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A grafia Xikrin
Ao tratar da grafia com os Xikrin que participaram da oficina 
realizada em São Paulo, em fevereiro de 2020, foram discutidas 
diversas formas de escrita, sem que houvesse, entretanto, uma 
que fosse unanimemente usada pelos Xikrin. Como a discussão 
da grafia extrapola a formação desta equipe e os Xikrin, de uma 
forma geral, gostam e entendem a grafia utilizada por Lux Vidal, 
somados ao fato desta publicação ser fruto do material coletado 
pela antropóloga ao longo das últimas décadas, adotou-se aqui 
a ortografia empregada no livro Morte e vida de uma sociedade 
indígena brasileira. Os termos e expressões em língua indígena 
estão em negrito. Optou-se por empregar o termo “índio(s)” e não 
o termo “indígena(s)”, pois esse é o termo utilizado pelos Xikrin 
e, consequentemente, por todos nós, nas oficinas, nas traduções 
e nos áudios. 

Convenção ortográfica 
~ sinal de nasalização

Ô como côr

O como corre

Ö como e mudo francês (demander)

Ü como u francês (figure)
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Apresentação
Benadjuro-tum, homenagem ao chefe Botiê e à história Xikrin 
e Mẽ-kukrodjo-tum, o conhecimento dos antigos, são duas pu-
blicações resultantes do “Projeto Memória Xikrin do Cateté”, rea-
lizado entre 2019 e 2020. Para os Xikrin essas duas publicações 
se complementam. 

Benadjuro-tum, homenagem ao chefe Botiê e à história Xikrin 
vem de uma proposta compartilhada com os Xikrin. Os temas 
apresentados surgiram da fala do chefe Botiê e de Lux Vidal, pes-
soas que carregam os conhecimentos de antigamente, das esco-
lhas feitas por Botiê e seus filhos, Karangré e Onkrai. O primeiro 
capítulo, Território, começa com o “tempo antigo”, origem dos 
mẽbengôkre, passa pelos deslocamentos geográficos e luga-
res tradicionais, finalizando com a observação da Terra Indígena 
demarcada e seu entorno. O segundo capítulo, Aldeia, trata da 
construção do espaço social Xikrin, das partes que formam as 
aldeias, de como e por quê elas são criadas. O terceiro e último 
capítulo, Chefia, aborda a história da chefia tradicional a partir da 
vida de Botiê, hoje a liderança mais antiga dos Xikrin do Cate-
té. O livro termina com uma extensa genealogia de Botiê, seus 
ascendentes e descendentes, e com as famílias da aldeia Cateté 
em 1972, ano em que Lux Vidal realizou a primeira coleta siste-
mática de dados demográficos. 

Introdução

Como tudo aconteceu 
De um lado, Lux Vidal sempre teve vontade de oferecer aos Xikrin 
a oportunidade de ver todo o material que ela recolheu durante 
sua convivência com eles e que guardou por mais de 50 anos; do 
outro lado, Bep-Karoti, liderança Xikrin, com o desejo de (re)ver 
o material recolhido e guardado por Lux Vidal. O primeiro passo 
foi dado por Bep-Karoti através de um telefonema, no início de 
2019, para Isabelle, filha de Lux. Rapidamente e a partir de muitas 
conversas entre Bep-Karoti, Karangré, Onkrai, Lux e Isabelle, a 
ideia começou a tomar forma. O principal desejo era um projeto 
que possibilitasse a recuperação de antigos saberes, de uma for-
ma leve e agradável para todos.

Como não havia recursos, Bep-Karoti sugeriu que entrássemos 
em contato com Thaís, da Vale, o que foi feito tanto por Isabelle, 
como pelo próprio Bep-Karoti. Thaís pediu que fosse elaborado 
um projeto, Lux montou sua equipe, o projeto foi escrito e apre-
sentado em uma reunião que contou com a presença de mais 
de quarenta Xikrin. Após conversas internas entre eles, os Xikrin 
aprovaram o “Projeto Memória Xikrin do Cateté” com a produ-
ção de dois livros e dois filmes. 

A proposta foi apresentada à Vale, que concordou em apoiar fi-
nanceiramente o projeto, de forma voluntária. Toda a parte de 
gestão de contratos, recursos e logística foi feita pela empresa 
Comtexto Treinamento e Consultoria. Cássio nos apresentou 
Pedro Novaes, que ficou responsável pela direção e produção 
dos filmes.

Todos perceberam a importância histórica do momento, a opor-
tunidade para se revisitar o passado, já que, como disse o líder 
Karangré: “são os mais velhos que detém o conhecimento, a me-
mória histórica dos Xikrin, e muitos já faleceram”. Ou como diz 
Lux: “(re)conhecer e lembrar o passado para pensar e redesenhar 
o futuro”.

“Meu pai [Botiê] viu as fotos 
antigas, começa a lembrar de 
muita coisa, eu também tô 
vendo e tô triste, tô pensando 
em muita coisa do passado. A 
gente quer aprender mais, pro 
nosso filho, pra gente contar. Se 
a gente não perguntar as coisas 
pra ele [Botiê], na hora que ele 
for embora, aí meu neto vai me 
perguntar ‘qual a história que 
o vô falava pra ti?’, aí não vou 
saber!”  Onkrai
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As oficinas
 
Primeira oficina, em Marabá 

Meu primeiro impacto foi rever Marabá totalmente transformada. 
Em dezembro de 1969, na minha primeira viagem à região, o úni-
co carro na cidade era de propriedade do Dr. Veloso que, após o 
expediente, o exibia dirigindo nos únicos 500 metros asfaltados 
na cidade. O carro tinha chegado por barco, pelo rio. Apenas este 
registro já é o suficiente para dar a dimensão das mudanças ocor-
ridas nestes últimos 50 anos, na região. Tive que avaliar como estas 
transformações extremamente rápidas e significativas, devido a 
projetos desenvolvimentistas no sudeste do Pará (mineração, agro-
negócio, pecuária e extrativismo da madeira) também afetaram os 
inúmeros povos indígenas que vivem na região.

No domingo, dia 17 de novembro de 2019, de manhã, o chefe 
Bep-Karoti e sua esposa Ngrei-Kati já estavam nos esperando 
na entrada do Hotel Itacaiúnas. Logo em seguida chegou o chefe 
Karangré. 

