deu em junho de 1961 e devia terminar em janeiro do ano se~inte. Entretanto, Marquinho morreu em agosto de 1961, Joao
Siivano em setembro do mesmo ano e Pedro Colina em setembro
de 1962. Tais mortes atrasaram o desenrolar do rito. Antonio
Pereira substituiu Marquinho como padré da aldeia. De qualquer
modo, nao cheguei a assistir a abertura.
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Malgrado informac;oes posteriores dizerem que nesta modaHdade de Pembkahek as metades participantes sao Krókrók (Papa-mel ou Irara) e Pentxi'. (Abelha), durante a realizac;ao da mesma
falava-se sempre em K;rókrók e Hek ( Gaviao) . Os Krahó, por
conseguinte, nao parecem dar muita importancia ao cuidado de
distinguir a metade Pentxi'. da metade Hek.
Nas corridas de toras os Krókrók tinham como aliados os
Pembkahek, isto é, aqueles jovens e meninos que ainda nao ti.nham
filhos. Como a categoria Pembkahek abrange inclusive os meninos
de colo, nao é preciso dizer que só participavam das corridas de
toras os jovens mais crescidos. Os Pentxi'. ( ou Hek), por sua vez,
além de nao terem aliados, também nao tinham o direito de cortar
toras. Estas eram preparadas seja pelos Krókrók, seja pelos Pembkahek.
Desse modo, neste tempo, na aldeia do Posto, os homens com
filhos estavam distribuídos entre as metades Krókrók e Pentxl, enquanto os sem filhos eram 'considerados Pembkahek. As mulheres
casadas estavam cada qual incluída na metade de seu marido, mas
sua participac;ao no rito era menos plena que a dos homens. Somente as moc;as associadas a cada metade e aos Pembkahek tinham
plena participac;ao. A metade Pentxi'. possuía apenas, como é de
regra, urna m01;a associada, de nome Pakrat, solteira, mas nao virgem. A metade Krókrók tinha duas, chamadas Y ompró e Tékhwoi,
ambas casadas. Os Pembkahek tinham duas, chamadas Ramkhwoi e Kraino, sendo ambas casadas. Todas essas moc;as associadas nao tinham filhos.
Vez por outra, ao cair da tarde, os Pembkahek davam a volta
pelo caminho circular da aldeia, para receber alimento de suas
maes. Eles saíam de urna casa situada na parte ocidental da aldeia,
que já servira de sede da escola do ~PI, e caminhavam seguindo
a dire<;ao contrária a dos ponteiros do relógio. Traziam cruzado
no peito e as costas o harape, isto é, dois feixes de fitas de buriti
usadas a tiracolo. Os harape ficavam guardados na referida casa.
O número de jovens variava diariamente. A primeira vez que os
vi formavam urna fila den.ove. A medida que iam passando <liante
das ~asas da aldeia, saía de cada moradia urna mulher com urna
cuia de alimento ou com urna penca de bananas e entregava a
um deles. Completada a volta, os rapazes saíram da ald.eia pelo
caminho junto a casa de onde tinham comec;ado o percurso (a
antiga escola) e se reuniram a uns cem metros da aldeia para comer. Dividiram os alimentos entre si e cada um comeu sua parte.
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Um velho da aldeia acompanhou-os para que lhe fosse também
oferecido algum alimento na hora da partilha.
A medida que o encerramento se aproxima, parece que a freqüencia a este ato de receber alimento ao cair da tarde aumenta.
Aquele primeiro desfile de jovens Pembkahek, presenciei-o em 21
de setembro de 1962. Tal desfile nao se fazia todos os días. Já
no dia 11 de dezembro do mesmo ano, tomavam parte na coluna
um número bem maior de jovens. Na frente estava Siriago, um
dos chefes dos Pembkahek, que tinha o título de Ikrarikate, depois
vinham as duas mo<;as associadas; isto é, as Pembkahekkahai; em
seguida, caminhavam doze ou treze jovens Pembkahek; fechava a
fila Clóvis, que tinha o título de Hokapontxe. . Reuniram-se outra
vez no mesmo local para comer; dividiram-se em tres grupos: um
constituído pelas mo<;as associadas, outro pelos rapazes maiores
e o terceiro pelos menores. Ora, no primeiro desfile descrito, nao
estavam presentes nem as mo<;as associadas e nem um dos Ikrari. kate.
O Hokapontxe, por outro lado, estava sempre munido de
~m instrumento para disciplinar os jovens: no primeiro desfile descrito, trazia um cinturao; no segundo, urna vara.
No día seguinte, já em plena fase de encerramento, participavam do desfile para receber alimento um total de 26 jovens. Na
fila estavam nao somente indivíduos da aldeia do Posto, mas também rapazes da aldeia de Pedra Branca, cujas habitantes tinham
sido convidados a tomar parte no encerramento do rito. Desta vez,
as mo9as associadas desfilavam completamente nuas, pois, caso
saíssem cobertas com o pano que as mulheres costumam usar em
torno da cintura, ele seria tomado por qualquer um que o quisesse
(V. A1n'txire, cap. 11, 2.0).
Durante o período de latencia do rito, os jovens nao pareciam sofrer nenhuma reclusao. Simplesmente um dia ou outro faziam o desfile para receber alimento. Tanto os chefes dos Pembkahek, como o disciplinador e também as mo9as associadas, pareciam desempenhar papéis puramente decorativos. Parece que todos os jovens normalmente comiam em casa como os demais membros da família.
Diariamente, durante este período de latencia, os homens se
reuniam na pra<;a da aldeia, de manha, divididos nas metades Krókrók e ?entxi', a fim de resolver sobre as atividades diárias. Também corriam com toras divididos nestas metades. Entretanto, o
rito de Pembkahek, longo como é, sofria diversas interrup<;oes
para realiza9ao de outras cerimónias, rápidas ou longas, que tinham
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lugar ao mesmo tempo. Assim, nem todos os dias as reunioes
matinais e as corridas de toras eram feitas entre as metades Krókrók e Pentxi, mas entre outros pares de metades.
A medida que se aproximava o período de encerramento do
rito, come<;avam as próvidencias no sentido de se confe.ccionarem
os khoyanoi. O khoyanoi é um bastao de pouco mais de um metro,
lavrado em pau-brasil. B como que um cetro, tendo a extremidade
inferior terminada em ponta e a superior mais trabalhada, geralmente talhada em forma de ípsilon. Desta extremidade péndem
fios recobertos com mi<;angas e terminados com penas de papagaio
ou arara. Cada Pembkahek deve ter um khoyanoi; também as duas
mo9as associadas aos Pembkahek devem te-los. Cada jovem tem
seu khoyanoi lavrado por um parente, e parece que geralmente é
o próprio pai quem se encarrega de faze-lo. Já no día 28 de setembro de 1962, José Pinto preparava o khoyanoi de um de seus
filhos; também Basílio fazia para o seu, menino ainda bem pequeno. Em meados de oulubro, um informante dizia que os pais
dos Pembkahek iriam cortar pau-brasil para fazerem os khoyanoi.
Francisco fazia o khoyanoi de sua filha, urna dos Pembkahekkahai.
Outros, porém, faziam khoyanoi para indivíduos que nao eram filhos
seus, mas que ocupavam outras categorías de parentesco. Assim,
Patrício, velho sem filhos Pembkahek, fazia tres khoyanoi: um para
Pirika, marido da filha da filha de sua irma; outro para Kók, irmáo
da esposa do filho de sua irmá; e o terceiro para Kinkin, filho
do filho de sua irma. Manoel também f azia khoyanoi para tres
jovens: um para Siriago, seu irmao, outro para Kruakrai, irmao
de sua esposa; o terceiro para Ayehi, filho da filha da irmá. Pedro
Noleto fazia também tres: um para Riuri:k, filho da irma de sua
esposa; outro para Krorékra, filho de sua filha e que era portador
de seu mesmo nome pessoal; e o terceiro para um outro neto.
Também Zacarias fazia tres khoyanoi, para Aprak, Hitetét e Pikén,
todos tres filhos de irmas suas. Louren~o f azia o de Ramkhwoi,
urna das Pembkahekkahái, filha da irmá de sua esposa. Alguns
faziam para si mesmos. Amazonas, por exemplo, rapaz casado e
com filhos, portanto nao mais Pembkahek, fazia um para si mesmo,
talvez apenas com inten~ao de vende-lo. Esteves, homem maduro, fazia um khoyanoi para si, dizendo que era chefe dos Pembkahek; nao entendí bem sua fun~áo: talvez tivesse tido no passado urna atribui<;áo de destaque neste ri,to. O chefe da aldeia
lan<;ou mao dos funcionários e das ferramentas do Pesto do SPI,
pedindo-lhes que serrassem o pau-brasil.
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Nao era, apenas a confec~ao dos khoyanoi que se providenc1av~. Tarnbern se procurava comprar mi~angas, para enfeitar os
meninos, e panos, para que as mulheres tivessem tecidos novos
com que se vestir no encerramento do rito. O velho Gabriel, por
exemplo, nessa ocasiao me disse que f aria algum artefato indígena para mim, a firn de ganhar o dinheiro com o qual compraría
pano para o encerramento do rito. Alguns chegaram a ir mesmo
a Pedro Afonso, a fim de comprar mi<;angas.
. ~?de-se di~er que foi no día 11 de dezembro de 1962 que
se in1c1ou o penodo de encerramento do rito de Pembkahek. Na
ma?rugada desse día as metades Krókrók e Pentxi cantaram; a primeua na pra<;a da aldeia, com um cantico em ritmo lento · a segunda, na rua circular periférica, em ritmo rápido. Os Pen~xi penetraram na pra<;a por um caminho que ficava tnais ou menos ao
sul e se encontraram com a outra metade no pátio da aldeia. Entao
o cantico termino u e os índios come<;aram a agir como f azem
todos os dias: fizeram urna corrida com varas ern torno da aldeia
mas desta vez as varas eram ornadas, cada urna, com um tufo d~
fibras. Após isso houve urna corrida de toras, depois o banho
e, em seguida, a reuniao na pra<;a. Após a reuniao foram a casa
d.a w'iti dos meninos, onde lhes foi oferecida urna refei<;ao de far~n~a, mangas e bananas. A refei~ao na casa de wtt'i, em princ1p10, deve ser oferecida todos os días, mas tal acontece quase
que somente em ocasióes cerimoniais. Também a corrida de varas
se dá freq~entemente, mas as varas sao simples, de canajuba, ambas de ma1s ou menos um metro. Nessa ocasiao, entretanto, estavam ornadas com tufos. Enquanto os homens estavam na casa
d~ wüi·, o p~dré, Anto~io Pereira, cantava, andando para lá e para
ca nos cam1nhos que hgavam as duas casas de wi·t'i ao pátio. Ern
dado ~o~ento Antonio Pereira, cantando, andou de quatro. Depois
me fo1 d1t~ que ele avisava aos habitantes da aldeia para prepa~arem o a~1mento de Krókrók (o papa-mel é um quadrúpede). o
JOvem An1ceto cantou depois das nove horas da manha na rua
circular da aldeia, parando <liante de cada casa. Tal cadtico nao
parecía ser especialmente ligado a cerimónia de Pembkahek: os
Krahó dispóem de inúmeros canticos que podem ser entoados em
qual~uer ocasiao,. mas que se ouvem sobretudo quando se realiza
um nto. Ele traz1a um khoyanoi na mao: os cantadores que correm pela rua periférica <liante das casas costumam trazer um bastao
(nesse dia era o khoyanoi) para se defenderem de um eventual
ataque de cachorros.
.
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Tinha sido resolvido de manha que a aldeia deveria ter seus
caminhos capinados e limpos. Os Krókrók ficaram com a parte
norte da aldeia e os Pentxi com a parte sul. Vi alguns da primeira metade trabal han do na capinagem; aliás, o trabalho nao
estava sendo muito bem feito, realizando-se de um modo um tanto
disperso.
Todos estavarn cuidando de sua aparencia. Desse modo, forarn vários os iüdivíduos que me vieram pedir gilete para f azerem
a barba.
.
A tarde f oi realizada urna corrida de toras. Tinham sido os
Krókrók que as haviam cortado. Disserarn-me, embora nao tenha
podido verificar pessoalmente, que · os membros da metade Krókrók, mal avistassem os da metade contrária, que se aproxima~
vam, tomariarn sua tora e partiriam correndo, levando os Pentxi
desvantagem logo de início. Eram quatro e meia quando os corredores entraram na aldeia com as toras. Os Krókrók chegaram
primeiro. Reclamou-se, entao, que a tora de Pentxi era mais pesada que a dos Krókrók, ·tanto que eles a tinham deixado cair
tres vezes. Realizou-se, pois, nova corrida dentro da aldeia, tendo
as metades trocado as toras entre si, mas os Krókrók tornaram
a vencer.
Meia hora depois, os moradores da aldeia de Pedra Branca
chegaram, convidados que tinham sido para participarem da cerimonia. Foi a única aldeia convidada. As outras nao o foram por
dois motivos: em primeiro lugar, nao havia alimento suficiente para
receber os habitantes de todas; em segundo lugar, nessa ocasiao
havia certos ressentimentos entre os membros das aldeias do Posto
e Boa U niao. Os homens da aldeia do Posto aguardaram os visitantes na pra<;a para os cumprimentarem.
Quase as seis horas iniciou-se entao urna cerimonia dirigida
por Antonio Pereira, o padré. Este, no pátio, voltado para oeste,
a frente de doze homens, cantava e dan<;ava. Diante dele, voltada
em sua dire<;ao, estava a cantadora Krarnpéi. Antonio· Pereira tinha
um tx'i amarrado abaixo do joelho direito, que chocalhava, quando
ele batía com o pé direito no chao. Krampéi cantava com sua voz
grave, nao tirava os pés do chao e os tinhá unidos. Seus bra~os
estavam voltados para frente, dobrados os. cotovelos e levantava
suas maos, ora urna ora outra, até a altura do pesco<;o. Seus joelhos
se do}?ravam toda vez que Antonio Pereira batía com o pé direito
no chao. Antonio Pereira andava de um lado para o outro no
sentido norte-sul e os outros homens o acompanhavam. Quando
ele parava <liante de Krampéi, os outros paravam também. Quan-
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do os movimentos do padré e dos homens se tornavam mais rápidos, Krampéi entao se movia segundo as batidas do tx'i, pondo
um pé para trás e para o lado na primeira batida e unindo a ele
o outro pé na batida seguinte, pondo o primeiro pé para frente e
para o mesmo lado na terceira batida, unindo-lhe o outro na quarta. Caminhava desse modo para o lado, sem deixar de estar voltada para leste, e sempre no sentido contrárío ao que os homens
seguíam. O chefe da aldeia danc;ava com um arco e algumas flechas, enquanto um outro hornero novo tínha um pequeno bastao
enfeitado. Explicou-me entao o chefe que outrora todos os homens partícipavam dessa cerimonia armados. Ela era o "arremate" da cac;ada. As metades participavam dela misturadas. As
mulheres e as crianc;as eram excluídas e ficavam assistindo das
extremidades dos camínhos, no lugar onde eles desembocam na
prac;a. Tratava-se do "arremate" da cac;ada porque os homens
tinham ido provavelm·ente cac;ar para o encerramento do rito, como
deveriam fazer. ·
Houve ainda urna corrida de varas e os Pembkahek saíram
em fila para receber o alimento.
Ao cair da noite as mulheres comec;aram a cantar na prac;a,
dirigidas por um cantador, como co~tumam fazer todos os dias.
Só que nesse dia a freqüencia de mulheres era maior, havendo
um momento em que 37 estavam cantando. Também outros tipos
de danc;a e de canticos tínham sido realizados durante o día, os
quaís, nao sendo parte integrante do rito de Pembkahek, costumam ser executados sobretudo em ocasioes de realizac;ao de ritos.
No dia seguinte, pelas quatro horas da manha, Esteves comec;ou a chamar ritualmente o cantador e as mulheres para virem
cantar na prac;a. Isso também nao era urna parte integrante do
rito de Pembkahek; apenas costuma-se cantar de madrugada na
prac;a em ocasioes rituais, mas isso pode ser feíto também em outras ocasioes. Nao raro, mesmo nos dias comuns, o cantador e
as mulheres sao chamados de maneira ritual.
As cinco e meia o cantico ·acabou e comec;ou urna cerimonía
ligada propriamente ao rito.· Os Krókrók saíram da prac;a, dirigindo-se a casa de Pedro Noleto, pai de urna de suas moc;as assocíadas, caminharam no caminho circular no sentido dos ponteiros
do relógio e tornaram a entrar na prac;a por um caminho do sul.
Voltaram a prac;a com essa moc;a associada. Os Pentx·i deram
também urna volta na rua circular da aldeia, no sentido da corrida de toras, e tornaram a entrar por um caminho do sul, encontrando-se com os Krókrók na prac;a. Estes andavam curvados para
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frente, esfregando urna mao na outra; aqueles chegavam de brac;os
levantados. Um informante explicou que os Hek (Pentxl) levantam as maos porque estao voando, enquanto os Krókrók esfregam
as maos porque estao limpando as maos sujas de mel. Por conseguinte, imitam os animais que dao nome as metades.
Pelas sete horas, José Aurélio recitava algo <liante de cada
casa. Disseram-me que ele avisava para se preparar o alimento
dos Pembkahek. Depois das nove horas, Antonio Pereira cantava
também <liante de cada casa. Saía da frente de urna casa e ia até
a casa do lado oposto da aldeia, fazendo assim até completar. todas
as casas. José Aurélio gritava para .ele, animando-o. Antonio Pereira dessa forma alegrava a aldeia. Nao se tratava, parece, de
nenhum cantico especial do Pembkahek.
A parte do rito realizada ao anoitecer de 12 de dezembro foi
um tanto atrapalhada pela chuva. Nao sei se deviam cantar no
pátio, como parece, mas a noite, pelas sete horas, cantavam na
casa do padré, Antonio Pereira, que ficava na parte nordeste da
aldeia. Eram apenas os Krókrók que cantavam. As duas moc;as
associadas tinham cada urna, na cabec;a, um rolo de fio de algodao
e um fío de mic;angas terminado por duas penas de arara que tocavam o chao. Atrás de urna das moc;as estava um homem, Aniceto,
que era seu hopin, enquanto atrás da 9utra ~stava urna velha, Yut,
que era sua hopintxwoi. O que as moc;as tinham na cabec;a eram
presentes que seriam dados aos amigos formais ( hopin e hopintx- ·
woi) que estavam atrás delas. Eram todos Krókrók os que cantavam; dirigia-os Antonio Pereira. Nao deveria faze-lo, pois o
padré pertencia ao lado .dos Pentxl. Acontece, porém, que Patrício, o líder dos ·Krókrók, tinha ficado deitado em casa, queixandó-se de dor na perna. Cantavam voltados para o pátio. De vez
em quando um grupo de Krókrók ia até ao pátio e voltava. Pelas
dez horas foi servido um paparuto feíto pelos moradores da casa
de urna das moc;as associadas aos Krókrók. Havia também arroz
com fava, ao que parece preparado na própria casa de Antonio
Pereira, que era também a casa do w"iti" das mulheres.
Passada a chuva, os Krókrók foram para a prac;a, colocando-se do lado leste e voltados para oeste. Apenas quatro membros
masculinos desta metade cantavam. As móc;as associadas fora.m
até o extremo este da prac;a e voltaram; iam na direc;ao da casa
de marimbondos, próxima da aldeia, que deveria ser destruída
no día seguinte. O amigo formal da mo~a associada segurava
o fio de mic;angas com penas de arara que pendia da cabec;a dela
para que nao se sujasse no chao. Tanto o grupo que se deslocou
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como o que ficou parado continuaram cantando. Em seguida, o
grupo que havia ficado parado fez o mesmo. E assim esses dois
grupos foram alternando nas suas idas e vindas na dire9ao da
casa de marimbondos. Disse-me alguém que esses grupos iriam
cada vez mais longe, até que ao amanhecer chegariam junto a
casa de marimbondos. Entretanto, ao amanhecer, como pude verificar iam semente até a extremidade oeste da aldeia. Conforme
'
se aproximava
a luz do dia, o número de membros da metade
Krókrók que cantavam na pra9a aumentava. Havia também várias
mulheres sentadas na pra<;a quando amanheceu.
A cerimónia tomou entao um ritmo rápido e difícil de acompanhar. Em primeiro lugar, os homens se dispuserarn num semicírculo na parte mais baixa da pra9a, ficando um atrás do outro,
agachados, com as máos no chao. Representaya1n os cangambás
(p'iké). Atrás do último homem, Joao Delfina, Pedro Peno e
José Paulo fingiam cavar o chao e enfiar urna vara no buraco
para capturar os cangambás. De repente, José Aurélio, que ocupava
o penúltimo lugar na fila dos cangambás, jogou a água contida
numa lata pequena no rosto de Joao Delfina. Este caiu imediatamente no chao, fingindo-se desfalecido, enquanto Pedro Penó e
José Paulo fingiam acudí-lo. É que o cangambá lhe tinha " urinado" em cima. Todos aqueles que haviam participado da representa<;ao como ca<;adores de cangambá faziam parte do grupo
dos Me?khen, que parece coincidir com o grupo dos Hotxua, do
já descrito Yótyópi (cap. IV, 15.0).
Depois os homens se dispuseram ombro a ombro em duas
filas paralelas, estando os membros de urna fila frente a frente
com os membros da outra. Ajoelharam-se todos, cada homem segurando as maos daquele que estava <liante de si. Urna mulher
de n1eia-idade, chamada Hoyat, saiu de sua casa, localizada na
parte norte da aldeia. Tinha suas costas cobertas com urna esteira, trazendo também um rabo de palha. Ela veio se aproximando do pátio, fingindo que cavava com as maos aqui e ali.
Imitava assim o tatu-canastra (autxeti). Ao chegar perto dos borneos, abandonou a esteira e o rabo de palha e atravessou entre
as duas fileiras, pisando sobre as maos dos mesmos; tornou a passar de volta sobre as maos dos homens. Segundo um informante,
toda mulher chamada Hoyat ou chamada Yótkró pode fazer o
papel de tatu-canastra neste rito. Nao conseguí urna explicita<;ao
do significado do ato.
Entao os homens se dispuseram numa fila, um atrás do outro,
voltados para o norte, tendo Antonio Pereira a frente, cantando.
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Num caminho que desembocava no pátio pelo leste, sobre urna
tora, estavam deis indivíduos, um chamado Mampok e outro, Pókrók. Eles tinham um círculo preto pintado em torno de cada olho
e representavam o pássaro " coa" (konkó), isto é, provavelmente,
o "acaua". Eles desceram da tora e ficaram rodeando a fila de
borneos, movimentando-se como se estivessem voando e piando.
Ao mesmo tempo iam puxando para fora da fila certos indivíduos
que deveriam quebrar a casa de marimbondos. Desse modo foram
retirados da fila Francisco, Novo, Joao Paulina, Pedro Nóleto e
Aleixo. Os indivíduos escolhidos para quebrar a casa dos marimbondos eram todos reconhecidos como brigóes. Mais tarde, conversando com Pókrók (Bernardo), um dos "coas", soube que ele
é que havia tirado da fila Joáo Paulino, Pedro Noleto, Francisco
e Aleixo, sendo que este último era s'eu próprio irmao. Qs outros
foram retirados por Mampok ( Aniceto). Explicou-me certos hábitos desses indivíduos que os colocavam na categoría própria dos
aptos a sele9ao para qu~Q_rar casa de marimbondo. Francisco,
por exemplo, espancava a esposa; Emiliano nao fazia isso, mas,
em compensa<;ao, ofendia os outros homens di ante deles. Assim
como Bernardo separou seu próprio irmao para quebrar casa de
marimbondo, Aniceto escolheu Emiliano, filho de seu irmáo. No
momento em que escolhia os quebradores da casa de marimbondos,
Bernardo tinha um colar de mi<;angas de urna volta ao pesco<;o.
Era urna dádiva a ser feita a aldeia (Am'txire, cap. II, 2. 0),
pois nao é costume os liomens usarem colares de mi<;anga entre
os Krahó. Louren<;o, que estava na fila, mas que era um dos
"prefeitos" da aldeia, chamou Bernardo e tomou o colar. As parentas dos homens escolhidos come9aram a providenciar prote<;oes
para eles contra os marimbondos: Hoyat passou óleo no rosto
de Emiliano, filho da filha da irma de sua mae, pois dizem que
o óleo evita as picadas desses insetos; Kuiko amarrou um peda<;o
de meia de mulher no rosto de seu irmáo Aleixo.
Era o momento do indivíduo que faz o papel de Tómhek
(Jia) entrar em a9ao. Entretanto, o rapaz Amazonas que é o
portador do nome pessoal apropriado para o desempenho <leste
papel (chama-se To'tote Kroyaka Pakaihe Yayé Yaviu) ficou com vergonha de fazer o convite para quebrar a casa de marimbondos.
Por isso, esse convite foi feíto pelo chefe Pedro Peno. Soubemos
desse fato mais tarde. O Tómhek se dirige ao povo dizendo-lhe
que tres aldeias já se uniram e que é precisq lutar contra elas. Assim se refere aos marimbondos. Os marimbondos, por conseguinte,
representam aldeias inimigas daquela que realiza o rito.
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Coro Antonio Pereira, o padré, a frente, todos se di,rigiram
correndo para a casa de marimbondos, que nao estava a mais de
200 metros da aldeia, a oeste. Todos iam quebrando galhos para
matarem os marimbondos, que eram da espécie sorrao ( khrati'k).
A cena foi rápida; a casa de marimbondos nao chegava a estar
a tres metros de altura, num arbusto de tronco fino. Aleixo subiu
no arbusto e havia muita gente em volta. De repente o galho
quebrou-se e Aleixo se precipitou no solo. Todos fugiram . Os
marimbondos atacaram Aleixo. Foi ele entáo carregado as costas
por Zezinho, marido de urna de suas irmas. Mais adiante foi posto
no chao. Urna de suas irmas e a filhas da irma de sua mae acudiram, retirando-lhe os marimbondos que tinha na cabe9a. Ele
chorava e xingava. Disseram-me que ele estava reclamando que
ninguém o tinha ajudado a quebrar a casa dos· marimbondos, e
que, quando pegasse algum menino da aldeia, iría bater nele. José
Aurélio ' também casado
com urna irma de Aleixo, pós-lhe as maos
.
nas costas e levou-o para casa. Parecía dar-lhe conselhos. Presente Aleixo em sua casa, sua irma come9ou a chorar cantado. O
chefe da aldeia comentou comigo na pra9a, rindo, e mais ou
menos com essas palavras : '"É Kuiko que está chorando, porque
o irmao vai morrer de espora!" Mais tarde recebi informa9ao de
que as mulheres deveriam ter ajudado a matar os marimbondos,
mas simplesmente correram deles.
Enguanto urna parte da aldeia se ocupava em destruir a casa
de marimbondos, os homens, na pra9a, tomaram o filho de José
Aurélio, um menino de uns sete anos, chamado Khópkahek, puseram-se em círculo e o atiraram várias vezes para o alto, aparando-o quando vinha descendo. o significado <leste ato também nao
foi explicitado.
As seis e meia da manha saíram os corredores da aldeia para
irem buscar as toras cortadas pelos Pembkahek e que estavam a
cerca de urna légua. Pouco mais de meia hora depois as toras
chegavam a aldeia.
Depois das sete e meia, os Pembkahek estavam presos na
casa da antiga escala. Suas maes lhes traziam comida. Tiveram
depois os seus cabelos cortados, pois parece que nao os cortavam
desde o início do rito. Eram quase dez horas, quando saíram
para o mato a fim de confeccionarem longos bastóes chamados
pembkahekyokho. Estes bastoes se destinavam a serem oferecidos
aos amigos formais (hopin e hopintxwoi) dos Pembkahek, para
neles se apoiarem durante a última noite do rito, que passariam
acordados e cantando. Eram varas de pindaíba (kukhe) de com-
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primento superior a altura de urna pessoa. Com auxilio de facas
e dos dentes, os jovens retiravam parte da casca do bastáo, levando-o em seguida ao fogo; após isso, retiravam o resto da casca.
Dessa maneira, o cerne da vara tinha faixas ou linhas em negro
feitas a f ogo. As partes nao queimadas erara recobertas com o
vermelho do urucu. Havia dois tipos de desenho, segundo a metade sazonal do jovem que o fazia. O bastao feito por jovem
Wakméye tinha linhas retas interrompidas e negras no sentido do
seu comprimento. O bastao feito pelo jovem Katamye altérnava
se~óes cilíndricas negras com se~óes vermelhas. Como tais bastóes
deveriam ser usados no sentido vertical, sua pintura imitava a pintura de corpo, já que os membros da metade Wakméye pintam
riscos verticais em seus carpos e os membros da metade Katamye,
faixas horizontais. Até mesmo as mo~as associadas estavam fazendo bastóes. Cada indivíduo fazia mais de um, já que possuía
·
mais de um amigo formal a quem oferece-los.
· Pelas cinco e meia da ·tarde, os homens se separaram na pra~a
nas metades Khoirumpeketxe e Hararumpeketxe, ficando respectivamente a leste e a oeste. Nao estavam separados, entretanto, nos subgrupos em que se dividem essas metades. A metade que estava a
leste deslocou-se para o sul da pra~a, enquanto que a que estava a
oeste, para o norte. Os Hararumpeketxe se dirigiram entao para
a casa que fica exatamente a oeste na aldeia. E foram seguidos
pelos Khoirumpeketxe. Diante desta casa estavam deitados dois
troncos de pindaíba, também cortados pelos Pembkahek, cobertos
de urucu inteiramente, e que tinham o nome de awarewuru. Os
membros das metades se dispuseram de um e outro lado dos troncos, urna contra a outra, e cantaram, estendendo os bra~os na
dire~ao dos troncos. A seguir, cada. tronco foi levado por dois
membros da mesma metade, um pelos Khoirumpeketxe e outro
pelos Hararumpeketxe. Fizeram isso correndo. Os troncos foram
colocados deitados na pra~a, lado a lado, um com a extremidade
mais grossa voltada para o norte e o outro, para o sul. Os homens tomaram a cantar da mesma forma, estendendo os bra~os
para os troncos. Depois, dois homens Hararumpeketxe levaram
correndo um dos troncos para o norte da aldeia, fincando-o num
buraco previamente escavado na rua circular da periferia. Dois
homens da metade oposta levaram o outro tronco para o sul, fazendo o mesmo. Cantaram outra vez na pra9a e se dirigiram para
urna casa situada na parte leste da aldeia. Diante dela estavam
deitados mais dois troncos iguais aos primeiros. Ali tornaram a
cantar com os bra~os voltados para os troncos. Cada tronco foi
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entáo levado para a prac;a por urna dupla de homens, cada urna
pertencente a urna metade. Tomaram a cantar da mesma maneira na prac;a. Daí um tronco foi levado até a extremidade leste
da aldeia pelos Khoirumpeketxe e o outro para a extremidade oeste
pelos Hararumpeketxe.
Ainda nesse mesmo dia, pelas seis horas da tarde, saíram
os Pembkahek para receberem alimento. Formavam um grupo de
uns 32 indivíduos. lncluíam também os provenientes de Pedra
Branca. Na fila, os maiores e de mais idade iam na frente.
Quase meia hora depois come9ou a chover. Todos foram
para a casa da wlt'i dos meninos. Os Pembkahek f aziam a distribuic;ao de seus bastóes a seus amigos e amigas formais. Era urna
discussáo, um falatório tremendo. Parece que . nem todos receberam bastáo. Mas todos os amigos formais, disseram-me, cantariam. Pela meia-noite receberiam alimento. Aliás, em todas as
casas da aldeia houvera nesse dia um grande movimento de cozinha: ouviam-se os pilóes trabalhando, viam-se panelas grandes
ein uso, fogueiras de paparuto.
As seis e meia da tarde Esteves e Pedro Noleto convidavam
os que deveriam participar do cantico. Os Pembkahek e as moc;as
associadas, quase despidas, estavam em círculo; seus amigos e
amigas formais (hopin e hopintxwoi) formavam um outro círculo
que envolvía o primeiro. António Pereira, o padré, colocado no
centro dos dois círculos, come9ou a cantar e a dan9ar, acompanhado por todos. O velho Patrício, com duas tesouras nas máos,
passava em torno dos círculos, entoando um outro cantico, que
só sobressaía quando os outros interrompiam o seu. .E que Patrício, devido a seu nome indígena, KaprY Kodetét Kahi, exercia
o papel de pritxah'i, isto é, deveria cortar urna mecha do cabelo
de quem estivesse dormindo durante o cantico. Esteves e Pedro
Noleto representavam respectivamente as metades Katamye e Wakméye, estando o primeiro no lado oeste e o segundo no lado leste
da casa. Eles cantavam, um de cada vez, sozinhos, quando Antonio Pereira e os demais interrompiam o cantico. Mais tarde
foram substituídos nessa tarefa por Antoninho e Messias, respectivamente. Em dado momento, Hérwe, na qualidade de hopin de
Patrício, acompanhou-o, também com duas tesouras, batendo urna
contra a outra acima da cabe9a, passando por dentro e por fora
dos círculos dos que cantavam. Em 1971, Pedro Penó me <liria
que os canticos entoados nessa noite se denominam PrYníré, que é
o nome de um sapo que faz zoada de noite.
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As oito e meia da noite come9aram a colar penas no corpo
do jovem Kodetét, que, pela idade que tinha, era um Pembkahek.
Estava sendo emplumado aquela hora porque, sendo portador do
mesmo nome pessoal .de Patrício, era, como ele, também um
pritxahi'.

Quase as onze horas, os participantes estavam comendo. Cada
qual recebeu alimento de seu amigo formal. Urna mulher, Kuiko,
chegou a receber seis cuias de alimento. A maior parte era arroz;
havia pouca fava e pequen a quantidade de carne.
A cerimónia tinha até entao se desenvolvido na casa de wlfi
porque estava chovendo. Normalmente seria realizada no pátio.
Na hora em que os participantes recebiam o alimento a chuva
tinha cessado ~ a lua comec;ava a surgir. Mesmo assim, continua,
ram a cantar na casa de wttl até o amanhecer.
Antes de seis horas da manha, dia 14 de dezembro, come9aram a emplumar os corgos dos Pembkahek. Cada jovem era
emplumado por membros de . seu próprio grupo constituinte de
urna das metades Khoirumpeketxe ou Hararuinpeketxe. Os jovens
Katamye eram enfeitados com penas de juriti ou de gaviao, enquanto os Wakméye, com penas de periquito. Para colar as penas
era usado o pau-de-Ieite ou a resina de almécega. De um modo
geral, eram as mulheres que passavam a substancia colante, enguanto os homens aplicavam as penas. Apesar de tudo, a moc;a
associada Tékhwoi, embora fosse Katamye, estava sendo enfeitada
com penas de periquito. Alguns jovens, pelo menos presenciei
cinco casos, estavam sendo emplumados com penas de periquito
e juriti a um só tempo. Parece que a verdadeira causa disso era a
falta de penas suficientes para todos, como aliás me foi assegurado
a respeito de um dos jovens. De Clóvis, entretanto, disseram-me
outra coisa: estava sen do enfeitado com penas de periquito e de
juriti, um informante assegurou, porque pertencia ao grupo Kupe,
is to é, "Cristao" ou "Civilizado", e os civilizados usam roupas de
duas ou mais cores. A empluma9ao. dos jovens se dava numa casa
situada na parte leste da aldeia, isto é, justamente oposta a casa que
durante todo o período do rito tinha servido de base aos Pembkahek: a casa da antiga escota, situada a oeste na aldeia.
.
Enquanto os jovens eram emplumados, José Paulo apareceu
com um cavanhaque de penas; José · Nogueira estava do mesmo
modo. Tratava-se de urna brincadeira, já que os Krahó nao costumam usar penas no rosto. E que esses dois indivíduos sao
Me?khen, podendo fazer coisas erradas.
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Acabada a empluma<;ao dos meninos e rapazes Pembkahek,
os membros da metade Pentxi'. se dirigiram para a casa de Gabriel,
situada na parte sul da aldeia, onde deveriam emplumar sua mo<;a
associada, que morava noutra casa do mesmo segmento residencial. Os membros da metade Krókrók foram reunir-se na casa de
Patrício, situada na parte oeste da aldeia. Pouco depois das sete
horas da manha os Pentxi'. saíram da casa ·onde estavam, deram
a volta a aldeia, passando pela rua circular e foram se reunir aos
membros da metade Krókrók. Entao, todos juntos, os Pentxi'. e
o.s Krókrók, partiram da casa localizada a oeste e, passando pelo
meio da aldeia, isto é, pela pra<;a, vieram " atacar" a casa onde
· estavam reunidos os Pembkahek, a leste. A casa <lestes, entretanto, esta va defendida: numa primeira linha se dispunham homens e mulheres nao considerados Krahó, periencentes a outras
tribos. Numa segunda linha se colocavam os hópin e hópintxwoi
dos Pembkahek, lado a lado, segurando feixes feitos com os bastóes pembkahekyókho, no sentido horizontal. Estrangeiros e amigos formais estavam ali para defender os meninos e os jovens
contra o ataque das metades. Os Pentxi'. e os Krókrók vieram chegando, cantando, bra<;os levantados, e ficaram face a face com
os defensores da casa. Urna mulher Canela, que estava no número
dos defensores, dan<;ou de um lado para o outro e depois o canto
cessou, desorganizando-se tanto os atacantes quanto os defensores.
Os Pembkahek foram entao levados a pra<;a nos ombros dos
homens. Nao me foi possível averiguar qual a rela<;ao que ex istia
entre cada jovem e seu carregador. Na pra<;a tinham sido levantados desde manhazinha dois bastóes pembkahekyókho com mechas de cabelos neles dependuradas. Estavam fincados na parte
norte do pátio. Era cabelo que Patrício tinha cortado a noite
do pessoal que estava cantando. Um informante me contou que
Patrício havia cortado urna mecha da cabeleira de cada um, embora ninguém tivesse dormido. Quando os meninos e jovens entraram na pra<;a carregados aos ombros dos homens, os dois bastoes já estavam fincados em outra parte. De tarde, eu veria as
mechas de cabelo jogadas pelo chao amarradas por um fio.
Após o carregamento dos Pembkahek para o pátio, houve
mais um ato cerimonial. Antonio Pereira, o padré da aldeia, sentou-se numa tora no pátio, voltado para a casa de onde tinham
saído os Pembkahek, ou seja, voltado para leste; tocava maracá,
mas nao cantava. Saíram entao da referida casa tres mulheres, a

2~5

mais velha com o rosto pintado de toá ( calcário) , e foram se
aproximando do pátio devagarinho, sem cantar. Depositaram <liante de Antonio Pereira peda<;os de caba<;a e bolos feitos de terra.
O seu comportamento era próprio dos Me?khen, pois brincavam.
fazendo oferecimento de coisas imprestáveis; além disso, o uso
de toá no rosto é próprio dos Hotxua e Hotxuaré, que brincam
nos ritos de Perti e Txeikhré (cap. IV, 14 . 0, 15 . 0).
Em seguida, J oaquim (Kratxet Kupakhe Koróyaro), o jovem Iahé Ka pu, To'tote, Siriago (Hernie Kópko Ikhrot Prontap)
e Aloísio (TukaprY Prontap) vieram da mesma casa com conchinhas minúsculas feítas de caba<;a, enfeitadas; puseram-nas a boca
de Antonio Pereira, para que bebesse a água que continhan1, pendurando-as em seguida no pesco<;o do mesmo. Esses indivíduos
faziam o papel de Txiproré ( Andorinha) ; tal papel está ligado ao
nome pessoal que possuem. Louren<;o, um dos "prefeitos", tirou-lhes os panos que traziam.
Depois, Francisco (H·e ka) colocou folhas <liante de Antonio
Pereira e sobre elas foram postas duas esteiras. Homens e mulheres, vindos em grupos pequeno's, colocaram sobre essas esteiras peda~os de paparutos ou pencas de bananas. Louren<;o tomou os panos que traziam. Alguém me disse que depois dividiría esses panos

entre as viúvas. Terminada a

doa~ao

de objetos e alimentos, An-

tonio Pereira se retirou, levando urna penca de bananas. Esteves
e Louren<;o se aproximaram do monte de doa<;óes e tiraram algo
que nao vi. Esteves separou, ainda, duas pencas de bananas para
mim. O resto foi dividido entre os visitantes, provenientes da aldeia de Pedra Branca. Os moradores da aldeia do Posto ' onde
.
se realizava o rito, nao tiveram parte na divisao.
Houve entao um intervalo que precedeu a parte final do encerramento do rito. Esta come<;ou as quinze para as cinco. O
povo se reuniu na casa de Patrício, situada a oeste da aldeia. Come<;aram a cantar dentro da própria casa e saíram em procissao pela
rua circular da aldeia, caminhando no mesmo sentido em que se
faz a corrida de toras. A frente iam Antonio Pereira e o jovem
Aniceto, com maracás, e atrás vinham os rapazes e meninos Pembkahek, cada um com seu ·khoyanoi levantado para o alto ; os borneos os envolviam. As mulheres nao participavam, a nao ser · as
mo~as associadas aos Pembkahek ou as metades, e também Krampéi, mulher madura, esposa do cantador Aniceto, que acompanhava, no cantico, os cantadores. Ao chegarem a parte sul da
aldeia, os homens tomaram os khoyanoi dos jovens e meninos.
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Infelizmente nao anotei a rela~ao de cada homem com o jovem
de quem tomou o khoyanoi. Os homens passaram entao a desfilar na frente, seguidos dos cantadores com Krampéi, vindo em
seguida os Pembkahek; aos lados e atrás dos Pembkahek, mais
como espectadoras do que como participantes, vinham as mulheres.
A procissao tinha saído as cinco horas da casa de Patrício, a
oeste, e somente meia hora depois chegou ao centro da aldeia,
penetrando na pra~a por um caminho do leste. Ao chegarem
ao pátio, Antoninho cantou e os Pembkahek o seguiram, dando
urna volta pelo pátio equivalente a urna semicircunferencia. A
seguir Basílio come9ou a cantar, com um maracá, estando as mulheres na posi9ao de costume, como quando se entoam os canticos de todos os dias, e os Pembkahek dan~aram como os rapazes
costumam fazer nos dias comuns.
Estava assim terminado o rito de Pembkahek.
Na pra~a, Pedro Peno, o chefe da aldeia, Esteves, um dos
mais importantes membros dos Katamye, e Louren~o, um dos "prefeitos", entregaram o que tinham recolhido durante a cerimonia
final, sobretudo pe~as de pano, fazendo quase todas as dádivas
aos visitantes da aldeia. :f: preciso ressaltar que as dádivas oferecidas ao povo por aqueles que estao em evidencia no rito nem
sempre passam pelas maos dos "prefeitos" da aldeia; qualquer
um que se anteceda ao "prefeito", ao tomá-las, pode ficar com
elas. Assim, por exemplo, quando os Pembkahek, na cerimonia
final , tomavam o caminho da pra~a , urna mulher colocou um colar
de mi9angas no pesco~o de um dos rapazes, que foi imediatamente tomado por outra. Nessa mesma ocasiao vi Antoninho, que
tem direito a fazer o papel de Me?khen, desfilar com um pano
velho e rasgado a cabe~a e urna caba~a dependurada, como se
f ossem ofertas.
3.2.

2.ª Modalidade: Pembkahek Ka?tuti

Nunca assisti a esta modalidade do rito, mas tenho urna descri~ao que me foi dada por José Aurélio, que vou resumir.
Urna vez resolvido que se vai realizar este rito, os homens
se dividern nas 'metades Krókrók e Yuyui (Muruim ou Muri~oca).
A casa dos primeiros é urna casa da aldeia situada na parte oeste,
enquanto a dos segundos, urna situada na parte sul.
No día seguinte, no pátio, os homens ficam andando em
roda; qualquer homem pertencente ao grupo dos Txon (Urubu),

1
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grupo pertencente a metade Khoirumpeketxe, sai para pegar os
meninos da aldeia. Esses meninos e jovens sao todos aqueles indivíduos do sexo masculino ainda sem filhos. O pegador captura
também duas mo~as, que serao associadas aos Pembkahek (as
Pembkahekkahai). Os meninos e jovens sao levados ao pátio e
o padré da aldeia lhes dirige a palavra, anunciando que vao ficar
dentro d'água ( em sentido figurado) para se formar, ficarem gordos. Urna casinha é feita para os Pembkahek fora da aldeia, ao
sul. Os Krókrók escolhem duas mo~as associadas, e os Yuyui
apenas urna. Ainda no mesmo dia todos vao ca~ar. Os Pemb:kahek vao junto com os Krókrók, enquanto os Yuyui vao separados. Combinam um lugar de encontro de modo que possam
voltar reunidos e entrarem todos juntos na aldeia. Os animais
que matam sao entregues as maes das mo~as associadas. No ato
da entrega da carne, comem algum alimento oferecido pelas casas
das mo~as associadas e se dispersam. A carne deve ser utilizada
pelas maes dessas mo~as associadas para fazerem paparutos que
serao consumidos no dia seguinte pelos respectivos grupos a que
elas estao unidas. Cada metade vai para sua casa e também os
Pembkahek vao para a casa deles, aonde suas maes lhes levam
a comida. Nesse día os Krókrók mandam os Pembkahek fazerem
toras grandes de buriti. Cada metade ordena a suas mo~as associadas que apanhem pau-de-leite para seus membros se pintarem.
Os Pembkahek nao se pintam e nem cortam os cabelos durante
todo o rito. Os Pembkahek fazem também harape de buriti.
Os membros das metades permanecem nas casas das mesmas.
De tarde eles saem para irem buscar as toras. Os Pembkahek
maiores correm do lado dos Krókrók, ·contra os Yuyui. A metade que conseguir ficar na dianteira joga sua tora diante de sua
própria casa, de modo que a metade vencida deva jogar a sua
<liante da mesma casa. Os Pembkahek nao entram com as toras
na aldeia: ajudam aos Krókrók apenas até a sua periferia.
Depois da corrida, cada metade canta em sua casa. Os Pembkahek permanecem na sua, quietos, sem brincar. Os Yuyui saem
dan~ando, mas os Krókrók ficam dentro de casa. Tres Krókrók
passam no meio dos Yuyui e cada vez que o f azem os Yuyui
se espantam. Quando chegam a parte oeste da aldeia (isto é, perta
da casa dos Krókrók), os Yuyui correm, completando a volta em
torno da aldeia e entram em sua casa. Os ,Krókrók correm atrás
deles. Terminada essa parte, se as metades quiserem, podem ainda
correr com toras, ou com flechas, ou mesmo sem nada. De noite
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os Pembkahek cantam no pátio e depois vao embora deitar-se em
sua casa.
No outro dia de tarde, os Pembkahek saem a rua e qualquer
mulher que queira ganhar esteira dá de comer a um deles. Todos
os dias de tarde os Pembkahek saem, desfilam pela rua, e cada
mulher dá sempre alimento ao mesmo Pembkahek. Os parentes de
cada Pembkahek vao preparar urna esteira para ele oferecer a
mulher que lhe dá alimento. Tal esteira (ka?tuti) é como as esteiras utilizadas pelos Krahó para forrar os jiraus de dormir. No
en tanto ela é dupla: tem o dobro da largura das comuns, sendo
clobrada ao meio e costurada no sentido da altura, de modo que
possa esconder dentro dela urna pessoa. Sobre a esteira sao desenhados peixes, emas, pessoas atirando com espingardas, pessoas
brigando, etc. A tinta usada para fazer essas .pinturas nao é o
urucu, mas urna substancia denominada perekramhok. Todos os
días os Pembkahek passam cobertos com a esteira ka?tuti para
receber alimento e ninguém os ver.
A mo<;a associada aos Yuyui tem enfeite de penas de arara.
As associadas aos Krókrók só tem seus enfeites no fim do rito.
Todos os Krókrók tem enfeites de rabo de arara na cabe<;a.
O rito caí entao num período de latencia em que a dan<;a
dos Yuyui espantados pelos Krókrók, realizada depois da corrida
de toras, e o desfile dos Pembkahek para receberem alimento
se repetem todos os dias.
O padré diz aos habitantes da aldeia que é chegado o tempo
de terminar o rito. Manda todos f azerem cordinhas de tucum,
com o que se confeccionarao os harape que substituiráo os feítos
co1n palha de buriti, usados até entao. Acabada a confec9ao dos
harape, o padré mand~ que todos ponham mandioca de molho, que
se cortem as bananas, que em cada casa se fa<;a o necessário para
o encerramento do rito. Estando tudo pronto, manda que saiam
para a ca<;ada. As metades partem separadas; os Pembkahek podem ir ca<;ar junto com os Krókrók ou sozinhos. Cada grupo retorna assim que tem carne para dar as maes de suas mo~as associadas.
De noite os Krókrók cantam. Os paparutos estao assando.
Os Yuyui nao cantam. Os Yuyui ficam no pátio e fazem urna
fogueira com buriti seco. Avan<;am com fogo contra os Krókrók,
mas os "amigos formais" <lestes os defendem. Esses assaltos dos
Yuyui ocorrem várias vezes até o fim da noite. Ao amanhecer
os paparutos sao tirados de entre as pedras onde tinham sido
assados. Os Krókrók saem dan<;ando pela rua da aldeia. Os pa-
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rentes dos membros dessa metade derramam-lhes água nas costas.
Os Yuyui saem para encontrar os Krókrók na casa de~tes. Cornero-se os paparutos feitos nas casas das mo<;as. assoc1adas aos
Krókrók e aos Yuyui. O paparuto das mo<;as assoc1adas aos Pembkahek será feíto na noite seguinte.
A tarde as rnulheres fazem muito alimento. Os Pembkahek
saem escondidos dentro de suas esteiras (ka?tuti) para recebe-los.
Cada mulher entrega o alimento ao rapaz ou menino a que~ tem
o costume de dar comida e lhe retira a esteira, ficando com ela.
Nesta noite os Pembkahek cantam, passando todo o tempo
sem dormir. Os "amigos" e "amigas formais" dos n1esmos ganham deles varas chamadas khokai' kere para cantar no lugar dos
meninos que dormem. Há também os cortadores de ca~elo, que
tiram mechas da cabeleira de todos, menos dos Pembkahek. Estes
estao com seus cabelos cortados, pois as mulheres já fizeram o
corte na hora em que se cq~feccionavam os khokai' kere. n:i~ante
o cantico a noite as maes das mo<;as associadas e dos Ikrankate
oferecem 'aliment~ aos Pembkahek. As maes dos Pembkahek oferecem alimentos a seus "amigos" e "amigas formais". Há entao
comida demais, a ponto de ser desperdi9ada.
. . _
Ao amanhecer os Pembkahek sao levados para o nbeuao,
onde se banham. Em seguida sao levados para o pátio e daí para
urna casa da aldeia situada na parte leste. Sao os grupos pertencentes as metades Khoirumpeketxe e Hararumpeketxe que emplumam cada qual os meninos e rapazes que sao membros do mesmo grupo. Os Yuyui e os Krókrók emplumara suas mo9as associadas.
Quando os Pembkahek estao emplumados, os .Krókrók va~
ficar em sua casa e os Yuyui se dirigem para o pát10. Os _Yuy~1
vao encontrar com os Pembkahek, mas indivíduos que nao sao
Krahó, presentes na aldeia, afastam-nos para o pá~io. No pátio
há um jirau feito pela mae da pessoa que devera espantar os
Yuyui. Junto ao jirau há urna casa de arapuá, somente ~ara assustar o povo. O espantador dos Yuyui tem um ~d.ente a.e paca
na mao, que chega perto do paparuto que está no patio e gntando:
'Eeeeeeee!' En tao desee do jirau e reparte o paparuto entre .. as
pessoas que nao moram na aldeia. Em 1971, . Esteves me d}sse
que as hopintxwoi dos Pembkahek mexem no ninho de. ara~ua; o
mesmo informante, em companhia de mais outr~s do1s, ª!u~ou
mais tarde que os Krókrókkritxua (amigos forma1s dos Krokrok)
é que mexem no ninho.
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Os parentes dos Pembkahek ajuntam alimento, como paparutos, inhames, bananas, mamoes, ananases, enfim, de tudo. Os
Txiproré (Andorinhas) saem com pequeninas cuias, dao de beber
ao cantador, que está no pátio com um maracá, e depois lhe penduram as cuias no pesco90. Os Me?khen ficam com galhos na
mao para surra1 os "amigos" e "amigos formais" dos Pembkahek.
Os Pembkahek lev~m alimento para o pátio, ajudados pelos seus
"amigos" e "amigas formais", fazendo com eles um montao. Esse
alimento <leve ser repartido entre os visitantes da aldeia.
Os Pembkahek voltam para sua casa. Seus amigos e amigas
fbrm,_ais ficam <liante da casa com bastóes khokai' kere para defende-los do assalto dos Yuyui. Também indivíduos nao-Krahó
defendem os Pembkahek. Os Yuyui chegam até a linha de defesa da casa.
,
Os Pembkahek entao saem e sao levados para o pátio. Outrora só os. Ikrari_kate eram levados nos ombros e seus parentes.
A,t~almente todos os P~mbkahek sao levados aos ombros para o
patio. As mo9as assoc1adas as metades também sao levadas nos
ombros. No pátio cantam em roda.
Os jovens e meninos se espalham. Ainda há o alimento para
os "amigos" e "amigas formais" dos Pembkahek e dos Krókrók·
nao para os "amigos" e "amigas formais" dos Yuyui. Tornam a'
reunir alimentos no pátio. Cantam na pra9a apenas os "amigos"
e "amigas formais" _dos Pembkahek e dos Krókrók.
Os meninos e rapazes tornam a se reunir na casa onde foram
e~plumados, s~em com um cantador e vao dan9ando pela rua
circular da aldeia, tentando matar animais domésticos. No dia seg~inte de man ha há, a ~arrida <lee; toras chamadas Pembkahekyópí,
disputada pelos Krokrok e Pembkahek de um lado contra os
Yuyui, do outro. O animal doméstico ~orto é comid~ no mesmo
día p~rto das toras; quando vao correr as metades Khoikateye
e Harakateye. Alguem <leve pagar o pre90 <leste animal a seu dono:
pode ser o chefe de urna dessas metades ou um dos Ikrarikate.