Na segunda-feira, dia 18, ocorreu a primeira reunião na Fundação 
Casa da Cultura de Marabá, fundada nos anos 1970, pelo biólogo 
Noé von Atzingen, uma instituição cultural muito atuante e impor-
tante na cidade. Fomos muito bem recebidos tanto pela presiden-
ta atual da instituição, Vanda Régia Américo Gomes, como pelo 
responsável pelo setor de comunicação, Ismael Mota, e outros fun-
cionários. O espaço que nos foi reservado era bem arejado, claro e 
silencioso; adequado e confortável para acolher os Xikrin e a equi-
pe, composta de seis pessoas. 

Todo o ambiente havia sido preparado no sábado, por Isabelle e 
Mariana, com banners, painéis e ampliações de fotografias e ma-
pas da região, formando um conjunto visual muito apreciado e co-
mentado pelos Xikrin durante todo o encontro.

Isabelle apresentou os objetivos da oficina, que contou com a par-
ticipação integral do chefe Botiê, já de uma certa idade, sempre 
muito gentil, atento e contribuindo com inúmeras falas e depoi-
mentos, fundamentais para a elaboração das publicações.

A partir de uma seleção anterior, as fotografias foram separadas por 
temas e durante toda a semana, por horas, fizemos uma (re)leitura 

“Quando eu fui em Brasília, eu encontrei um 
rapaz lá no Congresso, lá na porta do Congresso 
e eu perguntei se ele sabe onde é o ISA. Ele 
me deu o endereço. Fui lá, falei com o Márcio 
Santilli. Eu falei: ‘Márcio, você tem o telefone 
da Isabel?’ Aí o Márcio tá procurando e achou. 
Eu falei: ‘Márcio, liga para a Bel’. Márcio ligou 
e eu conversei com ela. Ele anotou o telefone 
para mim. Eu falei: ‘Bel você não vem mais, sua 
mãe não apareceu mais e precisamos de vocês 
na aldeia, porque minha mãe e meu pai, todo 
mundo já faleceu’. Aí conversei com a Bel, pedi 
foto, papel, mapa da demarcação, precisa de 
livro. Até conversei com ela e conversei com 
a dona Thaís. Eu que chamei todas as duas. 
Porque eu estou precisando. Por isso que a Bel 
veio falar comigo, com o Onkrai, com todos, é 
bom conversar, saber como é que é.”  Bep-Karoti

“Bom dia, meus amigos. Essa fala é pra ficar 
no Projeto Memória Xikrin. Esse livro vai ficar 
pro nosso filho, filhos dos nossos filhos, nossos 
netos. Pra isso que nós estamos explicando. Pra 
isso nós estamos conhecendo, vendo o trabalho 
das nossas avós e dos nossos avôs. Lux Vidal foi 
na aldeia, pegou esse trabalho e guardou pra 
nós, porque é pro futuro. Nós somos o futuro 
e ela é muito antiga. Ela pegou esse trabalho, 
guardou pra nós e hoje nós estamos vendo. 
Ela guardou o trabalho do nosso avô, da nossa 
avó e, hoje em dia, nós jovens, nós mesmos 
vamos trabalhar em cima disso, pra guardar pro 
futuro. Nós estamos fazendo pra guardar pros 
nossos netos e netas crescerem e aprenderem 
a fazer.”  Betikré

“
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conjunta do acervo visual. Foram lembradas com emoção muitas 
pessoas hoje falecidas, com ênfase no velho chefe Bep-Karoti, no 
xamã Nhiakrekampin, na idosa Nhiokangá, nos artesãos Piudjô, 
Bepkretui e Akruantüro. Foram comentadas atividades tradicio-
nais, como o cultivo e os produtos da roça, a pesca com timbó, os 
fornos de pedra típicos desse povo para o cozimento dos alimen-
tos, cenas de caça e rituais. Foram apresentadas muitas fotos de 
objetos tradicionais, onde os Xikrin comentaram que muitos não 
são mais fabricados. As pranchas de pintura corporal foram muito 
apreciadas pelas mulheres, elas nos pediam papel para poder pin-
tar como faziam nos anos 1970 e 1980, quando convivi com elas 
nas aldeias. O momento mais rico e comentado foi quando passa-
mos as imagens do meú, expedições que tradicionalmente ocor-
riam em vários momentos do ano, percorrendo vários caminhos, 
em um amplo território de perambulações, abrangendo uma área 
bem maior do que a Terra Indígena hoje demarcada e homologa-
da. As conversas sobre o meú com o líder Karangré foram emo-
cionantes, tanto para mim, porque tratava-se de uma experiência 
única em minha vida, como para ele, que na época devia ter uns 10 
ou 11 anos, mas ainda assim lembrava de tudo.

Em um certo momento, Isabelle, junto com o chefe Botiê, seus 
filhos Karangré e Onkrai, e Tamakuaré, filho do falecido Kenpo-
ti, relembraram e enumeraram, apontando nos mapas, todos os 
lugares de acampamentos tradicionais existentes na região. Estes 
lugares encontram-se tanto dentro da Terra Indígena demarcada 
como além dos limites demarcados. 

No dia 18, pela manhã, mostrei ao líder Karangré um artigo que 
escrevi em 1979, publicado em 1981, sobre o histórico da demarca-
ção da Terra Indígena Xikrin do Cateté, uma descrição muito de-
talhada com mapas, evidenciando as pressões naquela época de 
fazendeiros, madeireiras, políticos e funcionários do Estado contra 
a demarcação. 

Os líderes Karangré e Bep-Karoti, assim como outras pessoas pre-
sentes, se interessaram muito pelas inúmeras publicações que ha-
víamos levado, em especial pela minha monografia Morte e Vida 
de uma Sociedade Indígena Brasileira. Também muito aprecia-
das foram as publicações sobre os Protocolos de Consulta Prévia 
elaborados por outros povos indígenas do Brasil. 

Outro momento importante foram as conversas realizadas com os 
indígenas, junto com Mariana e Bruna, da nossa equipe, sobre o 
livro a ser produzido: formato, papel, capa, conteúdo, fotos, legen-

das, depoimentos e, sobretudo, os assuntos que os Xikrin conside-
ravam mais importantes a serem mencionados e trabalhados.  Na 
ocasião também foram discutidas as próximas etapas do Projeto, 
as atividades a serem desenvolvidas, com datas e locais indicados.

Durante a oficina, tivemos a ocasião de conversar sobre vários as-
suntos de interesse dos Xikrin, como o histórico da demarcação, 
a importância da criação de um protocolo de consulta e de go-
vernança interna dos Xikrin, assuntos relacionados à Vale e, prin-
cipalmente, ideias para dar continuidade aos projetos de valoriza-
ção cultural, como por exemplo trabalhar com o acervo de música 
Xikrin. Falamos muito com as lideranças sobre a necessidade da 
construção de uma Casa da Cultura, um Centro de Memória e Pes-
quisa, onde poderiam guardar cópias de toda a documentação, 
incluindo o acervo audiovisual, referentes aos Xikrin do Cateté. 
Um lugar de preservação da memória, mas também de ativida-
des artesanais, artísticas e oficinas de capacitação para diferentes 
atividades, como formação de agentes ambientais e atividades de 
interesse das mulheres, parteiras, professoras, pintoras... O impor-
tante é que essa edificação esteja dentro da Terra Indígena para 
que o acesso ao seu Patrimônio Material e Imaterial seja fácil para 
todos os Xikrin. Seria ainda um lugar para exposições e venda de 
artesanatos, de visitação regulamentada para turistas interessados 
em conhecer e ajudar os Xikrin. As lideranças Xikrin entenderam 
a importância destas propostas e ficaram bastante interessados 
em apoiar.

No dia 21, de tarde, ocorreu um evento muito importante. Trata-se 
da apresentação das fotografias do acervo Lux Vidal, projetado em 
uma tela grande no auditório da Casa de Cultura, para todos os 
Xikrin interessados que se encontravam em Marabá. Agora sem 
a nossa interferência, cada imagem foi comentada pelo chefe 
Onkrai, na língua Xikrin, o que veio a demonstrar que eles haviam 
assumido o acervo como documento de sua própria história.

Por ser um local público, além dos participantes da oficina, todos 
os dias, em algum momento, os Xikrin que estavam em Marabá, 
por motivos de tratamento de saúde ou outra razão, vieram nos 
rever, conversar, abraçar e ouvir um pouco do que estava sendo 
conversado. Era um entra e sai constante, livre, e aos poucos foram 
tomando conhecimento da proposta. Não vou lembrar de todos, 
mas passaram por lá Tamakuaré, Bep-Í, Bemaiti, Anoure e sua 
esposa Nhiokoiet, Tunire, Djaoro, Bepkrokroti, jovens e crian-
ças, interessados em olhar as fotografias e folhear as publicações 
que levamos. 
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No último dia, os Xikrin tomaram a frente do encerramento for-
mal do encontro, como costumam fazer nestas ocasiões. Foram 
muito emocionantes e significativas as falas formais de Botiê e 
Karangré, resumindo e avaliando as questões levantadas duran-
te o encontro e nos convidando, a Isabelle e a mim, para partici-
par de uma grande festa na aldeia Djudjê-kô em julho de 2020. 
O chefe Bep-Karoti, ao final, de modo formal, lembrou dos tem-
pos antigos e da época de seu pai Bemoti quando este era che-
fe da aldeia Cateté. Foi um momento emocionante em que ele 
não conseguiu reter suas lágrimas e sua mulher, naquele mesmo 
instante, irrompeu num choro forte e estridente, ritual típico das 
mulheres Xikrin, o que criou um ambiente de dramaticidade e 
de respeito entre todos os participantes do encontro. 

Lux Vidal

“Bom, primeiramente, eu queria agradecer a Deus, né, e 
segundo agradecer à Lux, agradecer à Bel, toda equipe 
empenhada no Projeto Memória Xikrin. É um momento 
incrível que a gente tá passando, né? O projeto, ele é 
voltado pro resgate da cultura do povo Xikrin, cultura de 
50 anos atrás. Pra gente é gratificante participar desse 
projeto. E a gente tá aqui pra construir. Que futuramente 
o livro possa estar conosco, tanto na escola, quanto na 
aldeia. Que os alunos possam ver que o livro fala de toda 
a questão da cultura, da questão social, da questão de 
união, da força do povo Xikrin daquela época. As aldeias, 
elas são divididas, mas isso não afeta, não prejudica 
nenhum projeto. Se o projeto é pros Xikrin, é pra todos. 
Esse projeto, ele tá no início, ele tá começando, mas 
graças a Deus a gente vai ter que trabalhar bastante pra 
terminar. Eu me emocionei de ver todo o trabalho da Lux, 
da Isabelle, tudo o que ela guardou, tudo o que ela teve 
o maior carinho de guardar. Eu não era nem nascido! É 
um livro específico pro Xikrin. É uma conquista! Viemos 
participar [da oficina] eu, minha prima, meu cunhado, 
meu tio. Viemos de cada aldeia, representando as aldeias. 
Naquela época era só uma aldeia, Xikrin do Cateté. 
Agora... Hoje em dia tem acho que 5 aldeias Xikrin; 
algumas estão se formando agora. A gente nunca foi 
desunido. A gente é unido, pela parte da cultura. É um 
momento histórico!”  Kaiore
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Segunda oficina, no LISA e MAE, em São Paulo 

A viagem dos índios Xikrin foi bastante cansativa para eles, espe-
cialmente para Bep-Kaboi e Bekwei-Rin, que tiveram dificulda-
des em sair da aldeia Pokrô. Ngoij-Re deixou sua criança pequena 
e o trabalho da castanha no Cateté, para onde ele iria logo que 
voltasse, para vender sua coleta. Onkrai deixou de assistir a festa 
mẽni-rêrêmei, em sua aldeia, mas recebia constantemente notí-
cias pelo celular. O transtorno para ele foi que ele precisava passar 
os nomes a um ou uma tabdjuo. Assim, foi decidido na aldeia que 
esperariam a sua volta, para que ele pudesse transmitir os nomes 
adequadamente. Kaiore, bastante politizado, provavelmente uma 
futura liderança, quis aprender o máximo possível sobre a cultura 
Xikrin. Betikré e Kokoti, um casal bem tranquilo, aproveitaram 
muito a programação da semana. Bekwei-Rin também partici-
pou e aproveitou bastante. Pukatire foi se entrosando aos poucos, 
muito interessado e querendo saber como e onde ele pode estu-
dar. Bep-Kaboi é bem tranquilo, mas ligado. Pai-Nhotire, atenta o 
tempo todo, fez boas falas. Ela havia trazido artefatos para vender 
e poder comprar suas miçangas. Ngoij-Re, muito sério e bem fo-
cado, registra tudo com sua máquina fotográfica. 