-

3 . 3.

3.ª Modalidade: Pembkahek Patxe!lgré

O termo Patxet!gré significa "pulseira de embira de cachimbeiro" como me traduziu José Aurélio, mas creio que urna outra
t~adu9ao poderia ser "pulseiras pretas" (pa == bra90?; txe == tec1do; tlk == preto ; ré == indicador de diminutivo). Nao sei dizer
se essa mod~lidade de rito de Pembkahek é a mesma que se costuma denominar de Haraperé, termo que corresponde as cordi-
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nhas que usam cruzadas sobre o peito e sobre as costas. Em outubro de 1963, passando alguns dias na aldeia de Boa Uniao,
percebi que estava justamente num período de latencia do rito
Pembkahek Haraperé. O rito tinha come9ado em janeiro de 1963
e deveria terminar em julho de 1964. Segundo Ambrosinho, chefe
e padré da aldeia, o rito que entao se realizava nao era aquele
que eu observara na aldeia do Posto no ano de 1962 e que já
descrevi como Pembkahek Hopintoho'txire; também nao era o rito
em que se fazem as esteiras ka?tuti, que acabei de descrever. Como
os informantes geralmente dizem que há tres modalidades de rito
de Pembkahek, é possível que a modalidade Haraperé, .realizada
entao na aldeia de Boa Uniao, seja a mesma chamada Patxetigré,
cuja descri9ao devo ao informante Jqsé Aurélio.
·
Ainda com rela~ao ao rito que se desenvolvía na aldeia de
Boa Uniao, disseram-me que a casa dos membros da metade Kró·
krók ficava a leste da aldeia, enquanto a da metade Hek era
unia que ficava na parte oeste. Ora, na modalidade Patxetigré,
que vou descrever, a posi9ao das casas é a mesma. No dia 10
de outubro de 1963, na aldeia de Bóa Uniao, presenciei urna cerimónia pertencente ao rito do Pembkahek Haraperé. As quatro e
meia da tarde os corredores, divididos em Hek e Krókrók, chegaram a aldeia, trazendo toras cortadas pelos Pembkahek. Vinte
.minutos depois os Hek esravam colocados na pra~a da aldeia.
Os Krókrók iam até ao pátio, cantavam e dan9avam com os Hek
e retornavam. Pelas cinco e meia os Pembkahek saíram em fila
pela rua circular da aldeia para receber alimento. Apenas dez rapazes constituíam a fila. Suas maes lhes entregavam o alimento
a medida que passavam. As sete horas, Ambrosinho, chefe e padré
da aldeia, fez com que os Pembkahek se sentassem em círculo no
pátio. Seus "amigos formais" (hopin) formaram um outro círculo
envolvendo o primeiro; um terceiro círculo, constituído por membros da metade Hek, envolvía os dois primeiros. Os Krókrók cantavam no pátio, na sua parte leste, voltados para oeste. Um mem. bro da metade Wakmeye cantava a leste e um membro da metade
Katamye, a oeste. Ainda havia o cortador de cabelos. O padré
me informou que nao era todas as noites que realizavam a cerimónia, mas uma vez ou outra até que chegasse o tempo de ~n
cerrar o rito.
Resumirei agora a descri~ao da modalidade Patxefígré, como
me foi descrita. Quando se resolve fazer .este rito, quem quiser
entrar para a metade Hek entra numa roda e fica girando. Aqueles que querem ser Krókrók ficam de pé. Os Hek sao do leste e
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os Krókrók, do oeste; mas o informante cita as casas dessas metades como ocupando as dire9óes justamente opostas. Qualquer
indivíduo que perten9a ao grupo Txon (Urubu) vai reunir os meninos e jovens. Sao Pembkahek todos os indivíduos do sexo masculino sem filhos. Ele pega também dois jovens para serem Ikrarikate e duas mo9as para se associarem aos Pembkahek (Pembkahekkahai) . Quando amanhece, o padré manda cada metade procurar suas mo9as associadas, sendo urna para os Hek e duas para
os Krókrók. Os Hek, os Krókrók e os Pembkahek saem para ca9ar
separados. Quando retornam com a carne, juntos ou separados,
entregam-na para as maes das mo9as associadas. Estas fazem
paparutos e, no dia seguinte, cada grupo . vai comer na casa de
suas mo9as associadas. Os Hek e os Krókrók mandam suas mo9as associadas tirarem pau-de-leite para se pintarem. Os Pembkahek vao cortar toras de corrida. De tarde as metades se retiram da aldeia para irem buscar as duas toras. Retornam correndo com elas. Se os Krókrók chegam na frente, param a corrida
numa casa da parte leste da aldeia; se os Hek estao na frente,
deixam cair a tora numa das casas da parte oeste. Os Pembkahek
maiores correm junto dos Krókrók. Os Pembkahek nao tem casa.
Quando ouve o ruído da corrida de toras que se aproxima da
aldeia, a mo9a associada dos Hek leva urna cuia de água bem
timpa ao pátio, onde os membros de ambas as metades bebem.
Os KrókrÓk se reúnem na rua da aldeia, dirigem-se ao pátio e
dan9am em redor da água. Os Hek ficam no pátio, enquanto os
Krókrók vao para a casa deles. A mo9a asso'ciada aos Hek também vai para a casa dela. Em 1971, o mesmo José Aurélio me
informou que os Hek bebem dessa cuia andando, como se
fossem andorinha (Txiprore), que bebe voando; na realidade,
entretanto, os gavióes nao bebem desse modo. Urna informa9ao
tomada em 1967 diz que o Kiaré (Gaviao-carrapateiro) conduz
os Hek até a casa dos Krókrók, que saem com eles, pelo caminho
circular, até chegarem ao sul da aldeia, quando se dirigem para
o pátio.
De tarde os Pembkahek se reúnem em qualquer moita fora
da aldeia. Daí saem para desfilar pela rua da aldeia, quando suas
maes lhes oferecem alimento. Na frente vai um Ikrarikate seguido
de urna mo9a associada. As maes nao dao o alimento a seus próprios filhos, mas cada participante do desfile recebe alimento da
mae de outro. Na hora de comer o alimento recolhido, as mo9as associadas formam um grupo, os Ikrarikate outro e os demais
Pembkahek sao também separados em graus de idade. Os Pemb-
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kahek comem atrás de urna casa situada a oeste da aldeia. Em
1971, soube que o caminho dos Pembkahek passa por trás das
casas da aldeia, isto é, envolve a aldeia.
Assim, todos os dias há a corrida de toras, todos os dias a
mo9a associada aos Hek leva água ao pátio, todos os dias os
Pembkahek dao a volta pela aldeia para receberem alimento. O
rito cai, portanto, num período de latencia. Provavelmente essa
cerimónia nao é realizada todos os días, como diz o informante,
mas de vez em quando. É preciso lembrar também que durante
esse período de latencia o rito pode ser interrompido por outros.
Quando se cansam do rito, é chegado o tempo de encerrá-lo.
Todos saem para a ca9ada. Os Pembkahek vao junto com os
Krókrók e os Hek vao separados. Os animais mortos sao des' mo9as associadas. Cada grupo entrega a carne as
' maes
tinados as
delas. Os Krókrók e os Pembkahek também guardam carne para
fazer paparutos para seus "amigos forma is" ( hopin). O resto cada
homem entrega a sua próprta esposa. Há ainda dois meninos que
sao considerados filhos de Krókrók e suas maes recebem carne
também. Manda-se que as maes dos Pembkahek e dos Krókrók
preparem alimento para os "amigos formais" de seus filhos. Enquanto elas providenciam esses alimentos, os Pembkahek vao confeccionar os khokai'kere e os awarewuru. Eles tem seus cabelos
cortados no mesmo lugar onde estao confeccionando esses bastóes
e mastros.
Quando os corredores chegam com as toras de tarde e dan9am ao redor da água no pátio, os awarewuru já estao preparados.
Os awarewuru sao fincados na periferia da aldeia, em quatro pontos, tal como acontece na primeira modalidade do rito de Pembkahek. As maes dos Pembkahek vao buscar folhas de peplzekakoho (pephe == urna espécie de formiga; kako == suco; ho ==
== folha) . Pelas quatro horas da tarde todos se reúnem no pátio.
Os Pembkahek saem para receber alimento. Recebem o alimento
e vao se esconder. Os Me?khen correm atrás deles. Eles abandonam os alimentos e correm para o mato. Depois se escondem
em qualquer casa. De noite um dos "prefeitos" vai procurá-los.
E os leva para o pátio. Os Pembkahek cantam entao junto com
os Hek e os Krókrók cantam separados. Cantam toda a noite.
A noite sai alimento para os Pembkahek. Sao as maes das mo9as
a eles associadas e as maes dos Ikrarikate que preparam a refei<;ao.
Sai também alimento para os "amigos forrhais" dos Pembkahek;
quem o faz sao as maes <lestes. Trata-se de urna grande quantidade de alimentos. Após comeren1, continuam a cantar. Em 1971.

-
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tres informantes reunidos me disseram que os Pembkahek se sentam sobre as folhas de pephekakoho (provavelmente isso ocorre
durante esses canticos); José Aurélio o confirmou.
Quando amanhece, param de cantar. Levam entao os Pembkahek para se banharem no ribeirao. As mechas de cabelo cortado a noite, pertencentes aos "amigos formais" dos Pembkahek,
ficam dependuradas no awarewuru.
Os Pembkahek sao entao emplumados no pátio, cada um pelo
grupo incluído na metade Khoirumpeketxe ou Hararumpeketxe a
que perten~a. Depois os Pembkahek sao levados para urna casa
situada na parte leste da aldeia.
. Os Krókrók saem andando na rua da aldeia e seus parentes
lhes molham o corpo. Atrás deles váo seus amigos formais, recebendo alimento. Param na casa dos Hek a oeste. Em seguida
os Krókrók se misturam aos Hek na pra~a. Váo todos juntos ·
. até onde estáo os Pembkahek, na casa de leste, e param. Trazem-nos para o pátio. Atualmente os Pembkahek sao levados nos
oinbros. No pátio cantam. Depois os Pembkahek se espalham
por suas casas maternas; seus "amigos formais" os acompanham.
As máes dos Pembkahek molham os corpos de seus "amigos formais"
porta da casa; depois Ihes dao alimento preparado ou
massa de mandioca crua. Tornam a reunir-se no pátio e a cantar.
No encerramento do rito estao colocadas, no caminho que
vai do pátio a casa de oeste, isto é, a casa dos Hek, duas casas
de marimbondo para serem quebradas. Quando os Pembkahek
penetram no pátio, dois "amigos Jormais" dos Pembkahek que tenham córagem quebrara as casas de marimbondo (urna delas é
de marimbondo sorráo, chamado pelos índios de khrati"k, isto é,
"cabe~a preta"; a outra é de marimbondo korenkti, que dizem ter
a parte traseira vermelha). Tiram as casas de marimbondos e correm com elas para o pátio, onde sao quebradas. Todos os outros
levam galhos para matarem os marimbondos.

a

3 . 4.

O mito de Tirkré

\

Para se poder penetrar no significado do rito de Pembkahek
é preciso conhecer o mito de Tlrkre, com o qual os índios explicam como aprenderam a realizá-lo. Messias, entáo na aldeia
do Posto, me contou o mito em 20 de outubro de 1962, que passo
a transcrever:
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Tirkre foi a ro9a, arrancou mandioca, ralou-a e lá passo u a
noite. Uma for1niga-de-mandioca (atxü) entrou-lhe na orelha,
que inchou. A mulher de Tirkre andava "vadiando" (namorando, tendo rela9óes sexuais) com o irmiio dele. E os habitantes da aldeia estavam se transferindo para outro lugar. E
Tirkre continuava com a orelha inchada, doente, porque a
formiga estava dentro dela. A esposa !he disse: "Espere,
deixe-me fazer a !atada (teto de palha plano, usado . como
prolongamento da casa; neste caso provavelmente uma cho9a
provisória antes de se levantar a casa definitiva na nova aldeia), que depois venho buscar vocé." Todos já tinh.am Jeito
!atada e T1rkre continuava só, abandonado. Os urubus andavam na tapera (a aldeia .abandonada) e viram Tirkre. Um
disse para outro: "Quem está deitado aquí sozinho? "Nao
sei, vamos reparar." E foram. Um deles falo u a T'irkre:
"Hape kederé (olá, meu "tio")! O que está lhe doendo?"
"Nao sei, uma coisa e'nlrou na minha ore/ha." O urubu entao
chamou o beija-flor (yun'ré). Ele apareceu, tentou com seu
bico, que é mole demais, e nao conseguiu arrancar a fonniga.
O urubu-rei entao falou: "O melhor é chamar o compadre
(palavra geralmente usada como tradu9ao de hopin) socó."
E o chamou. O socó veio, .mas seu bico nao deu para nada,
nao. Entiio chamou o A ?huaré (a ariramba-da-mata, LOBO,
1963: p. 213) que faz ninho na grota. Mas seu biquinho nao ·
deu. Entiio chamou o kuorkugré (o gaviáo-belo, LOBO, 1963:
pp. 120-21, foi chamado por Pedro Penó de Kiorkó, nome
parecido com o citado por Messias). Seu bico também niio
deu. Foi entií.o chamado o W akokoré, que conseguiu tirar a
formiga. O urubu entao chamou todos os outros lá de cim·a:
urubus-reis, gavioes grandes, gavioes pequenos. Ajuntaram-se
muitos. Entao o urubu-rei falou a Tirkre: "Kederé ató pró
(meu "tío" feche os olhos)!" O urubu-rei disse: "Eu vou ficar
na frente e voces vií.o ficar atrás." Mas o urubu (ioinré) respondeu: "Vocé tem ombro grande e eu, pequeno, mas eu
posso!" E o urubu ficou na frente, levou T1rkre e o pos
em cima dos Txon (urubus). Os Txon voaram com Tirkre,
levando-o para o alto. Falou-se entao com o gaviiio: "Vá
ca9ar para akederé ( seu "tio") comer!" Entiio o gaviao pegou um jaó grande. Diz-se que o gaviií.o era curador (xama)
bom. Tirou as penas do jaó e depois 'jogou a carne dele na
boca de Tirkre. Este vomitou e o sangue do jaó saiu. Tirkré
perguntou: "Eu vou comer cru? Vai me fazer .mal!" "Nao,
1
'
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vocé come cru." O gaviiio pegou uma ema nova, pelou-a,
tirou carne e deu-a crua, outra vez, para Tirkre. Entii.o o urubu falou para Tirkre: "Kederé (meu "tio"), espere-me que eu
vou buscar hagan (fezes). O urubu desceu a terra, comeu fezes e tornou a subir. Entao o urubu (txon) vomitou-a para
Tirkre, que disse: "Nii.o, eu niío como isso niío; coma-o vocé!"
E o urubu tornou a comer as fezes outra vez. Entii.o o gaviéio
(he:) pensou: "Tirkre já está bom. V amos fazer festa para
ele ver." Entao fizeram a festa. Primeiro fizeram Hopintohótxi"re. Depois, Ka?tuti (esta parte é obscura e nii.o dá para
se entender se os gavióes fizeram mais alguma outra festa).
T'irkre as viu e depois contou aos outros índios quando voltou. Por isso é que os índios fazem essas festas. Entii.o, o
melhor dos gavióes curadores disse a T'irkr"é: "Vamos até ao
compadre A?khrii.ti (aerólito)." Este falou a Tirkre: "Se o
compadre quer me ver entii.o eu vou jogar." Procurou um
peda~o de buriti seco e o pos no fogo. Quando este pegou
fogo, tomou-o, balan~ou-o, caminhou dentro da aldeia dos
txon e gavióes e o atirou dentro do rio, voltando em seguida.
Falou com T'irkré e só depois se ouviu o barulho da coisa
(do impacto do ti9iio). Entiio o pássaro Tép'kriti (martim-pescador, em LoBo, 1963: p. 148-49), esse pegador de peixe,
falou: "Vamos experimentar se T"irkre é mesmo bom curador."
Entii.o Tép'kriti foi buscar peixe e trouxe dais pacus, que colocou em cima de urna tora. T'irkre se transformou em lontra, subiu em cima da tora, apanhou os pacus e co1neu. Em
seguida se transformou em pombo (Tututi). O gaviii.o entii.o
disse: "Tirkré está querendo descer." Mandou entiio os rapazes urubus (txon) e gavióes trazerem seus pertences para
a terra. T"irkre pensou: "Eu vou virar folha seca de sambaíba. E assim transfonnado desceu até ao chii.o. Os rapazes
lá de cima deixaram os pertences de Tirkré no lugar de onde
este tinha sido ascendido. Ele pegou suas coisas e as levou
para a aldeia. Ficou quieto na casa de sua miie, comendo e
bebendo. Entii.o sua mulher soube que ele já tinha chegado.
Ela velo junto com a miie e a sogra dele falou: "Tirkre está
vendo que a mulher o está enganando com o irmiio, porque
é curador bom." Entii..o a esposa falou: "Espere-me, deixe-me que vou buscar batatas." E ela foi; mas o irmiio de
Tirkre foi atrás; e estava tendo rela9óes sexuais com ela. Tirkre arrancou a unha e mandou-a ir atrás da mulher para espiá-la. A mulher estava tendo rela9oes sexuais com o irmii.o
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de,_le: Entii..o se transformou em formigiio (pephe) · e picou o
penzs do homem e a vulva da mulher. Eles sentiram dor. A
mulher voltou e disse: "Eu estava abrindo a rama da batata
e niio s~~ o que n:e picou." T'irkre respondeu: "Agora voce
aprende. Apanhou uma flecha, cortou, fez um furinho, soprou por ele na vulva. Entiio o formigiio saiu. T'irkre aparou-o
com a mii.o. Seu irmiio já estava inchado e vinha atrás para se
curar. A miie dele lhe falo u: "Chega até lá, que seu irmii.o
está doente; o testículo dele está inchado. "Entiio T'irkre !he
tiro u o formigiio também. Tirkré nao quis ter rela96es sexuais
com a mulher dele, porque já. estava grávida. Mas a mulher
teimava: "Niio, Ti'rkre, vocé está dizendo que eu tenho filho?"
"Vocé tem filho. Vocé duvida q1,1,e eu !he mostre? Te~ filho.
Vocé quer que eu o abaixe para vocé ver?" "Eu quero." Entiio ele apanho4 uma flecha, fez buraco, soprou por ele e o
filho caiu. Na oy/ra aldeia havia um curador chamado Khwok,
que falava: "¡4/ffe:';'.," Ti'rkre niio sabe nada niio!" T'irkre !he
disse: "Vem, ¡j~'ífti nós experimentarmos aquí mesmo. Se vocé
prestar para vei'.lT.~: .. " Entiio Khwok veio a aldeia de Ti'rkré
A í cedinho uma tora foi posta no pátio e Khwok subiu ne!~
e. bat:u os bra9os. (como se fossem asas). T'irkre soprou ·na
dzre9ao dele, cuspzndo, para as penas niio lhe saírem. Saiu só
um pouquinho de penas (do corpo de Khwok), nii.o foram
muitas nii.o. Entiio T"irkre subiu na tora, mexeu com os bra9os
e as penas !he sairam; virou arara vermelha, e foi embora para
outra aldeia. Nesta, de tardezinha, o dono de uma casa, rapaz
que tinha casado há pouco tempo, estava comendo amendoim (kahi). Tirkre estava com fome e pensou: "Eu vou virar outra coisa para poder comer." Virou papagaio. Entiio o
rapaz falo u: "Ei, mulher, vamos dar amendoim a este papagaio, para a gente lhe arrancar o rabo." E !he d~ram amendoim. Ti"rkre estava comendo, mas nii.o queria que !he arrancassem o rabo. Encheu o papo e foi embora. Era um papagaio esquivo. Passou a noite na aldeia. O dono do hokho
(grande cocar de penas) estava cantando com ele. Depois o
pos no sol. Tirkré vir,ou grifo e foi roendo a tran~a do hokho
até que ficou só um pouquinho. Entii.o virou gaviao, aquele
que grita: kri, kri, kri, kri! Aí ele foi e soprou o hokho. Gritaram: "Olhe o gaviao que !he tira o hokho!" Tirkre apanhou o
hokho e foi embora com ele. Pouso u nlilma árvore grande e lá
em cima dobrou o hokho. Fez o embrulho e o levou. Pousou
na sua própria aldeia, pós o hokho na tora e dirigiu-se para
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sua casa. Khwok nao se transformou em coisa alguma. Ficou
com vergonha e foi embora. Tirkre ficou toda a vida na aldeia.
Daí por diante ninguém sabe mais de Tirkre.
Ainda que cansando um pouco o leitor, creio que vale a pena
transcrever o mito de Tirkre, como foi narrado por Pedro Peno,
chefe da aldeia do Poste, em 27 de setembro de 1963, pois nos
fornece outros detalhes importantes:

...

\

Foi Ti'rkre. No tempo talvez em que todas as aldeias eram
unidas nun1a só, pois todos conhecem essa história. Uma formiga-de-mandioca !he entrou no ouvido. Mordeu lá dentro. O
pé do ouvido inchava. Sua mu/her "vadiava" com o irmiio dele.
la a ro9a e nem se lembrava do marido. E ele ia ficando magro de doen9a. A aldeia come9ou a se transferir; foram todos
de urna vez e ele ficou sozinho e1n casa. A mu/her /he disse
que iria fazer barraca e viria buscá-lo. o povo foi todo de
urna vez. Os urubus come9aram a descer para comer as fezes
dos índios. Um urubu veio e ficou na porta, escutando o homem, e gritou: "Como vai, meu 'tio' ?" "Como vai?" "Que
meu 'tio' tem que está chorando?" "Nao sei, há uma coisa no
meu ouvido que está doendo." "Eu vou chamar outro que
sabe curar." Entiio o urubu mandou o mosquitinho buscar o
beija-flor. Este velo depressa, meteu o bico, mas niio conseguiu. Entiio veio o cará, dentro d'água mesmo. Ele consegui"!
tirar somente o karo ("alma") da formiga, mas nao a formiga.
O cará falou ao urubu para chamar seu compadre, o A?huaré
(ariramba-da-mata, LOBO, 1963: p. 213 ), bicho de papo branca e bico desse tamanho! Ele veio, meteu o bico no ouvido e
tiro u a f ormiga, enquanto os urubus seguravam T'irkré, para
niio espernear. Saiu tudo do ouvido: pus misturado com sangue. Os urubus aproveitaram o pus, comendo-o. Depois o
mosquito limpou os ouvidos de Ti'rkre. Chegaram todos os
urubus: urubu-rei, urubu comum, ióinti (aumentativo de ioinré), caracará, gaviao. Resolveram levar o homem para cima,
porque lá sararia depressa, pois se ca9a muito. Os urubus-reis queriam levá-lo primeiro, indo os outros embaixo deles.
Os urubus-reis fizeram carreira apertadinha e Tirkré deitou
em cima das asas. Mas niio conseguiram voar alto niio,
e desceram outra vez ao chiio. Entiio os l ointi, os urubus
de cabera pelada, disseram: "Meus 'tios' voces siio de
peito grande, mas niio estiio agüentando nao. Mas nós é
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que vamos na frente, pois podemos voar até ao anoitecer."
O lointi está sempre com a asa parada, quieta, voa sem
bater asa. Aí mandaram ao gaviiiozinho Hatenré: "Agora
voces mandam avisar ao nosso compadre para fazer alegria,
para nós subirmos." Foram alteando devagar, até chegarem lá em cima, no khoikwa (céu). Entraram por. um buraco e deitaram Tirkré. "Agora, meu 'tio', abre o olho." Pois
o homem eslava de olhos fechados e com a miio no rosto. Ele
noto u que era uma casa diferente. Gavioes e urubus combinaram: "Vocés, <;ompadres gavioes, viio ca9ar e nós, urubus,
vamos buscar farinha de batata (diz-se que era bosta). Os
gavioe~ pequenos pegavam os bichos menores, e os grandes,
os maiores. U1n gaviiio pequeno. chegou com um jaó e o depenou: "Oh meu 'tio', já trouxe ca9a!" "Eu niio como carne
crua, faz mal!" "Niio, eu fa90 o jeito de que nós comemos."
Ti'rkre comeu cru. Chegou outro com jaó, depois chegou
outro e Tirkre comeu todos do mesmo jeito. A í chegou um
gaviiio grande com um veado, que Tirkre comeu assado. Depois vieram os urubus e vomitaram bosta. Tirkre disse:
"Niio, meu 'tio', eu niío como isso niío, isso niío serve para
mim." "Está bem, nós comemos." Os gavioes continuaram
a dar de comer a Tirkré que foi comendo, comendo, comendo . .. Aí, o gaviiio fez assim como o curador, "fez o jeito",
porque os bichos é que fazem os curadores curarem. Entiío .
Tirkre viu a mu/her dele "vadiar". Aí diz-se que Hek (aviiio),
Khoigayu (marreco) e krókrók (papa-me/) . .. Primeiramente
foi Ku?khr'iti (urubu-rei) que fez Katamtí para correr. Depois,
Hek e Krókrók fizeram o rito de Pembkahek; e T'irkre estava
reparando. Espalharam-se no mato para ca9ar. . . e animar
a festa. Krókrók cantou até ao amanhecer. Depois Hek canto u até ao amanhecer. T'irkre aprendeu todas as cantigas. Viu
tudo e guardou as cantigas. Ele já estava sadio e assistiu a
festa toda. A í o Kiaré (o in/ormante traduziu o no1ne para
"pien", e numa outra ocasiao identificou-o como gavido-carrapateiro em LOBO, 1963: p. 124) mostrou a cantiga dele também. O Kiaré sempre pousa no espinha90 da anta, do veado-campeiro, do veado-mateiro. Sempre que niio se achasse nada
na cafada, o mais ve/ho da aldeia cantaria até a meia-noíte
essa cantiga e achariam ca9a. Entiio A?khriiti ( aerólito) ensinou
a cantiga dele. Na porta de A?khrii (oµ.tra forma de . se dizer
A ?khriiti), quando Tirkre entrou, um marimbondo o picou
na barriga. Aí A?khriiti falou para o marimbondo: "Voce
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aquieta, por que vocé niio anda para longe?" No outro dia,
todos os bichos se ajuntaram e aclamaram Tirkre como pa?hi
(che/e honorário). Aí desceram com ele. Nasceram asas em
Tirkre e ele desceu. E os bichos desceram com ele e depois
voltaram. T'irkre foi para a aldeia e já sabia onde era a casa
da miie dele, do povo dele. A mulher disse para sua própria
miie e pai: "Meu marido já chegou e eu vou me juntar a ele."
A miie estava só escutando, com vergonha: "Niio, parece .que
vocé niio vai ficar com ele, porque vocé 'vadiou' muito."
Quando T'irkre chegou, veio sua mulher com uma cuia cheia
de batatas e lhe oferecendo. T'irkre niío quería pegar. A miíe
dele pegou as batatas. A mulher lhe disse: "Agora eu venho
a vocé, estou com muita saudade e trouxe esta comida, vamos
ajuntar." Tirkre niio disse nada, só calado .. No outro día, a
mulher veio e deitou com ele; já estava prenhe e o filho mexia. "Eu niío quero ter relaroes sexuais, porque vocé está
prenhe." "Eu niío tenha filho niio; quem que contou?" A
mulher dele estava teimando. "Está bem; tira urna flecha e
ap'anha palha para te deitar." Tirkre tomou uma flechinha,
furo u, fez buraco. Soprou com a boca na ponta da flecha e
o filho saiu. "O que é isso: é a sua comida ou é seu filho?
Agora te deita por lá; eu nao quero niio." A miie de Tiºrkre
levou o menino e o enterrou. A mulher deitou com Tirkré,
mas ele nao tinha rela9oes sexuais com ela; niio estava gostando mesmo. Passou um més e ela lhe falo u: "Espere-me,
eu vou a ro9a correndo, apanhar batata e trazer para vocé."
L ogo o irmao do marido tomou o caminho na frente e chamou-a. A í T'irkre virou mosquito e foi acompanhando a mulher dele. Ela encontrou-se com o irmiio dele e quebrou palha para ter relaroes sexuais. T'irkre virou formigao, cuja picada dói muito . Picou o homem no meio do pénis e picou a
mulher tambéln. Picou-os ligeiro, virou logo mosquito, voou
para a aldeia e ficou esperando. A mulher veio gritando.
"Que é?" "Eu fui a ro9a, sentei e uma coisa me esporou, niio
sei o que foi." Aí chorava. Depois veio o homem, gritando
mesmo. T'irkre só escutando. Gritou o dia todinho mesmo,
já estava ficando tarde. Aí a sogra dele veio: " Vem aqui, meu
genro, faz aí curativo, que minha filha está morrendo!" "Que
foi" " . . . . .. " T'irkre niio disse nada. Ele viu. De tarde saiu.
Foi com uma pontinha de flecha. Disse a mulher: "Vocé foi
'f azer' logo na beira do -caminho!" Soprou a pon ta de flecha
e saiu o formigiio. Pouco depois veio a miie .para fazer cura-
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tivo no irmiio de Tirkri. "Que foi?" "Niio sei niio,· eslava no
mato, enx~rguei um guariba, aí passou uma folha no meu pénis
e u_ma cozsa mordeu." "Podias cuidar nas tuas caradas e depo~s 'fazer' com tua mulher." Aí o curou. De tarde a mulher
vezo. N? ou!ro día ela foi outra vez arrancar batata. O homem foz atras dela. E ela niio quis, pois o marido · sabia de
tu_do! ,, Aí el~ niio "fez" mais. Tirkre fez todas as festas que
vzu la em cima e elas pegaram.

Qu~_nto ~o perso?agem A?khra, Ambrosinho, da aldeia de
Boa Un~ao, disse,, que e como um homem, mas tem os pés vermelhos. Vive no ceu. Coloca toras de buriti para secarem bem ao
~?l. Quan~o quer, pega puba dessas toras, isto é, peda~os de toras
J~ apodr;c1das, ~ poe n? fogo. Caminha com o pedaco incendiado ate ao me10 do ceu e daí o lanca para baixo, na direcao
de qualquer lugar: Qu?ndo cai na água, faz muito barulho.
S~~un~o ~ mito e ,, informacoes adicionais, fiquei sabendo que
o h:roi Tukre, no ceu, recebeu .poderes mágicos, tornando-se
xama, e aprende~ a fazer o rito de Pembkahek. Além disso,
aprenden outros ntos, como o Katamti (cap. IV, 5. O) e a aclama~ªº ~e ~hefes h?no~ários (cap. V, 12.0). O mito ainda faz breves
ref~-~enc1as a an1ma1s que sao personagens de outros ritos como 0
Kho1gayu (cap. V, 4. O).
'
mito de ~irkré até c~rto ponto apresenta certas correspondencias com o mito d~ Akre1 e Kenkuna. No primeiro, o herói é
abandonado pelos habitantes da aldeia, que se mudara para outro
l~cal, e esse afastamento culmina com a assuncao do mesmo ao
ceu. No_segundo, os dois heróis, juntamente com seus avós matern,os, sao a~an~onados pelos habitantes da aldeia, que vao para
o c~~·. No pnme~ro,. a estada no céu é temporária; no segundo, é
~ef1nitiva .. Os an1ma1s alados sao solidários com Tirkre, mas hoshs .ª Akre1 e Kenkuna. O. mi~o destes dois últimos heróis parece
ma1s co.mp~exo que o de Tukre: os heróis sao primeiro abandonados def1n.1tivamente pelos habitantes da aldeia; depois abandonam
te~porana~ente os avós, para irem morar dentro d'água; em seg_u1da um Irmao se separa do outro pela morte do mais novo·
f1na~mente, o irmao mais velho se separa do.s avós, indo para outr~
aldeia, on~e ,, s.e casa. Mas em ambos os mitos, sao os animais
alados, sol~danos ou h?stis, que constituem o elemento separador.
i=:sse, e um ponto importante, pois os dois mitos sao narrados
pelos 1ndige~a~, como expl~~a~ao da origem de dois ritos de passagem: Ikhrere e Pembkahek. De fato, em ambos os ritos ternos
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um período de separac;ao, quando os jovens sao isolados, mais ou
menos severamente, do convívio com os demais habitantes da
aldeia ; vivem a parte durante algum tempo, o que constitui o período de transic;ao ; finalmente, sao novamente aceitos no convívio
dos demais, o que vem a ser a incorporac;ao.
Urna série de elementos desses mitos aparece em urna, duas
ou todas as modalidades do rito de Pembkahek. Assim, pelo menos
nas duas últimas modalidades descritas, é um homem do grupo
Txon,- isto é, Urubu, que separa os jovens que participarao do rito,
.o que lembra a separac;ao de Tirkre da terra, levado pelos urubus.
Na modalidade Ka?tuti, o padré se dirige aos jovens assim separados, dizendo-lhes que irao ficar dentro d'água, para se formarem,
para ficarern gordos, o que é urna clara alusao ao mito de Akrei
e Kenkuna, no episódio em que os dois heróis f1cam dentro -d'água.
A posic;ao espacial da metade Krókrók e da metade com nome
de animal alado ·que se lhe opoe bem como a posic;ao dos reclusos Pembkahek parecem também fazer urna conexao entre mito e
rito. O problema da posic;ao espacial de cada um desses grupos é
difícil de resolver porque há divergencia entre as informac;oes.
É certo que presenciei a modalidade Hopintoho'txlre, mas como
os reclusos se reuniam numa casa vazia, urna antiga escola, que
esta va a oeste, na circunferencia formada pelas o u tras casas da
aldeia, é bem possível que o uso dessa casa tenha sido feito por
conveniencia, para nao perturbar os moradores da casa em que
realmente deveriam se abrigar. Urna informac;ao que tomei nos
primeiros días de aldeia, quando se realizava essa modalidade de
rito, dizia que os Krókrók eram de oeste e os Hek (Pentxl), de
leste. No final do rito, os jovens reclusos, ao invés de serem emplumados na casa em que costumavam se abrigar, foram levados
para a habitac;ao que ficava a leste; os Krókrók se reuniram na
casa mais ocidental, enquanto os Pentxl foram emplumar sua moc;a
associada numa casa do sul. Na descric;ao de José Aurélio, na
modalidade Ka?tuti, os Krókrók tem sua casa a oeste; os Yuyui,
ao sul; e os Pembkahek ficam numa casa fora da aldeia, também
localizada ao sul. Na modalidade Patxetlgré, as posic;oes parecem
se inverter: os Krókrók consideram sua casa urna habitac;ao a leste;
os Hek, urna habitac;ao a oeste. Os Pembkahek se reúnem para
comer fora da aldeia, a oeste. Ora, alguns detalhes nos ritos já
descritos mostram que os Krahó identificam o sul com o leste e
o norte com o oeste; note-se, por exemplo, que a metade Khoikateye (do leste) fica ao sul quando se atiram flechas rombudas
no rito do P6hi'pr1 (cap. IV, 12. O) , enquanto a metade Haraka-
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teye (do oeste) fica ao norte. Note:.se também que nas modalidades
do rito de Pembkahek a metade Khoirumpeketxe (do leste) é que
erige os awarewuru a leste e ao sul, enquanto a Harárumpeketxe
(do oeste) a oeste e ao norte. O leitor perceberá a mesma identificac;ao em detalhes de ritos que ainda seráo descritos. Levando-se
em conta tal identificac;áo, percebe-se que os Pembkahek estáo
quase sempre localizados junto a metade com nome de animais
al'ados, e em aposic;áo aos Krókrók. Desse modo, os reclusos estáo
perto dos animais alados, na mesma situac;áo de T1rkre, quando
estava na regiao celeste. Note-se que numa das modalidades, no
seu período de latencia, como presenciei em Boa Uniáo (Patxetlgré), os Pembkahek cantam envolvidos pelos Hek, enquanto os
Krókrók se mantem mais afastados.
No final do rito, na modalidade Patxefigré, os jovens cantam
sentados sobre folhas de pephekakoho. Esta palavra é constituída
dos elementos pephe ( formigáo), kako (suco) e ho ( folha), significando pois "folha de suco de. formigao". Ora, o formigao pephe é o animal em que T!rkre se transforma para agredir sua esposa e seu irmao. ~ notável o fato de Tirkré ter sido abandonado
pelo motivo inicial de urna formiga, animal terrestre, o ter agredido; ao voltar se transforma em formigáo, animal terrestre parecido com o primeiro. Dir-se-ia que a formiga o expulsa da terra,
picando-o e, depois de um período de transi~áo entre os animais
alados, o herói se identific;a novamente com um animal terrestre
semelhante. ~ interessante notar também que Kenkuna, quando
se retira do lado em que a grande coruja havia degolado seu irmáo
mais novo, vai encontrando urna série de animais até chegar, a
urna aldeia de seres humanos; encontra primeiro animais alados
( embora andem em terra) para depois encontrar qüadrúpedes,
nessa ordem: a seriema, a ema, a raposa. Finalmente chega a urna
aldeia de seres humanos chamados Wakókemehoye, cujo nome
contém a palavra wakó, que significa "quati", um quadrúpede. Na
versáo de Schultz (1950: p. 103) nota-se também a passagem de
animais alados para quadrúpedes, nesta ordem: ema, seriema,
quati, macaco, anta, finalmente alcanc;ando a aldeia humana dos
quatis.
:B interessante nota.r que, no mito de Akrei e Kenkuná, o avo
darme quando está fazendo o kopó do herói mais novo. E é justamente este que sucumbe na luta com a grande coruja, tendo sua
cabec;a decepada. Kenkuná toma a cabec;a 'do irmáo e a póe num
galho de árvore. Na versao tomada por Schultz, ainda se acrescenta um detalhe importante, ou seja, Kenkuná di~ a cabec;a do
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irmao: "Fica aí, se voce quiser virar num arapuá, voce vira!", e
en tao pos a cabe9a numa forquilha de um pau e saiu caminhando
(SCHULTZ, 1950: p. 102). Na versáo Canela, a cabe9a é colocada
num galho junto a um ninho de abelhas borá (NIMUENDAJU,
1946: p. 181 ) . Dir-se-ia que Akrei, sucumbindo a luta com o
animal alado, teve sua incorpora9áo impedida, permanecendo no
período de transi9áo, o que se traduziu concretamente na sua aparencia física: o corpo inerte na terra e a cabe9a no alto, transformada num ninho de abelhas, animais alados. Deve existir urna
rela~ao entre o sono do avo e a enfase que se dá a vigília no final
do rito, tanto que um personagem ritual, o pritxah"i, amea9a cortar o cabelo de quem dormir. Até que ponto cortar o cabelo
significa cortar a cabe~a? E, na verdade, em pelo menos duas modal~dades do rito, a Hópintohó'txire e a Patxetigré, os "amigos forma1s" do Pembkahek, durmam ou nao, tem mechas de seu cabelo
cortadas, as quais se atam a um mastro, o pembkahekyokho ou o
awarewuru. Ora, como em todas as situa96es difíceis os "amigos
formais", nos ritos, substituem os jovens, é provável que seus
cabelos sao cortados para poupar as cabeleiras dos Pembkahek.
As mechas de cabelo penduradas no mastro simbolizariam assim
a cabe9a de Akrei na forquilha.

Durante o desenvolvimento do rito, os Pembkahek participam
das corridas de toras sempre disputando junto com os Krókrók,
contra a metade com nome de animais alados. Assim, embora os
Pembkahek estejam isolados da sua sociedade pelos alados, lembram sua identifica9ao com os terrestres. O final do rito, em duas
modalidades, é marcado pela destrui9ao de casas de marimbondos, ou seja, pela vitória sobre os animais alados. É interessante
notar que, embora os indígenas digam que o mito de Tirkre indica
como aprenderam a realizar o mito de Pembkahek, os animais alados sao tratados como hostis no rito, ainda que sejam solidários
no mito. Nesse ponto o rito mais se aproxima do mito de Akrei
e Kenkuna.
3. 5

Semelhan~as

e

diferen~as

PEMBKAHEK
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entre as modalidades

\

Sem dúvida, as tres modalidades de Pembkahek constituem
versoes do mesmo rito. .E. verdade que a presen9a de tres versóes
pode ter urna explica~ao histórica: no passado, todos os Timbira estariam reunidos numa só tribo e tinham urna só versao do
rito de Pembkahek. Esta tribo inicial se cindiu em várias e o rito
Biblioteca Digital Curt Nimuendajú - Coleção Nicolai
www.etnolinguistica.org
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sofreu modifica~óes em cada urna delas. A presen~a de tres modalidades entre os Krahó poderia ser resultado de urna difusao
convergente a partir das outras tribos Timbira. Essa explica~ao nao
pode ser demonstrada. E a alternativa também é válida: desde o
início o rito de Pembkahek teve várias versóes. Na imoossibilidade de resolver o problema, podemos tomar a questao de outra
maneira : os Krahó realizam essas tres versoes e nao urna só; logo,
as diferen~as entre elas devem ter algum significado. De fato, em
cada urna dessas modalidades os pais ou outros parentes dos jovens reclusos confeccionam um objeto que estes, no final do rito,
oferecem a outras pessoas: na primeira modalidade sao os cetros
denominados khoyanoi; na segunda,' as esteiras duplas; na terceira,
as esteiras simples ( quanto as pulseiras - patxet'igré - ou bando_;
leiras - haraperé - que dao nome ·a esta modalidade, as informa~óes que tomei nada dizem sobre sua utiliza~ao). As esteiras
duplas enfatizam o isolamento dos jovens reclusos; eles desfilam
na · aldeia, para receber alimento, dentro das esteiras, nao podendo assim ser vistos. Quanto aos khoyanoi, é difícil dizer o
que poderiam sublinhar. Eles sao ·parecidos, mas nao iguais, a
urna arma antiga dos Krahó, o kopó, a mesma que os heróis Akrei
e Kenkuna utilizaram para lutar contra as grandes aves. Se ~eal
mente foram urna representa~ao do kopó, poderemos dizer que
eles acentuam a incorpora~ao dos reclusos vida da aldeia, urna
vez tendo abatido os animais aéreos. Meus dados nada dizem
sobre as esteiras simples.
A terceira modalidade descrita, diferentemente das duas primeiras, apresenta apenas urna noite de vigília no final do rito. No
Hópintohó'txire e no Ka?tuti os Krókrók fazem vigília na primeira
noite e os Pembkahek, na segunda. Mas no Haraperé, ou Patxet'igré,
os ~rókrók fazem vigília até meia-noite e depois os Pembkahek
continuam. Nao sei dar nenhuma explica~ao para essas diferen9as. Além disso, no Haraperé, os Hek estao associados a oeste
e os Krókrók ao leste, enquanto nas duas outras modalidades a
disposi~ao entre a metade com nome de animais alados e a com
nome de animal terrestre é o inverso.
Em todas as modalidades, a metade com nomes de animais alados tem apenas urna mo~a associada, enquanto os Krókrók tem
duas. Em todas as modalidades a metade com nomes de animais
alados nao corta toras. Numa das modalidades urna casa de marimbondos é quebrada; em outra sao duas c~sas de abelhas. Assim,
a metade com nomes de animais alados parece representar os elementos de fora da aldeia. Tanto que o indivíduo que faz o papel
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·de Tómhek, ao convidar os habitantes da aldeia para quebrarem
a casa de marimbondos, identifica estes insetos como inimigos da
aldeia. Os Pembkahek sempre ajudam na corrida aos Krókrók,
nunca a metade com nomes de animais alados, demonstrando, assim, a sua identificac;ao com a terra, com os de dentro da aldeia.

3. 6.

,

¡,

Outros elementos

No encerramento da primeira das modalidades descritas apa:ecem como personagens rituais o Tatu-Canastra (Autxeti), o
Cangambá (Plké), o menino que é atirado para o alto, o Acaua
("coan", Konkó) e a Jia (Tómhek). Para a presenc;a desses personagens, que aparecem quase simultaneamente, tentarei urna explicac;ao mais adiante, quando o exame de outros ritos nos derem
outros elementos que a facilitem.
O ato de abater um animal doméstico no final da modalidade
Ka?tuti ocorre também no rito de Khetwaye. Portanto, deixarei sua
!nterpretac;ao para o momento em que examinar este rito.

4 . O.

\

KHOJGAYU

INICIA<;AO

Kboigayu

Nunca presenciei o rito de Khoigayu de modo completo e vou ·
simplesmente apresentá-lo combinando várias informa~oes.
O rito se realiza na estac;ao seca. Cada indivíduo do sexo
masculino escolhe a que metade quer pertencer durante o mesmo,
se aos Hek (Gaviao), se aos Khoigayu (Marreco). Mesmo os
meninos, com excec;ao dos de colo, devem pertencer a urna das
metades. Cada metade deve ter também um cantador. Cada metade escolhe também duas moc;as que lhe ficam associadas. Sao
escolhidos ainda, dentre os melhores corredores, dois Krekrep
(Carancho) e um filhote de Krekrep que é representado por um
menino. Há também um Kíaré (Careará ou Gaviao-carrapateiro).
papel desempenhado por quem tem o nome de Póhlkhrat, e um
Pldré (urna espécie de besouro) . Os Krekrep, Kiaré e Pi'dré ficam
incluídos na metade Hek.
Quando clareia o dia, os Krékrép vao buscar os Khoigayu
na casa destes, que é representada por urna das casas da aldeia
que fica na parte oeste, e os levam aonde estao os Hek, urna das
casas do leste (onde fica também o Kíaré) . Os Hek saem da
casa. Os Krékrép (cuja casa é urna habitac;ao do sul) se afastam
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dos Hek e danc;am com Khoigayu. Quando acabam de danc;ar,
um Khoigayu empurra os Krekrep para fora e corre atrás deles,
que voltam aos Hek. Os Hek danc;am <liante de cada casa da
aldeia em torno <lo Kiaré. Quando este sai para ficar <liante de
outra casa, os Hek o acompanham. Enquanto isso, os Krekrep sao
perseguidos pelos Khoigayu; quando, depois de cada perseguic;ao,
os Krekrep se aproximam dos Hek, danc;am junto com estes. Os
Krékrép se dirigem para qualquer parte, acompanhados ( ou perseguidos) pelos Khoigayu, mas sempre retornam ao lugar em
que os Hek estao rodando. Estes vao fazendo sua danc;a <liante
de cada casa, perfazendo assim o círculo da aldeia, até retornarem a sua casa. Os Khoigayu também dao uns tres quartos de
volta na rua circular da aldeia e depois penetram no caminho do
pátio. Entao correm atrás dos Krekrep até a casa <lestes. Um dos
Khoigayu <leve correr na frente dos Krekrep, de modo que chegue
antes deles a casa, abra os brac;os, impedindo a passagem. Se os
Krekrep chegam na frente, os Khoigayu ficam na frente da casa,
dando voltas de um lado para outro. Se o Khoigayu toma a porta
da casa, os Krekrep entram passando por debaixo de suas pernas.
Os Hek e os Khoigayu vao entao cantar, cada metade em sua casa.
Neste mesmo dia cada metade vai cac;ar em separado, enquanto as maes das moc;as associadas preparam a mandioca para
fazerem paparutos com a carne. que trouxerem os ca~adores. Cada
metade volta da cac;ada e entrega a carne para as maes de suas
próprias moc;as associadas, recebendo os cac;adores, em retribuic;ao,
alimento preparado. As maes das moc;as fazem, entao, cada urna,
u111,paparuto, perfazendo o total de quatro. No dia seguinte, os
Khoigayu vao as casas das Khoigayukahai ( moc;as associadas aos
Khoigayu) e os Hek as casas das Hekkahai (moc;as associadas -aos
Hek), para buscar os paparutos. Na própria casa em que a metade
recebe o paparuto, aí o divide, tendo o cuidado de separar um
pedac;o para a moc;a associada que mora na outra casa. Vao entao
para o pátio, colocando-se cada metade em sua posic;ao e solicitando a suas moc;as associadas .que tragam o suco do pau-de-leite,
para fazerem as pinturas do corpo. Acabados os enfeites, vao buscar as toras de buriti fora da aldeia, cortadas e preparadas pelos
Khoigayu, já que os Hek nao cortam toras. Voltam correndo
com as toras. A metade que estiver na frente joga a tora <liante
de' sua própria casa, obrigando a metade oposta a jogá-la <liante
da mesma casa.
As metades passam entao a correr com toras todos os dias
e sao sempre os Khoigayu que as cortam e preparam. Também
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realizam todos os dias a mesma danc;a, já descrita, de madrugada
e também depois da corrida de toras. Cai, pois, o rito, num período de rotina. Provavelmente nem todos os dias essas metades
correm com toras e nem todos os dias realizam a danc;a. Além
disso, este rito pode ser interrompido, neste período de ratina,
para a realizac;ao de outros ritos.
Finalmente chega o tempo de encerrá-lo. O padré fala aos
"prefeitos" para prevenirem os habitantes da aldeia de que é chegado o tempo de prepararem os ovos de Khoigayu e Hek. As mulheres parentas consangüíneas dos homens Khoigayu fazem muitos
ovinhos de massa de mandioca. As parentas dos Hek f azem
(para cada um?) apenas quatro ovos grandes, também de massa
de mandioca.· Krekrep só tem dois ovos. Os ovos ficam a secar
em ninhos, nas casas da aldeia. Os homens saem para cac;ar, divididos em metades. Os cac;adores de cada metade entregam a carne
conseguida para suas próprias esposas, tendo o cuidado de separarem alguma quántidade para· as maes das moc;as associadas a
sua própria metade. As maes das moc;as associadas recebem as
respectivas metades com alimento preparado. As maes das moc;as
buscam tudo o que é necessário para fazer paparutos. No dia em
que fazem paparuto, as metades correm com toras de tarde. Também as maes das mo~as associadas fazem alimento para as metades consumirem a tarde. Desta vez também a mae do Krekrep'tóre (filhote de Krekrép) prepara paparuto. Cantam a noite inteira.
De madrugada, as moc;as associadas tem seus corpos ornamentados com penas coladas. Os Krékrép e o Kíaré também sao emplumados. A partir daqui a ordem dos acontecimentos nao é
muito clara. Ao amanhecer, os Krékrep vao buscar os Khoigayu
para traze-los até junto da casa dos Hek. Deixam-nos aí e se
afastam, ficando a olhar. Os Hek e os Khoigayu saem cantando
de porta em porta pelas casas da aldeia. Estes últimos trazem,
todos eles, apitas feitos com dois pedac;os de concha de caramujo
colados com cera, com um orifício no centro, onde sopram para
produzir um som semelhante ao do pio do marreco. Retornam a
casa dos Hek e saem para o pátio. Separam-se em metades. Cada
metade manda alguns de seus membros apanhar os ovos. Cada
metade póe seus próprios ovos no meio do caminho que conduz
ao pátio e danc;am em torno deles. Depois fazem um monte de
todos os ovos no meio do pátio e as duas metades danc;am em
torno do monte. As metades tornam a se separar na prac;a. Cada
urna delas entrega suas moc;as associadas a suas maes e recebe
delas os paparutos, que logo divide entre os membros componen-
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tes da me.tade. Também os Krekrep entregam seu filhote, o menino, para sua mae, recebendo um paparuto. Um homem velho
espera escondido atrás de urna tora, no pátio. O homem atira
urna flecha, espantando os Hek e os Khoigayu. Termina assim o
rito. Os ovos sao rep·artidos entre todos. Urna informac;ao diz
que na parte final do rito sao os Kiaré que levam os H~k até a
casa dos Khoigayu e aí comec;am a fazer a volta na aldeia.
Em 1967 surpreendi na aldeia do Posto o rito de Khoigayu
em seu período de ratina. Segundo o chefe da aldeia, o rito se
iniciara em agosto de 1965; em agosto de 1966 morreu o padré
Antonio Pereira; por isso o rito se~ia encerrado pelo novo padré
Raul. Nao vi, entretanto, ninguém realizar a danc;a que descrevi,
nem nas madrugadas e nen1 depois das corridas de toras. No ano
de 1967' tanto na estac;ao chuvosa como na estac;ao seca, os "prefeitos" da aldeia eram um da metade Khoigayu e o outro da metade
Hek. Disseram-me que só os Khoigayu resolvem sobre as atividades diárias porque só eles ._cortam toras. As vezes, porém, ficam
com preguic;a de cortá-las e, , entao, os Hek o fazem. Mas as
toras que estes cortam, disse um informante, sao muito pequenas.
A 26 de fevereiro de 1967, os Hek cortaram toras por estarem os
da metade oposta com pregui~a. As toras cortadas para a corrida
dos homens tinham 130 cm de comprimento e 39 cm de diametro; as cortadas para as mulheres tinham 47 ,5 cm de comprimento
e 33,5 de diametro. Portanto, nao eram tao pequenas como dizia
o informante.
Neste rito, os Hek tinham 28 membros e os Khoigayu,
20. Os primeiros tinham tres chefes e os segundos, dois. Um
homem de nome Ayehi fazia o papel de Krékrép e era contado
entre os Hek. Também o rapaz Pempkro, que fazia o papel de
Krekrep'tóre, se contava entre· os Hek. Na lista dos membros de
urna e de outra metade nao foram incluídos os meninos muito
pequenos, mas todos os velhos e homens maduros e também os
rapazes solteiros desde mais ou menos 15 anos de idade. Como
os Hek contavam com um número maior de membros e também
com indivíduos mais jovens, eram vencedores nas corridas de toras com freqüencia, contradizendo assim a simbologia Krahó,
segundo a qual, como já foi <lito, o gaviao ·é mau corredor.
Em abril de 197 1, assisti a um trecho do rito de Khoigayu.
Tratava-se da cerimónia do final do luto pela velha Ko'hoko que
havia sido, quando jovem, mrn;a associada 4 metade Hek, no rito
de Khoigayu. Por isso é que deveriam repetir parte do rito no
final do luto (cap. 11, 8.0). Os Hek andavam pelo caminho circu-
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lar no sentido contrário ao dos ponteiros do relógio. · Os Khoigayu
corriam devagar pelos carninhos radi~~~' tend~ o rapaz ~empkro,
que era o Krekrep, a frente. Os Kho1gayu v1nham reun1r-se aos
Hek e rodavam todos, batendo com os pés no cha~, em torno de
Patrício Chiquinho ( Katxepei Pohlk~rat), que _fa~a o papel de
K!aré. Depois, os Khoigayu perseguuam o Krekrep, que correu
desde urna casa a leste até urna casa mais ou menos ao sul, que ~ra
a desse personagem e, ao mesmo tempo, a casa da mulher falec1da
..
cujo final de luto se celebrava.
o Khoigayu é um rito que se assemelha ao de Pembkahek,
porque urna das metades participantes tem o. mesmo nome de u~a
das metades que participa de urna das modahd~des de Pei:ibk~hek,
ou seja, Hek ( Gaviao). A metade que lhe e oposta na~ e u:n
quadrúpede e sim urna ave: Khoigayu (Marrec9). Ne~te nto n~?
há jovens reclusos e cada metade tem duas ~o~as assoc1adas, e nao
como acontece no Pembkahek, em que a metade com o nom.e de
Hek ou de outro· animal alado tem apenas urna mo~a assoc1ada.
Pouco se pode adiantar quanto ao significado d:ste rito. Mas
é digno de nota o fato de que do is personagens, a1nda que_ p~r
tencentes a metade Hek, se destaquem dessa metade: o Krekrep
e 0 Kiaré, ou, respectivamente, o Carancho e o <?ar~a~á ( Gaviao. -carrapateiro). Ainda que as aves com estes do1s ultl~~s nomes
sejam semelhantes aos gavióe~ q~anto a seu aspecto fi~1co, seus
hábitos alimentares parecem d1fenr um pouco dos dema1s. Numa
informa<;ao conseguida em 1971, tomei os vários ·nom~s.. da~ aves
da categoria Hek, isto é, gaviao. So~be enta~ que os hek tinham
duas características: corniam outros bichos e tinham suas asas com
urna disposi~ao de cores pecu.liar. Observ?u o i~for?1ª~.te, entao,
que o kiaré (careará ou gav1ao-carrapateiro) nao e hek porque
só come carrapato sobre o gado ou sobre a anta. ~ kre~rep na?
é hek, pois come gafanhoto e só aparece quando ha cap1m que1mado (para comer animais sapecados pelo f?go?). De fato, lh~
ring ( 1968: p. 206-07) nota que o carancho as v~:es ataca corde1rinhos novos ou galinhas, mas em outras ocas1oes se contenta
com restos de carne, com larvas, vermes, besouros, gafanhotos, ou
persegue pernaltas para abocanhar o bocado que ~la~ v:nha~ a
regorgitar. Ora, no mito de Tlrkre se faz urna d1sttn<;ao n1ttda
entre o alimento do gaviao - carne crua - e o do urubu - f_ezes. O careará, ainda que coma bichos - carrapatos - estes nao
constituem carne. O carancho, embora as vezes coma carne crua,
em outras ocasióes se contenta com insetos - que nao sao carne
- ou com restos deixados ou devolvidos, assemelhando-se quase
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a um urubu. Dir-se-ia, pois, que o Kiaré e o Krékrép sao ambíguos, indefinidos, e provavelmente fazem nesse rito as vezes dos
jovens reclusos, os Pembkahek, que também ainda nao sao homens adultos, nao sao homens completos. lsso ainda fica mais
evidente, quando os Khoigayu pretendem impedir que Krékrép
entre em sua casa, isto é, pretendem segregá-lo. Em suma, assim
como os Pernbkahek ficam isolados dos Krókrók ou da aldeia
pelos Hok ou outros animais alados, Krékrép está amea<;ado de
ficar isolado dos Hek pelos Khoigayu.
Este rito, contrariamente as modalidades de Pembkahek já
descritas, ao invés de opor urna me.tade com nome de animal quadrúpede a urna metade com o nome de animal alado, opóe metades com o nome
de aves. Assim, em
lugar da metade Krókrók
.
.
(Papa-mel), aparece a metade Khoigayu (Marreco). f: difícil
dizer o porque desta substitui<;ao, sobretudo quando nao consegui
identificar exatamente o tipo de marreco a que o nome dessa metade corresponde. Assim, · Pedro Penó, através de fotos, identificou o gaivotao (Loso, 1963: p. 90-91 ) com o Khoigayu, mas
chamou tanto o pato-do-mato (/d.: p. 198) como o ananaí (/d.:
p. 199) de Kutxoiti. Entretanto, o gaivotao nao é urna ave da
regiao. Dos oito nomes vulgares que Von Ihering ( 1968: p. 442)
acha que pode incluir sob o nome de marreca (irere, ananaí, assobiadeira, canea, paturi, mergulhador, marrecao, pato-do-mato) suponho que o irere seria, provavelmente, aquele que os índios cha- ·
mam de Khoigayu. Isso porque o irere ( ou marreca-do-pará ou
marreca-apaí e também chega-e-vira) tem um assobio forte, que
se ouve longe (IHERING, 1968: p. 114 e 360), o que vem justificar o uso de assobios feitos de concha de caramujo que os membros da metade Khoigayu usam no encerramento do rito; além disso,
tem' a parte anterior da cabe<;a e a garganta de cor branca, contrastando vivamente com a zona de cor negra na parte superior
do pesco<;o (Id.: p. 360), o que lembra a mane:ha clara do pescoc;o do papa-mel (Id., p. 359), que dá nome a metade que se
opóe a chamada Hek ( ou outros 1.1omes de animais alados) em
outros ritos. Existe urna marreca chamada assobiadeira, mas parece se restringir ao sul de;> Brasil (Id.: p. 114), nao alcan~ando,
pois, a área dos Krahó. Mas existe urna outra, chamada marrecapeba, do mesmo genero da irere, da qual difere por nao ter
colorido branco, mas sim pardo, na parte anterior da cabec;a e
do pescoc;o; a marrecapeba, portanto, tamb~m poderia ser o Khoigayu. Se essas suposi<;óes estao corretas, a presen<;a de urna ave
aquática no lugar de um quadrúpede estaria na sua identifica~ao com
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o papa-mel, devido a sua mancha clara na garganta. Convém no~ar
que essa semelhan9a nao foi escolhida arbitrariamente por m1m
dentre outras semelhan9as possíveis: a mancha clara do papa-mel
é representada na pintura de carpo dos Krahó, pois os membros
da metade Krókrók pintam o corpo todo de preto, da base do
pesco90 as canelas, deixando um pequeno círculo na parte superior
do peito.
Infelizmente nao obtive muitos dados sobre o personagem
chamado Pi'dré *. Mais de urna vez vi, em mar90 de 1971, um
animal a que os índios chamam de pi'ti'ti. Nao o vi em repouso,
apenas voando. Pareceu-me semelhante a urna grande abelha negra
ou um besouro; um deles tinha, nas costas, sob as asas, um quadrado amarelo, com um círculo preto no centro. Um outro tinha
nas costas faixas vermelhas e pretas. O p'idré, fui informado, aparece mais na esta9ao seca e é menor do que o pi't'iti ( ainda que possam ser animais de espécies diferentes, p'it'iti e p'idré constituem
respectivamente o· aumentativo e o diminutivo da mesma palavra).
Comentando a diferen9a entre o pi'.dré e o wereré (que dá nome
au personagem Wererékukre, do rito de Yótyópi, cap. IV, 15. 0),
um informante disse que o segundo tem a cabe9a terminada em
ponta, mas o primeiro nao. É um animal que parece ficar na
margem sudoeste do pátio junto a um pau; "pica" todo mundo.
Portanto, tal personagem talvez fique no lugar dos ninhos de
abelha ou marimbondo, presentes no pátio ou perto dele, em certas modalidades de Pembkahek.
O personagem que, no fim do rito, espanta os Hek e os
Khoigayu com urna flecha parece se identificar com aquele que
com um dente de paca espanta os Yuyui no fim de urna das
modalidades do rito de Pembkahek.

5. O.

\

Piegré

O padré pergunta ao povo que festa quer fazer. Urna vez
escolhida a festa de Piegré (Seriema), promovem urna corrida de
toras. Reúnem-se na casa de w'it'i e daí saem para o local onde
estao cortadas as toras, f ora da aldeia. Procuram urna boa sombra
e aí se reúnem. O padré vem até onde estao e aí pergunta quem
quer pertencer a metade Hek, quem quer pertencer a metade Kró• A Dra. Rita Kloss, a pedido meu, tomou informa~óes sobre este animal
e comunicou-me que se trata de um dos Hymenoptera, a "mangaba (mamangaba?) preta".
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krók. Pergunta também quem quer ser Kiaré. Urna outra informa9ao diz que o Klaré deve ser urna pessoa que tem o nome pessoal
de Pohi'krat. Os Krókrók se dirigem primeiro para as toras; os
Hek váo atrás.
.
A casa dos Hek é urna habita9áo que fica a oeste, na periferia da aldeia. A dos Krókrók deve ficar a leste. O personagem
Piegré, que nao aparece no início do rito, tem sua casa ao norte.
Cada metade tem duas mo9as associadas.
O Kiaré vai a casa dos Hek e os conduz até a casa de Krókrók. Os Hek cantam em volta do Kiaré. Os Krókrók cantam
em vol ta também. Depois que cantam, o Kíaré grita: kiaa! Partindo da casa de Krókrók, os Hek e os Klaré vao parando e cantando <liante de cada casa. Os Krókrók andam pelos caminhos
do pátio e voltam até onde estáo os Hek; e rodam com eles. E
assim vao fazendo até que o Kiaré e os Hck alcan9am urna casa
ID:ais ou menos a noroeste, quando tomam o caminho do pátio.
Os Krókrók continuam andando pelos caminhos, vindo de vez
em quando até onde estáo o 'Kíaré . e a metade oposta. Do pátio,
o Kíaré e os Hek vao para a casa <lestes. Ficam na porta da casa.
Os Krókrók vao até esta casa e dan9am. Até que o Kiaré ~anta.
Os Hek entram em sua casa. Os Krókrók vao para a deles. E o
Kíaré vai para a sua (que um informante admite ser ao sul; o
mesmo informante diz que os Hek ficam a leste e os Krókrók a
oeste). E essa cena se repete na aldeia de vez em quando, depois da corrida de toras.
Até que chega o momento de encerrar o rito. Para isso, constrói-se um jirau da altura de urna beirada de telhado, junto a urna
casa situada na parte norte da aldeia. Deve haver urna escada para
subir no jirau. Nao ficou claro se um rapaz chamado Horhe <leve
fazer o jirau ou fazer o papel de Piegré, ou ambos. As maes das
mo9as associadas fazem paparutos para oferecerem, a noite, as
metades a que suas filhas estao ligadas. Deve haver canticos noturnos, a que as informa9óes nao se referem, pois, de outra maneira, nao se ofereceriam paparutos as metades durante a noite.
De manha, o rapaz que faz o papel de Piegré, emplumado por
sua máe, sobe no jirau, que está cheio de alimentos. Os alimentos
sao aí colocados pelos parentes consangüíneos do Piegré, segundo
um informante; pelos habitantes da aldeia, segundo outro. O Kíaré
vai a procura dos Hek e os conduz a casa dos Krókrók. A partir
daí, vao cantando pelo caminho circular Ela aldeia. As informa~oes nao dizem se os Krókrók os acompanham continuamente ou
se ficam andando pelos caminhos, chegando de vez em quando
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junto deles. Quando chegam <liante de urna casa ao sul da aldeia,
tomam a direc;ao do pátio. Nesse momento o Piegré desee do
jirau e caminha na direc;ao deles; aproxima-se do Kiaré e volta
logo. Os Hek e o Kíaré se dirigem entao para o jirau do Piegré.
Junto do jirau, os Hek danc;am ao redor do Kíaré. Os Krókrók,
que estao andando pelos caminhos, se dirigem para lá também. E
danc;am também ero torno do Kíaré. Nao está claro se esta danc;a
se faz ero torno do jirau do Piegré. Este desee do jirau. Os alimentos que estao sobre ele sao recolhidos e levados para o pátio,
onde
.. os "prefeitos" os dividem entre os visitantes da aldeia. E assiro termina o rito.
Este rito parece constituir urna variac;ao do anterior. Os Hek
giram ero torno do Kiaré pelo caminho circular da aldeia, enquanto os Krókrók, substituindo os Khoigayu, andam de um lado
para outro, chegando de vez ero quando junto daqueles. Os Krekrép desaparecem-, mas nao posso dizer, pelo menos a primeira
vista, que o Piegré os substituí, pois os Krókrók, por exemplo,, nao
o perseguem, da maneira como os Khoigayu perseguem os Krekrep.
A seriama (piegré) é urna ave muito arisca, corre em grande
velocidade quando perseguida e poucas vezes voa; de noite pousa
em árvores pouco altas e também sobre essas constrói seu ninho;
alimenta-se de insetos, sobretudo gafanhotos, e também
cobras
e lagartos (IHERING, 1968 : p. 633-34). Além do fato de ser ave,
pouco tem ero comum coro o carancho ( krekrep), a nao ser talvez
sua dieta alimentar variada. Além disso, a seriema é urna ave
veloz; e os índios escolhem para fazer o papel de Krékrep (Carancho) rapazes velozes. No mito de Autxetpi'ruré a heroína chega
finalmente a urna aldeia habitada por seriemas, gavi5es, urubus e
urubus-reis, segundo urna versao tomada por Schultz ( 1950: p.
149). Por conseguinte, apesar de andar em terra, a seriema aquí
é colocada ao lado dos animais que no mito de Tlrkré aparecem
na r~giao celeste.
Se nesses elementos o rito de Piegré se assemelha ao de Khoigayu, no que tange as posic;óes espaciais ele ·o inverte: os Hek
passam a ocupar urna casa a oeste, ao invés do leste; os krókrók,
que substituem os Khoigayu, ficam numa casa a orjente, ao invés
do ocidente; o Piegré, ao contrário dos Krekrep, que ficam numa
casa ao sul, tero seu jirau construído junto a urna c~sa ao norte.
Resta saber por que razao este rito inverte alguns dos elementos
do anterior, mas nao todos. Na verdade, nao estou ero condi~óes
de responder a essa pergunta.
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O jirau do Piegré lembra também o jirau do hornero que espanta os Yuyui, na modalidade Ka?tuti. Sao os parentes consangüíneos da pessoa que encarna o Piegré que lhe enchem o jirau
de alimentos, assim como a mae do espantador dos Yuyui que
prepara o paparuto que está no seu jirau. Tanto ero uro como
ero outro caso os alimentos que estao no jirau se destinam aos
visitantes da aldeia. Além disso, tanto um como o outro personagens marcam, coro sua presenc;a, a parte final do rito.
O personagem Piegré se tornará menos obscuro, quando forero analisados os ritos ligados a wia (cap. V, 1O. 1, 1O . 2, 1O. 3 ) .
6. O.

Tépyarkwa

Neste rito se confrontam as metades Tép (Peixe) e Teré. O
termo teré pode ser traduzido por lontra ou ariranha. Ao que parece, a distinc;ao entre teti (no aumentativo) e teré (no diminutivo)
se refere mais ao tamanho do indivíduo do que a urna distinc;ao entre espécies. Aliás, é digno de nota que o chefe Pedro Peño, visitando o J ardim Zoológico de Brasília, observou que urna das Iontras era
quase ariranha, devido a sua cor mais escura. Segundo Ihering
( 1968 : p. 108 e 418) a ariranha tero hábitos diurnos, enquanto a
lontra é um animal noturno e se restringe ao Brasil meridional e
daí para a Argentina, embora, nos lugares em que urna só dessas
espécies ocorre, a ariranha seja chamada de lontra. Portanto, é bem
possível que na regiao dos Khahó só exista a ariranha. Como a tradu<;ao mais comum que dao para o nome da metade Teré é "lontra", usarei esse termo arbitrariamente.
A metade Teré se apresenta como um todo monolítico. Mas
na metade Tép se destacam personagens: Iap'torti (Boto), Apan
(Piranha) , Txeutxetré (Arraia) , Koró (Tucunaré) , Tébrati (Piaba ou Dourado), Kranré (Cará), Perkeré (Cariri) , Txuako (Bicudo) , Króure'kheti (Piau), Tépti ( J aú) , Ripr1ti (Piabanha),
A ?kho ( Peixe-cachorro). O personagem Kapri ( Garc;a) também
é incluído na metade Tép. Nao sei dizer a que lado pertencem
os Txíproré (Andorinha) . e os Ko?krit (ser mitológico representado pelas máscaras) . Os Teré tero duas ·moc;as associadas. Os
Tép, considerados como uro todo, urna. Mas alguns personagens
incluídos nos Tép também tém moc;as associadas: o Perkeré tero
urna e o Txeutxetré também tero urna.
Neste rito dois jovens sao postos em reclusao. Urna informac;ao assegura que, para desempenhar tal papel, é preciso ser
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portador dos nomes pessoais Tunko ou Riuri1c Entretanto, na
parte do rito a que assisti, tal regra nao foi seguida. Segundo urna
outra informac;ao, um dos jovens <leve ser da metade Wakméye
e outro da Katamye. Ambos os reclusos devem ficar, enquanto
dure o rito, num quarto construído dentro da casa materna de
cada um. Esses jovens sao denominados Koyampro, o que significa "espuma da água".
Nas reunioes cotidianas que se realizam no pátio, os Tép se
colocam na parte oriental do pátio; os Teré ficam numa cabana
que constroem na parte setentrional do pátio. Os Tép também
dispoem de urna casa na periferia da aldeia, em sua parte meridional.
Assisti ao início deste rito em 1971, na aldeia de Cachoeira.
Eram mais ou menos sete horas da manha do dia 25 de marc;o,
quando os indígenas me comunicaram no pátio que iriam iniciar o
rito de Tépyarkwa.. Em primeiro lugar, deviam "prender" dois meninos e desse modo, foram buscar e trouxeram os Koyampro. Um
deles era um Ikrarikate do Khetwaye que acabara de se realizar; o
oütro substituía momentaneamente o outro Ikrarikate. Disseram-me
depois que os Koyampro nao sao necessariamente os Ikrárikate; escolheram-nos, porque eram dois meninos iguais (do mesmo tamanho? da mesma idade?). O nome pessoal dos meninos também nao foi levado em considera~ao. Eram Kakrahu e Kuheke,
sendo o primeiro Wakmeye e o segundo, Katamye. Do pátio,
os homens e os meninos escolhidos se dirigiram para urna casa
situada a leste, cantando. Ambrosinho dirigía o cantico. De vez
em quando <lava meia-volta e caminhava uns passos de volta, no
que era seguido pelos que encabec;avam o grupo; entretanto, os que
vinham atrás nao esperavam a meia-volta e uns esbarravam nos
outros. Somente uns dez 1'ldivíduos que iam a testa cantavam; os
de trás conversavam. Ao chegarem a casa, dispersaram, recolhendo-se os Koyampro a casa de um deles, que ficava ao lado. Diniz,
o chefe da aldeia, me informou que os Koyampro teriam um quarto
só para eles, cada um em sua casa materna; no final do rito seriam emplumados apenas na casa de leste, aquela em que tinham
entrado, e daí sairiam para o pátio. O mesmo informante posteriormente me disse que no rito de Tépyarkwa se confeccionam duas
máscaras de Ko?krit. Elas ficam guardadas na mesma casa de
leste. Os parentes consangüíneos dos Koyampro coagem as pessoas a andarem com as máscaras, o que as cansa muito e as faz
transpirar. Entao essas pessoas estao sempre sendo substituídas.
As "amigas formais',. dos Koyampro protegem os portadores das
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máscaras Ko?krit, para que ninguém chegue perto deles e bula
com eles, cansando-os. No final do rito, os Koyampro, emplumados, seriam levados a prac;a nos ombros de seus parentes consangüíneos, num cortejo que entoaria o mesmo cantico, e caminharia da mesma maneira, tal como ocorreu quando f oram colocados em reclusao. A mae de cada Koyampro faz um paparuto
que <leve ser oferecido a aldeia no momento em que é. emplumado.
No mesmo dia, de tarde, os homens saíram para buscar as
toras por um caminho que tem origem na parte nordeste da aldeia.
Mais ou menos a uns duzentos metros da mesma reuniram-se ·e
comec;aram a se dividir nas metades Tép e Teré. Osório era quem
perguntava a cada um a que metade desejava pertencer. Ambrosi.:.
nho, o padré, nao estava presente, porque fora a roc;a. A distribuic;ao em metades comec;ou pelas quatro e quinze da tarde e
só terminou pelas cinco. Osório comec;ou dos mais novos para
os · mais velhos. Os que esQolhiam ficar do lado dos Tép iam se
pondo num grupo mais próximo da aldeia; os que preferiam Teré,
noutro grupo mais longe. Notei que com freqüencia era pronunciada a palavra "companheiro". lndaguei mais tarde a Diniz sobre
isso e ele explicou que a divisao é feita tomando-se os indivíduos
dois a dois. Como se sabe quais os indivíduos que tem a mesma
velocidade na corrida, procura-se f azer com que cada um deles fique numa metade diferente. A preocupac;ao, portanto, seria de
fazer com que as metades tenham as mesmas oportunidades. Urna
vez divididos em Tép e Teré, os primeiros passaram a se subdividir
em diversas espécies de peixe. Ouvi falar em cinco Tebrati, tres
Koro e·dois Txuako. Antonio da Silva ficou para Kapri. A um
índio .que estava ausente, pensava-se em faze-lo "mae" dos Kranré.
Os Teré entoaram entao o seu cantico e saíram para o local de
onde deveria partir a corrida; os Tép também entoaram o seu e
saíram depois.
A corrida se fez com toras macic;as de buriti, compridas e de
pequeno diametro. Os Teré chegaram na frente, deixando as toras <liante de 'Uma casa de sudeste, que era de urna wlfi.
Depois da corrida, os Teré cantaram no norte da prac;a, enquanto os Tép saíram cantando de urna e.asa ao sul ( quase sudeste) . Deveriam ter saído de urna casa mais próxima do sul,
mas <liante dela nao havia urna área limpa. No centro do pátio
estava Antonio da Silva, desempenhando , o papel de Kapri, de
pé sobre urna tora, tendo as maos um pau que imitava o bico
de garc;a. Martim, no pátio, desempenhava o papel de Txeutxetré,
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mas cantou só para que eu gravasse; Luís Baú, representando o
Iap'torti, também declamou só para ser registrado no grav~dor.
Após cantarem, as metades e os personagens isolados sa1ram
para procurar suas mo~as. associadas. Segundo Af!Ibrosinho,.. es~a~
moc;as deveriam ser solteuas, mas a m0<;a assoc1ada ao Perkere
e urna das associadas aos Teré eram casadas.
No dia seguinte de manha, os Tép estavam na parte oriental
da pra~a, enquanto os Teré estavam a oeste e norte (a casa ~e
Teré ainda nao estava construída no pátio) . As metades comb1navam fazer urna ca~ada para fomecerem carne para a confec~ao
dos paparutos, que seriam preparados nas casas das mo~as, associadas. Os Tép iriam ca~ar para os lados de leste e os Tere para
oeste. No final da tarde os Tép retornaram sem nada trazerem.
Foi-lhes oferecido alimento preparado, arroz cQm feijao, na casa
da moc;a associada a Txeutxetré (Arraia, portanto, Peixe). Depois foram comer na casa da moc;a associada ao Perkeré ( Cariri).
As fogueiras que estavam preparadas <liante das casas dessas duas
· moc;as, para aquecerem as pedras destinadas a ass~rem os paparutos, nao foram acendidas, pois nao haviam receb1do carne. Os
Teré retornaram com um animal miúdo apenas, segundo parece,
quando já estava escurecendo. Dado o insucesso da ca~ada e
como se temía que a massa de mandioca preparada para os paparutos azedasse, ficou resolvido que se mataria urna res, do lote que
a aldeia recebera de urna entidade filantrópica através da Prof.ª
Vilma Chiara. Com a carne da res se fariam os paparutos de todas
as moc;as associadas, que eram cinco. E assim foram preparados
os paparutos, que seriam oferecidos a tarde.
Os membros da metade Tép pintaram seu ~orpo segundo as
espécies que representavam. O chefe da aldeia, Diniz, estava incluído nos Koro e tinha seus flancos pintados com listras pretas.
O velho Luís Baú representava o Iap'torti e tinha pin.tura semelhante a da metade Hek: as costas inteiras pintadas de preto, também os flancos, sendo que do peito para o ventre a parte nao pintada de preto ia se alargando. A pintura preta nao descia abaixo
do meio das coxas. Silvino representava Tépti e tinha urna listra
vertical em cada flanco e urna listra vertical desde a metade do
antebra~o a metade do bra~o. Quem personificava Tebráti tinha
duas listras verticais nos bra~os e duas listras inclinadas desde o
peito para a parte lateral das coxas. Os que representavam os
Kranré estavam pintados com pontos pretos nos flancos, bra~os,
até a metade das pernas. Em marc;o de 1967, Pedro Penó me
havia dado a maneira como deveriam ser pintados os personagens
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na metade Tép. O Koroti (Koro) <leve ter riscos negros
e finos, ·borizontais, desde os flancos até o meio da perna. Do
Iap'torti nada disse. O Tépti (que chamou de peixe-boi) nao
teria pintura. O Tebra_ti deveria ser pintado de preto na altura
dos joelhos e ter todo o resto do corpo pintado de vermelho. O
Kranti (Kranré) deveria ser pintado nos flancos até o meio das
coxas e nos brac;os, até um pouco abaixo do cotovelo, com urna
linha formada por quadradinhos enfileirados unidos pelos vértices.
Por conseguinte, com exce~áo do Koro, as pinturas que vi na realidade nada tinham a ver com a informa~áo. Peno deu também
a pintura de mais outros personagens. O Ripriti deveria ter o
rosto em vermelho, duas linhas paralelas negras descendo pelas
costas até as batatas das pernas e urucu passado entre elas. O
Txuako, dois pares de linhas paralelas pretas nas costas. e dois
pares na frente até o meio da perna; e um par em cada membro
superior até o meio do bra~o. O Apanti (Apan) deveria ser ·pintado de preto nas pernas. · -O A ?kho seria pintado de vermelho
do meio das pernas . para baixo. O Perkeré pode se pintar de
qualquer jeito. Txeutxetré tem o corpo todo pintado com bolinhas,
carimbadas com um coco baba~u cortado ao meio, inclusive o
rosto, até o meio dos bra~os e das pernas : Kapri deveria ser pintado. de preto nas costas até ao_ meio das coxas, e vermelh? na
frente até aos pés. Por sua vez, os membros da metade Tere deveriam pintar de preto o corpo inteiro até o meio das canelas; ·
· seria urna pintura igual a dos Krókrók; só que os Teré nao devem
pintar os ombros de preto e sim com urucu.
A partir mais ou menos das tres horas da tarde, foram oferecidos os paparutos nas casas das mo~as associadas aos Tép, ao
Perkeré e a Txeutxetré.
Houve entao urna corrida de toras. Em seguida, os Tép . se
reuniram na casa do chefe da aldeia, Diniz, a sudeste, da qua)
fizeram a casa deles, e daí se dirigiram cantando para o pátio. Os
Teré cantavam dentro da casa deJes, que já fora construída no
pátio, mais ou menos a noroeste. Apan, representado por Ambrosinho, que é também o padré, e Txeutxetré, representado por
·José Magro e pela mo~a . associada, cantavam junto da mesma
casa, mas do lado de fora. Os Teré saíram entáo da casa e, in40
e recuando, deram a volta em torno de Kapri, que estava no centro
do pátio, representado por Antonio da Silva, e tomaram a, entrar
novamente na casa. Os Tép, por sua vez, . rodavam tambero em
torno de Kapri, formando a circunferencia mais interna; de vez
em quando corriam, arrastando os pés no chao. Depois que os
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Teré entraram em casa, os Tép cantaram em torno de Kapri e
se dispersaram.
Os Teré foram entao buscar seu paparuto na casa de urna
das moc;as associadas: a de leste, dividindo-o. Depois foram buscar o que estava na casa da outra moc;a associada, a oeste. Deve-se notar que cada moc;a associada nao recebeu paparuto na sua
própria casa, mas sim na da companheira.
Depois disso é que ocorreu a perseguic;ao dos Tép pelos Teré.
Primeiro desfilou Luís Baú, o Iap'torti, pelo caminho, avisando:

..

A uri'! A uri!
Ape Koróti amnima ñó ye pi.
Ape Tébrati amnima ñó ye pi.
Ape Txuako amnima ñó ye pi.
.Ape Kranré amnimii ñó ye pl.
Ape Tépti amnima ñó ye pi".

Enfim, chamava cada espécie de peixe com essa fórmula:
"Voce, Koróti, venha apanhar comida para voce! Voce, ...... ,
venha apanhar comida para voce! .. .."
Os membros da metade Tép comec;aram entao a se deslocar
de modo a se reunirem na casa do chefe Diniz, quase no sul da
da aldeia. Cada um trazia na mao um pouco dé alimento embrulhado numa folha de buriti, amarrada de tal maneira que tomava a forma de um peixe. O embrulho era mantido na posic;ao
vertical, de modo que o peixe era seguro pela cabec;a, com a cauda
voltada para o alto. Urna vez reunidos na referida casa, os rnembros da metade Tép daí partiram para o pátio, cantando. No
pátio se repetiram os mesmos canticos que haviam sido executados
depois da corrida de toras. Quando os canticos estavam acabando e os Teré iam entrar em sua casa, no pátio, os Tép se
dispersaram. Dado um sinal, os Teré se precipitaram sobre os
Kranré ( Carás), meninos, chefiados por uni hornero jovem, que
estavam agrupados na borda sudoeste da prac;a. Os meninos nem
mesmo fugiram e se limitaram a entregar os embrulhos aos Teré.
Os demais Tép estavam dispersos pelos caminhos da aldeia. Os
Teré passaram a perseguir um Tép de cada vez. Cada Tép só come~ava a correr quando os Teré já lhe estavam bem próximos.
Quem representava Apan (Piranha) estava perto da casa dos Teré,
na borda norte da prac;a. O Perkeré e sua moc;a associada estavam
na borda sudeste, enquanto Txeutxetré e sua moc;a associada esta-
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vam na borda leste-nordeste. Os Tép, ao serem perseguidos pelos
Teré, procuravam jogar seu embrulho com forma de peixe aos
pés de um desses personagens e talvez também, minhas notas por
um descuido nao o registram, aos pés de Kapri ( Garc;a), que
esta va sobre urna tora· no centro. O Perkeré e sua moc;a associada tinham . brac;adeiras de palha com pontas, por certo para
imitar os espinhos do peixe cariri (IHERING, 1968: p. 215 e 266,
nao registra o nome "cariri", mas registra "cari", que equivale ao
"cuiú-cuiú", nome que designa urna série de espécies da família
dos Doradídeos, que tem, ao longo da linha lateral, urna série
de placas ósseas, armadas cada urna com vários acúleos). Quaildo um rapaz, da metade Tép, atirou o embrulho a seus pés, Martim, que fazia o papel de Perkeré, agitou os brac;os, mantendo-os
em angulo reto com os antebrac;os, ·ameac;ando os Teré com as
pontas de suas brac;adeiras. Ele próprio riu dos seus gestos e os
demais presentes também. Os Tép que entregavam seus embrulhos
ao-s Teré passavam em seg~ida a rodar em torno de Kapri. Um
rapaz e seu companheiro, ambos da metade Tép, entregaram seus
en1brulhos aos Teré, quando estes atentaram para eles, sem mesmo correr. Talvez nao tenham corrido porque um deles estava.
de resguardo pelo nascimento de urna filha. Urna velha viúva
cantou junto com a moc;a associada a Txeutxetré e dela retirou o
grande embrulho que representava urna arraia, pendurando-o as
costas. Quando os canticos terminaram, levou o embrulho para si.
Depois que os Teré tomaram todos os embrulhos, os Tép cantaram
em torno de Kapri. Os Teré, parece, dividiram entre si o alimento
tomado dentro de sua barraca, no pátio, de modo que já saíam
dela com o alimento dividido. Esses foram os acontecimentos
da tarde.
Embora nao o tenha presenciado, um informante me assegurou que a noite os Teré cantaram na prac;a, enguanto os Tép
andavam, mas calados. Os país dos Koyampro, na mesma noite,
ofereceram alimento aos membros de ambas as metades.
Na manha seguinte, os Teré cantaram no centro da prac;a.
Os Tép partiram da mesma casa do día anterior, a de Diniz,
quase ao sul, cantando, até a prac;a, onde repetiram os mesmos
movimentos em torno de · Kapri, que ficou. no centro sobre urna
tora. Nao houve, entretanto, a perseguic;ao dos Tép pelos Teré.
Depois de cantarero, os Teré deram um grito de dispersar na sua
casa na ·prac;a e os Tép deram seu grito qe dispersar na casa de
Diniz. Kapri, como das vezes anteriores, retirou-se para urna casa
na parte ocidental da aldeia. Urna informac;ao tomada em 1962
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na aldeia do Posto também diz que Kapri sai de urna casa do
oeste para ir ao pátio.
No encerramento desse rito, segundo várias informac;oes disponíveis, também ocorre a perseguic;ao dos Tép pelos Teré. Quando os Tép estao sem mais nenhum embrulho, Kapri toma com seu
bico um enfeite bonito de um dos Tép jogando-o aos Teré, que
o estrac;alham; toma outro enfeite a um Tép, jogando-o a Apan,
que também o estrac;alha. Txeutxetré dá seu paparuto em forma
de arraia aos Teré. Os paparutos apanhados pelos Teré sao divididos entre eles e suas duas kahiíi. Txeutxetré também divide o
que é jogado perto dele com sua moc;a associada. Como Apan
nao tem kahiíi (moc;a associada), ele próprio fica com os embrulhos que sao atirados a seus pés. Os Teré fazem entao um feixe
grande de alimentos envolvidos em folhas de bacaba e amarrado
com embira. O feixe, que tem uns tres metros de comprimento,
é feíto na casa mais ocidental da periferia. É conduzido por muitos carregadores · a prac;a, onde os "prefeitos" dividem seu conteúdo entre os Tép e os Teré. Um informante diz que só os Tép
o levam para a prac;a e o conteúdo é dividido entre eles apenas.
No mito referente a este rito tomado por Schultz, os Teré vem
trazendo o grande embrulho e os Tép vao encontrá-los e o tomam, trazendo para o pátio (SCHULTZ, 1950: p. 136). Ambrosi-

pelas pontas em brac;adeiras de palha; Apan tem um grande facao
e Txeutxetré traz urna ponta de madeira, movendo-a para frente
e para trás. Parece que nem sempre esses personagens trazem
essas armas.
Há um mito com que os Krahó indicam a origem do rito
de Tépyarkwa. Tomei uina versao do mesmo em 17 de outubro
de 1963. O informante, entretanto, como vamos ver, narrou primeiro como os peixes realizaram o rito, para depois narrar o. início
do mito.

nho comparou esse feixe a urna tora pesada, que faz com que to-

A gar9a, depois de matar . o chefe das ariranhas, voa e vai

dos estejam em volta dela, pois o corredor que leva a tora nao
se destaca dos demais.
Parece que o rito de Tépyarkwa consiste, durante todo o seu
desenvolvimento, na repetic;ao da execuc;ao incompleta de seu episódio final. Talvez as partes mais elaboradas sejam as do início
e as do fim do rito, sendo menos cuidadas no período de latencia.
Parece que, durante a dura~ao do rito, os canticos e os movimentos de danc;a no pátio e nos caminhos da aldeia sao freqüentemente repetidos. Mas a persegui~ao dos Peixes pelas Lontras
talvez só se fa~a no início e no fim do rito. No comec;o do rito,
os membros de urna e de outra metade se pintara segundo os personagens que representam. No final do rito, além de se pintarem, os membros da metade Tép tem um adorno de palha, que
desee da cabec;a as costas, cuja pintura varia para cada espécie
de peixe que representam. Segundo Peno, o adorno de palha de
Perkeré é "diferente" dos demais. Apan, Perkeré e Txeutxetré,
ou seja, Piranha, Cariri e Arraia, representam peixes que possuem
alguma espécie de arma (dentes, acúleos ou esporao, respectivamente). Já disse que os acúleos do Perkeré sao representados

embora (é muito difícil fazer a adapta9iio da narra9ao do
informante, pois ora usa o passado, ora usa o presente, nao
dando a perceber perfeitamente se é a descri~iio do rito como
os peixes o fizeram ou se é a maneira como os atuais índios
fazem o rito; as duas coisas parecem se misturar; a partir
daqui se inicia o mito). Dizem que chovia. Um homem ·de
meia-idade queria atravessar um ribeirao, mas urna sucuriju
o pegou. Depois de algum tempo, a sucuriju o vomitou. O
boto (lap'torti) ajuntou toda a carne e os ossos do homem;
só ficaram faltando os olhos. A arraia procurou os olhos e
os achou. Assim, o homem foi reconstituído. Entiio os peixes
fizeram essa festa para ele, dentro d'água mesmo. Entiio, ele
saiu e foi para a aldeia. Chegou, e logo quis fazer a festa
dos T eré e dos Tép .assim como os peixes a tinham feito.

O peixe grande (Tépti) niandou fazer comida para as ariranhas (Teré) tomarem. A gar9a (Kapri) ficou no meio do
pátio sobre urna tora. E as ariranhas e os peixes ficaram
rodeando embaixo, em torno dela. Quando acabam de rodear, os peixes viío se espalhar e o cabedal (<:hefe) das ariranhas vai levar o povo dele e espantar os peixes. Se o peixe
é bom para correr, poe sua comida debaixo da arraia. Se
as ariranhas pegam o peixe, tomam a comida dele. Quando
acaba de ajuntar tudo, mas a ariranha está correndo atrás
dos peixes e está para acabar mesmo o peixe, a gar9a fura. o
chefe das ariranhas. Aí as ariranhas se espalham. Aí acaba.

Em fevereiro de 1971, Ambrosinho, padré da aldeia de Cachoeira, observou, com referencia a esse mito, que a arraia foi
escolhida para procurar os olhos do hom~m no fundo das águas
porque ela costuma se enterrar no fundo; nao foi apenas urna
. a procurar, mas vanas.
" .
arra1a
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Desse modo, assim como o herói T!rkre trouxe o rito de
Pembkahek do alto dos céus, este outro herói traz o Tépyarkwa
do fundo das águas. Numa versao obtida por Harald Schultz,
várias espécies de peixe t.entam retirar o hornero (nesta versao,
um rapaz) do ventre da sucuriju, até que as traíras o conseguiram (ScHULTZ, 1950: p. 135-36). Esse episódio lembra o da tentativa de vários pássaros para tirar a formiga da orelha de TYrkre.
Aliás, na versao do mito de T'irkre narrada por Pedro Peno (cap.
V, 3 . O, 3. 4) , o cará, um peixe, também participa, junto aos pássaros, das tentativas de tirar a formiga do ouvido do herói.
..
O mito, ent'retanto, contém um elemento difícil de se perceber no rito: a gar<;a mata o chefe das ariranhas ( ou Ion tras).
Ambrosinho e Diniz, da aldeia de Cachoeira, afirmam que no
rito nao se ve a morte do chefe das Lontras, mas·-admite1n que Gar<;a o mata. O que se ve no rito é Gar<;a tirar dois enfeites de cabe<;a
dos Peixes, jogando-os, um para as Lontras e outro para a Piranha.
Seria possível interpretar esse retirar o enfeite coro o auxílio do
bico de madeira de Gar<;a como a a<;ao de matar; mas ela se faz
contra os Peixes e nao contra as Lontras. Estaría o rito invertendo o mito? Mas por que? Nao tenho elementos para responder. Aliás, essa clara correspondencia entre matar no mito e tirar

o enfeite de cabec;a no rito parece apoiar a relac;ao que tentei esta-

\

belecer entre o degolarnento do herói Akrei e o corte de mechas
de cabelo dos amigos formais dos reclusos, em duas modalidades
do rito de Pembkahek.
Em resposta a questao de por que Gar<;a mata o chefe das
Lontras, Juraci, da aldeia de Santa Cruz, observou que a gar<;a se
zanga porque as lontras estao comendo peixe. Ou seja, a gar<;a
vé as lontras como concorrentes, urna vez que ela também come
pe1xes.
E interessante notar que, embora os personagens Perkeré,
Txeutxetré, Apan e Kapri sejam contados como pertencentes a
metade Tép, existem certas características que os aproximam mais
e mais dos Teré, de maneira crescente, na ordem em que acabo
de os enumerar. Segundo Ambrosinho e Diniz, o peixe perkeré
nao come outros peixes; só come barro; além disso, o personagem Perkeré é o que fica mais longe das Lontras na pra<;a (sudeste). A arraia e a piranha cornero outros peixes; além disso,
os personagens Txeutxetré (Arraia) e Apan (Piranha) estao mais
próximos da casa das Lontras, o segundo mais que o primeiro.
Acrescente-se que Apan, tal como as Lontras, destrói um ornamento dos Peixes que Gar9a lhe atira. O animal gar<;a nao é um
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peixe e come peixes; além disso, o personagem Gar<;a tem sua casa
a oeste da aldeia. Como já vimos em ritos anteriores, há urna certa
identifica<;ao entre o norte e ·o oeste; logo, Gar<;a ocupa urna posi<;ao que seria das Lo.ntras. Gar<;a fica de pé bem no centro da
pra<;a; se considerarmos que as Lontras tém sua casa na pra<;a
(centro da aldeia) e os · Peixes no sul, na periferia, Gar<;a, de
pé no centro da pra<;a, está na posi<;ao das Lontras. Na mesma
casa de oeste, de onde sai Kapri para o pátio e para a qual
retorna, a metade Teré prepara o grande feixe de alimento~ para
ser oferecido aos Tép. Portanto, a posse da mesma casa é mais
um elemento de identifica<;ao entre Kapri e Teré. Todos esses
personagens, ainda que incluídos na metade dos Peixes, veem atirados a seus pés os embrulhos que as Lontras nao conseguiram
tomar aos Peixes.
A identifica<;ao entre Teré e Krókrók e entre Tép e as metades com nomes de animais alados nos é dada por vários elementos. Em primeiro lugar, os Tép, tal como os membros das
metades com nomes de anirriais alados, nao cortam toras para
corrida. Tal como as metades Hek (Gaviao), Yuyui (Muri<;osá)
ou Pentx1 (Abelha), nas modalidades de Pembkahek, os Tép, considerados como um todo, tém urna só mo<;a associada ( ainda que
dois personagens incluídos . nesta metade tenham cada um urna
mo<;a associada), · enquanto os Teré, tal como Krókrók, possuem
duas mo<;as associadas. Além disso, a pintura de corpo dos Teré ·
é muito semelhante a dos Krókrók, pintando-se de preto desde os
ombros até o meio das canelas; diferem no ·fato de que os membros da primeira dessas metades nao pintam os ombros de preto.
Urna quarta semelhan9a estaria no fato do cantico das Lontras
ser tao lento quanto o dos Papa-roéis, enquanw · o dos Peixes é
rápido como o das Abelhas. Entretanto, como nao assisti a todas
as modalidades de Pembkahek, nao sei se essa dicotomia pode
ser estendida as variedades do rito que nao vi. É interessante notar
ainda que, nos ritos de Khoigayu .e Piegré, a metade· com nomes
de animais alados, tal como os Tép, apresenta certos personagens
que, embora seus membros, dela se destacam ( Carancho, Careará), enguanto que a metade oposta se apresenta monolítica;
mas no rito de Pembkahek se dá o oposto :' a metade com nomes
de animais alados é monolítica, enquanto a outra está associada
aos jovens iniciandos.
Um outro elemento do rito que fica sem e;xplica<;ao é o porque da presen<;a de dois jovens reclusos. Por que nao ficam presos todos os jovens que participam do Pembkahek e do Khet-
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waye? Talvez se possa aventurar urna explicac;ao. Apesar das informac;óes contrárias, os jovens que ficaram reclusos no Tépyarkwa a que em parte assisti foram mesmo os Ikrarikate, ou seja,
os dois chefes dos jovens iniciandos. Os ritos Krahó, como talvez
já tenha dado para se observar pelas descric;oes apresentadas até
aquí, costumam desenvolver certos elementos constituintes de outros ritos. É possível que o Tépyarkwa consista em por em evidencia ainda maior os Ikrarikate que participam de outros ritos
(Khetwaye, Pembkahek). Além disso, poria em destaque também o elemento água e seria um desenvolvimento <leste elemento.
Note-se que o período de reclusao dos heróis Akrei e Kenkuna
se fez numa cabana construída dentro d'água. A água era usada
para fazer crescer os reclusos do Ikhreré e pelo menos numa
modalidade de Pembkahek o padré diz aos jovens que teráo de
ficar ( simbolicamente) dentro d'água.
t

7 . O.