Bem, na manhã do dia 3 de fevereiro de 2020, estavam bem can-
sados e mal dormidos, já que o avião deles atrasou e chegaram 
de madrugada em Guarulhos ao invés de Congonhas. Foram fei-
tas apresentações com a presença da Sylvia Caiuby, a “cacique” do 
LISA. Paula Morgado assistiu e ajudou durante toda a semana do 
encontro. Bem atenta e interessada estava também Joana, esta-
giária do LISA. Paula deu explicações sobre a organização do acer-
vo do LISA e depois o Pedro Guimarães falou sobre a organização 
dos arquivos do ISA sobre o Xingu. O momento mais relevante foi 
quando Pedro mostrou um mapa, o que em seguida despertou 
o interesse de Onkrai, que foi ver de mais perto a tela. Mapas são 
muito importantes para eles, são referências conhecidas e segu-
ras - importante para o nosso livro. De tarde, falei sobre o início da 
minha pesquisa, como coletava os dados e mostrei um caderno 
de campo de 1971, que continha a descrição do meú e da festa 
do milho. Havia também um bloco de folhas com o levantamento 
de pinturas, feitas em campo. Gostaram muito dessa parte. Depois 
expliquei como fiz uma primeira organização do material de pes-
quisa para poder dar aula, escrever o primeiro livro sobre os Xikrin. 

Um ponto alto foi a visita ao MAE. Fomos muito bem recebidos 
por Carla, Kika e Reginaldo. Carla deu algumas explicações sobre 

“



16 17

os acervos do MAE. Eles haviam separado e colocado em mesas 
grandes artefatos representativos da cultura material Xikrin, esco-
lhidos previamente por Isabelle, Mariana e Fabíola. Expliquei como 
essa coleção, que foi doada ao MAE em 2001, foi constituída e re-
latei minha experiência com cada objeto, a importância da histó-
ria de vida dos objetos sob os mais diferentes aspectos, o objeto 
como mediação das relações entre humanos, entre humanos e o 
meio ambiente, a cosmologia indígena. Matéria-prima, técnicas de 
confecção, noções de beleza e estética, a perfeição etc. Os índios 
Xikrin ficaram bem interessados e às vezes emocionados. Fizemos 
também uma visita demorada à reserva técnica, momentos em 
que puderam ver como a coleção é conservada. O tempo todo, 
durante a semana toda, usavam seu celular, para fotografar tudo, 
imagens, pranchas de pinturas, artefatos e mandar em seguida 
com comentários para aldeia. 

Muito interessante as discussões sobre as pranchas de pintura cor-
poral e as fotografias, tudo em papel. Puderam manusear, comen-
tar, fotografar e escolher o que eles gostariam de ver na publicação, 
cada um fez as suas escolhas e falou a respeito. No fim dos traba-
lhos, a Bekwei-Rin, um amor de pessoa, me chamou e me mos-
trou um vídeo no celular, era sua filha na aldeia, ao lado dos avós, 
chorando e pedindo a volta da mãe.

Lux Vidal

“Hoje nós estamos 
aqui falando sobre 
as pinturas, pra 
essa oficina. Tem 
algumas pinturas 
que ainda existem, 
mas outras não. Essa 
é a nossa cultura 
tradicional Xikrin, 
tudo original. Hoje 
nós estamos aqui, 
no lugar onde tudo 
está guardado, 
bem conservado, 
nossa cultura, nossa 
tradição. Nós vamos 
levar essa cultura, 
essa tradição, nossa 
pintura, lá pra aldeia, 
pra nós guardarmos 
na nossa memória, 
para lembrar de 
novo.”  Ngoij-Re
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Terceira oficina, em Marabá

Antecipando a chegada da pandemia de Covid-19 no Brasil e 
prevendo a dificuldade de realizar oficinas presenciais, conforme 
previsto na nossa programação, em cima da hora, decidi voltar 
à Marabá com o Marcelo para a realização de entrevistas com 
o chefe Botiê. No dia de minha chegada em Marabá, Bep-Ka-
roti, como sempre faz, foi ao meu encontro no hotel. Conversa-
mos sobre vários assuntos, sua nova aldeia, suas conversas com a 
Thaís da Vale e com a Funai, contou histórias do passado, estava 
preocupado com as notícias sobre a “gripe” que tinha chegado 
em Brasília e falamos dos cuidados a serem tomados. A noite, foi 
a vez de Karangré dar as boas vindas e planejarmos a conversa 
com o seu pai. O encontro com Botiê ocorreu entre os dias 9 a 
13 de março de 2020, no Centro de Formação Chácara do Bispo, 
espaço gentilmente cedido pela Diocese de Marabá. Empenha-
do em nos contar um pouco mais de sua vida e falar de assuntos 
que são de interesse de um chefe, Botiê esteve o tempo todo 
acompanhado de seu neto Tekore e de sua neta Kokoti. Onkrai 
se desculpou pela sua ausência, pois tinha muitos afazeres na 
sua nova aldeia Krimei. Betikré, marido de Kokoti e um ótimo 
tradutor, chegou no segundo dia, após longa viagem de van, vin-
do da aldeia. Pukatire sempre muito gentil, além de seus afaze-
res diários se esforçou para cuidar do transporte de seu avô Botiê 
e de encomendar e nos trazer a quentinha no horário do almoço. 
O local, uma chácara acolhedora com espaços amplos fez toda 
a diferença, pois Botiê estava em tratamento de saúde e bas-
tante cansado. Trabalhamos no seu ritmo. Montamos uma rede 
na varanda para ele dormir após o almoço. Como estava muito 
quente, após o descanso, Botiê tomava uma ducha de água fria 
e voltava rejuvenescido para nossa conversa, com depoimentos 
que foram essenciais para a construção da publicação.   

Todas as noites, Kokoti, seu marido Betikré e filhos, assim como 
Pukatire, sua esposa Irenoma e filhos, vinham trabalhar conosco 
no hotel, ajudando nas traduções. 