Ko ?kritho

As máscaras Ko?kritho aparecem em dois ritos: no Tépyarkwa e no Ko?kritho propriamente <lito. Essas máscaras sao feítas
de palha de buriti. A parte superior é tranc;ada, como esteira.
Os 3/ 4 inferiores sao constituídos por urna saia de fitas de palha,
nao tranc;ada, que cobre o indivíduo até aos pés. A máscara é
larga e se mantém armada devido a um pau que passa sobre a
cabec;a do indivíduo, horizontalmente, no sentido da largura de
seu corpo. A máscara tem dois "chifres" de madeira de pati que
partera de suas costas para o alto, de modo que suas extremidades
inferiores se toquem e as superiores sejam bem afastadas. Na parte
superior e frontal da máscara, tecida como esteira, se podem fazer
desenhos. Cada padrao de desenho tem um nome: Khénpéi (escarpa de morro), Kopakhon (curva de ribeirao), Poipó (fruta
do- jatobá) , P1di'.r1ti (Lua) , Kréroho (folha de inhame), Króunatxe (pintura de buriti : representam manchas que se produzem
no tronco dos buritis velhos), Ráikhe (casca de laranja), Arohom
( certo tipo de cipó), Kakrareke ( caroc;o de chichá), Vevé (borboleta), Ró?tiretó'hoko ( enfeite de cara da sucuriju), Tatiyótxuon
( arco-íris). Schultz cita ainda outros desenhos, que representam
o sol, ferro, pulga, riacho, fruta de mangabeira (ScHULTZ, 1950:
p. 152, nota 277). Diz Harald Schultz que os Krahó lhe indicaram, no livro Da Vida de Nossos Animais, de Rodolpho von
Ihering, o "percevejo-d'água" como sendo o animal representado
pela máscara, o que lhe foi confirmado espontaneamente por vá-
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rios índios (SCHULTZ, 1950. p. 151, nota 274) . Infelizmente
Schultz nao cita a edic;ao que utilizou, nem a página e nem o
número oa figura. Na quarta edic;ao do livro, de 1963, que
ti ve a oportunidade de consultar (obviamente, por urna questao
de data, nao foi a utilízada por Schultz, mas impresso pela mesma
editora da edic;ao original), nao consta o "percevejo-d'água". No
subcapítulo dedicado aos percevejos ou hemípteros é citada a "barata-d'águ~" (p. 217), que também é apresentada numa ilu~trac;ao
(p. 216, fig. 422). Talvez Schultz tenha querido se referir a ela.
Ao que parece, o termo vulgar "barata-d'água" abrange um certo
número de espécies. As maiores atingem até 10 centímetros; sugam outros insetos, suas larvas e alevinos de peixes; sua picada .é
bastante dolorosa ( lHERING, 1968: p. 129). Há também, em Da
Vida de Nossos Animais, a indicac;ao de um outro animal chamado
"barata-d'água", mas se trata de um crustáceo (IHERING, 1963:
fig. 347, p. 190). No mesmo Iivro, Ihering faz referencia também aos "besouros-d'águán (p. 229-30), que reúnem várias espécies diferentes. Uns nadam e mergulham rapidamente, outros
giram sem cessar sobre a superfície; há os que atacam as pequenas
larvas dos peixes. E mais provável, entretanto, que Schultz tenha
chamado de "percevejo-d'água" a "barata-dágua" que se inclui
entre os percevejos. A palavra · Ko?kritho é composta de ko?krit,
que seria um animal da água, e ho, que significa "folha", o que_
constituí urna referencia as folhas de buriti de que a máscara é
feita. O elemento ko?krit, por sua vez, tem dois componentes:
ko, isto é, "água", e krit, cuja traduc;ao nao sei. Mas indiretamente posso dizer algu.ma coisa sobre o que significa krit. Assim,
num mito aparecem uns seres fabulosos chamados Aukapótkrit, de
forma· humana, mas cujos olhos iluminavam como lanternas; aukapót significa "noite". O índio Secundo urna vez fez referencia ao
khretkritré, um bicho que ninguém ve, mas faz barulho na água
quando há traíra. Nessa palavra o elemento khret significa " traíra"
e ré indica o diminutivo. Secundo se referiu ao khretkritré como
"companheiro da traíra" o pescador, ao ouvi-lo, sabe que há traíra.
Há também um pássaro, chamado pókrit, que, quando canta, espanta o veado campeiro (pó). E provável que o elemento krit
também esteja presente em ikritxua (amigo ou amiga formal, sobretudo os já falecidos) e meka?krit (parentes por afinidade, habitantes de outra aldeia). Enfim, o elemento krit parece indicar
associa~ao, contigüidade. Em suma, os Ko?krit sao seres associados a água, sao os "companheiros" da água.

268

CAP. V -

RITOS LIGADOS

A

INICIA<;AO

O rito de Ko?kritho propriamente dita comec;a quando a rapaziada nova, os mentuaye, pedem ao cantador ( ao padré?) para
realizá-lo. Os rapazes se reúnem na porta da casa do cantador.
Trazem consigo apitos de ikertxo. Trata-se de um ~pito de cabac;a com alguma coisa dentro (nunca vi tal apito e nem tive urna
descric;ao detalhada do mesmo). Entoam um cantico e em seguida tocam seus apitas e batem com os pés, arrastando-os, em
volta do cantador. E assim fazem <liante de cada casa da aldeia.
Os rapazes entao se espalham para providenciar o material
necessário para fazer as máscaras ·Ko?kritho. Sao elaboradas mais
ou menos cinco máscaras grandes e urna pequena, que represent~
o filhote de Ko?krit. As mulheres nao devem ve-las enquanto estao
sendo fabricadas. Segundo um informante, sao os homens mais
velhos que as fazem. Segundo um outro, todos' aqueles que quiserem fazer máscaras podem faze-las. O cantador tem urna das
máscaras e um menino usa a que representa o filhote de Ko?~rit.
Schultz (1950: p. 151, nota 275) dizque essas máscaras pequen~as ficam dependuradas nas grandes.
Os rapazes mascarados saem do mato em qualquer ponto
da aldeia, danc;am <liante de cada casa e depois se dirigem a prac;a.
Aí tornam a danc;ar novamente. Depois, um de cada vez, sai do
grupo dan~ante e corre na direc;ao da casa de w'itz. Se por acaso
os "chifres" da máscara engancharem na porta, impedindo-o de
entrar na casa, o mascarado volta, brinca mais um pouco e tenta
entrar na casa outra vez. Os Ko?kritho, portanto, ficam numa
casa de wtt'i (urna outra informac;ao diz que as máscaras sao guardadas numa casa da parte oeste da aldeia) . Em seguida, os rapazes, ainda mascarados, saem para passear. Quando veem alguma
cac;a ou qualquer coisa boa em urna casa, vários deles vao pedi-la
ao dono da casa, que tem de dar um pedacinho para cada um.
E difícil identificar quem está dentro da máscara, pois a palha se
arrasta no chao e apaga os rastros do portador (os Krahó sabem
identificar pelas pegadas cada indivíduo da aldeia em que moram).
Diz o índio.-Kratpe que o Ko?krit nao tem vergonha de pedir; ele
gosta de pedir. Quando alguém nao lhe quer dar nada, ele chora;
assim que esta pessoa concorda em lhe dar o que pede, ele pára
de chorar. Ela entao pede que ele dance <liante da casa dela, o
que o mascarado faz, recebendo em seguida o presente e indo depois para outra casa. Outro índio me contou que os Ko?krit judiam muito com wit'i; provavelmente quería dizer que pedem muitas coisas na casa de wltl.
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Esta cena se repete vários días, até que resolvem terminar
o rito. Ambrosinho diz que isso . acontece depois de um mes; a
mae da moc;a associada aos Ko?krit faz um paparuto, que é dividido entre as metades Khoikateye e Haraketeye. José Aurélio,
por sua vez, diz que esse paparuto é feíto na casa de urna das
wit'i. As máscaras sao jogadas no mato.
Este mesmo índio afirma que, no rito de Tépyarkwa, as máscaras tem, nas costas, espinhos de macaúba e de tucum com as
pontas voltadas para fora. Mas no rito de Ko?kritho propriamente <lito nao há tais pontas nas máscaras.
Os Krahó indicam a origem desse rito com um mito. Minhas
notas nao registrara nenhuma versao do mito, mas Schultz apresenta duas pequenas versoes e um comentário de um índio que
diz ter visto os Ko?krit. A primeira versao, narrada por Boaventura, em resumo, diz o seguinte (SCHULTZ, 1950: p. 151-52):
Um rapaz, que andava cac;ando, viu muitos Ko?krit dentro d'água.
Foi correndo e avisou ao's' outros, que também quiseram ve-los.
Quando chegaram a beira d'água1 ' estavam aparecendo muitos.
E os Ko?krit fizeram festa dentro d'água. Os rapazes viram~ e
escutaram a cantiga deles. Depois os Ko?krit foram embora, esquecendo um menino deles. Os rapazes levaram o menino-Ko?krit para a aldeia. De noite os Ko?krit foram até a aldeia. A
catinga deles era muito forte e os índios que a sentiam iain morrendo. Os demais, entao, fugiram para fora da aldeia. Os Ko?krit retomaram seu menino e foram embora. Daí por <liante os
índios passaram a realizar a festa que os rapazes tinham visto
os Ko?krit fazer.
José Pinto, que narra a segunda versao (SCHULTZ, 1950: p.
152), supoe que os Ko?krit sao chefes dos peixes. Marquinho,
por sua vez, contou a Schultz que os Ko?krit vivero nas águas do
Tocantis e ele mesmo os teria visto. Os filhotes deitam no chao.
Os adultos sao tao grandes quanto as máscaras que os índios fazem e pedem muito. Te\m grandes "chifres". Sua cantiga é tao
forte que Marquinho nao gostava ·de ouvir. Quando acabam de
brincar no seco, tornam a mergulhar nas águas (SCHULTZ, 1950:
p. 152). E interessante ·que este último .informante substituí o
cheira insuportável dos Ko?krit por urna cantiga que produzia um
ruído insuportável.
Os Ko?krit, sejam a "barata-d'água", ,sejam entes puramente
fantásticos, estao associados, como indica o mito e as informac;oes
complementares, a água e aos peixes. Essa liga<;ao com os peixes
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se acentua ainda mais pelo fato de estarem presentes também no
rito de Tépyarkwa.
Convém notar que o mito dos Ko?krit em parte inverte o
mito de T1rkre e o do homem que foi engolido pela sucuriju.
Es tes dois heróis estao em dificuldade ( um com urna formiga
dentro de sua orelha; o outro dentro de urna sucuriju), sao salvos
por outros animais (um por aves; outro por peixes), permanecem algum tempo num outro ambiente ( um nos céus; o outro no
fundo das águas) e trazem para a aldeia o conhecimento de ritos
( um o Pembkahek, ritos em que participam metades semelhantes
as <leste e a "chefia honorária"; o outro, o Tépyarkwa). No mito
de Ko?krit, os rapazes que aprendem o rito, a beira d'água, nao
estao em nenhuma dificuldade e nem sao salv.os pelos Ko?krit.
Mas um menino-Ko?krit é apanhado pelos rapazes e trazido a
aldeia, onde fica algum tempo, até que os adultos Ko?krit venham buscá-lo. Este menino-Ko?krit, portanto, é que faz as vezes
de Ti'.rkre e do homem engolido pela sucuriju: sai de seu elemento,
a,. água; é trazido a aldeia, um ambiente diferente;. e retor?ª. as
águas. Mas o menino-Ko?krit nao leva nenhum nto dos 1nd1os
para ser ensinado aos habitantes das águas; ainda aqui sao os ín~ios
que aprendem um rito que vem de fora. Talvez s~ possa d1~er
·. que o mito dos Ko?krit, mais do que o rito, é que 1nverte .º nto
de Pembkahek : o menino-Ko?krit fica em reclusao no me10 dos
seres humanos, assim como os jovens Pembkahek parecem ser isolados da aldeia pela metade com nome de animais alados. Os
Ko?krit adultos, para recuperar o menino, atacam os índios com
um terrível mau cheiro, assim como a metade com nome de animal
terrestre ou toda aldeia ataca urna casa de marimbondos ou de
abelhas ao integrarem novamente os Pembkahek a vida normal
da aldeia. Mas, por que razao os Ko?krit teriam tal cheiro? Ora,
já foi visto que os Ko?krit tem urna certa liga~ao com os peixes.
Estes, por sua vez, sao considerados pelos Krahó como malcheirosos, como parece atestar urna observa~ao de José Aurélio: urna
vez em que eu estava procurando saber se o termo pri ( ca.~a)
se aplica a todo e qualquer animal, ele lembrou que os pe1xes
sao chamados de payopri.khoire, isto é, "nossa (pa) ca~a (pr1)
fedorenta ( khoire) ". A catinga dos Ko?krit poderia, portante,
representar o fedor dos peixes. Aliás, talvez seja essa a razao por
que há sempre peixe nos alimentos oferecidos aos mortos (cap.
11, 7 . O) ; o mau cheiro seri~ o elemento comuni entre os mortos
e os peixes.
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Passando-se do mito para o rito de Ko?krit, talvez possamos
dizer que este constituí ainda urna inversao do Pembkahek. Os
Ko?krit, representados pelos mascarados, sao seres de fora, que
estao em reclusao dentro da aldeia. Pedem tudo o que veem~
o que nao é o comportamento normal de um Krahó; esse comportamento, assim, seria urna maneira de identificá-lo com elementos
estranhos. Esse ato de pedir também lembra a volta que dao os
reclusos Pembkahek para receber alimento nas casas da aldeia;
só que os Pembkahek nao pedem. As máscaras sao elaboradas
fora da aldeia; quando o rito termina, sao jogadas no mato. lsso
faz com que elas venham de fora,. permane~am um certo tempo
dentro da aldeia e tornem a .voltar para f ora, marcando as etapas
de um rito de passagem inverso ao de. um Pembkahek. Esse movimento geral das máscaras, que tem a mesma dura~ao do período
total do rito, parece que é repetido um grande número de vezes
de outra forma: os mascarados, partindo de fora da ·aldeia, dan~ain <liante de cada casa, na periferia, vao até a prac;a e daí um
<le cada vez se recolhe a urna casa da periferia. Nesse ponto,
o rito de Ko?krit tem um elemento em comum com o rito de
Khoigayu: tal como Krekrep ( Carancho) tem dificuldade em passar pela porta de sua casa, ao tentar entrar nela, pois os Khoiga.yu
procuram impedi-lo, também os mascarados tem de tomar cuidado
para que os "chifres" da máscara nao se enganchem na porta.
Há urna diferenc;a entre os Ko?kritho do rito que tem esse ·
nome e aqueles do ríto de Tépyarkwa: as máscaras, neste último,
tem espinhos nas costas. Além disso, enguanto as máscaras ficam
numa casa de leste no Tépyarkwa, no outro tito ficam na casa
de wi"t1, segundo um informante, ou numa casa de oeste, segundo
outro. Nao tenho urna explicac;ao para os espinhos. Quanto a
posi~ao das casas, convém lembrar que no Tépyarkwa os jovens
reclusos sao os Koyampro (espuma da água) e estariam simbolicamente na água, entre os peixes; no rito de Ko?kritho, seriam
os Ko?krit que estariam em terra: a mudanc;a de posic;ao da casa
de um outro rito estaria ligada a mudanc;a de ambiente dos Ko?krit, da água para a terra.

8.0. Rorot
Rorot é o nome dos dois jovens que sao postos em ·reclusao
neste rito. Procurando saber qual o significado da palavra, recebi·
do índio Esteves a explicac;ao de que se tratava do Horodré, um
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passarinho de bico comprido, cujo nome é " perto" de Rorot. O
chefe da aldeia, Penó, também me falou em Hórot, pássaro de
bico vermelho grande e peito branco (bico-de-lacre, LOBO, 1963:
p. 54). Entretanto, outros informantes me deram urna explica~ao
mais satisfatória . Diniz, por exemplo, afirmou que rorot é um
cupim sem asas que faz casa na parte inferior do tronco das árvores. Também Ambrosinho, ao traduzir um cántico <leste rito,
identificou rorotré ( ré é urna partícula indicadora de diminutivo)
com " cupim" . E difícil, entretanto, dizer a que espécie pertence
tal cupim. Numa ocasiáo urna série de informantes, falando-me
cie formigas, descreveram rorodré como formigas que só comem
barro e cuja casinha de barro é quebrada pelo mambira (um tipo
de tamanduá) para devorá-las. Numa informa~ao anterior, um
índio, ao me ajudar a fazer urna lista de animais, identificou o
rurudré (por certo, urna varia~ao individual da pronúncia de rorodré ) como um cupim que o tamanduá-mambira gosta de comer.
Rorot é um rito que se realiza na esta~ao seca. Participam
dele as metades Wakmeye e Katamye. O cantador pega dois
meninos, cedo (de manha?) , e todos, cantando, os conduzem para
suas casas maternas, onde ficarao presos. Esses meninos sao os
Rorot. Na casa materna de cada um deles se constrói um quarto
com paredes de palha de bacaba. A porta do quarto fica na parte
dos fundos da casa, ou seja, está voltada para fora da aldeia. O
menino deve ficar deitado, comendo, engordando; ninguém pode
ve-lo. Sua mae lhe dá bastante comida para que engorde. Urna
vez deixados os dois meninos em suas casas maternas, todos retornam ao pátio, sem cantar. O cantador e urna cantadora entoam
vários cánticos no pátio, mas os demais, divididos nas referidas
metades, nao cantam.
De tarde se colocam duas toras pequenas e ocas no pátio.
Os corredores partero com elas do pátio para a periferia da aldeia, onde passam a correr no caminho circular, até que as deixam
cair <liante de urna casa de w'ifi. Enquanto correm, o cantador
e a cantadora entoam cánticos. Todos os días fazem essa corrida
de toras e esses cánticos sao entoados. O rito cai, assim, num
período de latencia.
Depois de alguns meses se resolve terminar o rito. Os homens
preparam flechas e arcos com cordoes novos tanto para si como
para suas esposas. Todos saem para ca~ar, enquanto as maes dos
Rorot vao reservando os produtos de suas ro~as. A carne obtida
é entregue a elas para que preparem dois grandes paparutos.
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No dia em que e las estao f azendo os paparutos, homens e
mulheres da aldeia se aplicam ao jogo de flechas. Neste jogo,
quando dois adversários se enfrentam, aquele que consegue lan~ar
a flecha mais longe fica com todas as flechas ultrapassadas. Nao
sei dizer se, como acontece em outras ocasióes, as flechas sao
atiradas de tal modo que deslizem pelo chao. As mulheres disputam o jogo nos caminhos radiais da aldeia, atirando as flechas
tanto no sentido do pátio como no da periferia. Os homens disputam atrás das casas, fora da aldeia, atirando-as sempre no sentido
do exterior. Provavelmente os rivais no jogo pertencem a metades
apostas. A s maes dos Rorot oferecem alimento e água aos atiradores. Ao entardecer, os corredores vao buscar as toras, pre- ·
paradas fora da aldeia por membros da metade Wakméye. Os
membros dessa metade saem primeiio. Quando retornam correndo com as toras, os paparutos já estao sendo colocados 'sobre as
pedras quentes para assar.
De madrugada, os dqi~ Rorot sao emplumados com penas de
periquito ou gaviao em suas e.asas maternas. Sao entao conduzidos
por todos ao pátio, com os mesmos cánticos que se entoaram:
quando f oram presos. Os homens que tiveram rela~oes sexuais
com as irmas dos Rorot os levam nos ombros. Os Rorot sao colocados no centro do pátio e- os demais, em torno, continuam can. .
tando os mesmos canticos. .
Em seguida, um dos paparutos é oferecido ao Wakmeye e o
outro aos Katamye. Há urna informa9ao segundo a qual o papa.:
ruto é um só e é dividido entre as duas metades. Em seguida, os
corredores saem para buscar um par de toras pequenas cortadas
bem longe por membros da metade Katamye. Essas toras, traze.m-nas· correndo para a aldeia e as deixam cair <liante de urna cas'
de wi'tz, com o que termina o rito.
Segundo o padré Ambrosinho de Cachoeira, nao há nenhum
mito que explique a origem do rito de Rorot.
E notável que nesté rito os reclusos sejam identificados com
urna formiga ou cupim sem asas (rorot), quando nos ritos já descritos eles sao molhados coro água~ ficam simbolicamente na água
ou sao chamados Koy-a mpro (espuma da água) , e de certa maneira se identificam com ·um herói mítico que permaneceu algum
tempo na regiao celeste ou debaixo das águas. Os Rorot, portanto, nao se associam a água ou a regiao celeste, mas a terra e
talvez até a regiao subterránea. Ainda há outras diferen~as. Assim, há pelo menos urna corrida de toras que parte do centro para
a periferia da aldeia, quando o mais comum é o movimento de
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fora para dentro. Os homens praticam o jogo de flechas fora da
aldeia, enquanto as mulheres o fazem dentro, invertendo a identifica9ao do centro coro os homens e da periferia com as mulheres.
9 . O.

Khetwaye

Se nao me f alba a memória, somente um informante se aventuro u a me traduzir o termo Khetwaye. Foi Pedro Peno, chefe da
aldeia do Pos to, que assim o decompós: khe ( um peixe parecido
com o cariri), tua (novo) e ye ( sem tradu9ao). De qualquer
modo, Penó nao soube correlacionar exatamente o componente
khe com um nome de peixe em portugués. Kok, um jovem Apinayé que vive entre os Krahó desde pequeno, ao ser indagado se
conhecia o peixe khe, respondeu que conhecia· o kheré (ré é a
partícula indicadora do diminutivo). Perguntou, entao, a sua irma
mais velha, Benvinda, se sabia traduzir esse nome, obtendo como
resposta o termo "bumbuca". Mas, nos dicionários que consultei,
nao achei "cariri" nem "bumbuca" como nomes aplicados a
peixes. Indaguei também a Secundo sobre o khe, o qual me esclareceu que este peixe pode ser chamado kheti ou kheré, conforme
seu tamanho, se grande ou se pequeno respectivamente; mas nao
soube traduzir o nome. Deu-me ·algumas características do peixe,
mas muito vagas para urna identifica9ao: seu corpo apresenta um
desenho como o tra9ado de urna esteira; nao tem espinha(s); tem
muita carne, que é como a de tatu, branquinha. Move-se de
noite, devagar, mas foge quando alguém chega perto. Nao come
outros peixes. Os termos mais próximos de "cariri" que encontrei
no dicionário de von Ihering foram "cari" e "acari" sendo que
o primeiro termo englobava outrora também os peixes denominados pelo segundo (IHERING, 1968). O nome mais próximo de
"bumbuca" que encontrei foi "brecumbucu", o mesmo que "paca- .
mao" ou "bagre-sapo" (IHERING, 1968). Dada a impossibilidade
de urna identifica9ao precisa do peixe khe, nao é possível usar
este termo como instrumento para esclarecer o significado do rito
Khetwaye *.
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Dra. Rita Kloss me informou que o kheré é um peixe cascudo, de
mais ou menos 15 cm, com duas fileiras de escamas de cada lado do corpo.
Ora, essas duas fileiras de escamas parecem identificá-lo com o peixe que
IHERING, ( 1968 : p. 666-67) descreve com o nome de "tambuatá" ou "soldado". :E: um peixe que pode atravessar por terra de urna corrente d'água
para outra. Essa característica, a de poder ficar fora de seu elemento, a
água, o faz semelhante aos jovens Khetwaye, que ficam, durante o rito,
afastados da vida rotineira da aldeia.
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Os Krahó realizam tres modalidades de Khetwaye. Urna delas
é o Khetwaye dos Kenpokateye; a outra é o Khetwaye dos Makr~re; e a terceira, o Khetwaye dos Apaniekrá. Kenpokateye e
Makrare sao duas subdivisoes dos Krahó, boje quase desaparecidas; os Apaniekrá sao os índios Canelas que habitam a aldeia de
Porquinhos, no Maranhao. Cheguei a assistir parcialmente as duas
primeiras modalidades.
9 . 1 Khetwaye dos K enpokráre
Quando visitei os Krahó no c0Íne90 do ano de 1971, a aldeia
de Cachoeira estava realizando o rito do Khetwaye. Ao chegar, o
rito já estava iniciado, mas pude assisiir a seu encerramento.
Segundo o chefe da aldeia, Diniz, o rito se iniciara da seguinte
maneira. A rapaziada quis fazer urna festa e foi conversar com
ele~ Diniz respondeu que . isso era com eles mesmos. Queriam
f azer urna festa curta. Khetwaye é urna festa curta. Dentre as
mod.ali~ades. . existentes, os rapazes resolveram fazer a da própria
ald.e1a, isto e, ·O Khetwaye dos Kenp~kráre, ou, como parece prefenrem outros, o Khetwaye dos Knkatire e Kri'tkateye. Forám
entao falar com Ambrosinho, o padre da aldeia. Este explicou-lhes
que os rapazinhos deveriam ser conduzidos a urna casa do leste ou
a outra de oeste, segundo as metades, Khoirumpeketxe ou Hararumpeketxe, a que pertencessem, respectivamente. Deveriam também fazer urna tonsura nos rapazinhos, rasparem-lhes os cabelos
de modo a lhes deixar um pequeno círculo no alto da cabe9a.
Os membros do grupo Autxet cortaram um par de toras para
que as duas citadas metades disputassem urna corrida. Urna vez
terminada a corrida, um membro do grupo Txon saiu para pegar
os meninos destinados a reclusao e levá-los ao pátio. Come9ou
pelos Ikrarikate, isto é, os dois líderes, um de cada metade, dos
reclusos. Ao chegarem ao pátio, o cantador (padré?) entoou
canticos com eles, da maneira como descreverei posteriormente.
Nos dias subseqüentes, outros grupos cortaram toras para correr,
um_ grupo cada dia, na seguinte ordem: Pa, Txó, Khedré, Kupe,
~re, Txon. No dia em que os Kupe cortaram toras, após a cornda, foram apanhadas as Khetwayekahai, isto é, duas mo9as
associadas aos reclusos.
Segundo as informac;óes de José Aurélip, da aldeia do Posto,
essa mesma modalidade de Khetwaye se realiza durante a esta9ao
chuvosa, ou seja, tem início por volta de outubro e se encerra pelo
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mes de abril. Para José Aurélio a primeira coisa que se faz é
reunir os meninos nas duas casas, urna a leste e outra a oeste
'
s~gundo su~s metades, e se. Ihes, faz a tonsura, poupando-se, porem, os mu1to pequenos, po1s ate os meninos de colo sao levados
as duas casas. A tonsura é feíta em cada menino pelos homens
que pertencem ao seu mesmo grupo componente das metades
Khoirumpeketxe ou Hararumpeketxe. Os meninos devem entao
ficar morando nessas duas casas e as maes lhes levam alimento
( é quase certo que os meninos muito pequenos, assim como sao
poupados da tonsura, sao-no também da reclusao). Hoje os me. nino.s nao mais r~speita~ as ordens e sempre perambulam pela
aldeia. Outrora _nao pod1am andar f ora dessas casas, pois apanhavam. Os Txon é que tomavam conta dos meninos. Após serem
t?nsurado~ é que os meninos sao notificados qe que vai ser realtzado o nto de Khetwaye. No mesmo dia em que os meninos sao
recolhidos as duas casas, os Autxet cortam toras. Na hora de se
realizar a corrida, os homens levam os Ikrarikate para o local
onde estáo as toras. Lá dan<;am. Depois disso, correm com as
tora~ para. a al?eia. A metade que está levando vantagem na
cornda de1xa ca1r a tora <liante da casa em que estao recolhidos
os seus meninos, obrigando assim a metade rival a atirar sua tora
no mesmo local. Depois da corrida, um homem Txon conduz os
meninos ao pátio, dispondo-os em duas filas, segundo suas metades,
onde_ devem danc;ar sob a direc;ao do padré. É no día em que os
Kupe cortam toras que os homens do grupo Txon póe em_reclusao
as duas mo<;as associadas. Na ·informac;ao de Diniz, os diversos
grupos vao cortando toras, um cada dia, segundo a ordem em que
se dispóem no pátio, na dire<_;ao 'c ontrária a dos ponteiros do
relógio. Na informac;áo de José Aurélio, vemos justamente o inverso: a ordem é na dire<;áo dos ponteiros do relógio.
Todo grupo; ao fazer toras, corta apenas duas, urna para
cada metade. Ha duas excec;óes: os Hek e os Khedré. Os Hek
nunca cortam toras. Os Khedré podem cortar mais de duas. Segundo Diniz, , o khedré (periquito) póe muitos ovos; por isso, o
grupo Khedre, quando corta toras, corta oito, urna para cada
grupo. Assim, ao invés de urna só disputa entre duas metades há
quatro disputas entre oito grupos tomados dois a dois: Txó e' Pa
Hek e Autx~t, .Khedré e Txon, Kupe e Kré. Portanto, cada grup~
t~m como nvai um grupo da metade oposta com que se defronta
d1retamente na prac;a. Entretanto, o grupo Kre, em todas as
aldeias, conta com pouquíssimos membros, urna vez que um só
nome pessoal está incluído em seu repertório. Segundo Manoel
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Bertoldo, da aldeia de Cachoeira, como os Kre sao poucos, urna
parte dos Txon deve ajudá-los a enfrentar os Kupe. José Aurélio,
entretanto, considerando os Kre como nao mais existentes, diz que
os Khedré cortarn aper:ias seis toras; na hora de correr, estes se
unem aos Kupe para enfrentar os Txon.
Segundo Ambrosinho, padré da aldeia de Cachoeira, as
toras cortadas pelos Txó sao chamadas de " filhos da raposa"; se
as toras cortadas pelos Txon sao grandes, recebem o apelido de
"urubu-rei"; se pequenas, sao denominadas "casca de ovo';. As
toras cortadas pelos Autxet sao chamadas de "canastra" ( tatu-c~~a~tr~), s~ grandes, ou de "pebinha", se pequenas. O mesmo
cnteno e aplicado para considerar as toras cortadas pelos Khedré
como "arara-preta" ou "periquito" . . Os Khedré cortam vários
pares de toras porque o periquito poe muitos ovos; já o periquito-estrela - Kre - póe só dois ovos no ninho. As toras cortadas
pelos. Kupe sao. chamadas "caixáo"~ pois os civilizados guardam
as coisas em caixoes, em malotes. Aqui o informante se refere as
duas primeiras toras cortadas pelos Kupe, que sao grandes. José
Aurélio, referindo-se as toras ocas que os Kupe cortam no período
de encerramento do rito, chamou-as de "vapor", ou seja, de
gr_ande embarcac;ao. Penó afirmou que os Txon, os Khedré e ·os
Pa fazem toras ocas de buriti, que representam casca de ovo. Os
Hek cortam urna tora que é um fronco cheio de galhos. Os Autxet,
q~ando sao tatupebas da chapada, cortam toras pequenas; quando
sao tatus-canastras, cortam grandes. Os Txó, quando sao pequenos, cortam toras pequenas; quando sao guarás, cortam grandes.
Em 1971, quando visitei Ca.choeira, o rito já se havia iniciado
e estava num período de latencia. No período de 13 a 21 de fevereiro, que passei na aldeia, nada registrei que tivesse me chamado
a atenc;ao com relac;ao ao desenvolvimento do rito. Retirei-me,
entao, para continuar a visita as demais aldeias e, no dia 13 de
ma~c;o, ouvi de Pedr~ Penó e Raul, na aldeia do Posto, que os
h~~·~antes de Cachoeua estavam comprando fio de algodao dos
~1vil~~ados para poderem terminar o Khetwaye. O fío de algodao
e utilizado para fazer rolos que sao colocados sobre as cabe<;as dos
reclusos. Acrescentou Penó que outrora os índios faziam fío mas
boje só querem comprar pronto, ele mesmo tinha duas cap~eiras
de algodao, mas ninguém as procurava.
·
Portanto, quando retornei a aldeia de Cachoeira no dia 16 de
marc;o, o rito já estava passando para o seu período de encerramen~o. Assim, no fim da tarde do día 18 de mar<;o, as maes dos
meninos reclusos ofereceram alimento aos nominadores de seus
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filhos. Infelizmente minhas notas nada dizem sobre as metades em
que estes estavam divididos. Provavelmente eram as do par Khoirumpeketxe/ HararumpeketKe. Urnas tres ou quatro bananas couberam a cada indivíduo. Minhas notas nada registram sobre se os
nominadores presta ram algum servi90 especial de modo a ser
retribuído por essa refei9ao. É interessante notar que nem mesmo
urna ocasiao ritual como essa está livre de ser perturbada por outros
problemas. Assim é que Tópi", durante a refei9ao, dirigiu-se a Tunko, em voz alta, zangado, reclamando porque este apanhara suas
tabocas para fazer tubo de pedwo ( um instrumento de sopro ) sem
lhe pedir licen9a. Vendo-me interessado na questao, Tópl explicou-me que Tunko nao se lembra das necessidades da esposa
( filha da irma da mae de Tópl) , deixando desamparada a avó
desta (mae da mae de Tópl). Se assim o fizesse, Tópl nao reclamaría por causa das tabocas.
No dia segu.inte, 19, Diniz, o chefe da aldeia, me disse que
os Khedré haviam cortado toras; no outro dia seriam os Txon e,
no outro, os Autxet. Daí por <liante, os grupos da pra9a nao cortariam mais toras. No mesmo dia, depois da chegada dos corredores com as toras cortadas pelos Khedré, Ambrosinho, o padré,
cantou com os reclusos na pra9a. Os meninos se dispuseram em
duas filas, ombro a ombro, sendo que os membros da metade
Khoirumpeketxe se colocaram ao sul e os membros da metade
Hararumpeketxe, ao norte. Os componentes de urna fila se defrontavam com os da outra. Os meninos reclusos deveriam estar
pintados de vermelho, mas nem todos assim se apresentavam.
Alguns adultos se colocavam entre os meninos de sua mesma metade, dando-lhes as maos, para ajudá-los a dan9ar. A dan9a,
acompanhada de cantico, consistía em andar para a frente e para
trás. Se nao me fal ha a memória, ao andar para a frente, os participantes executavam urna vez, com os pés, um movimento semelhante ao dos soldados, quando querem acertar o passo na ordem
unida.
Notei que nenhum dos reclusos tinha alcan9ado plenamente
a puberdade. Dos trinta meninos reclusos cujos nomes me foram
posteriormente indicados, os tres mais velhos deveriam ter sua
idade por vol ta de 14 anos. Pelo menos onze deles (e possivelmente mais) nao eram nascidos quando realizei minha primeira
pesquisa de campo em 1962/ 63, sendo, portanto, meninos de menos de oito anos de idade. Os dois Ikrarikate estavam entre os
tres citados mais velhos. As duas mo9as associadas tinham
aproximadamente dez anos. Quando, mais tarde, comentei sobre
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a idade dos meninos que participavam do rito em Cachoeira, Domingos, entao cantador da aldeia do Posto, informou-me que
qualquer rapaz sem filhos pode participar dos ritos de Khetwaye;
os rapazes de Cachoeira nao participavam porque nao queriam.
Por conseguinte, nem todos os que podiam participar do Khetwaye
o estavam fazendo: nem os rapazes mais velhos sem filhos, tal
como afirmou Domingos ser permitido, nem os meninos de colo,
como há tempo havia <lito José Aurélio.
Depois que os reclusos cantaram na pra9a, os homens foram
tomar banho e em seguida representaram a chegada dos cac;adores.
Representaram, simpl~smente, porque nada haviam ca9ado. A
entrada ritual de cada grupo constituinte das metades Khoirumpeketxe/ Hararumpeketxe era plenamen.te dispensável, urna vez que
nao haviam realizado expedic;óes de cac;a. Parece que a fizeram
apenas porque sabiam de meu interesse no rito. Cada grupo entrava na aldeia entoando um cantico diferente. Mas poucos eram
OS homens que entoavam· -OS cantÍCOS de seu grupo, nao sei se
por ignorancia ou se por desinteress_e. Notei que apenas uns cinco
indivíduos, do total dos grupos, cantaram. Em alguns grupos que
entravam, os indivíduos vinham com cestos vazios as costas. Os
meninos reclusos deveriam recebe-los, cantando na pra9a da maneira já descrita, mas nao estavam mais presentes no centro da
aldeia. Ambrosinho chamou-os ·de vol ta, e os fez se disporem em
filas novamente. Ambrosinho se colocou na extremidade oriental
da fila dos Hararumpeketxe, enquanto que um outro homem de
meia-idade se colocou na ponta oriental da fila da metade oposta.
Em outras palavras, cada um desses dois homens se colocou na
fila de sua própria metade. Dessa vez, entretanto, as duas filas
fizeram um movimento diferente, girando em dois círculos concentricos. Provavelmente, esse movimento era o mesmo que Diniz
havia descrito, referindo-se ao dia em que se esco1hem as moc;as
associadas: os Hararumpeketxe formam o círculo interno, girando
no sentido dos ponteiros do relógio; a metade aposta, o externo,
girando no sentido aposto. A esse movimento se dá o nome de
Panrihaté.
Terminado o cantico, os cac;adores fizeram urna refeic;ao coletiva na pra9a, que consistía de bananas, arroz e abóbora. Notei
que, enquanto os Hararumpeketxe se dividiam em seus subgrupos
para comer, os da metade aposta comiam unidos em um só bloco.
Urna informac;ao esclarece que cada gi;upo que chega da ca9ada <leve entrar na aldeia no momento do dia em que costuma
entrar em atividade o animal que lhe dá nome: os Pa (coruja)
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entram de noite; os Kré (periquito-estrela) , de tarde ou de manha;
os Txon (urubu), a qualquer hora, assim como os Autxet (tatupeba) e os Kupé ("civilizados"); os Khedré (periquito) , de tarde;
os Txó (raposa) , de noite; os Hek (hegré, gaviao) , de manha.
A noite que se seguiu a esses acontecimentos foi movimentada. Tres homens cantaram durante toda a noite andando pelo
caminho circular da aldeia. Pelas tres horas da madrugada, Ambrosinho come9ou a cantar com maracá, no pátio, dirigindo as
mulheres. Pelas seis horas da manha, havia 22 mulheres cantando
no pátio ao som do maracá. Os canticos entoados durante essa
noite nao constituíam parte do Khetwaye, mas estavam de certa
maneira ligados a sua realiza9ao: toda vez que um rito se aproxima de seu clímax, os canticos que podem ser entoados em qualquer ocasiáo se tornam mais freqüentes, mais prolongados, e a
participa<;áo das mulheres na pra9a é maior.
Cessados os <;anticos noturnos, mais urna vez os reclusos se
dirigiram a pra9a e cantaram e dan9aram separados em duas filas,
tal como vinham . fazendo anteriormente.• Quando terminaram,
algumas mulheres, suas parentas consangüíneas, tais como maes e
irmás, derramaram sobre eles. a água que tinham guardada em
caba~as. Esse ato tinha lugar sempre que os reclusos cantavam
no pátio. Muito antes de chegar a assistir o rito, disseram-me
várias vezes que no Khetwaye se molham os reclusos para crescerem depressa. Aliás, sempre que assim cantavam na pra9a, cada
cantico era separado de outro pela exclama9ao: " Eh, pi'ye!"
(mulheres!)
Os habitantes da aldeia do Posto chegaram a Cachoeira nessa
mesma manha e nela entraram ritualmente, como convidados que
eram.
Ainda de manha, duas f amílias elementares, moradoras de
Cachoeira, chegaram a aldeia, vindo da ro9a. Um dos homens, Silvino, entoava o cantico de seu grupo. Os reclusos os foram esperar na pra~a, pois o cantico indicava que tinham ca~ado alguma
coisa, mas era pura brincadeira. Notei entao que as duas filas de
reclusos que se dispunham no pátio assim se ordenavam de leste
para oeste : um homem adulto (que numa das filas costuma ser
o padré), um Ikrarikate, urna mo~a associada, e os restantes Khetwaye da mesma metade.
Após a chegada dos corredores com as toras, as corridas com
flechas e também as corridas em dire<;ao ao local de banho, de
tarde, os reclusos tornaram a se dispor em duas filas, na pra~a.
O velho Luís Baú, do grupo Txon ( embora urna outra informa9ao
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diga que é Pa) , veio cantando na dire~ao deles, de bra9os levantados. Entao, segurando pelos cabelos das temporas, levantou do
chao cada um dos meninos, de modo a ficar por alguns segundos
pendurado pelos cabelo.s . As duas mo\:as associadas, entretanto.
nao sofreram esse tratamento. Krai, um dos homens que assistiam a cena, me disse que ·Baú agia assim para fazer medo ; Peno,
por sua vez, explicou que o homem mais velho faz assim para os
meninos ficarem fortes; e o próprio Baú justificou sua a<;ao, dizendo que era para que os meninos crescessem depressa. Como
Ambrosinho nao estava presente, Diniz, o chefe da aldeia, tomou
seu lugar para cantar junto com os Khetwaye, apesar de nao saber
um dos canticos.
Na madrugada do dia 21 de mar\:O, Ambrosinho cantou na
pra\:a junto com as mulheres. Ao amanhecer, os reclusos foram
para o centro da aldeia e cantaram, como sempre em duas filas,
frente a frente, afastando-se e aproximando-se urna da outra.
Quando acabaram de cantar,, foram molhados por suas parentas.
Keke, da aldeia do Posto, entao entre os que visitavam Cachoeira,
cantou, passando através dos caminhos radiais, com o maracá
pendurado no bra\:O, sem tocá-lo, indo e voltando, cruzando -a
aldeia em várias dire9oes. Depois disso, através do caminho radial
de oeste, tomou o caminho circular e percorreu toda a circunferencia da aldeia, avisando ao pessoal de cada casa para preparar
os paparutos. Houve, entao, no caminho circular da aldeia, corridas com toras e com varas. Observando que um membro do grupo
dos Kupe sempre conseguía manter-se a frente dos adversários,
Peno, o chefe da aldeia do Posto, fez a piada : "Kupe ("civilizado")
só corre com burro gordo!".
Pelas onze horas da manha, Ambrosinho, o padré, saiu de
sua casa, cantando de tal maneira que fazia um movimento circular
<liante de cada casa. Estava acompanhado por um índio que trazia
um cesto as costas. Esse homem virava de costas para a casa
<liante da qual Ambrosinho cantava e seus moradores nele depositavam por~oes de alimento. Disse-me Ambrosinho que o alimento assim recolhido era destinado a ele próprio. Provavelmente
constituía urna retribui9ao .da aldeia pelo seu trabalho de dire9ao
do rito.
Por volta do meio-dia, cada grupo come9ou a construir sua
barraquinha de palmeira, em forma de cúpula, na pra9a. Dois
grupos, entretanto, os Autxet e os Kupe, nao fizeram as suas.
As quatro e meia da tarde chegaram os corredores. Traziam
toras de tamanho médio, profundamente escavadas, quase ocas.
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Diniz, o chefe da aldeia, informou que, apesar de terem sido
cortadas pelos Khedré, eram apenas em número de duas, ainda
que pudessem te-las cortado em maior número. Assim que entraram os corredores, os reclusos come<;aram a se reunir no pátio,
dispondo-se nas costumeiras duas filas. Aleixo, da aldeia do Posto,
membro do grupo Txon, passou por entre as duas filas, trazendo
um ramo de pimenta malagueta. Fez entao os reclusos 1norderem
as pimentas, come<;ando pela fila dos Hararumpeketxe, mais precisamente, pelo seu Ikrarikate. As mo<;as associadas ficaram isentas
de passarem por essa prova, dando um passo em frente, destacando-se, assim, das filas. Os "amigos formais" de ambos os sexos,
dos reclusos, come<;aram, entao, a se oferecer para morder pimenta
no lugar deles. O hopin ou hopintxwoi que isso fazia era molhado por urna parenta do recluso poupado. Os reclusos entao
cantaram, foram molhados por suas parentas, partindo em seguida, cada fila, para a casa de sua metade, a leste ou a oeste.
As seis horas, os Hek (Hegré) cortaram um arbusto nas vizinhan<;as da aldeia e lhe tiraram as folhas. Entrando, entao, na
aldeia pelo ocidente, carregando o arbusto, todos ao mesmo tempo, nao correndo, mas simplesmente andando, tomaram a dire<;ao
do pátio. Os membros dos outros grupos foram encontrá-los e,
recebendo deles o arbusto, levaram-no até a borda da pra<;a, onde
o depuseram. Um mes antes, Ambrosinho me tinha informado que
os Hek cortam um tronco cheio de galhós porque o gaviao costuma pousar em árvores cheias de galhos ( sem folhas).
Os reclusos se dispuseram nas costumeiras duas filas, na pra<;a,
mas dessa vez se sentavam sobre folhas de pati (da chapada?) ou
de negramina ( pephekakoho) . Os dais adultos que estavam a
cabe<;a das filas entoaram um cantico, diferente dos cantados nos
días anteriores, come<;ando com a palavra ayoko. Em seguida,
somente um desses adultos, Ambrosinho (Hararumpeketxe), tornou a cantar a mesn1a coisa. Após isso, o ikriirikate dos Hararumpeketxe foi convidado a cantar sozinho. A mo<;a associada, que
vinha em seguida, na fila, e que estava sentada sobre um pano
novo, nao foi convidada a cantar. Parece que os demais reclusos,
que vinham em seguida, deveriam cantar, um de cada vez, mas
algumas mulheres (parentas consangüíneas ou amigas formais) que
estavam sentadas atrás deles, com as maos em seus ombros, cantavam em seu lugar. Enquanto isso ocorria, os homens adultos
conversavam em voz alta e riam em torno de urna res abatida que
estava sendo retalhada. Disse-nos alguém que esta res era um
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presente de Peno, chefe da aldeia v1s1tante, mas nao avengue1 a
veracidade dessa informa<;ao. Os reclusos ainda cantaram de pé.
Em seguid?, eles ~omaram o caminho radial que liga o pátio
a casa mais ocidental. da circunferencia. Diante dessa casa, os
reclusos Khoirumpeketxe tomaram a dire<;ao sul e os Hararumpeketxe, a dire~ao norte. E assim passaram a percorrer o . camínho
circular, até alcan<;arem a casa mais oriental da aldeia. Durante
esse percurso, os reclusos paravam e se ajoelhavam <liante de cada
casa, mas voltados para o pátio, e um homem entregava a cada
um, a partir do fim da fila, um pequenino peda<;o de paparuto,
inclusive a mo<;a associada. Mas cada recluso, ao invés de come-lo,
atirava-o fora. Quando as duas filas atingiram a casa mais oriental,
os reclusos se dispersaram e foram se recolher nas casas de suas
respectfvas metades.
No final da tarde estavam a cesas as f ogueiras para aquecer
as pedras com que seriam assados os paparutos destinados ao
dia seguinte. Numa infoima~ao de Diniz tomada um mes antes
consta que as maes dos meninos pertencentes ao grupo Autxet é
que acendem a fogueira primeiro; quando as maes dos lkriirikate
veem a fuma<;a, acendem, por sua vez, suas fogueiras; em seguida
sao as maes das mo<;as associadas que o fazem; e_finalmente as
maes de todos os demais reclusos. Nao me foi possível averiguar
se as fogueiras foram realmente acendidas nessa ordem.
Quando os reclusos estavam ainda na pra<;a, repetindo o cantico ayoko, dois homens come<;aram a passar entre as duas fileiras,
cantando, indo e voltando, mas ultrapassando os limites do pátio,
caminhando até a periferia da aldeia, entre as duas casas, urna.
de cada metade, nos pontos mais oriental e mais ocidental da
aldeia. Esses homens, a que viriam se juntar mais outros, cantariam, se revezando, daí por <liante, e durante toda a noite. No
início da noite choveu e isso impediu o cantico. Mas pelas duas
horas da madrugada a aldeia estava animada. Keke, da aldeia
visitante, cantava na pra<;a, com o maracá, acompanhado pelo
cantico das mulheres, em fila, tai como f azem na maioria das
noites. Ao mesmo tempo, alguns homens, cantando sozinhos ou
aos pares, iam e vinham no espa<;o compreendido entre as casas
mais oriental e mais ocidental, e atq1vessavam a fila de mulheres
que cantavam na pra<;a. Cada homen1 entoava individualmente
seu cantico. Nao sei dizer se cada cantico pertencia a um determinado grupo. Os Khetwaye, isto é, os reclusos, dormiam, segundo sua metade, numa das duas casas entre os quais esses
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homens cantavam; porém os menores estavam recolhidos a suas
casas maternas.
Mais ou menos a partir das quatro e meia, come9aram a
se acender fogueiras na pra<;a. Eram em número de oito, urna para
cada grupo. As vinte para as seis, o grupo dos Hek come9ou a
emplumar seus Khetwaye. Uns tres meninos foram emplumados,
inclusive os ikriírikate. Vm dos ikriírikate, nao sei se foi emplumado por ter também um nome pessoal do repertório dos Hek,
como alguém declarou, ou simplesmente por ser ikriírikate. Nao
eram apenas do grupo Hek os indivíduos que participavam da
empluma9ao; alguns outros, por motivos de parente~co,. também
participavam. Assim, Xavier, embora do grupo Txo, aJudava a
emplumar seu filho, que é Hek. A jovem Homré trouxe lenha
para a fogueira do grupo Pa, pois seu irmao era· um dos reclusos
pertencentes a esse grupo.
As dez para as seis, os membros do grupo Autxet saíram da
aldeia por um caminho na dire9ao noroeste. É interessante notar
que os Autxet sao os primeiros numa série de seqüencias do rito
de Khetwaye: sao os primeiros a cortar toras para corrida, sao
os primeiros a acender as fogueiras destinadas a aquecer as pedras
para assar os paparutos; e sao os primeiros a sair da aldeia no
episódio que está sendo agora descrito. Diniz, um mes antes, me
havia <lito por que os Autxet saem na frente. Disse-me que o
tatupeba ( autxet), quando entra no chao, vai cavando sem parar
até que encontra um obstáculo. Assim, também, no rito, os Au~xet
sao os primeiros a sair da aldeia, e vao caminhando toda a vida,
até que os parentes dos dois ikrdrikate os detenham, com pena de
cansar estes últimos. As informa96es que tomei em ocasioes diversas sobre a ordem de saída da aldeia nao concordam entre si, a
nao ser quanto ao primeiro (Autxet) e ao último (Khedré) grupos.
Acompanhei os Txon. A julgar por urna antiga informa9ao de
José Aurélio ( 1965) , cada grupo deveria sair da aldeia, levando
seus meninos reclusos; somente os Hek sairiam da aldeia sem
levar os meninos, que permaneceriam no pátio. Entretanto, eu
ainda estava caminhando na dire9ao oposta a da aldeia e já cruzavam com o grupo que eu acompanhava, de volta, duas mulheres
e um homem, trazendo rolos de fio de algodao e penas de arara;
outras mulheres passavam de volta, também junto com dois ou
tres reclusos. Quando cheguei ao local onde os Autxet tinham
se detido, nao vi recluso nenhum. Acontecera que os parentes dos
reclusos tinham se excedido: nao contentes em deter os Autxet,
haviam resolvido também retornar com seus meninos, por os acha-
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rem muito pequenos para sofrerem esse episódio do rito. Aliás,
creio que somente tinham saído da aldeia dois ou tres meninos,
os ikriírikate inclusive, senda os demais julgados demasiado ima.
.
turos para essa fase do rito.
Após a chegada do grupo a que eu ttnha acompanhado, v1
chegarem ao local o grupo dos Kupe. Vinham batendo caixa,
tambor, urna lata, ou seja, trazendo instrumentos que caracterizara
os "civilizados". Os demais faziam piadas, referindo-se a Luís Romao, um velho preto retinto, casado com urna m:sti9a. d:scendente de Krahó, e que vive numa casa isolada na are~ 1nd1gena.
Os Krahó costumam expressar ver~almente seu preconce1to de cor,
adotado talvez dos sertanejos, ainda que vários deles tenham ascendencia negra.
Os dois ikréirikate voltaram ao local. Nao sei até que ponto
seu retorno teria sido motivado pelo fato dos índios quererem me
dar a oportunidade de ver o rito em todos os seus detalhes. Ambos
estavam cobertos de pena~,~ coladas ao corpo com resina de almécega, empluma9ao esta, que, como já vimos, tinha sido feíta de
madrugada. Na cabe<;a de cada um estava assentado um rolo de
fio de algodao, adornado com penas de arara. Num quadrado
previamente capinado, os· ikrarikate se ajoelharam sobre folh~s de
palmeira, sentando-se sobre os calcanhares, um voltado para o
outro, o Khoirumpeketxe a leste e o Hararumpeketxe a oeste. Um
homem cantava. Ao lado e ao norte dos ikrarikate estava Ambrosinho, o padré. Entre Ambrosinhq e os ikrorikate jaziam duas torinhas minúsculas. Ambrosinho cantava sentado. Os membros do
grupo Khedré, vindo da aldeia, se aproximavam do local. Os homens pertencentes aos demais grupos preparavam feixes de folhas,
senda que alguns feixes me pareceram de pati. Ambrosinho, cantando, tomou as duas torinhas, entregou urna a cada ikrarikate e,
colocando-se entre os dois, deu-lhes as maos e andou com eles um
curto trecho na dire9ao da aldeia e, em seguida, na dire9ao oposta,
indo e voltando, depois do que os fez atirar as torinhas no chao.
A chegada do grupo Khedré indicava que todos deviam ~e vol.tar
para a aldeia. Os Khedré, de acordo cor:n. as regr~s, hav1am ~ido
os últimos a chegar. Segundo o que D1n1z me d1ssera antenormente, os Khedré "espantam" os outros grupos, fazendo-os correr
para a aldeia, pois na ro~a sao os periquitos (kedré) os primeiros
a levantar vóo, quando há perigo: os periquitos chegam e logo
saem (já o periquito-estrela, kre, nao freqüenta ro<;as ~. Ambrosinho, portanto, fez os ikrdrikate correreII\ para a alde1a. Os homens os esperavam pelo caminho para lhes baterem nas costas
com os feixes de folhas. O primeiro golpe que atingiu um dos
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ikriirikate foi bastante forte. Como fui ficando para trás, na cor-
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rida para a aldeia, nao pude ver se os ikrarikate foram sendo
espancados durante todo o percurso e nem vi quando chegaram
a pra9a e foram lavados com água misturada com folhas de negramina (pephekakoho) .
Quando cheguei ao pátio, os outros Khetwaye já estavam
sendo emplumados. Nao vi nenhuma distin9ao entre penas verdes e brancas, sendo ambos os tipos utilizados pelas duas metades,
indiferentemente. Um dos meninos estava mesmo recoberto por
penas de juriti, gaviao e periquito.
Depois de emplumados, os Khetwaye entoaram o mesmo cantico de sempre, em duas filas, urna <liante da outra, aproximando-se e afastando-se urna da outra. Depois disso, dispersaram-se.
Foram entao oferecidos aos oito grupos, que estavam distribuídos na pra9a, os paparutos que tinham sido postos para assar
na tarde anterior pelas maes dos reclusos. Cada grupo consumiu
urna parte dos paparutos que recebeu na própria pra9a, dividindo
entre seus membros o restante, para que levassem para suas casas.
Pedro Peno, que é de grupo Txó, convidou alguns sertanejos que
estavam comerciando na aldeia para participar da refei9ao ritual
na pra9a junto ao grupo Kupé, cujo nome significa "civilizado".
Tratava-se de urna brincadeira que nao deve ter sido bem recebida pelos membros do grupo Kupe, pois esses convivas inesperados contribuiriam para diminuir a quantidade de alimento que
tinham para dividir entre si. Entretanto, a etiqueta nao pcrmitia
que manifestassem seu desagrado. Pelas oito horas da manha, a
refei9ao na pra9a estava terminada.
Uns vinte minutos depois, todos os Khetwaye se reuniram
na casa mais oriental da aldeia. Ambrosinho, agitando um maracá, saiu com eles, pelo caminho circular, no sentido contrário
ao dos ponteiros do relógio. Urna cantadora também os acompanhava, ladeada pelas meninas associadas aos Khetwaye. Os
reclusos levavam flechas, alguns deles tinham espingardas. Alguns
rapazes mais velhos, também munidos de espingardas, se misturaram com eles. Diante de cada casa, a cantadora e as meninas
associadas paravam; Ambrosinho e os Khetwaye, en tao, dan9avam
fazendo um círculo <liante delas. Os homens armados procuravam nos quintais de cada casa algum animal doméstico para matar.
Embora seja muito comum ver-se porcos e galinhas andando pela
aldeia, neste momento nao havia nenhum, o que leva a suposi9ao
de que tinham sido escondidos pelos seus proprietários. Num dado
momento, Zezinho, da aldeia visitante, pos a mao sobre o ombro
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da cantadora, ficando frente a frente com ela e gritou-lhe algo,
num gesto semelhante ao do homem que insulta a metade oposta
no rito de Hamaho (cap. III, 11 . O); mas agora, caso se tratasse
de insulto, era entre homens e mulheres. Finalmente, quando a
procissao estava quase completando a circunferencia da aldeia, um
dos homens matou com um tiro de espingarda urna de duas galinhas que estavam amarradas dentro da casa do chefe da aldeia.
Antes de se iniciar essa parte do rito, eu já tinha percebido as
duas galinhas amarradas dentro dessa casa. Nao sabia, entretanto,
se isso tenha sido feito para esconde-las ou se para mais facilmente
serem encontra.d as e mortas. A procissao, a partir dessa casa, tomou o caminho do pátio, onde terminou. Durante todo o percurso da procissao, os parentes consangüíneos dos Khetwaye pu..:.
nham sobre as cabe~as dos reclusos voltas de mi9angas, cuias de
plástico ou vidro, hules de lou9a, facoes e outros objetos. Osório,
auxiliado por dois soldados da Guarda Rural Indígena, ia recolhendo esses presentes ou !{m'txire (v. cap. 11, 2. O). Quando a
procissao chegou a pra~a, cinco .líderes da aldeia, entre os quais
nao estavam os "prefeitos", decidiram sobre o destino dos presentes. As dádivas recolhidas foram destinadas aos visitantes provenientes de suas aldeias: a do Posto e a de Pedra Branca. Um dos
cinco homens, Aloísio, tomou sob sua guarda os presentes oferecidos a primeira, pois é "chefe honorário" da aldeia do Posto.
Outro líder, Gil, encarregou-se dos presentes oferecidos a segunda,
porque sua filha é "chefe honorária" da mesma.
·
A galinha destinava-se a ser consumida pelos Khetwaye, fora
da aldeia, no local em que preparariam duas toras para urna
disputa entre as metades Khoikateye e Harakateye. Entretantp,
as toras com que os homens chegaram correndo na tarde desse
día nao f oram cortadas pelos Khetwaye, porque eles foram considerados ainda demasiado novos para esse servi90. No fim da
tarde, foi oferecida mais urna refei9ao, na pra9a, aos membros dos
oito grupos participantes do rito de Khetwaye. O alimento nao
era constituído de paparutos, mas sim de abóbora, arroz, milho e
farinha de mandioca. Estava encerrado o rito.