Isabelle Giannini

“
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“Bom, Bel, vou falar um pouquinho sobre grupo de 
whatsapp, né? Que foi criado pelo meu irmão, Kokore, 
é Xikrin kukrodjo. O que eu acho interessante, através 
desse grupo, os mais jovens, que somos nós, nós 
que estamos como alunos, e os mais velhos, que são 
professores, que já entendem da cultura, da tradição, 
vêm explicando pra nós, relatando nosso cotidiano, 
a convivência antigamente, os cantos, a tradição, os 
ritos, né? Dentro desse grupo, a gente pergunta... 
Nós, jovens, perguntamos e eles explicam pra gente. 
Todo tipo de festa, todo tipo de acontecimento, eles 
explicam pra gente. É um grupo que, através dele, nós, 
jovens, vamos cada dia aprendendo muito. Cada dia a 
gente está evoluindo e avançando na cultura, através 
dos mais velhos, através do canto, do rito, das falas. 
Todo tipo de fala que nós perguntamos e eles falam. 
Não tem kuben no grupo, não-indígena, como diz. 
E esse grupo está trazendo muitos acontecimentos, 
muito avanço pra gente, os mais jovens, porque a 
gente está aprendendo dentro desse grupo. Todos 
os mais velhos estão ali, nesse grupo, explicando pra 
gente. E a gente fica só agradecido por isso. É isso que 
eu estou relatando pra ti. Era isso!”  Kaiore

Reprojetando o percurso
No cronograma inicial do projeto estavam previstas, para os meses 
de maio e agosto, outras duas oficinas participativas com os Xikrin.

Com o início da pandemia da Covid-19 no Brasil, em meados de 
março, fez-se necessária uma reestruturação tanto do cronogra-
ma quanto da metodologia a ser usada, de forma que o prosse-
guimento do projeto fosse garantido, bem como a segurança de 
todos os envolvidos. 

Tanto entre os Xikrin quanto entre os integrantes da equipe, op-
tou-se pelas recomendações de isolamento social e trabalho re-
moto, sem que isso interrompesse o andamento do projeto. 

Os ajustes metodológicos envolveram, resumidamente, a constru-
ção remota das publicações, utilizando-se, para isso, meios de co-
municação como e-mail, telefone, whatsapp e carta. Certamente 
as oficinas presenciais teriam sido muito enriquecedoras e moti-
vantes, ainda assim, as publicações foram construídas de acordo 
com os desejos dos Xikrin e os filmes feitos a partir do próprio acer-
vo Lux Vidal, especialmente das fotografias preservadas no LISA e 
das imagens feitas durante as oficinas participativas e entrevistas. 

Lux Vidal, com 90 anos, passou meses escrevendo cartas e en-
viando áudios, sobre sua vivência com os Xikrin. Cartas dirigidas 
para Mariana, Bruna e Isabelle, com textos, legendas e orientações, 
mas que explicitam também a dificuldade pessoal do isolamento 
imposto pela pandemia. Thales Vidal deu um apoio inestimável 
durante esse período. Outras duas cartas foram escritas pela antro-
póloga, uma para o chefe Bep-Karoti, vítima da Covid-19, e outra 
para o chefe Karangré.   

Entre os Xikrin, a Covid-19 deixou sua triste marca. Para conter 
o contágio, valiosa foi a articulação entre diferentes instituições. 
Além do isolamento sanitário nas aldeias, muitas famílias saíram 
das aldeias e se isolaram nas roças. Em homenagem às vítimas da 
pandemia, foi projetado o Memorial Bep-Karoti, gentilmente de-
senhado por Thiago Giannini.

Uma das consequências deste isolamento, foram as conversas pelo 
whatsapp entre os jovens e os mais velhos, num processo absolu-
tamente autônomo e que somente os Xikrin acessam. 
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Mẽ-tum-iaren 
a fala dos antigos

Amrebê, palavra cuja entonação, prolongada ou não, define  
o quão distante está o “tempo antigo”. 

Os mẽbengôkre moravam no koikwa, céu, lugar semelhante ao 
mundo terrestre onde tem de tudo, batata doce, inhame, jabu-
ti, tatu...Lá um índio foi caçar no mato e encontrou um buraco 
de tatu. Começou a cavar e cavar bem fundo, até que furou a 
“abóbada celeste”. O tatu caiu pelo buraco e o índio viu a terra, 
com muito buriti, um grande rio e campos. Correu para a aldeia 
para contar o que viu. Os índios todos juntos se amarraram com 
um cinto de linha vermelha e preta, o mẽprê, igual o que usa no 
Nhiok. Fizeram bem cumprido. Amarraram num pau e desce-
ram. Vieram os jovens, as mulheres, as crianças, os velhos. Alguns 
ficaram com medo de descer, ficaram lá. Quando desceram um 
menino cortou o cinto e o vento levou. Os que chegaram aqui 
partiram logo para encontrar os grandes campos.

É na região do Tocantins-Araguaia Buti-amê que os Goroti 
Kumren, ancestrais dos Put-Karôt, hoje Xikrin, tiveram sua ori-
gem após a dispersão de diferentes grupos, depois de derrubado 
o pé de milho. Todos os índios carregaram as sementes de milho 
e foram embora para o mato e agora índio bravo tem milho: Go-
rotire, Karajá, Arara, Suruí, Xavante, Gavião, Asurini. Cristão só 
trouxe milho duro. Índio come milho de massa.

a) a grande teia de aranha, inhum-djêk, 
situada a leste, koikwa krai, e que os xamãs, 
wayanga, precisam atravessar para serem 
iniciados pelo grande Gavião, ok-kaikrit, que 
se encontra do outro lado; 

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

c) as oferendas de carne deixadas para os 
cachorros, rop-okiere; 

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

e) a região da noite perpétua, Akamot kô tuk. 
É o vento que carrega a noite para o oeste. No 
Koikwa krai, região a leste, desconhece-se a 
escuridão; 

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

a

b

c

d

e

f
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a) o Tocantins-Araguaia, Buti-rai e Buti-ngri;

b) a aldeia grande, krimei-rai, Goroti krimei-ti, ou aldeia dos 
Goroti Kumren; 

c) o caminho, prü, que leva ao grande pé de milho, cuja 
circunferência é igual à circunferência da aldeia de origem;
 
d) as espigas de milho.

Enquanto representação da paisagem da época das origens, esta 
série de desenhos vem confirmar a região dos campos a oeste do 
Tocantins-Araguaia como lugar ancestral dos mẽbengôkre.

a) os dois heróis gigantes 
Kukrut-Kako e Kukrut-Uíre, 
com a sua arma característica, 
a lança noi. Estes dois heróis 
estão ligados a um ciclo 
mítico de quatro episódios: 
Okti, More, Ngêti e Aben kot;
 
b) o rio Araguaia; 

c) o lugar onde os heróis, 
ainda meninos, ficaram 
deitados, no meio do rio, para 
crescerem rapidamente; 

d) “os campos” com uma 
chapada grande, kapôt-
krãê. Do outro lado do rio, os 
morros, nhoi-krã, dos campos 
e dois jatobás, moy. 

a) o grande pássaro okti do 
qual Kukrut-Kako e Kukrut-
Uíre livraram a tribo; 

b) o ninho, kaê, de okti; 

c) o rio Araguaia, passa por 
baixo do ninho.

a
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Da grande aldeia dos Goroti Kumren, amrebê, saíram, de um 
lado os Pore-Kru, e do outro, os Gorotire. A aldeia de origem dos 
Pore-Kru situava-se do lado esquerdo do Rio Araguaia, na altura 
da região do Rio Pau D Árco. Eles habitavam uma região de cam-
po entremeada por rios e florestas de galeria.  

“Djore é uma aldeia que nem essa aí, ó tem Cateté, Djudjê-
-kô, Õõdjà, agora criando Pokrô, agora criando Krimei, é 
assim. É mesmo Xikrin, mas significa que são nome das 
aldeias assim Pore-Kru, daí Djore, é cada grupo tem um 
nome assim igual antigamente, mesmo assim a gente usa, 
porque não pode esquecer, o lugar, o nome das aldeias, 
para não esquecer também. Minha vó parte de grupo era 
Djore, o meu avô era do Kokorekre, é assim. Mesmo assim 
pessoal depois veio mudando, veio embora, veio para o 
Kokorekre, daí pessoal tudinho veio vindo, mudando para 
o Kokorekre, e aí chama mẽ modjokapru, já ocuparam o 
lugar na aldeia.”  Karangré

Os Pore-Kru 

Não se sabe ao certo por quanto tempo ficaram morando nos 
campos. O que se pode afirmar, em termos de datas, é que em 
1859, época dos primeiros contatos com os Kayapó através da 
Missão de Santa Maria Nova e da Missão Dominicana, os Pore-
-Kru já tinham se separado do grupo de origem há muito tem-
po e eram conhecidos apenas indiretamente. 

O grupo Pore-Kru é o ancestral direto dos Put-Karôt, região do 
Cateté, e dos Kokorekre, região do rio Branco. A cisão se deu 
ao longo dos grupos. Os mẽnõrõnu, com suas esposas mẽku-
rêrêrê e os mẽkranure, com suas esposas mẽkrapõyn e filhos, 
deslocaram-se para as regiões do rio Branco, Parauapebas, pas-
sando a ser denominados “os do Kokorekre”. Os mẽkramti e 
mẽbengêt com suas esposas e filhos e os mẽnõrõnu solteiros 
teriam seguido para a região do Cateté no alto Itacaiúnas, pas-
sando a denominar-se os Put-Karôt.

Mais tarde o grupo do Kokorekre cindiu-se novamente, dirigin-
do-se uma facção para a região do rio Vermelho, Macaxeira, ali 
dando origem aos Djore.

Wag-mẽ-kaprã, a origem dos cristãos
Amrebê, Amrebê, kuben ket. Há muito tempo não havia cristão, 
só índio; tudo era índio. Wag-mẽ-kaprã brigou com mulher dele. 
Ela mandou os índios matá-lo. Eles o matam, e depois ele fica 
vivo de novo. Chega no acampamento novo de tarde. De novo 
a mulher mandou matar. Matam ele outra vez e vão embora. Fi-
cou vivo de novo. Os índios iam mudando de acampamento e o  
Wag-mẽ-kaprã ia atrás. Quando chegou, de novo, a mulher gri-
tou; então ele disse: “Não venho atrás de ti, não, mas de minha 
arara amarela e de meu cachorro, quero as minhas coisas para ir 
embora de uma vez”. A mulher deu as coisas dele.

Quando o filho dele já tinha crescido e ficado homem, ele foi no 
mato com compadre, krobdjuo. O compadre flechou uma arara 
sentada numa árvore e a flecha ficou fincada lá em cima no pau. 
Ele subiu para pegar a flecha e viu uma roça lá de cima. Desceu e 
foi ver. Viu a roça de Wag-mẽ-kaprã, tinha arroz, abóbora, feijão, 
pipoca. No barracão dele tinha sal, panela; tem tudo; querosene, 
lata de gasolina de barco; o compadre só olhou pela janela; já viu 
o leite Ninho, já viu tudo. Vai embora, para o mato de novo. “Oh 
compadre! O homem que está na roça está brocando de coivara, 
não é índio, não, é cristão. Já tem roupa, teu pai já é kuben”. O 
filho vai para a roça e aproxima-se do pai; disse: “Djunua, Dju-
nua”, “Pai, pai”. Ele não escuta não, só capina na roça. O filho fala 
de novo: “Djunua”, segurando-lhe o braço. Ele olha para o filho: 
“Eu não sou teu pai não”. O filho chora: “Eu estou crescido, não 
sou mais pequeno”. O pai perguntou: “Tem outro índio, tu vens 
sozinho?” – “Não, veio o compadre” – “Pode chamar o compadre”. 
O pai os leva no barracão dele, um barracão grande como este 
[da missão]. O pai chega no barracão dele, senta um pouco, can-
sado. Deu de comer. Depois vai buscar ango, miçanga. Filho dele 
ganhou pouco, ele quer mais: “Aité, aité!”, “mais, mais!”. Está bom; 
o pai dá mais. Compadre ganhou poucas miçangas, “aité, aité, 
aité!” Está bom, ganha mais. Vai facão também; ganha pouco, 
quer mais, “aité”. Ganhou de novo. Agora ele diz: “Está bom, já 
ganhei muito”. 

O pai disse: “Meu filho toma um rifle”. O filho respondeu: “Eu só 
quero arco e flecha”. Não quis rifle porque não sabia. Já vai em-
bora. Quando está longe ouve um tiro de rifle. Estão escutando: 
Bum! Bum! Os dois correm, e depois ficam pensando, e com von-
tade de voltar e pegar o rifle, mas não voltam não. Chegam na 
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Os Gorotire e os Pore-Kru recusaram o contato e atacavam to-
dos que se aproximavam de seu território. 

“Nesse tempo mẽbengôkre não tem contato com outros 
índios, aí encontra outro já vai atacar a aldeia do outro, 
matar, pegar filho, mulher, assim que é aquele tempo. 
Naquele tempo nós com kuben não combinava bem não, 
não quer contato um com outro não. Aí nesse tempo os 
compadre mẽbengôkre vai atrás do kuben no mato pegar 
facão, arma, machado, não é atrás da alimentação dele, a 
única coisa é machado e facão.”  Karangré

Estima-se que por volta de 1895, um “cristão” matou, na região 
do Cateté, o pai do Bep-Karoti, Kupato. As hostilidades com os 
seringueiros se acentuaram. 