9. 2.

Khetwaye dos Makrare

Esta variedade é muito semelhante a anterior, diferindo apenas, segundo alguns informantes, nuns pouc;os detalhes: na variedade dos Kenpokráre se faz urna tonsura na cabe9a dos reclusos;
na dos M akrare, nao ; na primeira, nao se fazem esteiras, mas na
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segunda, devem ser feitas, para que os reclusos pisem sobre elas no
momento de serem emplumados. Os canticos que sao entoados
todos os dias no pátio pelos reclusos, na danc;a em que as duas fileiras se aproximam e se af astam. diferem nas duas varieda.des, mas
os canticos restantes sao os mesmos; segundo Ambrosinho, há um
maior número de canticos na variedade Makrare; nesta mesma variedade, os reclusos tem enfeites de cabec;a, e na outra nao; no
final do rito, na variedade Makrare, os reclusos sao emplumados
de madrugada, enquanto que na variedade Kenpokráre eles sao
emplumados somente depois que correm de fora para dentro da
aldeia; na variedade Makrare, segundo Ambrosinho, há urna corrida de toras de encerramento.
No comec;o de 1971, encontrei a aldeia do Posto r~alizando
o Khetwaye na sua variedade Makrare. SegundQ o chefe de aldeia,
Pedro Peno, o Khetwaye se inicia no comec;o da estac;ao das chuvas
e <leve durar uns tres meses. O que entao se realizava tinha sido
iniciado por Basilio e Aleixo ( aliás, dois xamas que nao costumavam man ter boas relac;oes entre si), que o estavam deixando
cada vez mais sob a responsabilidade de Keke (Domingos Nhambu). Peno insistía que eles deveriam Ievá-lo até ao fim; Keke nao
queria providenciar a elaborac;ao das esteiras, mas Peno fazia questao delas.
No dia 28 de marc;o de 1971, pelas quatro horas da tarde,
presenciei urna corrida de toras. Eram muito pequeninas e tinham
cabos. Haviam sido cortadas pelos Txó. Depois da corrida, os reclusos foram cantar na prac;a. Notei entao que eles eram um
pouco mais velhos, em média, que os meninos que haviam acabado de passar pelo rito de Khetwaye (a variedade Kenpokráre) na
aldeia de Cachoeira. Os ikriirikate estavam em plena puberdade,
assim como as moc;as associadas. Keke, o cantador, dava a mao
ao ikriirikate dos Khoirumpeketxe e este dava sua mao a moc;a associada, depois da qual vinham os reclusos da mesma metade. Na
fila da metade oposta nao estava presente nenhum cantador, estando os restantes na mesma ordem: ikriirikate, moc;a associada
e demais reclusos. Os canticos me pareceram diferentes dos que
ouvira na aldeia de Cachoeira, como aliás já me tinha sido previsto
por um informante, pelo menos. Notei que os reclusos, talvez
por serem maiores, participavam mais dos movimentos que acompanhavam o cantico, eram menos passivos. Em compensac;ao, a
participac;ao dos adultos era bem mais fraca. Quando acabaram
de cantar, as mulheres parentes dos reclusos os molharam com
a água que traziam em cabac;as.
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Nos dias subseqüentes, os Ketwaye voltaram a cantar na prac;a,
sem muita regularidade, e nem sempre com a presenc;a de todos.
Parece-me que o ideal é que cantero todos os días ao amanhecer
e ao entardecer, mas isso nao ocorria sempre. Até meninas muito
pequenas vinham mofhar seus parentes depois do cantico. Urna
vez notei, entretanto, que um dos ikriirikate foi esquecido, nao
vindo ninguém molhá-lo. Quando, numa manha, con1entei com
os índios que era pequena a freqüencia dos reclusos no cantico.
responderam-me que isso era devido
fato de terem de ir a
escala, que funciona bem ao lado da aldeia.
No dia 30 de marc;o, Peno me disse que os moradores da
aldeia iriam procurar olhos de buriti para providenciar as esteiras
dos reclusos. Nos días seguintes, vi que alguns homens estavam
fazendo esteiras, alguns para seus filhos, outros para seus ipantu.
Urna dessas esteiras ainda estava senda terminada e já tinha um trac;o
de urucu marcado por urna mulher que queria recebe-la depois
de utilizada no rito. Disseram-me que ela nao teria de dar nenhuma retribuic;ao pela esteir~; nao obstante, ela estava ajudando
aos moradores da casa do meni,no que deveria utilizar a esteira a
colocar sobre as pedras quentes os paparutos destinados a um rito
que marcava o final de um ·período de luto.
Os dois ikriirikate, To'tote e Popre eram casados, tendo um
deles um filho; pelo menos urna das moc;as associadas, Sissi, era
casada, nao tendo filhos, entretanto.
Um dia perguntei a José Aurélio se na variedade de Khetwaye que .entao se realizava na aldeia também se maltratavam
os meninos. Respondeu-me que sim e acrescentou que antigamente
era ainda muito pior: pimenta na boca, pimenta nos olhos, excrementos de cachorro no nariz, arrancar os cabelos da nuca,
arranhar as costas com as defesas de piolhos de cobra, arranhar
os flancos e as costas com dentes de peixe-cachorro, levantar o
menino do chao e deixá-lo cair. O menino deveria sofrer isso
tudo quieto. Mas os "amigos formais" poderiam sofrer essas
coisas por ele. Acrescentou ainda José Aurélio que hoje nao se
faz mais isso porque nao há mais homens valentes. Por isso os
meninos nao obedecem mais. Esses maltratos tinham por objetivo
faze-los fortes.
Esse rito, que iria se encerrar mais ou menos no final · de
abril, teve sua conclusao adiada, eril parte talvez devido a falta
dos alimentos necessários, urna vez que a aldeia tinha dispendido
muito com o Yótyopi, no mesmo mes. Como me retirei entao da
aldeia, nao pude ver seu final. Entretanto, a arquiteta italiana
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Marisa Borruso, que esteve na aldeia do Pesto em setembro do
mesmo ano para fazer urna pesquisa sobre a concep~ao do espa~o
entre os Krahó, teve a oportunidade de presenciar o encerramento
desse mesmo Khetwaye. Essa pesquisadora me confiou urna cópia
de suas anota~óes sobre o encerramento do rito, que passo a
resumir:

..

t

\

No dia 15 de setembro, pelas cinco horas da tarde, ouviram-se gritos provenientes de jora da aldeia. Era o grupo Txó que
chegava pelo sul. A pesquisadora viu um dos membros desse
grupo entrar e1n sua casa co1n bananas. Ouvirani-se entéio novos gritos vindos de fara. Todos os que estavam no pátio
gritaram em resposta. Erani os grupos Kupe, Periquito (Kre
ou Khedré?) e Txon, que entravam em fila, pelo leste, e ocupavam seus lugares na prafa. Os meninos, que estavam sentados
em duas filas, ao entrar os grupos de ca9adores, se póem de
pé. Um membro do grupo Txon , "que é valente", bate com
um ramo folhudo nas nádegas de todos os meninos e também
de algumas mulheres ("amigas formais" dos reclusos?). Os
reclusos entiio dan9am, juntamente com as mo9as associadas,
em duas filas, uma diante da outra, aproximando-se e se afastando. As mulheres molham os reclusos com água que trazem
em caba9as. As duas filas de reclusos se dirigem entéio urna
para a casa de leste e outra para a casa de oeste. Os reclusos
retornam e póem fogo no capim das extremidades leste e oeste
da aldeia. Os niembros dos tres grupos (Txon, Kupe e Periquito) diio a ca9a que trouxeram (a pesquisadora niio diz a
quem) e recebem em traca alinientos preparados (bananas e
outros frutinhos), que comeni na pra9a. Terminada a refei9iio,
fazem os reclusos apagar o fago. Chega entii.o mais um grupo
de ca9adores e tudo se repete. No dia seguinte ao amanhecer,
os reclusos cantani e dan9am em duas filas, como sempre, e
depois sao molhados. De tarde, depois da corrida de toras, os
reclusos se póem no pátio e algué1n passa excremento na boca
de todos eles, "para ficarem va/entes" e também na dos "padrinhos" em mulheres ("amigos f ormais?") que se oferecem.
Os "padrinhos" entram nas filas com os reclusos e dan9am
com eles com os 1novimentos de sempre. Depois disso, os
reclusos e mo9as associadas siio molhados, e aqueles se
dirigem para suas casas, uma a leste e outra a oeste. Em
seguida há uma corrida de flechas, após a qual os reclusos
voltam a dan9ar no p{ltio e a serem niolhados. Canta-se
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e danfa-se até as trés horas da madrugada, a luz de duas
fogueiras de capim, a leste e a oeste. Os reclusos tomam
banho duas vezes (na pra9a ou no ribeiriio?) e voltam para
suas casas. No dia 17 de manhii, após corridas de ·toras e
de flechas realizadas no interior da aldeia, os reclusos sao
conduzidos da casa de leste para fora da aldeia, parando a
cerca de 150 metros da mesma. Os reclusos se puseram em
auas filas paralelas, ao longo do caminho. A Irás deles estavam os "padrinhos" ("amigos formais"?). Os reclusos ficaram
sentados por meia hora. Raul, o padré, dan9ou e cantou e deu
o sinal de partida. E os reclusos, que tinham nas maos toras
1ninúsculas, cortadas na hora, saem correndo, e todos os de-:mais correm atrás. A ~orrida termina na peri/eria da aldeia, ·
onde todos ficam brincando. Os reclusos póem fogo no capim,
no norte da aldeia. Raul, o padré, acompanhado de um outro,
dá a volta na aldeia, cantando e danfando, pedindo co1nida.
Chegam os habitantes· da aldeia do Galheiro (Serrinha ou
Santa Cruz?) e siio recebidos pelos moradores da aldeia do
Posto, na pra9a, onde já estavam em constru9iio as cabanas dos
grupos rituais. ·Pelas trés horas da tarde, entram os homens
na aldeia correndo com toras. Os reclusos se dirigem para o
pátio e, liderados por Raul, o padré, cantam e se movimentam
em duas filas, como sempre, sendo molhados no fim. Saem
do pátio, para lago depois retornarem e repetirem a mesma
a9iio. As mulheres providenciam o preparo de paparutos.
Reúnem também na cabana dos A utxet as folhas em que deverii.o se sentar os reclusos. Estes voltam ao pátio, cantam e
sii.o 1110/hados. Faz-se divisiio de carne de vaca nas partes leste
e oeste do pátio. Os reclusos sae1n do pátio, mas nem chegam
a entrar nas casas, pois sii.o chamados novamente, tornando a
cantar e a serem molhados. A divisii.o da carne continua.
Quando os reclusos comefam a se retirar, alcan9ando o início
dos caminhos radiais, tornam a ser chamados. Os reclusos se
ajoelham em duas filas, distantes apenas meio metro uma da
outra. O lugar em que se ajoelharam fora previamente forrado
pelas mulheres com folhas, sobre as quais puseram esteiras ou
panos. Atrás de cada recluso se ajoelha urna mulher. Raul e
mais um outro homem se póem ajoelhados, cada um no início
de uma fila. José Co1nprido (Ayehi), d(! pé, no início das filas,
come9a a falar con·i voz séria, como que reprovando os reclusos. Cada mulher, sentada atrás de um recluso, entoa um
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cantico (ayoko?) e, mostrando-se muito desafinada, é interrompida pelos risos dos outros. Um homem, talvez imitando um
animal, passa cantando entre as duas filas, que estii.o ao longo
da linha leste-oeste, indo até o caminho radial e volta, encontrando-se junto as filas com outro homem que vem em sentido
contrário. Os dais cantam e dan<;am frente a frente, e em seguida um val até o caminho radial de leste e o outro até o caminho radial de oeste. Depois da tentativa de cantar, o padré
manda todos embora. As mulheres levantam as esteiras onde
estavam ajoelhados os reclusos e os molham. Os reclusos se
retiram do pátio, tomando o caminho de oeste. Quando alcanfam o caminho circular, divide1n-se nas metades, caminhando diante das casas até tornarem a se reunir na casa do extremo
leste. Urna das metades fica aí enquanto qae a outra se dirige
para a casa de oeste, passando pelo diámetro da aldeia. José
A urélio e Raul cantam, andando neste mesmo diámetro leste-oeste. Depois de terem sido postos para assar os paparutos,
todo o mundo vai para o pátio, onde ficam a cantar a noite
toda. Poe-se fogo ao capiln que fica entre os caminhos radiais.
Pelas quatro horas da manhii., os grupos rituais se reúnem,
cada qua/ diante de sua cabana, no pátio. Os reclusos de
cada grupo sao emplumados, estando de pé sobre esteiras. Uma
vez cobertos de penas e pintados com urucu, os reclusos e as
mor;as associadas se dispoem em duas filas e cantam. Os grupos saem, entii.o, da aldeia, na dire<;ii.o leste, levando seus reclusos. Os Hek, entretanto, deixam seus reclusos no pátio.
Quando o grupo Khedré alcan<;a os demais, fora da aldeia,
todos correm de volta. Entram no pátio, se dividem em duas
filas e cantan1. As mulheres levam cabacinhas cheias d'água
para os reclusos beberem e lavarem o rosto. Os homens poem
fios de algodii.o, com penas, na cabe<;a de cada recluso. Os
reclusos vii.o para suas casas e trazem paparutos para seus grupos rituais. Cada grupo divide os paparutos que ganhou entre
seus membros, que levam parte do que receberam para suas
casas. Os reclusos se reúnem na casa de leste; buscam um
cantador e uma cantadora e com eles saem, procurando galinhas ou porcos pelo caminho circular, para matar. De tarde,
depois de realizarem corrida da qual participam homens, mulheres e reclusos, os grupos rituais se reúnem no pátio, cada
um junto a sua cabana já semidestruída, e trocam alimentos
uns comos outros. Até aquí as informar;oes de Marisa Borruso.
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As notas de Marisa Borruso nos mostram que o encerramento
do rito na sua variedade Makrare é muito semelhante a variedade
Kenpokráre, tal como haviam prevenido os informantes indígenas.
Nas notas dessa pesquisadora nao está claro se os Hek realmente
cortaram um arbusto cheio de galhos, como na outra variedade.
Também nao fica claro, quando os reclusos se separam em duas
filas, no caminho circular da aldeia, na véspera do último día do
rito, se recebem peda<;os de paparuto de um homem, mas nao o
comem, jogando-os fora, tal como na variedade Kenpokráré. Por
outro lado a pesquisadora registra algo que eu nao sabia, se apenas baseado nas informa<;5es anteriores: os reclusos sao conduzidos mais de urna vez para fora da aldeia: nao só no último dia
do rito, mas também na véspera.

9 .3 .

Khetwaye dos A paniekrá

Nao posso fazer urna descri<;ao da variedade Canela de Khetwa ye porque disponho de poucos dados. Quando estive na aldei.a
de Boa Uniao em fevereiro de 1967, soube que estava se realizando um Khetwaye a moda da aldeia de Porquinhos (Apaniekrá).'
Tinha come<;ado em dezembro e deveria terminar em maio. O
rito estava num período de latencia e durante minha curta permanencia na aldeia nao assisti a nenhuma a<;ao que fizesse parte
dele. Segundo Aloísio, somente . nessa variedade de Khetwaye é
que os reclusos passam a noite fora da aldeia, no encerramento
do rito. Talvez, portanto, perten<;a a essa variedade o trecho do
rito como me foi descrito por Xavier, na aldeia de Boa Uniao.
Eu estava tentando testar a suposi<;ao de Nimuendaju ( 1946: p.
174-76) de que no Khetwaye os reclusos entram em contacto com
as almas dos mortos. Xavier entao confirmou que no Khetwaye
os jovens vao "brigar" com os mekaro. Os jovens ficam sozinhos
no mato, passando lá a noite, enquanto os adultos cantam na aldeia.
Só os Hegré (Hek) ficam na aldeia em cima de urna tora. Os
jovens nao podem dormir; ficam sentados. Um dos mais velhos
conta histórias e nao deixa ninguém dormir. Os mekaro se manifestam: ora se escuta um estalo, ora apertam o pesco~o de um
jovem que cochila, etc. Quando Xavier participou do Khetwaye,
foi Keke (Domingos Nhambu) que tomou conta dos jovens no
mato. Ao amanhecer, cada grupo vem buscar seus jovens para
to~ar banho e ser emplumado. As mo~as associadas também
passavam a noite no mato. Segundo Diniz, quando se realiza essa
variedade de Khetwaye, é preciso fazer urna adapta~ao, pois, en-
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KHETWAYE

quanto os Krahó tem oito grupos rituais, os Apaniekrá possuem
apenas dois :. Txon e Ku pé.

9 .4.

mato. E fizeram os meninos correrem para o pátio. Enfeitaram-nos com penas de periquitinho, passaram urucu neles e
cantaram. Depois foram "vadiar" nas casas todas. Mataram
uma galinha e levaram para o ponto de partida da corrida de
toras, para comer lá. Chegaram correndo com toras na aldeia
já de madrugada. Aí acabou a festa. Entao disseram aos
do is rapazes: "Olhem, já fizemos, olhem bem direitinho para
voces fazerem quando voltarem aquí para a aldeia." "Está
bem, nós /aremos." Os dois rapazes foram até onde estavam
os habitantes da aldeia, entregaram o milho, deram notícia das
ro9as. O povo retornou para a aldeia. E os dois rapazes disseram: "Agora vamos fazer festa de kukon (cabafa); n6s passamos aqui a noite sem dormir. ~' Aí fizeram a festa de Khetwaye. Foi bem assim.

O mito

Por várias vezes perguntei aos Krahó sobre a origem do rito
do Khetwaye, mas sempre respondiam que nao sabiam. Finalmente, em minha etapa de campo de 1971 , José Pinto contou-me
o mito que narra como os índios comec;a.ram a realizar o Khetwaye. Passo portante a narrar a versao que me ofereceu em
14 de abril de 1971 :

Era no tempo dos velhos Krahó. Depois -de plantar tudo, o
povo combinou e saiu da aldeia. Naquele tempo só queriam
andar. Passaram muitos dias fora. A rof a já estava boa; o
arroz, o milho, já estavam bons. Entao vieram dois rapazes
para a aldeia. Um era mais velho, bom; o outro era novinho.
Chegaram a aldeia nao se sabe a que hora. E foram ver as
rofas de todo o inundo. O milho já estava secando, os cachos do arroz já estavam virando, a abóbora já estava boa.
Entiio quebraram duas espigas de milho de cada ro9a, a fim
de as levar para os donos, para verem que já estavam boas.
Chegaram de volta a aldeia já de tardezinha. Fizeram fogo,
assaram milho e comeram. Nao havia ninguém na aldeia.
Escureceu. Eles entraram numa casa boa, toda fechada com
palha. Fecharam a porta. De noite os mekaro ("almas") chegaram.· Perceberam que havia gente na casa e um deles entrou para ver quem era. Os demais nao entraram para nao
fazer medo. "Ah, sao nossos sobrinhos; nao se mexam niio,
vamos conversar!", disse o mekaro para os rapazes, e continuou: "Como vao?" "Como vai?" " Voces estiio sozinhos?
Vamos lá fora para voces verem. Eu quero fazer festa para
voces. Nao tenham medo niio; eu nao mexo com voces nao!"
Entiio saíram para o pátio. Havia muitas caba9as, grandes e
pequenas. As pequenas eram meninos; as grandes eram gente
grande mesmo. Os meninos ajuntaram-se e fizeram corrida.
Entiio (alguém) avisou: "Agora vamos cuidar logo, pois amanhecendo niio se pode fazer (o rito?)" . Entiio saíram para o
mato e mataram peba, tatu, ca9a grande, veado, tamanduá-bandeira. Demoraram um pouco e trouxeram os bichos assados. Deram-nos para as mulheres. Fizeram muitos paparutos.
lá era meia-noite. Entao levaram (os meninos) lá para o
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. O leitor pode perceber claramente que esse mito é o mesmo
que explica a origem do rito de Perti (cap. IV, 15 . O) , com algumas modificac;oes: ao invés do herói ou dos heróis entrarem em
contacto com as batatas-doces ou o milho, entram em contacto
com os mekaro, que se pode entender como as almas dos mo~tos,
embora no final do mito se fac;a referencia a cabac;as ao invés dos
mekaro.
.
É digno de nota que, no mito, os mekaro estejam preocupados em realizar todo o rito durante a noite, pois nao poderiam
faze-lo depois do amanhecer. Como já vimos que há urna correspondencia entre a noite e a estac;ao chuvosa, sobretudo quando
atentamos para os elementos associados a metade Katamye,
pode-se relacionar o fato do rito ser realizado a noite, no mito,
com o fato de ser realizado na . estac;ao chuvosa, na vida real.

9 .5 .

l

Outros mitos relacionados ao Khetwaye

Mas o mito narrado nao fornece muitos elementos para urna
interpretac;ao do Khetwaye. Os membros do grupo Txon continuam como aqueles que poem os meninos e jovens em reclusao,
o que relaciona o rito com o mito de T'irkré. Os Hek (Hegré)
deixam de constituir urna metade, como numa modalidade · de
Pembkahek, no Khoigayu e no Piegré, para se tornarem urna subdivisao de urna metade, mas com as mesmas características: continuam a nao cortar toras; além disso, os reclusos membros desses
grupos nao participam da corrida de fora para dentro da aldeia;
em suma, continuam "maus corredores". A presenc;a dos Hek
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associa o rito tanto ao mito de Tirkre como ao de Akrei e Kenkuna. O mito de Tlrkre também se reflete no lavar os meninos
que voltam correndo de fora da aldeia com urna infusao de folhas
pephekakoho (negramina) que tem o cheiro da formiga pephe.
~fas as metades que participam do rito de Khetwaye estao
subdivididas, cada urna, em quatro grupos. Desses oito grupos,
alguns, no rito, desempenham papéis mais mareantes do que outros. Um deles é o grupo Autxet, que é o primeiro a cortar
toras, que é o primeiro a ter as fogueiras de seus paparutos
acesas, que é o primeiro a sair da aldeia com seus reclusos,
caminhando toda a vida, até que sejam detidos pelos parentes dos ikrdrikate; na cabana do grupo Autxet é que se ajuntam as folhas sobre as quais os reclusos deverao sentar. Isso
nos faz perguntar que rela<;ao existe entre o -tatupeba (Autxet)
e o comportamento ritual do grupo a que dá seu nome. Os jovens
Krahó nao comiam ou nao comem tatupeba porque as moscas
sempre voam em· volta desse animal e, quando chover, as moscas
também voarao em torno do rapaz que come-lo. Além disso, há
urna catinga que afeta o tatupeba ou o rapaz que come de sua
carne (a informa<;ao náo deixa claro se um ou se outro), quando
come<;am as primeiras chuvas. Por outro lado, aquele que quer
ser qm bom cantador e aprender muitos canticos deve comer o
miolo do tatupeba, pois este animal tem bom ouvido: mesmo
quando está muito fundo, dentro do chao, ele escuta quando
alguém bate na abertura de sua toca e come<;a a cavar. Portan to,
os Krahó consideram o tatupeba um animal associado ao mau
cheira, as moscas (khopti), que nao serve de alimenta<;ao aos
jovens, a nao ser com finalidades mágicas, pois tem bom ouvido.
Ihering ( 1968: p. 680 e 682) observa que o tatupeba se alimenta
de carni<;a. Isso pode nos levar a perguntar se o tatupeba, no
pensamento Krahó, nao se identifica em parte com o urubu, que
dá nome a um outro grupo que desempenha papel importante tanto
no Khetwaye como em outros ritos. Nas minhas anota<;oes, o
grupo que tem o nome de urubu é ora registrado sob o termo
Txon, ora sob Txonti (ti é urna partícula que indica aumentativo).
Parece-me que ambas as formas se aplicam ao urubu todo preto,
embora Peno tenha a ele aplicado o termo ioinré (LoBo, 1963:
p . 281), no que discorda um outro informante que chama a este
de urubu-de-cabe<;a-vermelha (que nao se confunde com o urubu-rei, cujo nome em Krahó é ku?khri'ti). f: interessante notar que
ambos os informantes chamam o jaburu (LOBO, 1963: p. 131) de
f xonré. Na versao do mito de Ti:rkre contada por Messias (cap.
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V, 3 . 4), no momento em que o herói é colocado sobre as asas
dos urubus, o narrador parece fazer urna equivalencia entre ioinré
e txon. Na versao de Peno sao também os iointi (aumentativo de
ioinre) que levam o . herói para o alto. Disse ainda o mesmo
informante, certa vez, que o ioinré, visto de longe, se parece com
o txon. Por conseguinte, esses animais sao muito parecidos nos
seus hábitos e parecem ser até certo ponto equivalentes no mito
e no rito. Voltando
compara<;ao do urubu com o tatup_eba, o
primeiro nao é comido pelos índios, enquanto o segundo só o é
pelos velhos; ambos comem carni<;a. Mas há urna outra semelhan<;a entre o urubu e o tatupeba, que nos é dada por um outro
mito, mostrando que, enquanto os urubus constituem a liga<;ao
entre a superfície da terra e a regiao celeste, pois eles é que
levaram o herói Tirkre, o tatupeba pode ser talvez considerado
a liga<;áo entre a superfície da terra e o mundo subterraneo. Vou
transcrever este mito segundo a versao que me foi transmitida
pelo f alecido Gregório, da ~aldeia de Boa U niao, em 17 de outubro de 1963:

a

Um homem estava cqvando tatu. O buraco já estava muito
fundo . O homem caiu e se enganchou num buriti. Diz-se que
lá embaixo há buriti. O homem cuspiu e aí o porco-queixada
viu. O homem encontpridou o olho de buriti e desceu (por
ele). E depois andou com os porcos. Eram muitos porcos.
F oi até que os porcos-queixadas estavam querendo vir para
jora. O porco-queixada falou com ele: "Agora nós vamos sair.
Agora voce pode correr como nós, e nós vamos sair." No
buraco por onde iam sair havia on~a e marimbondo, esperando. Aí correram muito e saíram. Caminharam um peda~o. O porco falou: "Agora vou ensinar a voce o rumo de
sua casa." E o homem veio para a aldeia. O f ilho dele o
estava olhando. De tarde o homem disse para o povo: "Porco-queixada está bem aí." Entao os índios espantaram os porcos. Mataram muitos mesmo.
Messias, da aldeia do Posto, contou-me, em 7 de novembro
de 1962, urna versao bem próxima, segundo a qual o porco que
falava com o hornero e.r a o chefe dos parcos. Acrescentou que
o buraco dos porcos talvez ficasse perto de Salvador. José Aurélio, em 1971, confirmou que o buraco por onde saem os
porcos-queixadas fica a leste.
Nem nas versoes desse mito tomadas por mim, nem na publicada por Schultz (1950: p. 160-62) se diz que o buraco que o
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herói escavava era de tatupeba. As .versóes, todas em portugués,
referem-se a "tatu", mas os índios, quando falam nossa língua,
usam comumente a palavra "peba" para se referirem ao tatupeba.
Em sua própria língua chamam o "tatu" (tatueté?) de ton; o
tatu-china (tatuxima?) de tonré ; o tatu-rabo-de-couro de tomti ; o
tatupeba de autxet; o tatu-canastra de autxeti. Mas, embora o
buraco por onde o herói cai no mundo subterraneo muito provavelmente nao seja de um tatupeba, foi feito por um animal
muito semelhante e, muito provavelmente, que agia como tatupeba, pois cavou tanto que o homem nao o achou, caindo numa
outra regiao do universo.
Ora, no rito, os reclusos acompanham os membros do grupo
Autxet, que caminham sempre, sem parar, até que os parentes dos
ikrií.rikate os obriguem a fazé-lo. Os reclusós, portante, agem
como se estivessem acompanhando o tatupeba, penetrando na
terra. Ao voltar para a aldeia, fazem-no correndo, tal como o
herói mítico faz, acompanhando os porcos-queixadas, para sair
pelo buraco que comunica o subterraneo com a superficie, o que
está mais claro na versao de Schultz ( 1950: p. 161 ) , onde se
insiste que o herói deve correr. Há ainda mais um elemento do
mito do Khetwaye que lembra um episódio desse mito : depois que
os jovens chegam correndo ao pátio da aldeia, desfilara dán~ando
pelo caminho circular, armados, procurando um animal doméstico
para matar. Esse animal pode ser um porco doméstico ou urna
galinha. Mas os índios Ramkokamekrá terminara os ritos de reclusao, inclusive o Khetwaye, abatendo um porco-queixada ou
caitetu amansado ou um porco doméstico na falta deles (NIMUENDAJU, 1946: p. 177-78, 197 e 224). Tanto o porco doméstico
( kroti), como o caitetu ( kroré) e o porco-queixada ( kro) estao,
pelo menos lingüisticamente, incluídos numa mesma classe. Desse
modo, a morte de um porco doméstico, entre os Krahó, se faria
no lugar da de um porco-queixada, ou de um caitetu, que já sao
raros na regiao, e ela corresponde a ca~ada que, no mito, os habit~ntes da aldeia fazem aos próprios porcos-queixadas que haviam
trazido seu companheiro de volta. O abate de urna galinha ao
jnvés de um porco doméstico seria mais urna concessao que fazem
os Krahó, talvez por poupan~a.
Seria ainda o caso de se perguntar se a presen~a, no mito, de
on~as e marimbondos junto ao buraco por onde o homem saiu com
os porcos-queixadas nao se reflete no rito sob a forma das pancadas com galhos folhudos que recebem os reclusos durante a
corrida. Na versao de Schultz (1950 : p. 161) nao há esses animais
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perigosos na saída, mas, em compensac;ao, o buraco é excess1vamente estreito.
Urn outro grupo que tem uro papel bem marcado no rito é o
Khedré: corta vários pares de toras, ao invés de um só; é o grupo
que chega por último e "espanta" os outros, de modo a correrem
para a aldeia. Mas parece que esse ato de espantar nao se <leve
ao fato dos membros desse grupo serem atemorizado res: eles espantam os outros porque se espantam primeiro; pois, segundo a
observac;ao de um indígena, já citada, os khedré sao os primeiros
a levantar voo, quando há perigo nas roc;as. Urna vez, Xavier, da
aldeia de Boa Uniao, me disse que khedré é o periquito-jandaia.
Entretanto, Pedro Penó, através de fotografia, chamou o jandaia
de khekheré (LOBO, 1963: p. 184, foto inferior), enquanto chamou de khedré aquele que é simplesmente chamado de "periquito"
(LOBO, 1963: foto inferior p. 182). Ihering ( 1968) nao dedica
muito espac;o aos. periquitos, em seu Dicionário, mas, quando fala
da jandaia (Id: p. 380-81 ), diz que andam em bandos de cerca
de vinte indivíduos e que causam grandes estragos nos milharais.
~ - -e>ra, como as informac;óes dizem da presenc;a do khedré nas roc;as,
é bem possível que se trate da jandaia. Os indivíduos da metade
Wakmeye costumam ser emplumados coro penas de periquito.
Infelizmente nunca perguntei sobre a espécie dos periquitos que
fomeciam essas plumas. Mas sei que velhos e crianc;as vao espantar periquitos das roc;as. .Há mesmo um processo de apanhar periquitos que consiste em passar suco de pau-de-leite fervido nas
varas da roc;a, onde os periquitos ficam grudados. Como os
khedré freqüentam as roc;as, pelo menos urna boa parte dos periquitos apanhados devem ser dessa espécie, fornecendo suas penas
para emplumac;ao. Essas plumas, que sao coladas ao corpo
humano com resina de almécega, sao apenas as do peito do animal, nao sendo aproveitadas as da asa para esse trabalho.
De qualquer modo, os informantes indígenas explicitaram ·
claramente duas características associadas ao grupo Khedré: o
periquito que recebe este nome póe muitos ovos e o grupo ritual
que lhe corresponde corta vários pares de toras. Isso opóe o
grupo Khedré ao outro que lhe fica, na prac;a, imediatamente ao
norte e, como ele, incluído na metade ocidental: o grupo dos Hek.
Este grupo, que em minhas anotac;óes ora aparece registrado como
Hekti, ora como Hegré, isto é, no aumentativo ou no diminutivo,
indicando que pode se referir a várias espécies de gavioes, nao
corta toras. Além disso, já vimos que a metade que tero o mesmo
nome, no rito de Khoigayu (cap. V. 4. O), além de nao cortar
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toras, tem muito poucos ovos feítos de mandioca pelas parentas
de ~eus membros, enquanto a metade oposta, a dos Khoigayu, tem
mu1tos ovinhos pequenos confeccionados pelas parentas de seus
membros. Desse mo~o, é possível identificar o grupo Khedré
com a metade Khoigayu e, através desta, com a metade Krókrók.
Na primeira modalidade de Pembkahek que foi descrita, a
Hópintohó'txi're, os jovens reclusos, no encerramento do rito, sao
recobertos de penugem colada ao corpo. Os Wakmeye sao emplumados com penas de periquito; os Katamye, com penas de ·gaviao
ou juriti. Essa distinc;ao das metades sazonais através das penas
se faz também em outros ritos. Assim, por exemplo, no Póhiyokróu (cap. IV, 9. O) os indivíduos que desfilam com as petecas
de palha de milho, como vimos, sao emplumados com penas de
papagaio (que provavelmente substitµi o periquito), se sao Wakmeye, ou de gaviao, se sao Katamye. Se o periquito que fomece
as penas para a emplumac;ao dos Wakméye é o khedré (e talvez
o · seja, pois, freqüentando .as roc;as <leve ser apanhado em maior
quantidade) , teremos o grupo Hek identificado com a metade
Katamye e o grupo Khedré identificado com a metade Wakméye.
Talvez ainda seja possível fazer urna identificac;ao entre o
periquito Khedré e o porco-queixada, ou com o caitetu. Os Krahó,
ao terminar urna reuniao, que nao a matinal, rotineira, costumam
dar um grito, ao se dispersar, que imita o animal que está em atividade naquele momento. Quando se dispersam na boca da noite,.
imitam a galinha-d'água (kentóiré), gritando ka, ka, ka, pois as
galinhas-d'água gritam a essa hora. Quando já passa mais ou menos urna hora depois dÓ anoitecer, gritam po, po, po, imitando
o socó (popoti). Quando se dispersam muito tarde, imitam o
morcego (txepti), gritando ie, ie, ie, ie, pois o morcego voa a meia-noite pela aldeia, fazendo txit, txit, txit. Mas, se se dispersam no
momento do Sol se por, imitam o caitetu, gritando muk, muk, muk.
Isso porque, quando os cac;adores dao nos caitetus, quando os
surpreendem, eles fogem depressa. Por is~o os índios antigos diziam:
"Vamos gritar como caitetu, pois n~s combin:amos depressa." Essas
informac;óes me foram dadas por Davi, da aldeia do Posto. Elas
mostram que os caitetus . sao espantadic;os, tal como os khedré,
ficando pouco tempo reunidos num mesmo lugar. Tanto os kedré
como os caitetus também andam em bandos, o que é mais um
elemento para identificá-los. A identificac;ao, aindá que nao seja
muito convincente, nao é absurda, urna ve.z que já mostrei como
o grupo Khedré se identifica com urna metade com nome de animal quadrúpede: a metade Krókrók (Papa-mel). Como o porco-
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-queixada é muito parecido nos hábitos com o caitetu, e ainda pelos nomes que lhes dao os Krahó (kro e kroré, respectivamente) é
possível que também se possa estender a identificac;ao aquele. Assim se explica porque, estando os reclusos fora da aldeia, como
se estivessem no mundo subterraneo, levados que foram pelo grupo
Autxet (Tatupeba), dele retornem coma chegada do grupo Khedré,
ou seja, voltam junto com os porcos-queixadas.
Por conseguinte, dos oito grupos rituais que participam do
rito de Khetwaye, foi possível lanc;ar alguma luz sobre o significado da presenc;a de quatro deles; e isso se fez, opondo-os dois
a dois: Txon (Urubu) e Autxet (Tatupeba), ambos da metade
oriental, um com o nome do animal que estabelece comunicac;ao
entre a superfície da terra e a regiao celeste e outro que faz o
mesmo com o mundo subterraneo; Hek (GaviaQ) e Khedré (Periquito), o primeiro representando seres que vivem fora, na regiao celeste, e o segundo, pelo menos neste rito, representando
os seres que vivelil no mundo subterraneo, pois fica em lugar do
caitetu ou do porco-queixada. Restam porém mais quatro grupos,
sendo justamente os que ocupam as posic;oes mais ao norte e mais
ao sul do pátio, em cada metade. Nas descric;oes dos próximos
ritos talvez seja possível dizer algo mais sobre eles.

10. o.

Witi

Em quase todos os ritos ligados a iniciac;ao, que descrevi, sao
mencionadas moc;as associadas, seja a metades, seja aos reclusos.
Também no Penhok (cap. IV, 1O. O) há urna moc;a associada.
Além desses, no rito da dádiva-agressao (cap. 111, 5 . O), há nao
somente moc;as associadas aos homens como também rapazes associados as mulheres. Existe, porém, entre os Krahó urna instituic;ao
que p5e em relevo esse aspecto de seus ritos. Trata-se do wztl,
isto é, a moc;a ou o rapaz associado por excelencia.
Cada aldeia Krahó pode ter tres w'it'i. Os homens adultos tem
urna menina como wi'ti; os meninos tem outra menina como wztl;
e as mulheres tem um menino como wzt'i. O witi" é, por conseguinte,
sempre do sexo contrário ao dos membros do grupo a que está
associado. O número de tres wit'i é muito significativo, urna vez
que poe a mostra tres grupos básicos em que se pode dividir a
sociedade Krahó: as mulheres, que nunca passam por ritos ligados
a iniciac;ao (a nao ser aquelas moc;as que sao associadas aos reclusos), as quais, sem distinc;ao de idade, tem todas o mesmo
menino como wllz; os indivíduos imaturos do sexo masculino, que
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tem urna menina wi't'i; e os homens adultos, que disp5em de outra
menina wi"tz.
Nem sempre a aldeia dispoe, num determinado momento
dos tres wiü. A aldeia do Posto, por exemplo, pelo menos du~
rante o período de 1962/ 1967, tinha apenas dois wztl: o menino
associado as mulheres e a menina associada aos meninos. Os homens adultos nao tinham wzt'i; por isso, a menina associada aos
meninos servia ·também de wi"tz para eles. Há ocasioes em que a
aldeia nao tem nenhum wi'tz, o que parece ser raro. Em nenhuma
aldeia Krahó que visitei encontrei esta situac;ao. Na aldeia de Boa
Uniao, em 1967, havia apenas dois wi"t'i: o menino associado as
mulheres e a menina associada aos · meninos. Esta também estava
associada aos homens adultos, urna vez que a wi'tz destes se havia
mudado para a aldeia do Abóbora. ·
Em 1971 encontrei tres das aldeias Krahó com um número
de wzfi maior do que o costumeiro. Na aldeia do Posto cheguei
a ver cinco: um antigo wi'fi.. das mulheres, urna wztl dos homens,
urna outra w'it'i dos homens (a cuja abdicac;ao assisti), mas que
tinha sido investida em outra aldeia e depois migrado, urna wi'ti'
dos meninos (a cuja investidura assisti) e um outro menino wtti",
provavelmente investido para ocupar o lugar do antigo wi't'i cias
mulheres, cujo pai nao providen.ciava a festa da abdicac;ao e que
estava ensaiando, com um grupo de índios, criar urna aldeia nova,
separada da do Posto. Alguém chegou a me dizer que havia urna
w'it'i dos homens, um das mulheres, urna dos meninos e outro das
meninas. Na aldeia de Cachoeira encontrei urna wi't'i dos homens
Harakateye, urna dos homens Khoikateye, um das mulheres Harakateye e outro das mulheres Khoikateye. Mas como a aldeia de
Cachoeira tinha surgido há pouco tempo pela fusao da de Boa
Uniao e da do Abóbora, havia um par de wzt'i investido em cada
urna dessas aldeias. Na aldeia de Serrinha encontrei urna wzt'i dos
meninos, um das mulheres, urna dos homens (Khoikateye?) e outra
dos homens Harakateye. Como esta última era filha de um homem que nao parava em aldeia alguma, talvez nao tivesse sido
investida nessa aldeia. Em suma, embora essas aldeias tivessem
um número de wtti' maior .d o que tres, isso nao era normal, sendo
explicado pela fusa o de aldeias e pela migrac;ao de f amílias de
w'ia de urna aldeia para outra sem haverem antes realizado a abdicac;ao dessa dignidade.
Parece que a moc;a wi'ti' deve ser virgem. A razao disso nao
é clara; a virgindade talvez também seja exigida do menino associado as mulheres. A virgindade do wi'tz é garantida pelo fato de
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se escolherem para essa dignidade crian9as impúberes. Ao chegarem a puberdade, deixam de ser wi"tl. Essa característica a wi'ti'
partilha coro outras mo9as associadas, como aquelas ligadas aos
iniciandos no Khetwaye, no Pembkahek ou no Ikhréré. Outras
mo9as associadas nao precisam ser virgens, como as associadas as
metades Hek, Krókrók, Tép. Um mito Krahó conta como urna
festa de anirnais terminou porque urn deles violou a wi'ti'. Urna
outra informa9ao diz que as rno9as associadas aos iniciandos no
Khetwaye e no Pembkahek, bem como as associadas aos Hek
e aos Krókrók já podem ter rela9oes sexuais. Mas o rito se interrompe caso urna delas fique grávida. Pelo menos, no encerramento do rito de Pembkahek a que assisti em 1962, as mo9as associadas aos reclusos nao eram virgens. A virgindade da wi'ti' poderia simbolizar a falta de la9os de afinidade: , a wzti' seria como
que parenta consangüínea simbólica de todos os homens da aldeia;
dando-se o ato sexual somente entre indivíduos afins, ela nao
teria parceiro sexual na aldeia. Urna outra característica que faz
a w'iti' parecer urna parenta consangüínea de todos os homens da
aldeia é o fato de faze.f dádivas a todos eles sem pedir nada em
troca, tal como ocorré entre os parentes consangüíneos. J á se
aludiu ao fato de, num rito de dádiva-agressao (cap. 111, 5 . O),
urna antiga wiü nao ter a tirado mangas em ninguém : ora, a agressao com mangas ou outros vegetais só se faz entre afins. Se a
virgindade da witi' a faz simbolicamente parenta consangüínea dos
demais homens da aldeia, isto nao impede que haja algum compromisso de casamento entre ela e algum rapaz. Assim, a wi"ti'
da aldeia do Posto era noiva de um mo90 da mesma aldeia.
O menino ou a menina w'iti' devem ser respeitados. Ninguém
briga em sua presen9a. Disse um informante que o wi"ti' é como a
"bandeira" dos "cristaos'', pois todo o mundo a respeita, ninguém
briga em sua presen9a. Nao posso precisar, no entanto, se o informante se refería a bandeira nacional ou se a festa do Divino,
que no norte de Goiás recebe também o nome de Bandeira. Um
outro mito Krahó, referindo-se também a urna festa de animais,
conta que, por terem os bichos brigado entre si, o pai da wi'ti',
que era o caitetu, levou sua filha ao pátio, esfregou-lhe cinza, dizendo que nao faria o encerramento do rito. Por isso é que os
caitetus tero urna mancha de cinza no pesco90 até boje.
O menino ou menina wi·ü é escolhido dentre os filhos daqueles homens conhecidos como amantes da paz, que nao gostarn
de ?riga~ e que sao generosos. Outrora, segundo um informante,
hav1a alimento todos os días na casa de wi'ti' para os rnembros

do grupo a que estava associado. Atualmente, o oferecimento de
alimento por parte dos mernbros do grupo doméstico do w'iti s6
se dá durante as cerirnónias. O pai de wi'ti' nao deve se queixar
com rela9áo aquilo que gasta em dádivas e nem quando algum
habitante da aldeia tira algo da sua ro~a. Quando acha que está
cansado de tanto fazer dádivas ou quando seu filho ou filha alcan9a a puberdade, ele, os habitantes de sua casa e outros parentes
reúnem su as for9as para produzir bastante alimento, a fim de que
se possa realizar o rito em que seu filho ou filha deixará de ser
wi'ti'.