Lux: Botiê, aqui eu tenho uma coisa, o Bep-Karoti velho nasceu 
na aldeia Krimei ti do Motikre

Botiê: É no Motikre 

Lux: O pai do Bep-Karoti velho chamava Kupato e foi morto 
por um cristão

Karangré: Matado

Lux: Um cristão o matou

Karangré: Foi. O avô dele era Bep Prob. O pai do Kupato

Botiê: Bep Prob

Lux: Está certo. Bep Prob. A ocupação de vocês no Cateté, é de 
dois séculos já. É muito tempo. E aqui eu tenho Bep-Karoti ca-
sa-se no Roti-djam com uma mulher do Kokorekre cuja irmã 
Nhiokangá é a única sobrevivente do Kokorekre.

Protásio Frikel menciona que os Put-Karôt são citados 
como moradores fixos da região do Cateté por um ser-
tanista que trabalhava na região no ano de 1903. A po-
pulação seria de uns 400 indivíduos. Neste período eles 
também se deslocavam em viagens periódicas para as 
cabeceiras do rio Itacaiúnas, para uma aldeia chamada 
Roti-djam. 

Em 1910 a aldeia Kokorekre foi atacada pelo seringalista 
Chico Trajano nas cabeceiras do rio Branco, afluente do 
Itacaiúnas. O grupo do Kokorekre foi bastante dizimado 
e parte veio juntar-se aos Put-Karôt do Roti-djam, local 
onde Bep-Karoti casou com Nhiokrut, da aldeia Ko-
korekre e cuja mãe era do grupo Djore. Neste período, 
ocorreram vários episódios de ataques aos Gorotire. Um 
dos mais marcantes ocorreu por volta de 1925, após te-
rem se reunido novamente na aldeia Kokorekre quando 
Kokoiakati, filha de Bep-Karoti, foi levada pelos Goro-
tire. Com medo dos Gorotire, uma parte do grupo Put- 
Karôt partiu para a região do rio Bacajá.  

aldeia. De noite eles contam às mulheres: “Wag-mẽ-kaprã 
tem muita miçanga, machado, facão”. No dia seguinte, de 
manhã, todas as mulheres vão para lá; a mulher dele tam-
bém vai junto. No barracão todas pegam coisas: miçanga, 
machado, facão e já vão voltando. Outros ficam esperando 
que ele dê. Wag-mẽ-kaprã estava roçando, capinando na 
sua roça. Mulher dele o chamou para que ele dê as coisas 
e ele chegou limpando o facão; ele vem falando “Quem é 
a minha mulher?” e limpando o facão. Vem falando, vem 
falando, perto da mulher, aí ele disse assim: “Onde está o 
teu marido?” Agarra o cabelo e a mata com o facão. As 
mulheres todas correm de medo para o mato. Wag-mẽ-
-kaprã disse: “Não corram que eu só quis matar minha mu-
lher. Não vou matar tudo não”. Ele pega as mulheres, fecha, 
tranca a porta: “Fiquem aqui”. 

De noite vai tudo embora de barco. De manhã os índios 
querem ir matar Wag-mẽ-kaprã, mas no barracão não 
tem ninguém; os homens correm na beira do rio, mas can-
sam, não veem nada. O barco é ligeiro, e vai pelo rio, os ín-
dios vão por terra. Os índios voltam à aldeia. Não acharam 
as mulheres deles. Wag-mẽ-kaprã levou muita mulher. 
Agora tem muito kuben, no Conceição do Araguaia, no 
Belém, no Rio, no Brasília, tu que sabes, eu não vi não. As 
mulheres tiveram muitos filhos. Agora tem muito kuben. 
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“Naquele tempo que o Bep-Karoti morava no 
Kokokuêdjo, mesma coisa que chama Krimei. Lá que os 
Gorotire acabaram enfrentando a guerra e os do Bacajá 
fugiram com medo, fugiram tudinho. Certo dia o Bep-
Karoti estava com raiva contra o povo Gorotire. Lá onde 
fizeram a guerra chamava Prati nho puru, lá que fizeram 
a guerra contra Kayapó. O Bep-Karoti matou muito 
Gorotire, mataram uns 20 Gorotire. Aí foram atrás do 
Gorotire e lá que enfrentaram outra guerra no Krãdjedjô, 
fizeram outra guerra e mataram também oito Gorotire. 
Daí os líderes do Gorotire que chamavam Bekare e 
Ukure, líderes do Gorotire, eles queriam matar o Bep-
Karoti. Não conseguiram matar ele, porque o Bep-Karoti, 
naquele tempo, era muito forte, todo mundo está com 
medo dele. Só ele matou os dois, o Bekare e o Ukure. 
Daí os Kayapó acabaram fugindo. Depois eles brigaram 
mais. Brigaram contra o Gorotire no Motikre, fizeram 
outra guerra, aí foram no Õõdjà também e aí mataram 
muito Gorotire. Daí Gorotire foi afastando. Bep-Karoti 
foi atrás do Gorotire lá no Pukatingrö. Daí Gorotire 
fugiram e nunca mais pisaram na terra do Bep-Karoti. 
O Bep-Karoti enfrentava toda guerra. Até hoje que os 
Kayapó nunca mais brigaram com os Xikrin. Hoje em 
dia, na minha aldeia, nunca mais aconteceu a guerra, 
graças a Deus nunca mais aconteceu a guerra. Ninguém 
briga mais, não tem mais guerra. Hoje em dia os Kayapó 
moram na aldeia dos Xikrin, os Kayapó casam com 
Xikrin, os Xikrin casam com Kayapó.”  Botiê 

A perda de sua filha marcou o chefe 
Bep-Karoti e, a partir deste momento, 
foram organizadas várias expedições 
guerreiras. Aldeias provisórias como a 
do Kuka-úru, Roti-ô-Kuka, Kokokuêdjo 
serviam de apoio para atacar os Gorotire. 