Escolher um menino ou urna menina para ser wifi é considerado como prestar urna homenagem. Contou um informante que
Joá~ Noleto, í_ndio Xere~te, mui.to antes de chegar a ocupar a
chef1a da aide1a de Sernnha, de1xava que todos tirassem coisas
de sua ro9a. Seu filho Diocleciano tinha uns sete anos de idade.
A .mulher de Joao Noleto, índia Krah6, disse entao aos habitantes
da aldeia que, se fizesseni ~de seu filho um wi'ti', ela seria ainda
mais dadivosa para eles. O wUi' ou aquel es que foram wi'ti' tinham
outrora o privilégio de serem sepultados no pátio da aldeia, honra
que era também atribuída ao chefe da aldeia, a esposa do chefe
e as mo9as associadas aos iniciandos do Ikhréré. O fato de um
indivíduo ter sido wi'tf marc~-o para sempre.
A mae de wi'ti' cabe pintar certos tipos de toras antes ou
depois da corrida. Assim, vi a mae da w"ifi dos meninos (e provavelrnente dos homens adultos) pintar com urucu urna das toras
T.xeikhré, no pátio, depois da corrida; disseram-me também que ela
pmtou as toras Perekahek no mato, antes da corrida. Em 1962,
quando da corrida de Póhlyókróu, ao chegarem as toras ao pátio,
urna mulher aproximo u-se delas, forrou o chao com folhas de
pati, depositou as toras sobre elas e cobriu-as também com essas
folhas. Um informante nos disse entao que a mulher era a "mae"
das toras e por isso as abrigava assim. Ora, essa mulher nao era
nada mais do que a irma da mae do menino wi'ti', morando ao
lado da casa dele.
A casa de wi't'i é também urn ponto de reuniao para os membros do grupo a que está associado. Nos dias de início ou de encerramento dos longos ritos, ou nos dias em que se realizam cerimónias mais curtas, dias em que toda a popula9ao da aldeia deixa
de trabalhar em tarefas que nao estejam diretamente ligadas
rito que entao se realiza, tal como acontece com os feriados entre
nós, as casas de wzt'i ficam cheias de pessoas pertencentes ao grupo
a que está associado o wi'ti', isto é, meninos, hom~ns adultos ou
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mulheres, que descansara, conversando, comendo ou ouvindo canticos entoados por algum cantador, ou histórias contadas por algum velho que as conhe~a; assim passam o tempo entre urna e
outra atividade ritual. A casa de wi't'i, sendo um ponto de reuniao,
se assemelha ao pátio da aldeia. Se por acaso nao houver durante certo período nenhuma casa de w'it"i na aldeia, as corridas
de toras, todas elas, deverao terminar no pátio; isso aumenta a
semelhan~a entre essa casa e a pra~a.
Em resumo, é possível fazer pelo menos tres identifica~oes
como wi't1. Em primeiro lugar, w1t1 é a mo~a ou mo~o associado
por excelencia, elevando as características dessa institui~ao ao
maior grau: enquanto as obriga~oes de dar alimento e receber
em sua casa o seu grupo associado vigoram para qualquer mo~a
associada apenas durante a cerimónia a que está ligada, o wi't"i
tero de satisfazer a essas obriga~oes permanentemente. Em segundo lugar, o w1t'i se identifica com o parente consangüíneo, urna
vez que suas dádivas nao precisam ser retribuídas urna por urna
e dada a sua impossibilidade de comportamento agressivo. Em
terceiro lugar, a casa de w'it"i se identifica com o pátio, como
ponto de reuniao e ponto de chegada das corridas de toras: é
como que a presen9a do centro da aldeia na sua perüeria.

1O. 1 .

\

A investidura de wi't'i

Somente em 1971 tive a oportunidade de assistir ao rito de
investidura de w'it1, assim como nessa mesma etapa de pesquisa
pela primeira vez assisti ao rito da abdica~ao de w1t'i.
No dia 5 de fevereiro de 1971, ao anoitecer, José Aurélio
chamou o povo a pra~a. Poucos compareceram. Entao, José Aurélio, acompanhado por mais seis homens, diiigiu-se a casa de
Raul. Iam pedir a Raul que permitisse que sua filha fosse proclamada wi'ti'. Como Raul é da metade Harakateye, foram tres homens da metade oposta a sua que lhe dirigiram a palavra. Raul
lhes respondeu e chamou sua esposa, que falo u de onde estava, do
lado de fora da casa. Um dos homens da comitiva tornou a falar
a Raul e os visitantes retomaram ao pátio da aldeia. Raul havia
concordado. No dia seguinte partirla para ltacajá, a cidade próxima, a fim de comprar pano novo para colocar na cabe~a de sua
filha no dia da investidura. Ela seria wi't'i dos meninos.
No dia seguinte, os homens saíram para ca~ar, a fim de obter
carne para pendurarem no poste ritual. Mas nada foi conseguido.
Disseram-me que muito pouco participaram da ca~ada. Por
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isso, no dia seguinte, foi morta urna res do rebanho doado a
aldeia através dos esfor~os da antropóloga Vilma Chiara, havendo
Tébyet, um dos líderes da aldeia, prometido colocar outra no lugar.
Assim, o wati, o poste ritual, f oi guarnecido com carne de gado
ao invés de se-lo com· carne de ca~a.
O wati é um poste de madeira em cujo cimo se prendem
muitos peda~os de carne. Após a ca~ada (que no caso nao houve
e foi substituída pelo abate de urna res) os homens preparara o
wati do lado de fora da aldeia e nele amarrara os peda~os de ·carne.
Um dos homens, fazendo o papel de Piegré (Seriema) entra na
aldeia com um peda~o de carne. . Depois entra outro, fazendo
o papel de Puti (Guará, um mamífero) também com um peda~o
de carne. Urna mulher que faz o pap~l de Kukei (Coruja-diurna e
Corujao, Lono, 1963: p. 76-77) pode parar qualquer pessoa que
traz carne e tomar um peda~o. As mulheres muito velhas f azem
o papel de Pi'pire ( Caboré, que, segundo Peno, corre pouco),
imitando-lhe o bater de asas, pedindo carne, e a pessoa que passa
por elas lhes dá o peda~o. Naq ficou claro se sao esses personagens, Kukei e Pi'pire, que embargam os passos do Piegré e do Puti,
tomando-lhes a carne, ou se qualquer mulher pode faze-lo. ·O
Puti tem ainda como atribui~ao escavar no pátio um buraco onde
os homens tentarao levantar o wati. Dois informantes me contaram que o guará tem por hábito cavar huracos para desentocar
ratos e um deles ainda acrescentou que, num mito sobre a festa
dos bichos, ao procurarem um lugar onde fincar o "pau-de-carne"
( wati), encontraram o buraco feíto pelo guará. Entretanto, na
ocasiáo em que vi o rito, nao foi possível observar tudo o que
tinha sido previsto nas informa~oes, porque a a~áo se desenvolveu
muito rapidamente. Os homens deveriam entrar na aldeia com o
wati, tentando nao deixá-lo cair em poder das mulheres e fincá-lo
no buraco feito no pátio pelo Puti. Aí o defenderiam até que
as mulheres conseguissem, seja pelo cansa~o dos homens, seja
por alguns desses f avorecerem suas parentas, alcan~ar a carne.
Mas os homens nao chegaram a levantar o poste, pois as mulheres
o tomaram ~ntes. Eu havia sido informado de que o rapaz chamado Hernie Kopko Ikhi:ot Prontap iria fazer o papel de Puti,
mas este foi desempenhado na realidade por outro chamado Kruakrai Ri'urlk. O Piegré deveria ser desempenhado por Purtxu lkieÜk
(Chico Novo), mas nao cheguei a perceber se realmente foi assim.
Pempkro Txókó Woko deveria desempenhar o papel de Pep (Piraque), nos caminhos da aldeia, o que também nao vi. Do mesmo modo nao vi a atua~ao de Kukei e de Pi'pire.
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A corrida de wl.ti'yopí (tora de wl.tl) deveria se realizar no
día seguinte, mas como este cairia numa segunda-feira, día em
que os jovens componentes da Guarda Rural Indígena (cerca de
15 nesta aldeia) deveriam retornar ao Posto, ela foi realizada no
mesmo dia 7, que era domingo. Antes de saírem para buscar as
toras, sem que eu estivesse prevenido para isso, dois líderes, Yarpot.
e Tébyet, separaram os jovens nas metades Khoikateye e Hará~
kateye, sem, entretanto, colocá-los em classes de idade. Nem todos
os jovens estavam presentes. Entre os jovens distribuídos por essas
metades estavam desde rapazes de pouco mais que 15 anos até
meninos de menos de 9 anos de idade. Houve nessa tarde tres
corridas de toras, todas elas vindas de fora da aldeia. A primeira
era disputada entre meninos, de um lado, e meninas, de outro. Em
seguida entraram na aldeia, quase que simultaneamente, os disputantes das duas outras corridas: urna entre mulheres e outra entre
os homens.
.
No final da tarde foram oferecidos alimentos aos habitantes
da aldeia pelos moradores da casa da wi'ti. que seria investida logo
em seguida. Nesta cerimonia deveria tomar parte importante um
personagem, o Piegré, a ser encarnado por José Nogueira (Rópkur
Txortxó Kraté). Como ele nao estava presente, deveria ser substituído por seu ipantu, o rapaz Kraté. Este nao sabia ainda desempenhar o papel. Por isso, o chefe da aldeia, o padré (Raul) e
um cantador mais ativo que o próprio padré (Domingos Nhambu)
se reuniram com ele para instruí-lo.
Entao, <liante da porta .da casa da futura w'it'i, ao longo
do caminho radial, se fizeram duas filas, urna composta pelos membros da metade Khoikateye e a outra pelos Harakateye. Os componentes de cada fila estavam ombro a ombro e voltados de frente
para os da fila oposta. De cada fila participavam homens, meninos e meninas. Quanto as mulheres, nao reparei, mas havia
muitas afastadas das filas. Foi entoada entao urna seqüencia de
dois ou tres canticos, curtos, mas cada um muito repetido, altos
e de cadencia rápida. Enquanto cantavam, Kraté desempenhava
o papel de Piegré (Seriema). Empunhando urna vareta que imitava o pesco~o de urna seriema, pintada na parte correspondente
a cabe~a e ao bico, ele vinha se aproximando da casa a partir do
pátio, passando entre as duas filas. Dava gritos, imitando os da
seriema. Vindo a partir do pátio, <lava alguns passos na dire~áo
da casa e retornava. E assim fez muitas vezes, avan~ando vagarosamente, sempre retornando de um ponto cada vez mais próximo
da casa. A futura wzti" estava no colo de urna mulher, que estava

de pé na frente da casa, voltada para o pátio. Acabei nao vindo
a saber qual a rela~áo dessa mulher com a menina: se era sua
nominadora, sua "amiga formal" ou se tinha com ela algum outro
tipo de parentesco. Quando o Piegré chegou bem perto da menina, mas sem tocá-la,' o cantico parou.
Esqueci-me de registrar a posi~áo de cada fila segundo as
metades. A casa da menina estava a sudeste. Notei entretanto
que, para um observador que se colocasse no pátio e olhasse para
a casa, Raul, o padré da aldeia e ao mesmo tempo . pai da menina, estava na fila da direita, enquanto que Domingos Nhambu
estava na fila da esquerda. Como ~aul é Harakateye e Domingos
Nhambu é Khoikateye, podemos dizer que a fila que <lava as costas para o nordeste era dos Khoikateye e a que dava as costas
para o sudoeste era dos Harakateye:
Posteriormente, o chefe da aldeia me contou que duas mulheres, por ocasiao do rito· que acabei de descrever, tomaram a
iniciativa de fazer os persopagens Rópti desfilarem pelo caminho
circular da aldeia. Mas comentou o chefe que isso estava errado,
pois os Rópti só aparecem no rito de abdica~áo de w"it'i.
1O.2.

J

'

A abdicafdo de w'iti"

No día 21 de abril de 1971, Joao Paulino, um índio Xerente
que vive entre os Krahó, matou urna res que comprou de Tébyet
para a festa em que sua filha, já grávida, deixaria de ser w'it'i. De
tarde os habitantes da aldeia ajudaram os moradores de sua casa
a ralar macaxeira, apanhar lenha, pedras, para o preparo do paparuto, que foi posto para assar quando já estava escuro. Tradicio:..
nalmente, a carne destinada a esse paparuto deveria ser obtida
numa ca~ada coletiva, realizada pelos moradores da aldeia, que
entregariam todos os animais abatidos na casa de w'it"i. Nao
cheguei a saber se essa ca~ada foi ao menos tentada.
Nessa noite, os Rópti deram urna volta pelo caminho circular
da aldeia. Eles eram: Ambrosinho (Kro'kroko Penó), Esteves (ltxek Hektókót), Luís Baú (Akrei Koyaka), Pedro Peno (Kro~
kroko Haragai'kere Hamp6 Peno), Zacarias .(Rópke Kaui), Aloísio
(Tukaprl Hernig Kópko Ikhrot Txap Prontap Paihot Tehidetét
Pru?kroro), Martim, Justino (Téphi Rei), Raul (Panhek Pó?khrat), Altino (Aprak), Txepam, Kakotx~n, Pótpe, Wiwl, Téhi.
Alguns desses eram meninos; alguns também eram moradores da
aldeia visitante: Cachoeira. Os Rópti incluem mulheres e urna
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delas, Ténake Kraino Kr!tkhwoi, estava presente. Mas outras nao
estavam, como I'króro e Tuhók. Vários homens e rapazes com
nomes ident~cos aos citados também nao estavam participando.
Pedro Peno urna vez concordou comigo de que as mesmas pessoas que desempenham o papel de Rópti sao também as que encarnam os Hotxua (no rito de Yótyopi) e que fazem o papel de
Khen ( "palhac;o") em vários ritos. Por outro lado, Diniz observo~ que os Rópti nao se confundem inteiramente com os Hotxua;
e c1tou exemplos como o de Esteves e de José Aurélio, que sao
Rópti, mas nao Hotxua. Notei ainda que certos informantes chamam os Rópti ( onc;a) de Róbré (gato maracajá). Os Rópti comec;aram seu percurso a partir da casa de J oao Paulina, pai da
moc;a que deixaria de ser wU'i, deslocando-se no sentido contrário
ao dos ponteiros do relógio pelo caminho circular da aldeia. Estavam ombro a ombro, voltados para as casas e de costas para o
pátio, segurando no sentido horizontal varas de taquara. Entoaram vários· canticos enquanto se deslocavam. Entre um cantico e
outro imitavam o grito de um animal. No primeiro intervalo foi
a onc;a; no segundo, o jacu (putekré); no terceiro, o socozao (kraukrau); no quarto, a onc;a, de novo.; no quinto, a galinha-d'água
(kentóiré); no sexto, o jacu; de novo; no sétimo, novamente a
onc;a. Fizeram a volta completa da aldeia, até alcanc;arem novamente a casa da w'itl. A noite estava muito escura e por isso nao
reparei que havia índios no pátio, que imitavam as "vozes" de animais como veado, macaco, cutia, anta. ~ curioso notar que José
Aurélio, que me chamou a atenc;ao para isso, só citou nomes de
mamíferos. Numa outra informac;ao, cedida muito tempo antes
por José Aurélio, este disse que os animais no pátio gritam de
medo de Rópti. Por outro lado, os gritos que os Rópti emitiram
nos intervalos entre os canticos foram, com excec;ao do rosnar
da onc;a, todos de aves. José Aurélio ainda acrescentou que outrora os Rópti apenas rosnavam e nao imitavam outros animais.
Fiquei pensando se Ambrosinho, o padré da aldeia de Cachoeira,
que era um dos Rópti, nao tinha feito seus companheiros imitarem outros animais para que se registrasse no meu gravador
já que o pátio estava muito longe e nao se ouviam com clarez~
os sons que poderiam vir de lá. Mas essa hipótese nao explica
porque a oposic;ao mamíferos/ aves coincidia com a oposic;ao pátio / periferia.
. ~o dia seguinte, pelas seis horas da manha, vários Rópti,
auxiliados por alguns outros homens, comec;aram a queimar com
fogo de palha a cavidade do akhokhré, que já estava escavado
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pelo menos desde a noite anterior, ao lado da casa da w'iti'. O
akhokhré era evidentemente feito de urna tora macic;a já utilizada
em corrida. Disseram-me que tinha sido Pedro Peno quem a escavara. O escavamento tinha sido feito ao longo do comprimento
do cilindro, que assim tomou a forma de um cocho. Diniz, oferecendo-me a etimología da ·palavra akhokhré, disse-me que khré
quer dizer "buraco", enquanto akho significa "qualquer pau" ou
"bicudo" (peixe). A traduc;ao de akhokhré pode ser, portante, "cavidade de pau". Urna vez queimada a cavidade da tora, alguns
Rópti, como Esteves, José Aurélio, Ambrosinho e Altino, sujaram
os dedos no carvao da cavidade e trac;aram riscos horizontais em
seus próprios brac;os. Em 1967, Tukaprl (Aloísio) me havia dito
que os Róbré, que ele traduzia como "gatos pintados", pintam
os brac;os com listras e o carpo com· pontos da mesma cor, utilizando o kenpóiti, cuja traduc;ao nao tomei, imitando a pintura do
corpo do gato. Dois Rópti tomaram o akhokhré e se dirigiram
para a prac;a. Quando estªvam no meio do caminho radial, por
insistencia de Ambrosinho, que, com os outros Rópti, acompanhava o akhokhré, vieram encontrá-los alguns homens que estavam na prac;a. Estes tomaram o akhokhré e o carregaram até a
prac;a, colocando-o de pé num buraco escavado na margem · da
mesma, mais ou menos a noroeste. Foi colocado de tal modo
que a éavidade ficou voltada para o centro da prac;a. Numa informa~ao anterior, Piken havia dito que a cavidade ficava voltada
para oeste, o que nao foi o caso. Piken, na mesma ocasiáo, ex.plicou que os Maracajás (Róbré) entregariam o "cocho" aos
outros bichos, como o quati, cutia, paca, etc. Essa informa~ao
mostra que os homens que vieram receber o akhokhré dos Rópti
no meio do caminbo radial ainda estavam representando os mamíferos que na noite anterior deveriam gritar no pátio.
Assim que entregaram o akhokhoré, os Rópti retornaram e,
a partir da casa de Joao Paulino, o pai da wlti, comec;aram a dar
a volta a aldeia pelo caminho circular, no sentido contrário ao
dos ponteiros do relógio. Parentas suas passaram a acompanhá-los. De vez em quando paravam <liante de urna casa; assim parados davam meia-volta e suas parentas os molhavam; eles entao
esticavam os brac;os para frente, rosnando; davam outra vez meia-volta, tornavam a esticar os brac;os para frente e a rosnar. Em
seguida continuavam o caminho. E assim repetiram esse ato várias
vezes, até alcan~arem novamente a casa qe J oao Paulino .
Havia chegado entao o momento de partir o paparuto. O
paparuto nao foi levado para a prac;a, mas sim aberto no mesmo
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lugar em que tinha sido assado, na periferia da aldeia. Os dois
"prefeitos" Wakméye e mais José Aurélio, da mesma metade, encarregaram-se de abri-lo, aproximando-se depois tres líderes Katamye. Os moradores da aldeia de Cachoeira, que estavam em
visita, receberam mais ou menos um terc;o do paparuto. O restante
foi dividido entre os da aldeia do Posto, separados nas metades
Khoikateye e Harakateye.
Ainda de manha houve corridas de toras, urna de mulheres
e outra de homens. Ao deixarem a aldeia para irem buscar as
toras, os Khoikateye saíram na frente.
No fim da tarde, <liante da casa de Joao Paulino, houve urna
cerirnónia semelhante aquela descrita quando falei da investidura
de wlti. As metades Khoikateye e Harakateye se puseram em duas
filas <liante da casa ao longo do caminho radial. Para quem olhasse
do pátio, a fila da esquerda correspondia a primeira das referidas
metades e a fila da direita, a segunda. A casa de Joáo Paulino
estava ao lado da de Raul, que era o pai da witi cujo rito de
investidura descrevi anteriormente. Os componentes das filas tinham compridas varas nas maos, apoiadas no chao e mantidas no
sentido vertical. A mais alta era a de José Aurélio, terminada em
forquilha. A witi estava de pé <liante da casa, coberta com penas
verdes. Sobre ela tinham colocado tres pec;as de pano e mi<;angas,
como Am'txire. Ao lado dela estava de pé urna outra mulher,
que me parecen ser urna de suas primas paralelas matrilaterais,
também com urna pec;a de pano sobre a cabec;a. O Piegré (Seriema), desta vez representado por José Magro (Koi'poro Pahiro
Katxet), um visitante oriundo da aldeia de Cachoeira, avanc;ou
a partir do pátio, tal como no rito de investidura, até chegar junto
da witi' quando o cantico cessou.
Terminado o cantico, a witi" entrou em casa. Seus parentes
se abrac;aram com ela e comec;aram a chorar, ritualmente. Mesmo
seu pai, o Xerente Joao Paulina, também chorou. A witi logo se
desvencilhou de seus parentes e foi se colocar num jirau.
Logo em seguida, foram oferecidas a todos quatro bacías
cheias de arroz e. carne. Ao mesmo tempo, na prac;a, os dois "prefeitos'' Wakméye, e mais José Aurélio, decidiam o destino dos
presentes que estavam sobre os carpos da wlti e da sua companheira. Duas das pec;as de pano foram oferecidas a duas mulheres da aldeia de Cachoeira, que estavam em visita; a mulher
da casa em que estavam hospedadas veio apanhá-las no pátio.
Quanto as mic;angas e as penas de arara, José Aurélio me disse
que ia oír.rece-las a algum rapaz visitante.
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Ainda se fizeram corridas de toras, no caminho circular da
aldeia, pelo menos urna de mulheres e outra de homens, divididos
nas metades Khoikateye e Harákateye.
Bem no fim da tarde, o índio Davi folheava urna revista,
no pátio, sentado sobre o akhokhré, que jazia deitado ao lado
do buraco onde havia sido levantado. Disse-me Davi que a festa
havia acabado e que nada mais se faria com o akhokhré.
1O. 3 .

Os mitos

Parece que a compreensáo do. rito de witi' depende da continuac;áo da discussáo da natureza dos oito grupos que participani
do Khetwaye. Mas, para continuar essa discussáo e correlacioná-la com os ritos de investidura e de abdicac;ao de wit1, será necessário transcrever tres mitos, um tanto longos, porém importantes.
No prirneiro desses mitos e~tá claramente presente um personagem
investido na dignidade de wit'i. Nos outros dois sua presenc;a a
primeira vista náo é clara, mas os· mitos lembram certas ac;óes
desenvolvidas no rito.
O primeiro mito, que passo a transcrever, foi anotado em
5 de janeiro de 1965:
Os bichos se ajuntaram e foram fazer festa. O caitetu
era dono da festa. A fil ha do caitetu era wi'tl. Todos os bichos ajuntaram e brincaram. E todo bicho corría. Todos
os bichos pegaram carreira, foram corren.do, correndo. E depois ajuntaram e combinaram que tal fulano iria correr com
tal fulano. A anta correu com o su9uapara. Correram. O su9uapara deixou a anta. A anta ficou para trás. Aí o sufuapara falou para a anta: "Agora voce vai ficar no mato (floresta); eu também vou ficar no mato; sabe que eu nao estou
gastando muito da chapada (cerrado) nao, mas por enquanto
eu ando sempre fora (do mato), mas nao é toda a vida nao,
porque dentro do mato é mais. fresco, nao esquenta muito".
Aí o veado-do-campo (pó) chamou o veado-mateiro (íatxi):
"Agora nós vamos correr. Se voce me deixar, eu ficando atrás,
eu fico no mato; mas se eu passar voce, eu fico fora, na chapada" . Entiio correram. Foi uma carreira grande. Mas o
veado-mateiro niio alcanfou o do campo e ficou muito para
trás. Aí o do campo falou: "Agora voce vai ficar dentro do
mato e eu vou ficar na chapada, porque voce corre menos;
eu nao tenho medo de ficar na chapada; no mato voce sempre
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vai ficar escondido. E eu nao tenho medo de estar fora (do mato), nao tenho medo de coisa alguma, nii.o há quem me alcance
na carreira, só se for algum bicho que voe." O veado-do-campo chamou entao o veado-catingueiro (kareré). Ficaram
bem emparelhados. Comefaram a correr. Correram. E o
veado-do-campo deixou o catingueiro para trás. Entao o do
campo falou para o veado-catingueiro ficar dentro do mato.
E o do campo /icaria na chapada. Aí o veado-do-campo chamou a ema. Ficaram emparelhados e correram. Mas um nao
conseguiu passar o outro. Foram correndo, sempre emparelhados, até o fim. Chegaram emparelhados. Aí o veado-do-campo falou para a ema que os dois iri,am ficar /ora (do
mato). Ficaram /ora todos os dois. O veado falou: "Pronto,
nós já corremos, agora os outros vao correr. Agora vamos
experimentar o compadre raposa e o papa-me[". Mas pensou: "Niio, nao tem nenhum que me alcance nao". Mas o
veado ainda foi chamar o caitetu para ver se emparelhava
com ele. Mas o caitetu nao alcanfou o veado-do-campo. Entiio
ele falo u para o caitetu ficar no mato também. O veado
falou com a raposa para correr com o papa-mel, porque o
veado mesmo nao quería correr com eles, porque sabia que
nenhum dos dois o alcanfava. Aí eles correram. O papa-mel
ficou para trás, porque o papa-mel, embora corra mais do que
a raposa, cansa logo. Aí a raposa ficou fora do mato, mas
escondida quase, e o papa-me[ ficou no mato. Mas eles dois
sempre estao no mato e fora. A paca correu com a cutia. A
cu tia ganhou. Mas nenhum dos dois queria ficar fora. A cu tia
falo u de ficar, lá algum dia, do lado de fora. O tamanduá-bandeira chamou o tatu-canastra. Correram e todos os bichos
acharam grafa, porque nenhum dos dois prestava para correr.
O bandeira ganhou. Mas os dois resolveram ficar no mato, o
tatu-canastra sempre na toca, lá dentro do chao. Os bichos de
asas também correram. O jacu passou os outros todos: seriema, mutum. Ai o jacu falou: "Eu corrí mais, mas eu nao vou
ficar fora". A seriema falou que tinha corrido menos, mas
queria ficar fora, na chapada. O mutum também falou que ia
ficar no mato. A ema e o veado passaram todos os bichos de
quatro pernas. E todos os bichos de asas também correram.
O pombo (tututi) deixava (para trás) todos os bichos de asas.
Já tinha deixado todos os bichos de asas. Só faltava o papagaio. O papagaio chegou. Ele andava cachingando. O pombo estava olhando e vendo o papagaio a cachingar; pensava
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que ia deixá-lo. Quando chegou a hora, o pombo chamou o
papagaio: "Agora nós vamos correr como os outros com quem
eu já corrí; nao há nenhum deles que me tenha alcanfado."
O papagaio respondeu: "Está bem, nós vamos experimentar,
eu vim mesmo pa;a correr; eu soube que voce é muito corredor, mas eu niio estou bom. Saiba que eu vinha no caminho
e levei uma estrepada na perna." O papagaio mostrou o pé
para o pombo: "Estou com esta perna meio adoentada, mas
vámos correr assim mesmo. Se eu agüentar a carreira, nós
corremos; se eu nao agüentar, nós ficaremos para outra vez,
para a última carreira." Entao o pombo falou: Está bem. Se
vocé agüentar, voce pode me deixar, pois se alguém me passar,
nunca mais eu vou correr." O ,papagaio respondeu: "E, de
fato, que nós vamos experimentar mesmo." O papagaio estava
só mentindo, tinha só amarrado a perna ·com embira, só'mentindo para o pombo. Entiio o pombo chamou o papagaio para
se emparelharem, bem, emparelhadinhos. Emparelharam-se e
correram. O papagaio falou ao pombo: "Pode correr a vontade. Se me deixar, náo tem n(u/a; se nao me deixar, eu vou
na frente." Eles estavam correndo e o pombo já ia deixando
o papagaio. Mas a aldeia dos bichos era multo grande, grande
mesmo. O pombo já estava lá longe e o papagaio ficou para
trás. Os bichos estavam pensando que o pombo iría ficar na
frente até o fim. Quando já estavam no meio da aldeia~ aí o
papagaio correu mesmo a vontade. Foi urna carreira mesmo
de verdade. Meteu a cara! E se emparelhou com o pombo.
Mas o papagaio niio conseguía passá-lo ainda. O pombo ainda
avanfOU um pouco na frente. Quando já estava perto da
chegada, aí o papagaio passou o pombo mesmo, que ficou
para trás. E o papagaio chegou na frente do pombo. O pombo chegou depois do papagaio. O pombo falou: "Pronto, agora nós corremos, vocé me passou e foi chegar antes de mim.
Era assim que eu quería correr, com todos os bichos, com todos os pássaros, que nao me alcanfaram. Mas vocé me passou. Agora, pronto, terminou a carreira!" Agora que tinham
todos corrido, resolveram terminar com a festa. Diz-se que
os bichos brigaram, náo sei por que foi. O bicho que estava
sendo governador ("prefeito" da aldeia) era aquele passarinho
chamado lokrairé, um passarinho de pescofo branco, miúdo.
Ele falou para terminar a festa, aconse/.hando os bichos. Mas
no dia da festa os bichos brigaram, niio sei por que fol. Nao
sei se foi por causa de rapariga. Ah, diz-se que foi assim.
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Dois beija-flores (iunti) andavam na rua. Um menino, filho
do Kuventi - pássaro que gasta de arroz, mas nao é chupim
(curió, LOBO, 1963: p. 267, mas o nome kuven foi atribuído
ao corrupiiio, p. 68) - estava na porta, olhando, cha1nou
a miie dele e disse: "Mamiie, estes dois rapazes que vem passando, siio bonitos, de cabelo comprido, cabelo liso, mas sáo
muito feios, pretos, pretos, de perna fina, mas grossos no corpo!" Os beija-flores escutaram. Ficaram com vergonha e zangados. Passaram calados, escutando. E foram passando. E
já foram zangados. E foram aonde estava o governador ("prefeito"). Chegaram lá e falaram com ele, dizendo que um menino os xingara, dizendo que o cabe/o deles era bonito, mas
que eram pretos, de perna fina, com corpo grosso, mas fino
da cintura para baixo. O beija-flor falou: :'E assim eu estou
com muita vergonha, niio vou mais passar o dia aqui, vou
embora para minha casa, porque eu nao posso agüentar vergonha, porque uns cinco já me xingaram." E o lonkriii falou:
"NP,o, vocé nao. vai emb9ra, eu vou lá aconselhar, é que menino niio tem juízo ainda." E o beija-flor respondeu: "Nao,
nao, eu nao agüento mat,s mesmo nao." Mas pensou na sua
cabe9a: "Está bem, eu nap tenho nada com isso niio, eu vou
agüentar até o fim da bri~cadeira." Entao o beija-flor saiu e
falo u com o companheiro e saíram da vista do governador.
Aí caminharam, caminharam e chegaram noutra casa e o beija-flor falou co1n o compa:nheiro: "Vamos ver, como é que nós
vamos ficar? Eu estou assim com essa conversa, eu estou
muito zangado, eu vou embora, se vocé quiser ficar, fique." O
companheiro respondeu: Nao, eu também nao vou ficar niio.
Xingaram nós dois e nós somos do mesmo tipo; eu nao vou
agüentar niio. Se quiser ir, nós vamos embora logo." E eles
combinaram e saíram para ir embora mesmo. Ai saíram,
foram indo, foram indo e foram ficar mais longe. Aí eles pararam. E o beija-flor falou como companheiro: "Como é que
nós vamos fazer? Nós vamos deixar essa xingafao perdida?
Vamos receber essa nossa xingafiio. Vamos fazer um servi~o
bem jeito." Aí foram ficar lá na fonte, na passagem. Ficaram esperando até que o pai do Kuventi (o pai do menino)
veio chegando. Quando e_le chegou, os beija-flores o pegaram e o seguraram mesmo dentro d' água até que mataram o
pai do Kuventi afogado. Ele morreu e o deixaram mesmo
dentro do riacho e foram embora. En tao o pai de witl, o
caitetu (kroré), zangou-se também: deu fé que /ora morto o
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pai do menino. Ele se zangou e levou sua filha, a wlti', para
o pátio. E falou para o povo: "Pronto, agora eu niio vou terminar esta arruma9ao (festa, rito), porque esse negócio me
atrapalhou e eu nao vou terminar a festa da minha 1nenina.
Vai-se acabar no meio. Eu niio tenho respeito nenhum. Eu
chamei vocés para estarem aqui amigavelmente, nao era para
ficar desse jeito; assim eu niio termino a festa, eu vou parar."
A í o caitetu apanhou cinza e sujou a menina dele. E ai parou
a festa, sem terminar. Nao teve jeito, parou mesmo, sem terminar. Todos os pássaros, todos os bichos se espalharam, sem
terminar a festa. Diz-se que a mae do Kuventi (mulher do que
morreu) . .. Os Kuventi combinaram. Todos os Kuventi combinaram de fazer borduna, flecha, arco. Acabaram de fazer
essas coisas e foram atrás dos beija-flores. Todos os Kuventi
ajuntaram e combinaram para ir brigar com os beija-flores.
E f oram atrás dos beija-flores para brigar. Chegaram a aldeia dos beija-flores ·e- atacaram. E estavam brigando com
os beija-flores, matando-se de flecha e de borduna. Mas os
Kuventi nao mataram muitos beija-flores nao. Os beija-flores
é que esta.vam n1atando Kuventi demais. Morreu um bocado
de Kuventi e de beija-flor, nada. Entiio os Kuventi niio agüentaram e se largaram. Aí acabou a briga. Aí acabou e nao
tem mais arruma~ao (festa, rito) de nada e os bichos se espalharam todos.

Há algumas informa~óes complementares. Dizem os Krahó
que até boje os caitetus tem urna mancha branca. no p~s.~o~o,. que
lembra a cinza que o pai caitetu passou na sua fdha Wl~l. E i~te
ressante notar que esse episódio mítico pode se repetir na vida
real. Esteves, por exemplo, me contou que a mae da mae (se nao
me engano) do menino Khetpéi, que era wi'ti' das mulheres da
aldeia do Posto, esfregou-lhe cinza na pra~a, alegando que as
mulheres nao estavam respeitando a casa de w'itL Mas o povo
foi logo buscar água para lavar o menino e ele continuou ~ ser
w'it'i. Um informante, em 1971, me disse que o w'ifi dos bichos
sem asa (pri"repar) era o kroré ( caitetu) e que o wi'ti' dos bichos
co1n asas (pfireyara) era · o waka'proti ( tie-sangue, LOBO, 1963:
p. 229). Urna informa~ao vaga tomada em 1967 faz alus~o a u~
outro mito da festa dos bichos, em que a w'iti' é urna menina penquito, e a festa acaba porque ela é seduzida pelo iokrairé (o
io' kriiiti, segundo urna informa~ao, é o ch~Pª?).
.
.
O segundo mito me foi contado pelo indio Mess1as, na a~deia
do Posto, em 13 de novembro de 1963 e passo a _transcreve-lo:
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Pedwo foi a rofa. Seu filho estava com o olho doente.
A miíe (mulher de Pedwo) reparou o olho, pos-lhe remédio
e falou: "Eh, voce está tendo relafoes sexuais com outra e
eu estou zangada com vocé!" E acrescentou: "Faz comigo
mesmo!" E o filho fez (teve relafoes sexuais com a miie).
E depois os dois dormiram juntos; e o pénis dele estava na
vagina. Entiio Pedwo voltou. Reparou, calado. Apanhou penas e flechas para emplumar. E ficou do lado de fora calado.
Sua fil ha chegou com batatas e ele lhe falou: "Eu estou com
vergonha de tua miíe, que está deitada junto com teu irmiio;
eu estou com vergonha e niío quero entrar em casa." Entiio
sua mu/her levantou e saiu para urinar e viu Pedwo, que estava na sombra. E lhe disse: "O que vocé está vendo, que
está aí jora?" Ele respondeu: "Niío, eu niío quero entrar, eu
niio vou Jalar com voce, eu estou com muita vergonha." De
tarde Pedwo saiu calado e niío disse nada para a filha dele.
Chegou a rora e imaginou: "O que é que eu vou virar? Eu
vou virar mandioca." Entao se transformou em mandioca.
Mas imaginou: "NO.o, nao quera nao, por que se eu viro mandioca, eles me arrancam, me rala1n, me poem na panela, me
esquentam, niío!" Pensou· e virou inhame. Mas depois imaginou: "Niío, assim me esquentam." Entiio imaginou e · virou
croatá (pertxo). Eh, era m,i-tito croatá! Mas imaginou: ''Niio,
niío vou virar croatá niio, pois assim me rapam. Vou virar cavalo!" E virou cavalo. E estava aí na vereda comendo capim. Depois vieram suas tres filhas e perguntaram: "Eh,
cadé papai?" "NO.o sei, vamos ver o rastro." E a ·mais velha
disse: "Papai está lá. V amos virar cavalo!" Duas delas viraram, n1as · a mais nova estava levando en/eite de cuia pequena (kradré, pequena cuia de cabafa) e niio virou nadinha.
Esta mais nova continuou andando com o pai, que tinha virado cavalo, e com as irmas, que tinham virado éguas. Andaram, e Autxetpi"ruré, que é índio mesmo, estava pegando
peixe com timbó. O pai e as filhas viraram índio de novo.
Esconderam-se numa moita e só Pedwo se transformou em
Tépkriti (martim-pescador, LOBO, 1963: p. 148-49), e apanhou peixe. Autxetp'iruré percebeu: "Ah, Tépkriti, voce está
pegando meu peixe!" As /ilhas quiseram peixe também e
viraram T épkriti também, menos a cafula, que estava com
en/eite e niio virou. A mais velha virou Tépkriti e apanhou
peixe. A outra virou Tépkriti e apanhou peixe. A cafula
niio virou nadinha e ela mesmo foi apanhar peixe. Mas
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Autxetp'iruré viu a cafula e saiu: "Ah, vor:é está pegando
nieu peixe!" E lhe perguntou: "O que vocé está fazendo por
aqui?" "Eu niio estou fazendo nada aqui." E A utxetp'iruré
perguntou a Pedw_o: "Eh, como é que vocé fez para estar
pintado assim?" E ele mentiu: "Nós fazemos moquia (kia,
camadas de pedras quentes entre as quais se assa o paparuto ),
depois nos pomos em cima e saímos assim pintado." "Entiío
fafa moquia que eu quero me pintar também~" E Pedwo
mandou as filhas fazerem moquia (kia). Fizeram moquia e
puseram .Autxetpi'ruré dentro, e puseram peixes também. Cobriram com palha e puseram terra por cima. E correram. Mas a
cafula se esqueceu do kradré ( cuia pequena) e voltou para bus-.
car. E pensou: "Deixe-me tirar peixe (da moquia) para comer
por aí." E comefou a mexer na r,noquia. E Autxetpi'ruré perguntou: "Como é, será que já estou pintado?" "Nii.o, vocé
está pintado só em parte, falta muito." E Autxetpi'ruré baixou
a cabefa de novo no ,moquém e ficou esperando. E Pedwo
e as filhas correram na ·vereda. E Pedwo pedfu ao buriti
para se abaixar para ele e suas filhas sentarem no seu olho
e se esconderem de Autxetp'iruré. Autxetpi"ruré ficou deitado
bastante tempo, depois se levantou, procurou o pessoal, seguiu
o rastro e veio xingando. Veio até ao pé do buriti e procurou
em volta do mesmo e niio achou mais rastro. A cafula cuspiu
lá de cima e o cuspe caiu na água e A utxetpi'ruré viu. Ele entiío perguntou a· Pedwo: "Como foi que vocé subiu aí?" "Eu
tirei embira de olho de buriti, amarramos no brafo e viemos
para o olho." "Entii.o faz assim para eu subir." Pedwo emendou (/ita de) o olho do buriti e jogou para baixo. Autxetpi"ruré
pegou o olho de buriti e amarrou. E Pedwo o puxou até pertinho. Mas a filha mais velha falou: "Nao, vamos cortar, para
ele cair e morrer." Entiio cortaram a corda e Autxetplruré
veio caindo, mas pensou: "Niio, eu vou virar outra coisa." Ai
virou caranguejo (paitxotxo ou pairé). E Pedwo disse ao buriti: "Abaixe, abaixe!" E ele abaixou. Pedwo desceu e virou
veado, suas fil has também viraram - veado fémea. A cafula ficou sozinha no _chiío. E ficou andando sozinha na chapada. E chegou a fonte dos Piegré (seriemas). Era urna aldeia de seriemas. Um pai Piegré n:zandou o filho apanhar água.
A cafula estava escondida numa moita. Ela cuspiu - pfu, ·
pfu, pfu - e a caba{:a do menino se qu.ebrou. O menino voltou para o pai, chorando, com medo que esse lhe batesse.
Piegré pos banana verde no borralho e depois pisou-a no piliio.
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O filho do Piegré falou com o pai: "I>e-me barlpna que eu
lhe conto um caso bom para voce." Ós outros piegré disseram: "Dé-lhe banana, para ele contar o caso para nós!" O
pai deu. Entao o filho disse: "Ah, voce já me deu banana,
e eu vou comer, e nao há nada para contar para vocés." Entiio o pai lhe tomou a banana. E o filho chorou e disse: "Nao,
me dá, eu vi uma mor;a lá!" E o filho do Piegré contou: "Eu
vi mor;a lá; está atrás da ..moita." Entao os Piegré foram todos
para a fonte, reparar. A mor;a .estava atrás da moita. Eles
a viram e a pegaram. Os Piegré estavam com vontade de
ter relar;oes sexuais com a mor;a. E copularam até matá-la.
lntroduziam em toda parte: no sovaco, no olho, no nariz,
na boca, 'na orelha. A mor;a morreu por causa da zoada dos
que a violentavam. Cansou até morrer. · Entiio os Piegré
combinaram e tiraram a vulva da mor;a e a cada um tocou
um pedacinh9. A marraram com embira os pedacinhos e cada
pedacinho virou urna mulher índia.
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Tomei urna outra versao desse mito do índio Basílio, da
aldeia do Posto, em 24 de janeiro de 1965. Trata-se de urna
versao bem semelhante a primeira, com alguns detalhes importantes. Vou-me restringir ·a eles. Pedwo abandona sua casa porque
nao quería morar com "cachorros", assim se referindo a esposa
e ao filho incestuosos. Urna vez que suas duas filhas mais velhas
se transformaram em éguas, Pedw6, transformado em cavalo, deflorou-as. Autxetplruré era um peba com uro penis compridíssimo, que enrolava em torno da cintura e do pescoc;o. Este ser
gostou da pintura de corpo da filha cac;ula (nao da de seu pai,
como diz a outra versao). A "água" dos testículos e do penis
de Autxetplruré esfriaram as pedras aquecidas sobre as quais se
colocou. Ao cair do buriti, Autxetplruré se transforma em paiti,
que é o "companheiro" do caranguejo-d'água. Depois do episódio
do buriti, Pedwo e su as fil has mais velhas se transformam em ve ados campeiros e depois em emas; e o pai continua a ter rela~es
sexuais com elas. Quando a cac;ula chega junto a aldeia das seriemas, nao fica atrás de urna moita, mas no alto de urna árvore.
A morte da mo9a é atribuída a catinga (dos animais). Finalmente,
cada seriema macho colocou uro pedacinho do sexo da moc;a numa
forquilha. As forquilhas estavam colocadas em círculo. Saíram
para cac;ar e, quando voltaram, cada pedacinho estava transformado numa mulher e cada mulher estava fazendo sua casa. O
pedac;o de sexo que tinha ficado com aquele que mais tinha aper-
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tado a moc;a nao havia se transformado. Ele entao molhou-o e
foi embora. Quando voltou, o pedacinho já se tinha transformado
em mulher. Os filhos desses seriemas machos coro essas mulheres
nasceram seriemas.
Também Pedro Penó me disse que Autxetp"iruré tinha o penis
do tamanho de um brac;o e andava com ele enrolado na cintura.
Urna informac;ao, provavelmente de Marcao, diz que o termo
Autxetp"iruré é urna contrac;ao de Autxetiap"iruré e quer dizer rabo
(iapiruré) de tatupeba (autxet). Como "rabo" (iap1) está no
diminutivo, o nome desse ser parece inverter um de seus atributos,
que era a posse de um longo penis. Diniz, ao invés de se referir
a urna pequen a cuia ( kradré), diz que a filha cac;ula levava um
pente ( koi'rere); se abandonasse o pente, conseguiria transformar-se em animal ; seu pai e suas irmas aconselhavam-na a faze-lo,
mas ela nao o abandonava. Varela também afirmou que o pente
impedía a transformac;ao. Quando lhe perguntei o motivo, respondeu-me que cavalo nao leva enfeite. Varela acha que esse
mito é um daqueles (juntamente com o do Sol e Lua e o de Adao
e Eva) que explica a origem do hornero.
Ora, o rito da investidura de wi'ti" comec;a justamente com a
erec;ao de um mastro no centro da aldeia com seu topo guarnecido
de peda~os de carne. A associac;ao com o mito que acabei de
narrar é imediata. Mas há algumas diferenc;as entre esse mastro
e os das seriemas: o mastro do rito é um só, mas os das seriemas
sao muitos; no rito, ele fica no pátio, enquanto no mito, ficam
na periferia, urna vez que formavam um círculo; no rito, sao
muitos pedac;os de carne num só mastro, enquanto no mito há um
pedac;o de vulva em cada mastro. Os homens vem correnc.to para
fincar o mastro no pátio, mas as mulheres procuram tomar a carne
que está sobre ele; assim, ternos um grande número de femeas
em torno do mastro, enquanto no mito há urna multidao de machos em torno da árvore ero que se esconde a mo~a. No rito, cada
mulher toma um pedac;o de carne de cac;a para cozinhar; no
mito, cada macho toma um pedacinho do sexo da moc;a para
ter com quem copular e quem cozinhe para ele. ~ interessante que
o hornero que representa . a seriema, nesse rito, entrega seu pedac;o de carne as mulheres, sem resistir, o inesmo fazendo o que
representa o guará. Isso coloca esses personagens numa relac;ao de solidariedade com as mulheres que atacam o mastro. E
mostra também que há algo ero comum entre o guará e a seriema.
De fato, ambos estao associados a um mastro: as seriemas no
mito levantam mastros onde estao os pedac;os de vulva da mo~a,
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o guará no rito abre o buraco onde se finca o mastro com carne
de cac;a.
Mas antes de levar mais longe as relac;oes do guará com a
seriema, convém procurar o que há de comum entre ela e mais
dois personagens que representam aves no rito: Kukei e Pi'piré.
Apesar de ter sido identificado com o corujao e com a coruja-diurna (LoBo, 1963: p. 76-77), o primeiro personagem tem o
nome da grande coruja degoladora do mito de Akrei e Kenkuna
(cap. V, 2 . O). O herói Akrei, depois de ter sido. degolado por
ela, tem sua cabec;a colocada num galho de pau. Segundo a versao
de Harald Schultz (1950: p. 102) Kenkuna coloca a cabec;a do
irmao numa forquilha, dizendo-lhe antes: "Pica aí, se voce querendo virar num arapuá, voce vira!" Assim, pois, o ato da grande
coruja leva a urna .transformac;ao da cabec;a do ' herói em abelhas.
Ora, do mesmo modo sao as seriemas que no último mito apresentado transformam. os pedacinhos de vulva da moc;a em mulheres,
colocando-os em forquilhas. Tanto a grande coruja como a seriema, por conseguinte, tero a qualidade de transformar. Como
pi'piré ( caboré) é urna espécie de coruja, deve se identificar também com Kukei. Ora, dos oito grupos rituais que participam do
Khetwaye, um deles tem o~ nome de Pa ou Paré, estando nas minhas anotac;oes registrado sob um ou outro desses termos, o que
indica que nao se refere a urna só espécie de coruja, mas as corujas em geral. Por conseguinte, os personagens Piegré ( Seriema),
Kukei (Corujao, coruja-diurna ou grande coruja mítica) e Pi'pire
(Cabaré) se identificam com esse grupo. J á procurei isolar as
características de quatro dos grupos do Khetwaye e vimos que
cada um deles se relaciona por oposic;ao e semelhanc;a a um grupo
contíguo: Txon e Autxet, Hek e Khedré. Nao poderia, por sua
vez, o grupo Pa se relacionar com o grupo Txó, que lhe é contíguo,
ainda que de metade diferente? Em minhas anotac;oes, este grupo
aparece ora como Txó, ora como Txóré (diminutivo de Txó),
significando "raposa". Ora, urna antiga ir\formac;ao de Pedro Peno
diz que quando os Txóré sao pequenos, cortam toras pequenas;
quando sao guarás, cortam toras grandes. O informante, pois, faz
urna identificac;ao de raposa com guará. Parece haver, por conseguinte, urna relac;ao entre o grupo Pa e o Txó.
O personagem Piegré, tanto no rito de investidura,. como no
de abdicac;ao de w"it"i, a tarde, sai do pátio, indo até a casa de
w"itl. Quando chega perta de w"ifi, o cantico cessa e todos se dispersam. Levando-se em considerac;ao o fato de que a seriema
tem o poder de transformar, seria o caso de se perguntar se esse
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ato nao é aquele que transforma urna moc;a qualquer em witi
ou que transforma a wifi numa moc;a qualquer. Mas que representa
o ato do Piegré se aproximar com seu bico de madeira até perta
de wit'i.: significa que está matando w"it"i? Ou que vai manter relac;oes sexuais com wl.t'i? Se representa urna dessas coisas, nao deveria ocorrer apenas no rito de abdicac;ao de wl.t"i, quando este
ou esta deixa essa dignidade e pode ter relac;oes sexuais? Por que
o ato do Piegré se realiza também na investidura? Mas, para entender esse ato ritual, talvez seja bom examinar seu equivalente
mítico: a violentac;ao da moc;a pelas seriemas. Essa violentac;ao
gera o estabelecimento de urna nova ordem. De fato, o herói
Pedwo sai de casa porque sua mulher mantinha relac;oes sexuais
com seu filho; ao se transformar em -cavalo e outros animais, ele
próprio passa a ter relac;oes sexuais com suas filhas. N esS'a situac;ao, os homens estavam com um excesso de mulheres, urna vez
que mantinham relac;oes sexuais tanto com as permitidas como
com as proibidas. Na aldeia das seriemas dava-se o contrário.
Embora o texto do mito nao o diga explícitamente, só havia machos, pois so a indivíduos desse sexo o mito faz referencia; além
disso a violentac;ao da moc;a, da maneira como foi feíta, dá a entender que há muito tempo nao tinham mulheres. Na aldeia das
seriemas, além da falta de mulheres, o sistema de parentesco também nao funcionava corretamente: os consangüíneos se comportavam como afins; nao que tivessem relac;oes sexuais entre si, como
no caso da familia de Pedwo, mas eram relac;oes de agressao e de
troca. Assim, o menino tinha medo que seu pai lhe batesse, quando os costumes Krahó reprovam esse ato; além disso, as relac;oes
entre pai e filho eram de troca: o menino pede banana em troca
de urna informac;ao. A morte da moc;a dá a cada seriema urna
mulher, modificando, provavelmente, essa situac;ao. Mas quem era
essa moc;a? Ela estava pintada e trazia urna pequena cuia ou um
pente. Ora, essa pequena cuia ou p'ente eram objeto~ rituais: possivelmente ela fosse urna moc;a associada a um grupo de jovens em
reclusao, · ou a urna metade. Neste caso, ela desempenhava um
papel semelhante ao de wl.ti", urna vez que em sua casa deveriam
se reunir e receber alimentos os membros do grupo a que estivesse associada. Assim, a morte de urna mo~a semelhante a w'iti
estabelece urna nova ordem na aldeia das seriemas. A presenc;a
do Piegré tanto na investidura como na abdica~ao de wifi se deve
fato de que tanto urna como outra sao necessárias a
talvez
ordem. De fato, a investidura de wl.ti constituí urna maneira de
dar a um determinado grupo (homens adultos,. mulJ¡eres ou me-
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ninos) um lugar onde recebem alimento e estabelecem rela~óes
amistosas, e onde mantero rela~oes como que de parentesco consangüíneo com os moradores da casa. Mas a abdica~ao de wlü também é necessária a ordem na aldeia, pois o jovem ou a jovem
investido nessa dignidade precisa também estabelecer rela~oes de
afinidade e outras casas da aldeia necessitam serem destacadas
com essa dignidade.
No rito de abdica~ao de wifi notei que os indivíduos que consti~uíam as duas filas <liante da casa de wU'i no momento em que
P1egré avan~ava para ela estavam com longas varas no sentido
vertical; é provável que tais varas representassem os postes em
que foram colocados os peda':;OS do sexo da mo~a no mito.
Convém notar que o Piegré traz na mao urna vara de madeira que imita a cabe~a da seriema. O mesmo ocorre no rito de
Tépyarkwa, em que Kapri tem na mao uma vara com a forma
da c.abe':;a da gar~a. Piegré estabelece a paz na aldeia, investindo
um 1ovem na dignidade de wit'i ou destituindo-o dela. Kapri faz
~essar a luta entre Lontras e Peixes. Há assim também urna identifica~ao entre seriema e gar~a.
No rito da abdica~ao d.e wlli tem urna parte importante os
persona~ens denominados Rópti. l\l a noite anterior a abdica~ao,
os. Rópti ( On~as) dao a vol ta pelo caminho circular' imitando
gritos de aves. Por outro lado, na pra~a outros homens imitam
. animais mamíferos. Assim, ternos aves e mais a on~a na periferia
da aldeia e os mamíferos no centro. Mas os Rópti cantavam segurando varas no sentido horizontal, da mesma maneira como fazem os estranhos a aldeia e os "amigos formais" dos Pembkahek,
quando defendem a casa <lestes. Estariam eles tentando de ter urna
invasao do pátio pelas mulheres? E· por que essa associa~ao da
on':;a com o socó, o jacu e a galinha-d'água (saracura)? Se os
Rópti parecem defender o pátio de noite, pondo-se do lado dos
mamíferos, no dia seguinte, de manha, colocam-se nítidamente do
lado da periferia, quando fazem a entrega do akhokhré aqueles
que estao no pátio. Fsse comportamento dos Rópti é muito semelhante ~o dos Hek, no Khetwaye, quando entregam um arbusto
esgalhado aos que estao no pátio.
O rito de w'iti sem dúvida acentua as rela~oes entre os indivíduos dos dois sexos. No início do rito há disputa entre homens
e mulheres em torno do wati, o "pau-de-carne". No mito de Pedwo
ternos aqueles que dispunham de um excesso de mulheres e aqueles
que nao dispunham de mulher. Ainda no rito de witz sabemos que
o indivíduo escolhido para essa dignidade é sempre do sexo oposto
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ao daqueles do grupo que o escolhe. O mito de Pedwo ainda op5e
um ser de um longo penis a uma mo~a cuja vulva acaba por ser
~ultiplicada em muitas mullieres. Ora, no plano da aldeia a oposi':rªº entre homens e mullieres está representada pela oposi~ao entre
centro e pe~eri~, o priineiro dos homens e a segunda das mulheres. A assoc1a':;ao das casas com as mulheres está nítida no mito
de Pedwo, quando as seriemas colocam as forquilhas em círculo.
Se o centro é dos homens, o rito também os identifica com os
mamíferos, havendo alguns indícios de que as aves estao na· periferia, o que identifica as mullieres com elas. A on~a, representada
pelos personagens Rópti, parece se. identificar com os homens a
noite e com as .mulheres. ao amanhecer, urna vez que parece primeiro
defender o pátio e depo1s oferecer um qbjeto aos que estao no pátio
num ato semelhante ao dos Hek. Talvez se possa esclarecer um
pouco o comportamento dos Rópti se eu transcrever o mito do
fogo, como me foi contado por Pedro Peno, em 25 de outubro de
1963, onc,le a on~a é o principal protagonista:

R6pti é que tinha fogo. Mehim (índio) antigo nao tinha
fogo. Comia carne crua seca no sol. Um deles saiu com o
~un':_ado, pois vira um buraco de arara. O cunhado (impüye,·
zrmao da esposa) era novinho. Levou o cunhado, cortou um
Pª!' comprido, fez escada, encostou na pedra e o impüye subiu
ate entrar no buraco. A vanfOU para a arara, mas ela estava
brava, querendo bicar, nao se deixando pegar. E ele mostrou
a cara lá de cima, dizendo: "Oh, ipiayoye (marido da irma),
essa arara está brava, eu nao pego nao, está querendo bicar!"
O outro respondeu: "Tira!" E ele entrou outra vez mas a
arara nao deixava. E ele saiu: "Oh, eu nao tiro nao ~la quer
bicar!" ."F~fª um ganchinho, puxe o pesco~o dela e jogue-a
para bazxo. Mas a arara quebrou o ganchinho. Ele saiu de
novo: "Eu náo pego nao, ela está brava." "Se voce nao pega
voce. náo desee mais." E1ttáo ele entrou outra vez, pelejou:
pele¡ou. "Nao, eu náo pego nao." ·"Pois agora voce fica aí."
E o cunhado empurrou a escada. O outro ficou chorando·
"Oh ipiayoye, volte, levante a escada, eu quero descer!" O
outro foi embora e nao contou nada enema mulher dele perguntou pelo irmao. O rapaz ficou lá passando fome, sede.
A arara velha vinha trazer comida para as novas, trazia buriti e via o rapaz e aí voltava; mas a arara velha amansou e
as novas também. A arara, quando já eslava bem mansa trazia
buriti e ele comia. Eram dois casais. E ele ficou agüe~tando.
Já estava lá cerca de dois meses. Entao R6pti saiu para ca~ar:
1
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"Agora eu vou cafar", disse para a mulher, "pois a carne que
temos aqui já está acabando." E a onfa saiu e foi beirando
o mato até chegar ao pé da serra. O rapaz pos a cabefa de
fora. Rópti, que reparava só o chiio, viu-lhe a sombra e pegou-lhe a sombra da cabefa, olhou suas miios e niio havia
nada. O rapaz pós a cabe fa para fora de novo e Rópti fez
a mesma coisa e pensou: "Niio, isso aí é em cima." Aí olhou
· para cima e ficou olhando até que o rapaz pos a cara de fora.
Entiio falou com ele: "Quem é vocé?" "Sou eu." "Co1no vocé
ficou assim?" "O ipiayoye me trouxe para tirar arara, ela
estava brava, niio me deixava pegá-la; e ele se zangou comigo
e derrubou a escada; e eu fiquei aqui passando fome e sede."
E Rópti falo u: "Bom, eu niio levanto a escada para vocé descer, mas vocé escapole daí que eu aparo v9cé." "Niio, talvez
vocé vá me comer." "Niio, eu niio te como niio; cadé essa
arara, está aí?" "Está, está mansa." "Entiio empurra uma arara
para mim." · Ele pegou uma arara e jogou. A onfa comeu.
Ele pegou outra, jogou-a e Rópti comeu. Quando acabou de
comer, disse: "Agora vocé escapole daí que eu aparo." "Niio,
estou com medo, vocé vai me comer." "Niio, eu já comi arara."
"Como eu posso escapulir?" "Vocé feche os olhos e escapula,
porque vocé niio cai no chiio, eu aparo." O rapaz fechou os
olhos e se jogou. Rópti o aparou e o pos no chiio. A cabefa
dele estava com excrementos de arara. Ele disse para a onfa:
"Oh, meu tio, eu estou com muita sede, com fome." "Vamos
embora, para o brejo." Levou-o para o brejo. Lá o rapaz
bebeu, bebeu, descansou, lavou a pele, o cabelo, limpou-se
todo. Entiio Rópti o levou para o rancho: "Agora vamos embora para ver sua tia." Chegando lá, disse a mulher: "Olhe,
é nosso sobrinho!" E contou-lhe a história. A mulher só fez
escutar. Ela falou: "Vamos comer esse menino." "Niio, niio
vamos comer niio,· este nao é bicho niio, vamos criá-lo." Entáo
se passaram uns cinco dias e Rópti falou coma mu/her: "Olhe,
fique com o sobrinho, que eu vou cafar." Saiu. Quando ia
longe, a mulher disse: "Vem cá, meu sobrinho, quero pegar
um piolho em vocé." Ele veio. Ela cafou piolho e mostrou
as unhas para o rapaz: "Olhe, sobrinho, com essas unhas eu
rasgo e com esses dentes eu te como." Ele gritou e saiu correndo atrás de Rópti, que alcanfou lá longe. E contou para
ele. Rópti respondeu: "Niio, vamos para a casa." Voltou
com ele e chegou. Falou com a mulher: "Eu niio disse para
náo fazér nada ao sobrinho; deixa ficar, fique conversando
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com ele. Eu saio sempre e vocé fica em casa sozinha; é ruim,·
e agora eu achei nosso sobrinho para vocé conversar com ele."
A mulher disse: "Náo, eu estou brincando com ele." Aí ele
saiu de novo. Estava longe. Ela tornou a fazer. O rapaz correu de novo. Rópti voltou outra vez com ele. Já era meio-dia. Entiio niio foi mais cafar, pois já estava tarde: "Niio
vou mais niio; vamos dormir com fome." A mulher lhe disse:
"Niio, pode ir pegar algum bichinho para comermos, eu estou
brincando." "Niio, mas um menino desses tem medo: niio fafa
isso; niio judie!" E ele foi embora outra vez e ela fez a mesma
coisa. E Rópti pegou só um tatupeba. Chegou, fez moquém,
enterrou o peba (no moquém) e comeram. O peba niio deu
para nada. Dormiram. Amanheceu e ele foi outra vez. "Niio
mexa com nosso sobrinho. Eu quero pegar um bichf) grande
para nós comermos." A mulher respondeu: "Niio, eu agora
niio mexo mais niio." Ele foi. Quando já estava longe, ela
mostrou outra vez ur.ilJ.as e dentes. O rapaz correu de novo
atrás de Rópti até alcanfá-lo. Agora ele se zangou, porque
o estavam empatando. Foi apanhar flechas, endireitou-as no
fogo, emplumou-as, fez arquinho e disse ao sobrinho: "Agora,
ituaré (sobrinho), quando eu deixá-lo, se sua tia fizer medo,
vocé pode flechar a miio dela e correr, pois a morada de seu
povo é bem ali. É só atravessar o morro ali e o riacho. Ela
niio pega, porque já está grávida. Porque ela me empatou
a CQfada." Falou com a mulher: "Niio mexa com nosso sobrinho, deixe-me ir a cafada." O rapaz ficou. Rópti foi embora. Aí a mulher zangou com o menino: "Olhe, ituaré, repare minhas unhas." O rapaz apanhou flechinha e a flechou
no meio da miio; e flechou a outra miio e correu. Foi embora,
correu, correu. E chegou a aldeia. O menino ficou aí até avisar
ao pai: "Agora voces viio buscar o fogo; há um pau grande e já
está curto. Nós comemos carne crua." Avisaram ao pai e
foram. Pegaram o fogo e foram embora e a onfa ficou gritando: "Oh, quebrem uma brasinha para mim." E carregaram o fogo de Rópti. Foi ai que os Krahó aprenderam a
f azer fogo. Por causa de Rópti.

No dia 25 de setembro de 1963, José Pinto, da aldeia do
Posto, me deu urna versáo bem semelhante. No final do mito ·diz
que os rapazes da aldeia -que corriam bem foram apanhar o fogo.
Foram matando bichinhos de pena, ratinhos, pelo caminho e levaram. Chegando a casa da onc;a, entregaram-lhe .. esses animais
cacados dizendo-lhe: "Olhe. minha tia, o teu comer!" E carrega-
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ram o fogo. A onc;a pedia: "Oh meu sobrinho, tire urna brasa para
mim!" Ainda essa versao conta que, depois do menino ter-se jogado do ninho das araras, a onc;a passou com ele numa fonte, mas
nao o deixou beber porq~e a água fedia e era de urubu. Passaram
por outra fonte e ela nao o deixou beber porque a água nao era
de gente. Finalmente chegaram a um lugar onde havia água boa.
Davi, numa outra vez me contou que passaram primeiro pela água
da raposa, pela água do passarinho (nao disse qual) e pela água
da anta; nao pararam porque todas fediam. Finalmente chegaram
a urna água limpa.
No rito da abdicac;áo de w1ti', os Rópti levam o akhokhré para
o pátio, partindo da casa de wlti'. Esse objeto é constituído de
urna velha tora de corrida com urna cavidade suja de carvao. Essa
parte do rito sugere fortemente a entrega do fqgo pela onc;a; no
rito ela o entrega aos que representam animais mamíferos, a cac;a
predileta dos Krahó; no mito, os homens roubam o fogo. Seria
possível dizer entáo que, a noite, quando os Rópti cantam no
caminho circular, defendem o pátio, isto é, os mamíferos ou os
homens, como no mito onc;a-marido proteje o menino, que na
verdade é urna cac;a poupada. No dia seguinte, quando os Rópti
entregam o akhokhré aos homens que estáo no pátio, representam
a passagem da posse do fogo para aqueles que até entáo eram cac;a
e talvez aí se ponham na posic;ao da onc;a-esposa, que é a que
provavelmente, no mito, assiste ao roubo do fogo sem nada poder
fazer, pois, estando prenhe, nao podía correr. Isso acentua a identificac;ao da onc;a-femea com os Hek ( Gavióes), que correm pouco.
E interessante notar que o desejo que tinha a onc;a-femea no
mito de devorar o menino é comparável a avidez por carne demonstrada pelas mulheres no rito de investidura de wi't'i, ao tentarem derrubar o wati.
Essas últimas considerac;oes nos sugerem que a seqüencia formada pelo rito de investidura e o rito de abdicac;ao de w'it'i também
correspondem ao mito da origem do fogo: a avidez por ~ame no
primeiro e a entrega do fogo no segundo. Isso nos leva a imaginar
que é bem possível que o menino ou a menina w'it'i, durante seu
período de permanencia nessa dignidade, represente o menino herói
do mito na casa da onc;a. Além disso, a divergencia de opiniáo
entre a onc;a-marido e a onc;a-esposa quanto ao destino do menino
pode muito bem corresponder aos conflitos que devem ser vividos
pelos moradores da casa de wi't'i: este, ao invés de ser um indivíduo
que traz alimento para a casa em que mora, é motivo para o consumo desse alimento por pessoas que náo sao moradores da casa
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Se essas correspondencias entre mito e rito estao corretas, os
homens representariam, como cac;adores que voltam com carne, a
onc;a-marido no rito de investidura, e, como mamíferos, representariam a própria cac;a no rito de abdicac;áo de w1t'i. Sao cac;adores
que trazem carne crua ·no primeiro e cac;a. que. recebe o fogo no
segundo. Por conseguinte, assim como na periferia estao as mulheres ávidas de carne e identificadas com os Rópti que dao o fogo,
no centro ficam os homens, que podem ser cac;adores ou cac;a.
Talvez, entao, seja possível compreender porque a wzti' no
primeiro dos mitos narrados neste capítulo é a filha do caitetu.
A carne de caitetu é muito aprecia.d a pelos Krahó. Mas para os
parentes de w'it'i essa crianc;a é como urna cac;a que nao pode ser
consumida, e sim que aumenta o consumo, tal como o menino na
toca das onc;as.
·
Em suma, assim como a comparac;ao do menino ou da menina w"it'i com a heroína do mito de Pedwo mostra como essa instituic;ao de wi"t'i tem algo a ver com a ordenac;ao das relac;oes sexuais.
a sua equiparac;áo ao .herói do mito da origem do fogo, mostra,
por sua vez, que terri algo a ver com as ordenac;óes alimentares.
Ou seja, as relac;óes entre os homens e mulheres de urna aldeia
envolvem alimentos e sexo, cuja distribuic;ao é regulamentada. Esse
regulamento é essencial para que a vida dentro da aldeia decorra
em ordem. Entretanto, a fim de reforc;ar ainda mais essa ordem,
existe a instituic;ao da casa de wi"t'i. Com a finalidade de aumentar
a solidariedade entre os habitantes da aldeia, criando-lhes um lugar
onde todos possam se encontrar, o menino ou menina w'it'i nao
dá sexo para ninguém, mas tem de dar alimento para todos.

11 . O.

Rito da

rece~áo

de aldeias visitantes

Ainda que este rito nao tenha muitas relac;oes com os demais
ritos <leste capítulo, convém descreve-lo aqui porque a situa~ao
em que se realiza nos dá alguns elementos para melhor compreender o rito da aclama~ao do chefe honorário.
Cada aldeia Krahó costuma convidar as demais, ou algumas
delas para participar de alguns de seus ritos ck> ciclo anual ou
do encerramento dos ritos associados a inicia~ao. Quando se tr~ta
de algum desses longos ritos, a aldeia nao convidada a tomar parte
de seu encerramento se sente ofendida. A realizac;ao do convite
é bastante formal. Poucos dias antes da realizac;ao do rito (se
é um rito curto), ou do encerramento do rito (se é de longa durac;ao), a aldeia onde o mesmo se realiza envía um portador para

330

.

t

\

CAP. V -

RITOS LIGADOS

A INICJA<;AO

cada qual daquelas que deseja convidar. Este mensageiro nao somente deve fazer o convite em nome de sua aldeia, mas também
voltar junto com os convidados. Tive a oportunidade de assistir
a chegada dos convidados da aldeia de Boa U niao a aldeia do
Posto, no final de julho de 1967. Esteves havia sido o mensageiro
enviado a aldeia de Boa Uniao pa'r a convidar seus moradores a
participarem do rito do Perti. Por volta do meio-dia, no dia 28,
come<;ou-se a ouvir, na aldeia do Posto, ruídos qué indicavam a
aproxima<;ao dos convidados. !mediatamente José Aurélio foi para
o pátio, com sua filha menor ao colo, chamando os habitantes da
,aldeia para se reunirem no pátio. Pedro Penó, o chefe, nao estava,
pois tinha conduzido as mulheres para apanhar lima na propriedade de um morador civilizado próximo. Pouco a pouco os homens foram chegando ao pátio. Dois rapazes apanharam urna buzina (pedwo) na casa de Pedro Noleto; um outro tinha mais urna
buzina. Havia também um rapaz com um apito (pi°riakhe); e
come<;aram a tocár. Aqueles que esperavam os visitantes estavam
voltados para o ponto por onde iriam surgir. Como estes estivessem demorando, os homens da aldeia do Posto procuraram a sombra de uns pequizeiros, localizados próximo ao pátio, e que haviam sido poupados quando da constru<;ao da aldeia. Diziam entao
que os visitantes demoravam a aparecer porque estavam se pintando. Quando perceberam que voltavam a se aproximar, deixaram a sombra dos arbustos e voltaram ao pátio. Instrumentos de
sopro soavam de um e de outro lado. Finalmente os visitantes apareceram. A frente vinha urna fila de homens, um atrás do outro,
encabe<;ados por Esteves, o mensageiro da aldeia do Posto, imediatamente seguido por Ambrosinho, chefe da aldeia de Boa U niao.
Em seguida os demais homens. Vinham todos pintados,. com exce<;ao dos dois primeiros e talvez do terceiro. Este havia improvisado, para substituir os batoques auriculares de madeira, duas
rodas de folha de palmeira. Os homens da aldeia do Posto se
colocaram de tal modo que ficaram precedidos de urna fila, onde
predominavam os mais velhos, colocados ombro a ombro. Os homens de Boa Uniao se aproximaram e cumprimentaram os da
fila. As mulheres de Boa Uniao, que seguiam numa segunda coluna, tendo a frente a esposa de Ambrosinho, nao pararam para
cumpri~entar ninguém, atravessando o pátio e se dirigindo para
a casa de Pedro Peno ou de Davi. José Aurélio dirigía a recep<;ao
e conversou com Ambrosinho. Após isso, Ambrosinho ultrapassou
a fila e cumprimentou os demais homens e rapazes que estavam
atrás, chamando-os com termos de parentesco. Entao os visitantes
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se dirigiram para a casa de Davi. José Aurélio me informou que
eles iam para a casa de Davi porque era o mais rico e tinha gado.
Na verdade, o segmento residencial a que pertence a casa da mulher de Ambrosinho corresponde, na aldeia do Posto, ao segmento
residencial da esposa ·de Davi; e foi nessa casa mesmo que vi
Txlktxlk, filho de Ambrosinho e chefe honorário da aldeia do Posto, hospedado quando visitou esta aldeia.
Existe, pois, todo um rito de recep<;ao para os visitantes de
aldeias. Por ocasiao do encerramento do rito de Pembkahek, realizado na aldeia do Posto no final de 1962, vi a recep<;ao dos convidados da aldeia de Pedra Branca, realizado de maneira menos
formal. Também foi ouvido um instrumento sonoro do pessoal
que se aproximava. Esteves come<;o~ a gritar na pra<;a da aldeia,
reunindo os homens. O chefe Marcao, da aldeia visitante, nao
veio, entretanto, até a. pra<;a, arranchando-se .logo na casa de Pedro
Noleto, que corresponde ao mesmo segmento residencial que o de
slia esposa. Mas os demais. visitantes vieram cumprimentar os recepcionistas. Louren<;o, da aldeia do Pasto, no pátio, protegía-se
do sol com um feixe de folhas. Pedro Noleto, que tinha sido o
mensageiro da aldeia do Posto, nao veio conduzindo os convidados, tendo retornado alguns dias antes. Mas parece que a volta
dos mensageiros juntamente com os convidados faz parte das formalidades, urna vez que o informante Messias comentou que nao
sabia como os convidados iriam a aldeia do Posto, quando o mensagelro já havia retornado.
Em 1971 as rela<;oes entre a aldeia do Posto e a aldeia de
Cachoeira nao estavam muito boas. O chefe da primeira, Pedro
Penó, nao reconhecia plenamente o chefe da segunda, Diniz, dando
apoio ao antigo chefe Ambrosinho. Mesmo assim, a a!deia do
. Posto foi convidada para assistir ao encerramento do Khetwaye
em Cachoeira. Na manha do dia 20 de mar<;o de 1971, os habitantes da aldeia · do Posta entraram em Cachoeira, sendo aguardados pelos moradores desta no pátio. Como Pedro Penó havia
dito que nao iría comparecer, Diniz permaneceu em sua casa, nao
indo esperá-los no pátio. Entretanto, conforme a fila dos visitantes
se aproximava, notou-se que Pedro Penó estava entre eles, vindo
logo atrás de Luís Baú, o mensageiro da aldeia de Cachoeira,
que encabe<;ava a fila. Logo que se percebeu a presen<;a de Penó,
Diniz foi chamado insistentemente para comparecer ao pátio. Diniz ·
foi e trocou cumprimentos com Peno, f az~ndo-lhe recomenda<;óes
de que nao quería ouvir "fuxico" e de que, se houvesse qualquer
problema entre habitantes das duas aldeias, que ele fosse logo avi-
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sado. Penó, por sua vez, lhe disse que tinha vindo com poucos
aco~panhantes, porque urna grande parte dos moradores de sua
alde1a eram da Guarda Rural Indígena e estavam trabalhando.
As ~ulheres .visitantes se dirigiram diretamente para a casa de Ambros1nho, pa1 de Txlktxlk, chefe honorário da aldeia do Posto.
Os homens visitantes, depois de cumprimentarem os anfitrióes no
P.átio, tomaram ? caminho radial norte e, caminhando pelo caminho
circular no sentido dos ponteiros do relógio, visitaram rapidamente
todas as casas da alde1a, entrando em cada urna e cumpriment~nd<: seus moradores. Nessa ocasiao, Diniz me assegurou que a
duec;ao tomada pelos visitantes nao é padronizada: podem andar
tanto no senti~o dos ponteiros do relógio como no sentido aposto.
Informou-se a1nda que a ordem de entrada dos visitantes da aldeia
deve. ser a seguinte: primeiro o mensageiro da aJdeia anfitria; em
seguida o che~~ da aldeia visi~ante; depois os dois "prefeitos", sen.que o Kho1kateye pode vu na frente ou atrás do Harakateye,
1nd1feren~emente; em. seguida os demais homens, sem respeitar ordem de 1dade. Na fIla das mulheres, nao há ordem prevista.
Um mes depois, no dia 17 de abril de 1973 os moradores
de Cachoeira che~a~am em ~isi~a -:ª aldeia do Posto, ~onvidados que
estavam para ass1sttr ao Yotyop1 e ao rito de abdicac;ao de wi't'i.
P~d~o Pe~ó nao foi recebe-los, porque estava na roc;a. A chegada
fo1 as tres. horas da tarde. Mas no fim da mesma tarde já se
estava realizando urna reuniao entre os visitantes e os líderes da
aldeia visitada. E que Secundo, morador da aldeia dó Posto comentara brincando que o pessoal da aldeia de Cachoeira nao {inha
trazido as mulheres (de fato, o número de mulheres visitantes era
bem menor que o dos homens) e por isso seria bom des pachá-los
logo. Os moradores de Cachoeira, melindrados com isso ameac;avam ir embora, o que levou a reuniao do fim dessa tard~ e mais
urna reuni8o tres dias depois. Penó, que me informara sobre o
motivo .dessas reunióes, queixou-se também de que o pessoal de
c.a~hoeira costuma aumentar, fazendo grande um "fuxico" pequen1n1nho.
A entrada ritual dos visitantes na aldeia é tida em alta conta
pelos índios, a julgar pelos comentários que alguns urna vez me fizeram , a r~speito do co~portamento da aldeia de Serrinha, cujo
chefe e Luis Canuto. Basilio, da aldeia do Posto, me contava que
chamava o pessoal da aldeia de Luís Canuto de "caboclo tucano"
'
porque os tucanos dormem todos reunidos, mas quando acordam
se espalham para procurar alimento. Basílio estava fazendo urna
alusao ao contínuo período de penúria por que passam os índios
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de Serrinha, que os obriga a ficarem muito tempo longe da aldeia,
trabalhando ou pedindo entre os sertanejos, de modo que a aldeia
está quase sempre vazia. Davi, que escutava a gozac;ao, acrescentou que, quando a aldeia· de Serrinha é convidada pela do Pesto
para participar de algum rito, seus habitantes nao chegam todos
juntos, mas sim um pouco de cada vez. De fato, como quase sempre nao estao na sua aldeia, tem dificuldade em se reunirem para
entrarem juntos na aldeia anfitria.
Na descric;ao dos demais ritos, por várias vezes fiz referencia
as dádivas, sob a forma de alimentos, mic;angas, panos ou outros
objetos colocados pelos parentes consangüíneos sobre as cabec;as
das pessoas que estáo em evidencia no rito, e que os "prefeitos"
ou outros líderes recolhem e oferecem aos visitantes. Convém
acrescentar que tem direito a tais dádivas tanto aqueles visitantes
que entraram em grupo, ritualmente, na aldeia, como aqueles que
lá. estao por motivos outros que nao o rito, que vieram individualmente ou acompanhados de· uns poucos parentes ou companheiros.
Toda a vez que urna aldeia real.iza um grande rito, a tendencia
é convidar todas as demais. Mas outros motivos impóem limites
a esses convites. Nem sempre urna aldeia está em boas rela<;oes
com todas as outras e os sentimentos inamistosos fazem com que
urna ou outra aldeia sejam excluídas do convite. A falta de alimentos também pode ser um motivo. Em 1971, Secundo, da aldeia do Posto, me disse que queria muito que a aldeia de Cachoeira viesse, mas o problema é que havia fome e talvez o pessoal
da outra aldeia se retirasse antes que terminassem todos os ritos.
Acredito mesmo que nessa ocasiao a aldeia de Cachoeira só foi
convidada porque um dos ritos iria ser filmado e se queria aumentar o número de participantes. As rela~óes entre as duas aldeias nao estavam boas e isso provocou, durante a visita, as duas
já referidas reunióes.

12 . O.

Rito da

aclama~io

de chefe bonorário

Os chefes honorários recebem a mesma denomina~ao dos chef es de aldeia: pa?hi. Quando sao indivíduos. do sexo feminino ' sua
denomina~ao é equivalente a de esposa do chefe de aldeia: sadon
(derivado do portugues: "sinhá dona", "sá dona"). O chefe honorário, qualquer que seja o seu sexo, tanto pode ser um adulto
como um imaturo. Urna aldeia aclama como chefe honorário um
morador de outra aldeia. O indivíduo investido nesta dignidade
passa a ser como que o representante da aldeia que o aclamou
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na aldeia em que habita. Nem sempre o indivíduo é representante
de urna aldeia inteira, mas sim apenas dos homens da aldeia ou
·a penas das mulheres. Geralmente os homens aclamam urna muholher, que passa a ser denominada mehumréyosadon (hum
mem; sadon == chefe) ; e as mulheres adamam um homem, a que
se denomina pzyeyopa?hi (pzye == mulher; pa?hi == chefe). Mesmo que um indivíduo seja feíto chefe só pelas mulheres ou só pelos
homens de urna aldeia, na verdade sua investidura visa satisfazer
a interesses políticos de toda a aldeia.
O chefe honorário é selecionado dentre os moradores de outra
aldeia que já tenham algum interesse na aldeia que os escolhe.
Urna vez, na aldeia de Pedra Branca, soube que se discutía a possibilidade de se fazer urna filha de Hií?te ( Gregório), irmao do
entao chefe Ambrosinho, chefe honorária da aldeia de Pedra Branca na aldeia de Boa Uniao. Ora, a filha de Gregório é também
filha de Y en, a qual tem como um dos pais biológicos Marcao,
; chefe de Pedra Branca. Assim, pois, a aldeia de Pedra Branca
escolhia para chefe honorária justamente urna neta de seu próprio
cl'iefe numa outra aldeia e que era, ao mesmo tempo, filha do irmao do chefe da aldeia de Boa Uniao. A aldeia do Posto fez
chefe honorária a filha de Jacinto, na aldeia de Boa Uniao. Ora,
este era nascido na aldeia do Posto, tendo rela9oes próxinias de
parentesco com esta aldeia. Assim, o indivíduo escolhido tem
sempre alguma rela9ao prévia com a aldeia que o escolhe. Quando
se trata de um adulto, a homenagem geralmente visa ele mesmo;
quando é urna crian9a, a homenagem se refere a seu pai.
As aldeias Krahó, além de terem chefes honorários urnas nas
outras, tém também chefes em outras tribos. Assim, Pedro Savito
seria chefe de urna aldeia Krahó (nao sei dizer com certeza qual
delas) entre os Apinayé. Kratpe ( Osias) é chefe honorário de
urna aldeia Apinayé na aldeia do Posto. Pedro Peno é chefe honorário dos Xerente (o pai de Peno era Xerente) na aldeia do Posto,
que ele dirige. Parece-me que os chefes honorários feitos pelos Krahó
entre os Xerente nao receberam essa dignidade segundo os padroes tradicionais: é que os chefes assim escolhidos nao moram
entre os Xerente, mas entre os Krahó. Joao Noleto, Xerente,
chefe da aldeia Krahó de Santa Cruz, é considerado chefe honorário da aldeia de Boa Uniao entre os Xerente; José Pinto, Krahó,
morador na aldei~ do Posto, é ~onsiderado chefe honorário da
aldeia do Posto entre os Xerente (o pai de José Pinto tinha muitas rela~oes com os Xerente, havendo visitado suas aldeias). Talvez esse rompimento da forma padronizada de fazer chefes bono-
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rários se <leva ao fato de que os Xerente 11ao. possuem esta institui~ao. Um Xerente que morasse numa aldeia Xerente e que fosse
feíto chefe honorário de urna aldeia Krahó nao saberia como se
comportar; assim, as aldeias Krahó escolhem, como chefes entre
os Xerente, aqueles Xerente que vivem entre os Krahó, ou mesmo
indivíduos Krahó f amiliarfaados com os Xerente. A dignidade de
chefe honorário é também investida em civilizados. Pesquisadores
como Harald Schultz, Vilma Chiara ( ScHUL TZ, 1959: p. 360-63)
ou o autor do presente trabalho, funcionários do SPI como Cildo
Meirelles, Dodanin Gon9alves Pereira, pessoas que prestaram ajuda
aos índios como Acari Passos de Oliveira, receberam a dignidade
de chefe honorário em urna ou mais aldeias Krahó. Deve-se notar
que os Krahó sempre escolheram como chefes honorários civilizados originários de lugares distantes da aldeia, que mostraram
interesse amistoso por eles, e nao civilizados da regiao, que lhes
sao hostis.
· . O indivíduo que recebe a chefia honorária é nela investido
mediante um rito. Em primeiro lugar é conduzido ao ribeiráo da
aldeia, onde aqueles que o estao fazendo chefe (os homens ou
as mulheres ou homens e mulheres) lhe dao um banho. Depois
o coñduzem á prac;a da aldeia sem que toque os pés no chao:
é levado aos ombros e os indivíciuos que o carregam· váo se revezando, até que chegue ao centro da aldeia. Aí é posto de pé sobre
urna esteira. Tem seus cabelos aparados, passam-lhe resina de ·
almécega sobre o corpo e lhe colam penas. O sulco de sua cabeleira é pintado com urucu., Com urucu também sao pintados os
antebra~os e as pernas, que nao sao cobertos de penas. Em se-·
guida o indivíduo é levantado novamente e dá urna volta em torno
da aldeia nos ombros de seus habitantes, que se revezam, sendo
novamente conduzido ao pátio. Presentes lhe sao entao oferecidos.
O chefe honorário de vez em quando visita a aldeia que o
aclamou. Nessa ocasiao recebe presentes, devendo dar presentes
também. Ele é chamado quando a aldeia realiza alguma pescaría
coletiva; com timbó ou tingui. Recebe um peixe de cada habitante;
estes f azem também urna ro9a para ele. O chefe honorário distribui presentes tais como fumo. Deve receber em sua casa os
moradores da aldeia que o fez chefe, quando visitara a aldeia que .
habita. Deve defender os habitantes da aldeia que o aclamou;
<leve avisá-los do perigo de alguma feiti9aria proveniente da aldeia
em que mora; pode mesmo dirigir-se para a• aldeia que o fez chefe
em momentos em que esta se debate com alguma questao interna
de gravidade, alguma disputa política.
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Quando os habitantes de urna aldeia visitam aquela em que
mora seu chefe honorário, aqueles que nao tem parentes próximos
na aldeia visitada se hospedam na casa dele. Tukapri'. (Aloísio)
me disse que a maior parte do pessoal da aldeia do Posto, quando
foi a aldeia de Cachoeira por ocasiao do Khetwaye, em 1971, se
hospedou na casa de Txi'txlk, o chefe honorário, e de seu pai,
Ambrosinho. Embora tenham parentes em Cachoeira, estes nao
os convidaram para ficar em suas casas, com exce<;ao de uns poucos; pensava Aloísio que talvez fosse porque nao tinham comida
para lhes oferecer.
J á vimos também como no final desse mesmo Khetwaye os
chefes honorários ou um parente deles foram receber no pátio os
presentes que estavam sendo oferecidos aos visitantes.
Por sua vez, os visitantes também retribuem' o que recebem na
própria aldeia em que mora seu chefe _honorário. Por exemplo,
um dia, por ocasiao do rito de Yótyópi na aldeia do Posto, em
abril de 1971, vi urna fila de homens da aldeia de Cachoeira levando lenha para urna certa casa. Fazendo perguntas, vim a saber
que tinham carregado lenha, pedras e folhas de bananeira brava,
material necessário para assar os paparutos do rito, para duas
casas da aldeia. A explica<;ao é que Atukhwoi é sadon da aldeia
de Cachoeira. Por isso os visitantes estavam ajudando aos habitantes das casas em que moram parentes dela.
A chefia honorária, urna vez concedida, nunca mais é retirada do indivíduo. Tenho a impressao, entretanto, de que o intercambio entre o chefe honorário e a aldeia que representa sao mais
intensos logo após sua aclama<;ao. Assim, vi que o chefe honorário
com quem a aldeia do Posta tinha rela<;óes mais enfáticas era
Txlktxi'k (Aloísio), filho de Ambrosinho, o entao chefe da aldeia
de Boa Uniao. Recebendo a dignidade de chefe das mulheres da
aldeia do Posto em agosto de 1964, tinha sido o último a ser
aclamado na aldeia. Embora os moradores da aldeia do Posto
tivessem outros chefes honorários em outras aldeias e inclusive
em Boa Uniao, nao vi tais chefes freqüentá-la. Mas isso pode
ser explicado. Embora constitua urna dignidade vitalícia, o indivíduo só recebe a chefia honorária de urna aldeia num momento
políticamente oportuno. Assim, no caso de Txi'ktxi'k, a aldeia do
Posto visava com sua aclama9ao selar o fim do desentendimento
que havia tido com a aldeia de Boa U niao, que acusara os habitantes do Posto de terem enfeiti<;ado o irmao do chefe Ambrosinho, Joao Grosso, que se suicidou. Anteriormente, devido a este
mesmo caso, a aldeia do Posto havia aclamado chefe a fil ha de
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Jacinto, a fim de dar apoio a este último nas suas pretensóes de
usurpar a chefia de Ambrosinho. Note-se que também os Apinayé
da aldeia de Bacaba fizeram chefe o filho de Vicentao, da aldeia
Krahó de Pedra Branca ( atuais Pedra Branca e do Posto), no
momento em que a aldeia Krahó de Pedra Furada (atual Cachoeira) atacava a aldeia Apinayé de Gato Preto. Era um momento
difícil, em que a própria aldeia de Bacaba se sentía amea<;ada
pelos Krahó. Nimuendaju (1956: p. 11-12 e 17; 1946: p. 99)
faz referencia a esse episódio. A aclama<;ao de um chefe ·honorário foi urna tentativa de manter a precária paz com os Krahó.
Enfim, a chefia honorária nem sempre é investida num líder,
mas muitas vezes numa pessoa que tenha íntima rela<;ao com o
líder, como um filho do mesmo, como geralmente acontece. Nao
é preciso que tal líder seja um chefe de aldeia: basta que tenha
voz ativa na mesma, tenha prestígio, e mostre simpatía pela aldeia
que o procura.
· A institui<;ao da chefia honorária deve estar associada ao mito
de Tirkré., pois este herói, na segunda versao do mito que apresentei (cap. V, 3. O, 3 . 4) foi aclamado chefe honorário pelos
animais da regiao celeste. Este rito, por conseguinte, deve dispor
de associa<;óes simbólicas tom os ritos de reclusao que nao estao
suficientemente explícitas em minhas anota<;óes. Nimuendaju diz
que os Ramkokamekrá chamam· os chefes honorários de urubus-reis, e que também recebem o nome de tamha'k (NIMUENDAJU
1946: p. 97). Os Krahó, entretanto, nao dizem que os chefes
honorários sao urubus-reis e nem o chamam de Tamha'k. Além
disso, este último termo parece corresponder ao que grafei como
Tómhek, nome de um personagem do rito de Pembkahek que
chama os habitantes da aldeia para quebrarem urna casa de marimbondos. Mas os Krahó traduzem o nome desse personagem, dizendo que se trata de urna espécie de sapo, ou de jia, ou de sapo
de pés vermelhos, ou um animal vermelho e amarelo. ~ interessante notar que entre os Ramkokamekrá aquele que quer deixar a
dignidade de Tamha'k <leve participar da quebra de urna casa de
marimbondos no rito de Pembkahek (NIMUENDAJU, 1946: p. 100).
Entretanto, como nao con~egui identificar esse batráquio, nao vou
me prolongar na procura de urna identifica~ao entre ·ele e o
·
urubu-rei.
A institui<;ao da chefia honorária também apresenta semelhan<;as com a de wlti". O chefe honorário deve receber habitantes da
aldeia que o aclamou em sua casa, ganha e dá presentes, recebe
e presta servi<;os.
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O chefe honorário, quando aclamado, é conduzido nos ombros
dos habitantes da aldeia. O fato de colocá-lo aos ombros nao
deve significar submissao, pois talvez seja um tipo de rela~ao estranho a sociedade Krahó; mas pode ser considerado um servi~o,
urna maneira de evitar que o chefe se canse. Mas o ato de manter o chefe honorário afastado do solo após o banho e durante
toda a aclama~ao pode também ser a maneira simbólica de produzir urna transf orma~ao . J á fiz referencia ao galho em que foi
colocada a cabe~a do herói Akrei para se transformar em arapuá;
aos pedacinhos de vulva colocados no alto de forquilhas para se
transformarem em mulheres. No mito de Ti'.rkré, quando o herói
se transforma em lontra ou em pássaro, sobe, para isso, em cima
de toras; o xama rival do herói faz o mesmo. Isso está mais claro
na versao do mito colhida por Vilma Chiara (1961/62: p. 345
e 349). Nao será o ato de levantar o chefe, por conseguinte,
urna maneira de transformá-lo num habitante da aldeia, como
aqueles que o aclamam? Dessa maneira, o ato de transformar,
também presente no rito de wi't"i pela presen~a de Piegré, se manifesta na aclama~ao do chefe honorário pelo ato de levantá-lo do
solo.
Geralmente, os indivíduos de sexo masculino aclamam como
chefe honorário um indivíduo do sexo feminino, enquanto as mulheres aclamam um homem. O mesmo ocorre com a escolha de
wi'tl. Assim, do mesmo modo que urna mo~a associada é alguém
absorvido por urna metade ou por um grupo de reclusos, do
mesmo modo como um w"itl é alguém de outro sexo ligado a indivíduos do sexo oposto, o chefe honorário é alguém de fora incorporado a aldeia.
13 . O.
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Algumas
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TXON

comidera~oes

E curioso notar que, apesar de tantos ritos de inicia~ao, em
que um grupo de jovens fica em reclusao ou apenas dois deles,
nenhum desses ritos sozinho é suficiente para transformar o jovem
num adulto. O que vem finalmente definí-lo como tal é o nascimento de um filho, o que o isenta, daí por diante, de ser recluso.
Desse modo, o indivíduo participa, desde o momento em que pode
perambular pela aldeia, libertando-se dos cuidados matemos mais
elementares, dos vários ritos de reclusao.
A descri~ao desses ritos parece que nos deixou evidente que
nao há urna rela~ao entre cada rito e um só mito: na verdade há

OS GRUPOS RITUAIS QUE 'PARTICIPAM . DO
KHETWAYE PARECEM FORMAR DUPLAS CUJOS
ELEMENTOS TEM ALGUMA CARACTERÍSTICA EM
COMUM, AO MESMO TEMPO QuE UMA OUTRA CARACTERÍSTICA OS COLOCA EM OPOSif;ÁO
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um grupo de mitos e um grupo de ritos, mas cada um desses ritos
se relaciona coro todos os mitos e cada mito também se relaciona
com todos os ritos.
O que mais me surpreendeu na redac;ao deste capítulo foi perceber, a medida que escrevia, que os oito grupos que participam
do Khetwaye, cujas nomes de animais, por muito tempo, eu nao
soube associar com nada, tem características que os ligam com
vários mitos e com os outros ritos de reclusáo. Assim, foi possível identificar o grupo Khedré (Periquito), coro os animais de
baixo, com os quadrúpedes, com os que ficam no centro, com
,.,.nós"; o grupo Hek (Gaviáo) foi identificado com os que ficam
no alto, os animais alados, sem pernas, ou com dificuldade de
correr, com os que ficam na periferia, com os que ficam fora,
com os "outros"; esses dois grupos formam um par de opostos. O
grupo Txon (Urubu) foi identificado com aqueles que separam,
conduzindo para .o alto, enquanto o grupo Autxet (Tatupeba)
é identificado com aqueles que também separam, mas conduzindo
para baixo. Pá (Coruja) e Txó (Raposa) sáo grupos identificados
com os que incorporam; no caso de Pá, que incorporam num
outro grupo, sendo o caso de Txó mais obscuro. Restaram, entretanto, sem nenhuma soluc;áo, os grupos Kupé ("Civilizado") e
Kré (Periquito-estrela). Convém notar que, embora os Krahó traduzam boje em dia kupe por "civilizado", parece-me que no passado seu sentido era mais amplo, incluindo os nao Krahó ou pelo
menos os nao Timbíra. Nimuendaju ( 1946: p. 87) · traduziu o
mesmo nome dado a um grupo ritual dos Ramkokamekrá como
"tribo estranha". Talvez se identifiquem com o grupo Kupé personagens rituais como os Ko?kritho (cap. V, 7 .O) que parecem
ser de fora e náo tem vergonha de pedir, os Me?khen, que fazem
coisas erradas nos ritos, parecendo, portanto, gente que nao tem
familiaridad e com os costumes dos Krahó; provavelmente também
os Hotxua (cap. IV, 15 . O), que fazem grac;as com os Me?khen;
os Hotxuaré (cap. IV, 14. O), por serem semelhantes na sua aparencia aos Hotxua; e talvez ainda os Rópti, urna vez que esse
grupo engloba urna boa parte dos filiados aos Hotxua e aos Me?khen e ainda peTo fato de estarem associados ao f ogo, em tomo
do qual danc;am e fazem grac;as os Hotxua. Aliás, o .comportamento de membros do grupo Kupé por duas vezes me pareceu se
aproximar daqueles que fazem coisas erradas (Me?khen). Urna foi
na imitac;áo dos civilizados que fizeram no encerramento do rito
de Khetwaye, na aldeia de Cachoeira, a qual tinha um sabor de
zombaria. Outra foi no encerramento do Pembkahek, quando me
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disseram que Clóvis estava senda emplumado com penas de periquito e de juriti porque era do grupo Kupe e os civilizados usam
roupas de duas ou mais cores. Uma vez que os oito grupos do ·
Khetwaye parecem se .distribuir aos pares, cada um em oposic;áo
ao grupo contíguo, é de se esperar que o grupo Kupé tenha algo
a ver com o grupo Kré: Quanto a este último grupo, a única
característica que chama a atenc;ao do pesquisador é o fato de
dispar de muito poucos membros, todos portadores do me~mo
nome pessoal: Hawot Krek Piri'.pok. Dizem os Krahó que isso
se deve ao aniquilamento do grupo Kré por inimigos no passado
(cap. 1, 10.0, 10.3). Num outro trabalho (MELATTI, 1974) tratei
desse episódio mais como história do que como mito. Seja ·o
que for, ele permite um contraste entre o grupo Kré e o ~rupo
Kupé. De fato, se os Kupé representam mesmo estranhos incorporados pelos Krahó, os Kré representam índios Krah6 que saíram
de sua sociedade e nao voltaram mais, porque encontraram a
morte entre estranhos; mas podem representar também aqueles
Krahó que foram incorporados por estranhos, como sugere urna
narrativa, na qual um Krahó que se passou para o inimigo tem
significativamente o nome de Plripok, isto é, o único nome pessoal que faz parte do repertório do grupo Kré; entretanto, numa
outra narrativa, Plrlpok é simplesmente o nome de um inimigo
que pede a seu "amigo formal" para suspender a protec;ao que
dava a subtribo Krahó dos Mákrare (MELATTI, 1974: p. 27, 34.
e 54). Assim, talvez, um "chefe honorário" possa ser visto como
Kupé pela aldeia que o aclamou e como Kré pela sua aldeia de
origem; do mesmo modo, o menino ou menina wit'i pode ser con, siderado como Kupé pelos que o investiram nesta honraria e como
Kré pelos membros de seu grupo .doméstico; o mesmo pode-se dizer
das moc;as associadas presentes em diversos ritos.
Os ritos descritos neste capítulo só podem ser entendidos, ainda
que superficialmente, quando comparados uns com os outros. Um
rito examinado isoladamente, sem ajuda dos elementos isolados
nos demais, permanece muito mais obscuro. Por isso, com as
identifica~ües obtidas no exame dos últimos ritos, parece ser possível abordar um episódio ritual que deixei de lado ao analisar
o Pembkahek. Trata-se da movimentada cena que é levada a efeito
na manhá do penúltimo dia do rito, na sua modalidade Hópintohó'txlre, e que precede a quebra de urna casa de marimbondos.
Nesse momento entram em ac;ao vários• personagens: Autxeti
· (Tatu-canastra), Plké (Cangambá), Konkó ("Coa", provavelmente Acauá)., Tómhek (Jia) e o menino que .é ati~ado várias ve-
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zes para o alto. No momento em que a aldeia vai quebrar o
ninho de marimbondos, que representam os inimigos, certos personagens importantes neste rito ou em outros deste mesmo capítulo, ou personagens com características semelhantes se manifestam. Assim, o ato de atirar um menino para o alto várias vezes
se parece com urna a~ao própria dos Txon (Urubus), embora nao
necessariamente efetuada nesse momento por eles: sao os urubus
que levam o herói Ti'.rkré para o alto, para a regiao celeste; sao
membros do grupo Txon os primeiros a rebater a peteca de milho
para o alto no rito de Póhi'.yókróu (cap. IV, 9. O) ou a bola de
látex de mangaba no rito de Penhok (cap. IV, 1O. O). Ao ·mesmo tempo que essa a<;ao lembra a daqueles que se comunicam
com o alto, manifesta-se o Autxeti (Tatu-canastra), que, como
já vimos, se identifica com o Autxet (TatupebaJ, portanto, aquele
que se comunica com o mundo subterraneo. É possível que a ca~ada de Pi'.ké ( Cangambá), representada por aqueles que fazem
coisas erradas (Me?khen) também esteja associada com o Autxeti.
O animal, segundo a representa<;ao, está tendo sua toca ou esconderijo escavado, como se fosse um tatu, e se defende com jatos
de urna secre~ao fétida, o qu,e pode lembrar o mau cheira associado ao tatupeba. Aqueles que representam o personagem Konkó
selecionam alguns homens para quebrarem o ninho de marimbondos; o Tómhek, por sua vez, chama toda a aldeia para quebrar
a casa de marimbondos; a a~ao desses dois personagens é, portanto, semelhante, senda a do segundo apenas mais ampla que a
do primeiro. Convém notar que, antes de iniciar a escolha, os
Konkó estao de pé sobre urna tora; isso parece identificá-los como
o personagem Gar~a, do Tépyarkwa, e, através deste, ao Piegré
( Seriema). Todos esses personagens, portan to, se identificariam
com o grupo ritual Pa. E Tómhek também se identificaria com
Pa? Ou com o grupo Txó, que lhe é aposto?
Neste ponto seria o caso de se perguntar sobre o que há
de comum entre os animais seriema, gar~a, coruja, acaua (?), jia,
raposa e guará para que baja urna identifica<;ao entre os personagens a que dao nome. Entre espécies tao diferentes é difícil
achar algo em comum, sobretudo sob o ponto de vista da morfologia. Mas se considerarmos seus hábitos alimentares, talvez se
encontre alguma aproxima~ao entre eles. Parece que todos eles
consomem animais que, devido a seu pequeno tamanho, em rela~ao ao animal que os devora, podem ser engolidos inteiros ou
sem deixarem carca~a: cobras, ratos, insetos, peixinhos, etc. Talvez, portanto, o at9 de devorar nesses animais quase nao tome a
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forma de luta em que sobram despojos; os animais devorados desaparecem inteiramente. Seu desaparecimento pode sugerir a possibilidade de um ressurgimento com urna outra forma, o que nao
acontece quando a car.ca~a deixada lembra o antigo animal.
Mas, se Konkó e Tómhek sao transformadores, que metamorfose provocam nas pessoas que convidam para quebrar o ninho
de marimbondos? Talvez essa metamorfose esteja no fato de ·
nesse momento os habitantes da aldeia assumirem urna atitude
. agressiva, tal como a dos marimbondos. Essa interpreta~ao se
justifica: os índios se identificam a si mesmos como animais quadrú pedes, nao carnívoros, em certas situa~óes, e com alados agressivos, em outras; assim tam bém fazem com os inimigos. Desse
modo, um Krahó comparou os índíos com os porcos-queixadas,
devido a solidariedade que mantero entre si (MELATTI, í967: p.
146). Mas em certas narrativas míticas vemos os heróis compararem a si mesmos ou os .qtembros de seu grupo a marimbondos,
enquanto comparam o inimigo em dificuldade a caitetus, veados
ou capivaras (MELATTI, 1974: p. 51 e 55). Portanto, no momento de quebrar a casa de marimbondos, a solidariedade entre
os habitantes da aldeia é acrescida de um comportamento agressivo para com os de fora, como se eles próprios estivessem trans·
formados em marimbondos.
Se realmente está correta a identifica~ao entre os persona-.
gens que tem nome de devoradores de pequenos animais, entao o
Kiaré ( Gaviao-carrapateiro ou careará), presente nos ritos de
Kheigayu (cap. V, 4.0) e Piegré (cap. V, 5 .0), té\mbém se identifica com tais personagens. De fato, os membros da metade Hek
giram em torno do Kíaré, <liante de cada casa da aldeia, da mesma maneira. que os membros da metade Tép, no rito de Tépyarkwa (cap. V, 6 . O), giram em torno de Kapri ( Gar<;a). É curioso
notar que o gaviao-carrapateiro costuma pousar sobre as costas
da anta, ou do boi, para tirar carrapatos; desse modo, ele fica
de pé sobre um pedestal, como certos personagens que se identificariam com o Kiaré ficam sobre toras: Kapri, Konkó.
Ao girarem em torno do Kiaré, os Hek fazem o movimento
de tal modo que arrastam os pés no chao; também quando . os
Tép giram em tomo de Kapri de vez em quando arrastam os pés
no solo. Esse movimento de pés, que nao é o mesmo para as
duas metades citadas, mas que é diferente de andar ou correr, constitui mais um elemento para estabelecer identifica~ao entre os Tép
e os Hek.
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Quando analisei o rito de Khoigayu, mostrei como o personagem Krekrep ( Carancho) era como um ser em reclusao e como
o animal que lhe dá nome é um gaviao que as vezes se comporta como um urubu. No rito de Ko?kritho (cap. V, 7. 0), o
personagem representado pelas máscaras também aparece como um
recluso. Urna de suas características é ter um cheiro muito forte,
capaz de matar seres humanos. E. curioso notar que nos rit<:>s
em que há jovens reclusos, estes sao afastados da vida da alde1a
por membros do grupo Txon, ou afastados fis~caT?ente ~a ~ldeia
pelos Autxet. Esses grupos tem o.ornes de an1ma1s carn1ce!ros _e
associados ao mau cheiro; já nos ritos em que os reclusos nao sao
os jovens da aldeia, mas outros seres, estes tem as características
mau
do urubu e do tatupeba, isto é, sao ligados a carni~a e
cheiro.
Convém notar que essas identifica~oes de certos personagens
com determinados grupos rituais do Khetwaye nao chegam a ta'.
ponto que os indivíduos que desempenham o papel de um deter, minado personagem tenham de pertencer ao grupo a que tal persenagem esteja identificado. O leitor terá notado que algumas
vezes identifiquei certos personagens com mais de um desses grupos. Assim, o personagem Ko?krit foi identificado com os Kupe,
dado o seu comportamento distante das regras Krahó, e com os
Txon ou os Autxet, dado o seu mau cheiro. Isso se <leve aos poucos dados disponíveis, que nao permitem identifica~oes mais definidas ou explicar o m9tivo da identifica~ao com mais de um
grupo.
Parece que, neste capítulo, a partir do exame do rito de
Khetwaye, os grupos rituais a ele associados foram pouco a pouco
monopolizando a discussao. Mas, sem dúvida, o significado de
tais grupos merece ser procurado mais profundamente, o que implica em mais pesquisa et,nográfica. Talvez ~ele~ esteja a ~haye
~de urna classifica~ao Kraho dos personagens ntua1s e dos an1ma1s.
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Acredito que os ritos refletem a organiza~ao interna de urna
sociedade e as rela~oes que esta mantém com o meio ambiente em
que está inserida. Creio também que, para se compreender plenamente os ritos dos índios Krahó, é preciso considerar nao somente
a situa~ao em que vivem presentemente: mas também a maneira
século e meio atrás, quando moracomo viviam há cerca de
vam em aldeias que tinham plena autonomía. Os Krahó nao passaram repentinamente de povo soberano a situa~ao de meninos
de asilo, tal como acontece com certos grupos indígenas atuais, que
passam de seu isolamento e vida autónoma, da noite para o dia,
para a tutela de um povo civilizado, completamente estranho, que
se considera dono de seu território e de seu destino. A degrada~ao da soberanía dos Krahó se fez de modo gradual. Estabelecendó a paz com os civilizados depois de urna grande derrota que
sofreram no início do século passado, transformaram-se daí por
<liante em seus aliados, e pouco a pouco em importunos, até passarem a tutela do SPI depois de 1940. Como esse processo foi muito
gradual, por muito tempo suas aldeias mantiveram a autonomía,
fizeram guerra a outros grupos e praticaram a ca~a e a agricultura em terras sobre as quais nao havia limites impostos. É certo
que em meados do século passado foram transferidos para Goiás,
mas o missionário que realizou esse deslocamento colocou-os numa
área relativamente desocupada, e nao tinha meios de lhes impor
de modo muito rígido sua autoridade. Assim, sua soberania, a faculdade de exercer sem empecilho todos os seus costumes foi sendo
perdida pouco a pouco, até chegarem a situa~ao atual, quando
vivero sob a autoridade de um· chefe civilizado que nao escolheram, num território demarcado a sua revelía, precisando de pedir
licen~a para se ausentarem do mesmo, compelidos a usarem roupa
quando se aproximam de civilizados, mesmo dentro da área indígena.

um
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Do mesmo modo, · ainda que em seu deslocamento, a partir
do início do século XIX, tenham-se mantido dentro de urna área
com o mesmo clima, fauna e vegeta~ao, esse meio ambiente veio
se modificando pouco a pouco pelo avan~o dos civilizados. Com
estes, urna nova espécie animal invadiu o cerrado: os bovinos.
Por sua vez, os vaqueiros, para a sua subsistencia, passaram a abater animais das florestas-galerias e dos cerrados, competindo com
os índios. Certas espécies animais, como o porco-queixada, o
caitetu, a anta, a ema, come~aram a desaparecer. Dessa maneira
os Krahó viram pouco a pouco o seu rneio ambiente se modificar,
até chegarem a atualidade, quando o resultado de urna ca~ada
coletiva já nao corresponde a urna quantidade de carne suficiente
para alimentar devidamente toda a aldeia.
O fato de sua soberanía nao ter sido perdida da noite para
o dia, de seu meio ambiente nao ter sido modificado repentinamente pela invasao em massa de civilizados ou pela constru~ao de
urna estrada, acrescido ainda do fato de viverem a margem da
sociedade civilizada, urna vez que esta dispóe de mao-de-obra em
excesso, nao necessitando dos índios como trabalhadores, fez com
que os Krahó pudessem manter a maior parte de seus costumes,
inclusive de seus ritos.
Mas a situa~ao em que vivem os Krahó atualmente nos leva
a prever o fim próximo dessa rica vida ritual. Ambrosinho, aquele
que mais conhece os ritos. Krahó atualmente, reclama que nao lhe
pedem mais para realizar os ritos e que os jovens preferem realizar
bailes a moda sertaneja. Parece também que poucos se interessam
em aprender os ritos, nao havendo substitutos a altura dos padré
que morrem. Vemos ritos se iniciarem e demorarem anos a espera
de seu encerramento, por falta de interesse ou por falta de urna
quantidade de alimentos suficiente. Assisti também a cenas completamente artificiais, como a entrada ritual dos grupos do Khetwaye na aldeia, como se voltassem da ca~ada, mas. . . de maos
vazias. O grande número de guardas-rurais que tem a aldeia do
Posto, cujo salário é utilizado para comprar alimentos na cantina
do Posto para muitos parentes, constituí um desestímulo ao trabalho, aumentando o período de lazer na aldeia, que é coberto
com a multiplica~ao de ritos menores, aqueles que podem ser realizados em qualquer ocasiao, sem data fixa. E assim, justamente
os ritos, que talvez tenham constituído um dos principais motivos
para o trabalho no passado, sao apontados pelos civilizados da
regiao e pelos funcionários da FUNAI como o principal fator da
fraca produ~ao indígena, insuficiente para a própria subsistencia.
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Mas como deveriam viver os Krahó há um século e meio
atrás, quando, eles mesmos, tinham de velar pela própria sobrevivencia e...:nao entregavam esse cuidado aos representantes de um
outro povo? Aqueles que estiveram junto aos Krahó nos tempos
em que se estabeleciam os primeiros contactos pacíficos com os
civilizados nao deixaram quase nada sobre sua organiza~ao social.
Mas, a julgar pelas grandes semelhan~as existentes entre as várias
tribos Timbíra, que já entao viviam separadas urnas das outras,
esses costumes deveriam ser muito semelhantes aos atuais, inclusive
no que conceme aos ritos.
Os Krahó viviam e vivem numa regiao cujo clima se caracteriza por urna esta~ao de chuvas muito abundantes que se alterna
com urna outra esta~ao em que as chu:vas estao quase que completamente ausentes. Com a ~ecnologia que entao dispunham os
Krahó, era possível fazer um só plantío por ano, urna vez que
a irriga~ao era feita pela p~ópria chuva e nao por canais ou outros
meios artificiais. Ainda hofe, , apesar dos instrumentos de metal,
eles fazem assim, bem como os próprios civilizados. b bem provável que essa agricultura, feita com instrumentos de material nao metálico, fosse bastante penosa · e de resultados bastante medíocres,
fazendo os índios se apoiarem fortemente nas atividades de ca~a
e de coleta. Essas atividades deveriam exigir freqüentes expedi~oes, realizadas por toda ou por parte da aldeia, o que ainda é
registrado pela memória tribal. Apesar do conhecimento de urna
agricultura rudimentar, nao conheciam, como nao conhecem, a tecelagem de amplos tecidos, reduzindo-se a confec~ao de estreitas
faixas de algodao tecidas coma ajuda de alguns palitos. Do mes~o
modo nao conheciam a ceramica, utilizando caba~as para recipientes e pedras quentes para assar ou cozer. Dada a falta de
tecelagem desenvolvida, também. nao usavam redes, sendo raras
mesmo boje as redes adquiridas dos civilizados; e, dada a ausencia
de ceramica, nao f aziam a farinha de mandioca, o que se devia
também ao desconhecimento da mandioca brava, a julgar pelos
Gavi6es, índios Tiinbíra do Pará, que, ao entrarem em contacto
com os civilizados em 1955, só conheciam a macaxeira *.
Mas as características .desse meio e o tipo de tecnología de
que dispunham os Krahó nao sao suficientes para explicar a razao
dos costumes e dos ritos que mantinham, a julgar pelos Xavante
e pelos Xerente, que vivem em áreas semelhantes a dos Krahó
e (no passado viveram até na mesma), com urna tecnologia seme-

* Estive entre os Gavióes em 1961, acompanhando Roberto da Matta, do
Museu Nacional, UFRJ, como seu auxiliar de pesquisa.
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lhante, e que dispóem de urna série de costumes e institui~óes diferentes dos Krahó: das e linhagens patrilineares, poliginia, aldeia
em forma de ferradura, apenas para citar algumas diferen«_;as. B
possível dizer que, dispondo de urna tal tecnologia, neste meio
ambiente, os Krahó naturalmente sofriam certas limita«_;óes: número limitado de habitantes na aldeia; falta de um excedente económico que levasse a existencia de urna divisao do trabalho mais
complexa do que a por sexos, e a f orma~ao de camadas sociais;
necessidade de realizar longas expedi~óes de ca«_;a e coleta para
complementar a agricultura. Entretanto, dentro desses limites 'havla a possibilidade de um número infinito de varia«_;óes: na forma
da aldeia, na forma das casas, nas regras de residencia, na terminologia de parentesco, na maneira de sepultar os mortos e numa
infinidade de outras regras.
.
'
Em suma, a organiza~ao dos Krahó tem rela~ao com sua
tecnología e com .suas rela~óes com o meio, mas nao é determinada por elas. Os ritos também nao sao determinados por elas,
ajnda que as reflitam.
2. O.

As vantagens e desvantagens da vida em grupo

Os índios Krahó vivem em aldeias. Os civilizados da regiao
vivem dispersos pelo sertao. lsso, a· primeira vista, mostra que
os Krahó poderiam viver também espalhados em famílias elementares pelo sertao. Mas há urna grande diferen~a entre as duas
situa~óes. Urna família sertaneja, que vive sozinha, a vários quilómetros de famílias semelhantes, está incluída numa sociedade mais
ampla, dependendo de suas rela~óes com os demais componentes
para, pelo menos, obter sal, pólvora, chumbo, instrumentos de metal. Além disso, essa família produz um excedente agrícola, ou
tira o couro dos animais ca~ados, ou cria gado, para obter com
a renda produzida por esses produtos aquilo de que necessita e
que nao produz. Atualmente, é possível aos Krahó viver dessa
maneira, tanto que uns poucos o fazem. Mas no passado isso era
impossível. B certo que um homem e urna mulher Krahó constituem, juntos, um par auto-suficiente, urna vez que um homem
sabe f azer tudo o que os outros f azem, e do mesmo modo, urna
mulher pode fazer tudo aquilo que as outras fazem. Acontece,
porém, que a família sertaneja faz parte de urna sociedade mais
ampla, de milhóes de membros, que f alam a mesma língua, de
costumes semelhantes e que necessitam uns dos outros, dada a
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de suas atividades. Mas nao era essa a situa~ao
dos Krahó no passado. Entao, a única maneira de se viver em
relativa seguran~a seria congregando-se em aldeias. Essas aldeias
tinham um tamanho máximo, que correspondería ao número de
pessoas que poderiam viver num mesmo lugar, aliment~ndo-se do
que podiam extrair e produzir na área circunvizinha. ' Elas também deveriam ter um tamanho mínimo, de modo a poderem
resistir a possíveis incursóes das demais, motivadas as vezes pela
exigüidade de alimentos produzidos por urna tecnología rudimentar.
Além disso, urna família isolada podía muitas vezes obter uma má
colheita, motivada por pragas, atraso no plantío, doen~a entre
seus membros; numa aldeia, essa família podia se valer da solidariedade das demais.
Assim, a vida em aldeia traz seguran~a contra a forne e contra
os estranhos; é também mais alegre e movimentada, dada a oportunidade de inúmeros con~~ctos entre pessoas e da execu~ao de
trabalhos coletivos. N esses inúmeros contat:tos, o indivíduo encontra satisfa~ao sexual, bem como ·ocasióes de se auto-afirmar .e
se exibir. Mas essa vida em coletividade também apresenta uma
outra -face. B que a vida · em aldeia reduz ao mínimo a privaticidade do indivíduo. As casas nao tem divisóes internas e ficam
muito próximas urnas das outras~ de modo que está sempre sendo
observado. Se por acaso se afasta, todos conhecem suas pegadas .
e saberao dizer, observando-as, aonde foi e o que fez. Além disso,
tudo o que tem - um enfeite, um instrumento, ou mesmo um
parceiro sexual - é admirado e também cobi~ado. o mito do
Sol ~ Lua parece muito bem refletir essa rela~ao contraditória
entre indivíduo e grupo: o herói Sol nao quer ceder o de que
dispóe a Lua, mas ao mesmo tempo em que o agride, sente que
precisa dele, nao só como companhia, mas também para que seja
admirado aquilo que ele possui. E o mesmo parece expressar
o rito de Am'txire (cap. 11, 2 . O) : ao ser reincorporado ao grupo,
depois de urna doen~a, de um resguardo, de urna reclusao, ou
entao simplesmente por ser colocado em evidencia, o indivíduo
deve oferecer urna dádiva a aldeia. Por outro lado, a conscien&a
da possibilidade de escapar a essa limita~ao, pela aldeia, · de sua
autonomía através da ado~ao de um outro sistema social, n~o
só é expressa verbalmente (MELATTI, 1967: p. 145-47), mas
também pelo rito de Atam, em que as rela~óes de solidariedade
se limitam a familia elementar ou, quando muito,
grupo doméstico (cap. 111, 2 . O).
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com os estranhos

a aldeia

As rela~óes entre as aldeias de urna mesma tribo deveriam ser
marcadas por solidariedade, mas também desconfian~a, urna vez
que surgiam muitas vezes de urna cisao motivada por disputas entre
f ac~óes. Esse estado de desconfian~a era elevado a hostilidades
freqüentes, quando se tratava de aldeias de tribos estranhas. O
motivo dessas hostilidades poderia ser a disputa por territórios de
ca~a, da área de algum vegetal silvestre muito cobi~ado, ou mesmo
o saque de ro~as em períodos de fome. As expedi~óes de ca~a,
ou para coleta, nao raro deveriam encontrar-se com membros de
outras aldeias. Talvez urna aldeia assaltasse outra para conseguir
mulheres, mas as vagas lembran~as que constam da memória tribal
mostram que, na luta entre aldeias, as mulheres nao raro eram
massacradas, tanto quanto os homens. As aldeias assaltadas por
um desses motivos acima eram levadas a vingan~a, de modo que
a guerra era urna rela~ao muito freqüente entre certas aldeias.
Alguns indivíduos ficavam famosos por sua valentía nessas lutas,
ganhando prestígio com isso entre os seus, o que podia ser motivo para expedi~oes guerreiras com o mero motivo da procura
da glória.
·
Entretanto, a vida das aldeias nao era urna eterna guerra.
Havia homens que se casavam em outras aldeias e que lá tinham
filhos, gerando urna liga9ao entre os dois grupos locais. Podía
haver também ocasióes em que duas aldeias se sentissem amea~adas por urna terceira, o que as levava a urna aproxima~ao. Essa
aproxima~ao por casamentos ou interesses comuns era, provavelmente, selada com a aclama9ao de chefes honorários.
O indivíduo, ao sair de sua aldeia, portante, podia ter os
destinos mais diversos: encontrar a morte nas máos de inimigos,
conseguir o afeto de urna mulher numa aldeia estranha e lá passar
a morar, constituindo urna ponte para o estabelecimento de rela~óes amistosas entre as duas aldeias; e podia, mesmo dependendo dos motivos que o haviam levado a sair da aldeia de origem,
voltar-se contra esta; podia também, voltando a sua aldeia de
origem, tornar-se um defensor da outra entre os seus, um bomem
apto para se tornar chefe honorário da aldeia que o havia abrigado.
O mundo fora da aldeia era de perigo; lá estavam aldeias
hostis e também aldeias amigas, mas cujos sentimentos poderiam
mudar. A aldeia, por conseguinte, devia providenciar a sua defesa,
que estava nas maos de jovens guerreiros. O rápido crescimento
das crian~as, que ainda boje é acentuado nos ritos de reclusao,
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deveria ser a finalidade <lestes, dando
reposi9ao de seus defenseres.
4 . O.
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aldeia o aumento ou

rela~0es

Portante, as aldeias Krahó do passado mantinham rela~óes de
hostilidade e de solidariedade com aldeias estranhas da mes~a ou
de outras tribos. Essa solidariedade ou hostilidade para com .o
mundo externo tinham rela~óes correspondentes dentro da aldeia,
de maior ou menor solidariedade, .respectivamente. Assim, havia
urna solidariedade maior entre parentes consangüíneos do que
afins; urna solidariedade maior entre afins ligados por um casamento efetivo do que por rela~oes sexuais ocasionais. Do mesmo
modo que os inimigos podiam impor urna perda de vidas e bens
a aldeia, os afins do homem o retiravam de sua casa para viver
na da sogra e obtinham dele presta~oes matrimoniais. Entretanto,
a esposa efetiva, a mae, o pai e os irmaos dela, sobretudo depois
do nascimento de filhos do casal, eram muito mais solidários para
com o marido do que as esposas potenciais e seus parentes.
Até aqui falei de um passado nao de todo conjectural, em
que misturei rela~oes internas na aldeia como se dao no presente,
com rela~óes entre aldeias cómo se davam no passado, a julgar pelas
vagas informa~oes sobre os tempos antigos que nos dao os Krahó, ·
sobretudo em certos mitos de sabor histórico (MELATTI, 1974).
As rela~oes de hostilidade armada com outras aldeias, ou talvez
até com aldeias da mesma tribo, desapareceram, transformando-se em simples sentimento de desconfian~a e temor de feiti~aria.
De qualquer modo, um sentimento de hostilidade, mas que· nao
chega ao choque violento, a inda existe. Posso, en tao, falar daqui
em <liante, em termos de presente, sem considerar essas rela~es
difíceis com o mundo externo como completamente extintas.
A solidariedade entre parentes consangüíneos nos ritos é geralmente expressa pela rela~ao homem/mulher, pelo oferecimento de
água para beber e se molhar (cap. 111, 12. O). Mas a hostilidade
ou menor solidariedade entre consangüíneos e afins também sao
expressas nos ritos pela rela~ao homem/ mulher, que se agridem,
como no rito da dádiva-agressao (cap. 111, 5 . O) , ou que oferecem
generes coletados ou servi~os, mas mediante urna recompensa,
como no Perekahek, no Me?her'pi:re, ou entao em ritos onde há
urna agressao mais forte seguida de correspondente indeniza~ao
como no Kuhi:'yarkwa. A mulher pode também agredir com o
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próprio sexo, como no Péturé (cap. 111, 8 . O) ; convém notar que
o ato sexual enfraquece o indivíduo, que procura evitá-lo quando
quer correr bem com toras; além disso, no caso do homem, ele
corre o risco de entrar em contacto com o sangue da mulher, ficando amarelo, perigo que corre também o cac;ador ao entrar em
contacto com os animais, ou o guerreiro, quando mata o inimigo.
Em suma, um homem tem muitos consangüíneos, de ambos os
sexos; tem também muitos afins de ambos os sexos; entretanto,
quando expressa a solidariedade para com os consangüíneos num
rito, geralmente o faz com urna mulher; e quando expressa a hostiliaade ou menor solidariedade para com os afins, o faz também
com urna mulher, a que chama de "esposa".
De fato, numa sociedade em que a divisao do trabalho divide
as pessoas em apenas dois ofícios: as que fazem trabalho de homem
e as que fazem trabalhos de mulheres, era de se esperar que essa
dicotomia aparecesse nos ritos. Convém lembrar que numa socie• dade de tecnologia pouco avanc;ada as diferenc;as entre homens
e mulheres se acentuam, urna vez que nao há recursos técnicos que
niinorem os servic;os que a mulher presta a propagac;ao da espécie,
nao há criac;ao de animais leiteiros que a dispensem da amamenta9ao, nao há nenhuma técnica para desembarac;ar seus movimentos no período da menstruac;ao, e os recursos mais seguros para
evitar a gravidez sao a abstenc;ao sexual ou o aborto por meios
violentos. Por outro lado, o homem tem maior for9a física e mais
desembarac;o de movimentos a todo o tempo. No passado, quando
havia combate, no caso de derrota as mulheres tinham mais esperan9a de serem poupadas e incorporadas ao grupo inimigo do
que os homens, urna vez que eram mais fracas fisicamente e nao
ofereciam tanto perigo. Sobre essas diferenc;as biológicas nao só
se estabeleceram as linhas principais da divisao do trabalho, como
também se elaboraram urna série de símbolos rituais. Assim, só
os homens passam pelos ritos de reclusao, talvez porque só eles
lutassem; o pátio, onde se tomam as decisóes importantes, só
pelos homens, é um lugar antes de tudo masculino. As mulheres
podem e devem freqüentá-lo, para cantar a noite, colocando-se
do lado mais baixo do mesmo. Por seus privilégios políticos, o
homem parece gozar da vida social em sua plenitude. Assim, a
oposic;ao homem/mulher corresponde a oposic;ao centro/periferia e alto /baixo; e ainda, a julgar pela maneira de cantarem e
danc;arem no pátio, movimento/imobilidade.
O par de metades que mais freqüentemente parece vir associado, nos ritos, com a oposic;ao homem/mulher é o Khoikateye/
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/ Harakateye, tanto quando se trata de expressar a solidariedade
entre parentes consangüíneos (Perteré, Txeikhré, Ap1niíré-Hokhi'yere) como quando se trata de troca ou agressao entre afins
( Péturé, Perekahek, Perti) . Algumas vezes esse par de metades
se associa a oposi~ao homem/ mulher, sem entretanto haver urna
relac;ao nítida de afinidade entre esses homens e mulheres, ·embora
se comportem como tal (Me?yen). A pesar de algumas informac;óes, inclusive dadas a Schultz ( 1959: p. 345), indicarem que
a metade Khoikateye, do leste, é simbolicamente mais forte, o· comportamento dos memb.ros de urna e de outra, tanto na vida cotidiana como ritual, parece perfeitamente simétrico. Convém notar
ainda que, nos ritos em que se agridem, o comportamento das
metades pode representar tanto as relac;óes de hostilidade entre
afins como entre aldeias inimigas.
·
Já o par de metades Wakméye/Katamye se aproxima da oposic;ao homem/mulher através da posic;ao espacial: a primeira metade está associada ao pátiorcomo os homens, enquanto a segunda,
a periferia, como as mulheres-. Nao podemos, entretanto, considerar este par de metades como sendo urna simples traduc;ao da
oposic;ao homem/ mulher, urna vez que ele também corresponde
as oposic;óes dia/ noite, esta~ao seca/ estac;ao chuvosa, verde escuro/
/ verde claro (nos enfeites de pa~ha), vermelho/ negro (na pintura
das toras), vertical/horizontal (na pintura de corpo). Dada a
associac;ao com a oposic;ao centro/periferia, essas metades tam- ·
bém podem constituir urna transfigurac;ao das relac;oes da aldeia
com as aldeias estranhas. Como essas metades estao também · associadas a oposic;ao leste/ oeste, é possível identificar o centro com
o oriente e a periferia com o ocidente, o que é urna identificac;ao
também associada a oposic;ao vivos/mortos. Esse par de metades
é mais freqüente nos ritos associados ao ciclo anual, como Wakmeti, Katamti, Ró?ti, Poh1yókróu, Pohi'pré.
Há urna outra série de pares de metades que sao muito semelhantes entre si: Krókrók/Pentxi', Krókrók/Yuyui, Krókrók/
/ Hek, Khoigayu/ Hek e Teré/Tép. Nessas oposic;óes o primeiro
termo está associado aos habitantes da aldeia, enquanto o segundo,
aos de fora. A julgar por essa associa~ao, as metades que ocupam
o primeiro termo dessas oposic;óes devem estar ligadas ao centro,
e as opostas, a periferia, mas isso nao é muito claro em todos
os ritos de que participam. É também de se esperar que a metade que se associa ao centro também se ligue ao leste; mas o que
geralmente ocorre, com algumas excec;óes (como no rito de Piegré), é que a metade que ocupa o segundo termo é que ocupa
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o leste. Vimos que na oposi~ao homem/mulher o segundo termo
ocupa a parte de baixo; essa oposi~ao tem correspondencia com
o Wakmeye/ Katamye, em que o s~gundo termo ocupa o oeste,
fazendo assim urna identifica~ao entre a parte de baixo e o ocidente. A oposi~ao Khoikateye/Harakateye, que também corresponde a oposi<;ao leste/ oeste, tem seu primeiro termo associado ao
alto e o segundo associado a parte de baixo (cap. 11, 6. O). Haveria, pois, urna associa~ao entre o leste e o alto e o oeste e a
parte de baixo. Entretanto, os vários pares de metades de que
estou agora tratando fazem coro que o elemento de fora se associe
mais freqüentemente ao oriente, e o elemento de dentro, ao ocidente. Essa inversao talvez se <leva ao fato de a maior parte das
metade~ que estao no segundo termo terem nomes de animais alados, portanto, deverem ticar na parte de cima; apesar de representarem os de fora.
Finalmente, o par de metades associado ao rito de Khetwaye
é o que se apresenta mais complexo. lsso porque toma os seres
d_o alto e os seres de baixo, opostos através das metades que acabei de tratar, e os desdobra, misturando suas subdivisoes entre as
.duas metades apostas: Khoirumpeketxe e Hararumpeketxe. De fato,
os oito grupos que compoem essas metades representam, cada um,
urna classe de seres que pertence ao alto ou a parte de baixo. A
parte do alto pertencem Pa, Hek, Txon e, provavelmente, Kupe. A
parte de baixo pertencem Txó, Autxet, Khedré e, provavelmente,
Kré. E curioso notar que, ao fazermos cada urna dessas enumera~oes, dos seres do alto e, depois, dos seres de baixo, fazemos um
movimento de zig-zag entre as metades opostas, o que mostra que
cada urna inclui dois grupos que representam seres do alto e dois
grupos que representamos seres de baixo. Convém ainda notar que
os grupos Khedré e Hek possuem características tais, como já mostrei, que podem representar, eles só, todos os pares de metades
de que tratei no parágrafo anterior e também o par Wakmeye/
/Katamye.
Em suma, os vários pares de metades em que se dividem os
Krahó podem constituir urna transfigura~ao da oposi~ao entre homens e mulheres ou entre consangüíneos e afins, mas nao se reduzem a isso, representando também a oposi~ao entre aldeias, entre
vivos e mortos e urna série de outras oposi~oes que lhes sugere
sua visao de mundo. Cada par de metades deixa mais clara sua
associa~ao com certas oposi~oes e mais obscura sua correspondencia com outras.

CHUV'A

SECA
. ·-

OS RITOS DO CICLO ANUAi... E OS LIGADOS A INICIA<;ÁO TEM UMA ÉPOCA PREVISTA PARA SEREM
REALIZADOS DENTRO DO PERÍODO ANUAL. NOTE-SE COMO OS RITOS. DO CICLO ANUAL, NAS DUAS
FAIXAS CIRCULARES MAIS EXTERNAS, SE CONCENTRAM NA ESTA<;,ÁO CHUVOSA, ENQUANTO A~STA
<;ÁO SECA SE RESERVA ,PARA A ~EALIZA~AO DE
UM DOS RITOS LIGADOS A INICIA<;,AO.
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A POSSIBILIDADE DE DIFERENTES PERSPECTIVAS

V egetais cultivados e joveos reclusos

Os Krahó, no passado, tinham o costume de realizar urna
grande expedi<;ao depois do plantio das ro<;as. Durante esse período, as plantas cultivadas ficavam abandonadas, sem cuidado,
até que, quando estivessem maduras, a ·aldeia voltava e fazia a
colheita. As plantas passavam entao por um período de isolamento, tal como os jovens reclusos. Também podemos ver esse isolamento de outra maneira: as sementes sao levadas para fora da
aldeia, sao plantadas e ficam ao abandono; depois de colhidas
sao trazidas novamente para a aldeia. Essa compara<;ao entre as
plantas cultivadas e os jovens reclusos nao é gratuita, pois parece
que está presente no pensamento Krahó. Assim, o indivíduo que
planta determinados vegetais deve evitar comer certos alimentos,
como determinadas partes ou órgaos do corpo de certas espécies
animais. Caso nao fa<;a essas evita<;óes, o vegetal cultivado se
estraga ou nao cresce de modo adequado e nao pode ser aproveitado. Essas restri<;óes nao sao estritamente alimentares, mas, em
certos casos, como o do amendoim, envolviam a evita<;ao do ato
sexual. As evita<;óes que devem ser observadas por quem semeou
certas plantas lembram muito as restri<;óes que devem observar
os genitores, desde o nascimento do filho até quando tenha mais
ou menos uns sete anos. Isso, pois, é mais urna semelhan<;a entre
os jovens imaturos e os vegetais cultivados. As ro<;as abandonadas pelos Krahó produzem devido as chuvas que irrigam o solo;
também os jovens reclusos sao molhados constantemente para
crescerem depressa. Se as coisas correm desse modo·, talvez seja
possível considerar os ritos ligados ao plantío e a colheita como
urna cerimonia de reclusao dos vegetais. Provavelmente essa maneira de encarar esses ritos explique o porque da presen<;a de membros do grupo Txon nesses ritos. De fato, é um membro do grupo
Txon o primeiro a rebater a peteca de milho para o alto, no rito
de Póhlyókróu. Nesse momento o indivíduo Txon está agindo
como elemento separador, pois sao os membros desse grupo que
capturam os jovens para pó-los em reclusao, tal como os urubus
levaram o herói Tlrkre para a regiao celeste; o rebater a peteca
para o alto se torna entao um gesto bastante significativo, urna
vez que é um "urubu" projetando o milho (a peteca de palha
de milho) para o alto. Do mesmo modo, sao os membros do
grupo Txon os primeiros a fazerem a colheita para o rito de Póhlpré, ou seja, trazem de volta o milho para a aldeia. Também
é significativo o fato do mito que explica ·a origem do Khetwaye,
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um rito de reclusao ser exatamente o mesmo, com ligeiras modifi- ou seja, o rito da coca<;oes, que explica' a origem do Yótyópi,
lheita da batata.
(( .

6. O.

A possibilidade de diferentes perspectivas

Os ritos Krahó parecem dar aos indivíduos a possibilidade
de observar as rela<;óes sociais e as rela<;oes entre os elem·e ntos
do Universo, como o imaginam, de diferentes pontos de vista. Assim, os ritos de reclusao sugerem que os jovens sao levados para
o alto, para dentro d'água ou mesmo para dentro do chao; cada
rito acentua um desses caminhos, mas faz também alusao aos
demais. Assim como imaginam o jovem recluso localizado numa
estranha regiao fora da aldeia, há ritos que fazem seres de fora ficarem como que reclusos dentro da aldeia, como no caso do Ko?kritho ou de Krekrep (no rito de Khoigayu). A mudan<;a de perspectiva também se faz nos ritos em . que as mulheres agem como
se fossem homens, enquanto estes realizam as tarefas femininas.
Além disso, cada oposi~ao em metades alude ao mesmo tempo a urna série de oposi~óes, sem que cada par coincida nas suas
características exatamente com os demais.
Por outro lado, essas díferentes perspectivas podem ser reduzidas a uns poucos pontos de vista. Por exemplo, as várias dire<;óes
que podem ser tomadas no espa<;o - leste, oeste, norte, sul, para
cima, para baixo - sao redutíveis a apenas duas. A equivalencia
entre leste e sul, por um lado, e oeste e norte, por outro, é mostrada por urna série de movimentos rituais em que metades associadas ao leste se colocam ao sul e metades associadas ao oeste
se colocam ao norte: quando as metades de idade se atiram flechas
embotadas no rito de Póhlpré (cap. IV, 12.0), quando as duas
filas de reclusos cantam e dan<;am diariamente no Khetwaye (cap.
V, 9 . 1 . ) . Essa identifica<;ao ainda se evidencia na ere<;ao dos
mastros awarewuru, no rito de Pembkahek (cap. V. 3 . 1 ) , e
na ere~ao dos feixes Póhlpré no pátio (cap. IV, 11 . O). A identifica<;ao do norte com o oeste talvez se deva ao fato <leste estar
identificado com a dire<;ao para baixo; conio os grandes rios ~m
toda a área em que se tem deslocado os Krahó, desde o século
passado, tem como dire~áo geral o norte, é razoável se pens~r q~e
este ponto cardeal, por esse motivo, seja a~ociado com a d1~e<;ao
para baixo e, por causa disso, também com o oeste. Essas 1dentifica~óes nos permitem perceber que em certos ritos, sobretudo
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os ligados a reclusao, dois grupos que estao situados em locais diferentes estao, na verdade, simbolicamente, no mesmo local: como,
por e)S:emplo, naquela modalidade de Pembkahek em que a metade
Yuyui se localiza numa casa de leste, enquanto os reclusos se
colocam numa casa ao sul.
Essas identifica9óes entre leste, sul e zenite ou montante, de
um lado, e oeste, norte e "nadir" ou jusante, de outro, parecem
nos permitir levar um pouco mais longe a divisáo da pessoa Krahó
em corpo e personagem. De fato, a partir da puberdade, o jovem
vai dormir no pátio e em breve é incluído numa classe de idade.
Em breve também se casa. Sua jovem mulher tem sua cama'
junto ao teto da casa. A altura da cama vai diminuindo coro o
tempo. Quando chegam a maturidade, ela é relativamente baixa.
Se um deles morre, o cadáver é colocado na cama, da qual tiram
as forquilhas de sustentac;ao, ficando ao rés do chao. O cadáver
é levado para o .cemitério, que fica a oeste. Por outro lado, incluído numa classe de idade, esta vai se deslocando, a medida que
entram classes novas no pátio, para o sul, até atingir, quando seus
membros já sao velhos, a extremidade meridional da prac;a. Por
conseguinte, como corpo, o indivíduo se desloca, a partir da sua
juventude, para baixo, e seu cadáver se desloca para oeste, o que
é também se deslocar para baixo. Entretanto, como membro de
urna classe de idade, ele é um personagem ritual, que se desloca
sempre para o sul, que equivale a se dirigir para cima.
Há também urna outra dire9ao ritual que é difícil de se compreender, na manipulac;ao do espac;o feíta pelos Krahó. Trata-se
da direc;ao no sentido contrário ao dos ponteiros do relógio, sentido no qual percorrem o caminho circular da aldeia as corridas de
toras e as procissóes que encerram determinados ritos. Tal movimento é muito difícil de ser entendido, a nao ser quando se tiver
urna visao mais clara do significado da corrida de toras, o que
ainda nao chegamos a atingir.
7 . O.
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Mesmo assim, convém tentar dizer alguma coisa sobre certos
detalhes que parecem deixar vislumbrar o que expressam.
Na descric;ao do Khetwaye tive a ocasiao de dizer com que
os Krahó comparam as toras: casca de ovo, quando sao toras ocas
cortadas pelos Khedré, Pa, Txon; filhos da raposa, as toras cortadas pelos Txó. Também se comparam a animais da espécie que
dá nome ao grupo que corta as toras ou de espécie semelhante
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a ela: tatu-canastra ou tatupeba, as cortadas pelos Autxet; "arara-preta" ou "periquito", as cortadas pelos Khedré. "Vapor" ou
"caixao", as cortadas pelos Kupe. Ainda consta que os Khedré
cortam vários pares de toras porque os periquitos póem muitos
ovos. Nessas compara.c;óes há, pois, urna identifica~áo entre as
toras e o ser que dá nome ao grupo que as corta, ou com elementos produzidos por este ser: filhos, ovos ou as cascas dos
mesmos, artefatos.
Nos sonhos, as toras sao associadas a animais abatidos: ·quando alguém sonha que está correndo com urna tora pesada, é sinal
de que vai matar anta; se sonha que está correndo com tora leve,
é sinal de que vai matar veado ou algum outro animal pequeno_.
Aliás, certa vez, como já disse, vi os rapazes correrem com as
patas dianteiras de um veado como Katamti.
As toras Ró?ti sao explícitamente identificadas com a sucuriju, e os índios apontam em cada tora do par a cabec;a e a cauda
do animal. As toras Póh1yokróu se identificam coro o milho, pois
seu comprimento tem a altura que . tem os pés de milho no momento em que sao cortadas, sendo, portante, pequenas. Os feixes
Póh1pré e Póhi"txe, podem, provavelmente, ser considerados toras
e se identificam obviamente com os produtos da colheita.
Na mitología, encontramos toras na regiao celeste. Sao toras secas ou podres, portante, já de há muito utilizadas em corrida, que A ?khrati incendeia e joga para baixo, como meteoro.·
Harald Schultz, comentando a versao que tomou do mito da origem do fogo (ScHUL TZ, 1950: p. 74, nota 68) diz que o transporte do fogo para a aldeia se fez de maneir~ sem:Ihante .ª u1:11a
corrida de toras. Mas o mito que talvez ma1s este1a relacionado
com a corrida de toras é o referente ao mundo subterraneo, onde
existe um buritizal; segundo a versao tomada por Vilma Chiara,
esse buritizal é extremamente fechado. Como as toras mais comuns e freqüentes entre os Krahó sao feítas de tronco de buriti, as
corridas se iniciam nas proximidades dos lugares onde há esta
palmeira. Por conseguinte, o mundo subterraneo seria um lugar
apropriado para servir de ponto de partida para corridas de toras.
É interessante notar que .a maioria das corridas de toras termina
na casa de wifi. Algumas dela~, que, pelo contrário, sao levadas
pátio da aldeia, sao pintadas ou cobertas pela mae ou outra
até
parenta de witl no local de partida e no de chegada. Ora, já se
viu no mito da festa dos animais que a w.ztl deles era a filha do
caitetu. Também já se viu que o caitetu é um animal muito parecido com o porco-queixada, inclusive no nome ( kroré e kro, res-
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pectivamente). Os porcos-queixadas, por sua vez, sao os habitantes do mundo subterraneo. Pode-se, portanto, indagar até que
ponto a corrida de toras nao representaria urna subida, correndo,
como o fazem os porcos-queixadas, até a superficie. Neste caso,
as várias voltas que dao os corredores pelo caminho circular da
aldeia, antes de deixar cair as toras diant~ da casa de wi"t'i, representariam a subida a partir do mundo subterraneo, pois o buraco
de tatu que levava ao mundo subterraneo, segundo a versao de
Schultz (1950 : p. 161) era em forma de hélice, apesar de nao
dizer o mesmo do buraco por onde saíam os porcos. Como a
rñae de w'itl pinta as toras e como a pintura de corpo é urna tarefa
geralmente desempenhada pela mae ou pela esposa do indivíduo,
talvez as toras se confundam coro os próprios porcos-queixadas ou
caitetus.
A associac;ao das toras coro o mundo subterraneo nos conduz
a tese de Vera Dagny-Stahle ( 1969), segundo a qual as toras representam os mortos. Infelizmente, minha falta de conhecimento
da língua alema me impediu de ler seu trabalho, contentando-me
com um resumo feito pela autora em espanhol.
As · várias associac;oes que os Krahó fazem com as toras parecem mostrar que elas podem ser consideradas de vários pontos
de vista. De um modo geral as toras parecem representar a assimilac;ao pela aldeia dos elementos do mundo externo. Essa assimilac;ao pode ter um sentido puramente fisiológico, como no caso
dos animais abatidos, dos generos agrícolas, como pode ter um
sentido mais cultural, urna vez que tudo que faz parte de sua cultura os Krahó consideram como de origem externa, pois seus
mitos contam que desde o fogo e o conhecimento da ·agricultura
até os canticos e ritos, tudo teve sua origem no mundo exterior,
na natureza.
8 . O.

\

Programa para o futuro

Neste trabalho procurei me ater aos dados colhidos entre os
índios Krahó. Já existe um número bem grande de pesquisas entre
as tribos que falam línguas do tronco Macro-Je, desde os antigos
trabalhos de Curt Nimuendaju e de Colbachini e Albisetti até pesquisas mais recentes realizadas por participantes do "Harvard-Central Brazil Research Project" e por outros pesquisadores.
Evitei, porém, qualquer comparac;ao com outras sociedades tribais,
nao só porque ela dobraria a extensao <leste trabalho, como também exigiría um pouco mais de tempo para reflexao. Mas espero
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continuar trabalhando com esses dados paralelamente com outros
pesquisadores que se dedicam ao estudo dos indígenas do tronco
Macro-Je.
Este trabalho tamt>ém deixou patente as !acunas da pesquisa
e a necessidade de continuar estudando o sistema sócio-cultural
Krahó. O trabalho nao é para um só pesquisador, pois há urna
infinidade de problemas a serem estudados na sociedade Krahó.
Felizmente, outros pesquisadores, como Vilma Chiara e M~uela
Carneiro da Cunha, estao se dedicando a pesquisa entre os Krahó,
fazendo com que esses indígenas sejam abordados segundo diferentes pontos de vista.
O leitor deve ter sentido que em todo esse livro nao se fez
referencia urna única vez as Mythologiques, apesar de se abordar
mitos que foram examinados por Lévi-Strauss. Essa atitude foi proposifal e nao houve nenhuma intenc;ao de ignorar a contribuic;ao
de . Lévi-Strauss para a compreensao da mitologia dos índios do
continente americano. Pelo -contrário, meu trabalho se acha grandemente inspirado em Mythologique~, sobretudo nos seus dois primeiros volumes (LÉVI-STRAuss, 1964 e 1966) . E interessante notar como os personagens dos ritos ligados a reclusao dos Krahó
sao heróis dos mitos associados ao mel na regiao do Chaco, examinados em Du Miel aux Cendres. Ao evitar recorrer a Mithologiques durante a redac;ao des.te trabalho tive a intenc;ao de restringir
minha base etnográfica e minha interpretac;ao ao universo Krahó
e dessa maneira poder comparar futuramente meus resultados com
os obtidos por Lévi-Strauss, contribuindo assim com urna espécie
de prova-dos-nove para Mythologiques e, do mesmo modo, fazendo de Mythologiques a prova-dos-nove de meu trabalho. Tenho,
portanto, a intenc;ao de fazer largo uso de Mythologiques ao retomar, futuramente, o estudo dos ritos Krahó sob o ponto de vista
da comparac;ao coro os de outros grupos indígenas do Brasil
Central.
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