O episódio do Kuka-uru é interes-
sante. Esta palavra significa paliça-
da e os índios dizem que, às vezes, 
os jovens mẽnõrõnu as construíam 
para proteger a aldeia, ou ao redor 
do atukbe, casa dos homens fora 
da aldeia. Às vezes também usa-
vam pedras. 

a) a aldeia e atukbe, casa dos homens;  
 
b) a paliçada;  
 
c) os Gorotire;  
 
d) duas mulheres que saíram e que os 
Gorotire mataram;  
 
e) os chefes de classes de idade e um 
ngôkon-bori, chefe, chamado Bemoti, 
que se destacou durante o ataque e 
defesa da aldeia.

a

bd

ab

c

e

c

a) a mesma aldeia repleta de Gorotire;  
 
b) os Put-Karôt organizam a luta 
esperando-os nos dois lados do caminho 
de saída;  
 
c) o ngôkon-bori, organiza a defesa.
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Após um tempo, parte dos que foram para o Bacajá retornaram 
para a região do rio Branco se instalando ao noroeste da aldeia 
Kokorekre, na aldeia Baú-Prö. Faziam incursões na região do rio 
Vermelho para coletar mel quando entraram em choque com 
regionais que, posteriormente, organizaram uma expedição pu-
nitiva chefiada pelo mateiro Coralino. A aldeia Baú-Prö foi incen-
diada, por volta de 1928.  

Parte do grupo foge novamente para o Bacajá e outra parte para 
o Kokorekre onde abriu uma roça com as sementes de milho 
que conseguiram salvar do fogo. Botiê nasce no Kokorekre e 
Bemoti, seu irmão mais velho, submeteu-se aos ritos de iniciação 
nesta aldeia, provavelmente por volta do ano de 1938. 

A partir deste período, a valorização no comércio internacional 
da castanha-do-pará é motivo de investida no território dos Put-
-Karôt e constantes conflitos deflagrados de ambas as partes. Os 
do Kokorekre começaram a ser dizimados pela febre, pois man-
tinham contatos com regionais que subiam o rio Branco, com 
eles fazendo trocas. 

“Baú-Prö é aldeia 
grande no Parauapebas, 
branco queimou, eu era 
pequeno kuben brigou, 
queimou a aldeia. 
Primeiro Baú-Prö depois 
Kokorekre.”  Botiê

“Ele [Botiê] disse que 
nasceu em Parauapebas. 
Então ele nasceu lá. 
A mãe dele contou 
tudinho para ele. Ele 
já estava crescendo 
veio grileiro, posseiro, 
castanheiro, queimou 
a casa dele e os índios 
ficaram com medo e 
saíram de Parauapebas, 
ele foi lá em cima fazer 
a outra aldeia que fica 
aculá.”  Onkrai

“Eu pequeno no Kokorekre. Depois fui 
perto de Xinguara – aldeia chama Pukati-
djam, aldeia grande, depois quando cresci 
voltamos ao Kokorekre.”  Botiê

Em agosto de 1952, Bemoti e seu grupo, estavam caçando perto 
do posto Las Casas, local de apoio do Serviço de Proteção ao 
Índio (SPI), cuja existência eles sempre souberam, quando Pau-
lo e Luís, dois índios Gorotire, fizeram o primeiro contato com 
eles. Foi neste momento que o chefe Bep-Karoti e seus compa-
nheiros, dirigindo-se para Las Casas, atrás de Bemoti, encontra-
ram um grupo proveniente do Bacajá. Entre eles o xamã Nhia-
krekampin. Em Las Casas, Miguelzinho encarregou-se do que 
se costuma chamar de “contato”. Apaziguados, os Xikrin voltam 
para a região do Cateté. 

“Quando chegaram no Las Casas, o finado Kruot, para os 
kuben é Paulo, fala assim ‘Amreten ombikwa, kuben bĩ ket, 
não mata, kuben mei. Ba mẽbengôkre’. Daí todo mundo 
correu para lá. Primeiro que estava lá dentro tá vestido, 
primeiro mẽbengôkre, os que estão com mudjê querem 
matar o kuben. Na época chama assim, amigo pra cá. Só 
sabe que é amigo o resto ket. Amigo para cá. Daí kuben 
vem chegando bem perto, ‘karikwãin não sou kuben, ba 
mẽbengôkre, ba ibê Kruot, meu nome é Kruot, eu sou lá do 
Xikrin, me levaram para os Kayapó terminei de crescer’. Aí 
falou o nome da mãe dele, do pai dele. Naquele tempo ele 
era daqui do Xikrin. Quando pequeno os Kayapó levaram 
ele pra lá e ele ficou lá no Kayapó, terminou de crescer lá. 
Quando Kayapó começa a matar os outros, ele foi correr 
para aculá para salvar a vida dele e foi bater lá na fazenda. 
Aí a turma chegou nele e não mexeu nele não. Aí ele levou 
lá dentro da fazenda, lá na casa dos kuben, ai pronto já 
fez o contato. Não é SPI que fez contato, não é kuben 
que faz contato com Xikrin, é Xikrin que apareceu na 
fazenda.”  Karangré

“Não é a Funai que 
amansou os índios 
não, foi sozinho 
que saíram para 
Las Casas, tinham 
muitos índios, 
não sei quantos 
índios têm, eles já 
pegaram doença e 
já vêm morrendo, 
quase tudinho. 
São pouquinhos 
e hoje em dia 
já está maior 
agora.”  Onkrai
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Em fevereiro de 1953, Bemoti e seu grupo volta a Las Casas onde 
quer permanecer. Bep-Karoti vai atrás de seu filho para recu-
perá-lo. Em maio, não tendo apoio da sede do SPI para manter 
os Xikrin no posto de Las Casas e sem poder assistir os Xikrin 
que estavam adoecendo, Hilmar Kluck, encarregado do SPI, os 
convence a voltar ao Cateté. Em junho, um número estimado 
de 300 Xikrin saíram de Las Casas acompanhados de Hilmar e 
Nhozinho, retornando ao Cateté. Foi uma longa viagem, de uns 4 
meses e no caminho, a pedido das mulheres, passaram um tem-
po no Kokorekre para poder levar mudas de banana e aipim. Do 
Kokorekre foram para o Itacaiúnas seguindo um caminho indí-
gena tradicional e que ligava a região do rio Branco aos campos 
do Triunfo. Chegaram no Motikre, onde se instalaram e abriram 
uma roça. Nhiakrekampin já estava na região do Cateté com 
cerca de cinquenta Xikrin. Uns vinte Xikrin ficaram no posto Las 
Casas e mais tarde juntaram-se aos Gorotire. 

“Quando ele [Botiê] 
voltando de Las Casas 
para a região de 
Parauapebas muita 
gente estava morrendo, 
muita gente mesmo, no 
mesmo dia enterram 
dez, quinze índios, aí ele 
não aguentou, deixou 
o pessoal de fora. Ele ia 
para o Bacajá, dizendo 
que tinha muita 
mulher solteira, só ele 
que não casou ainda, 
mas não foi. Foi para o 
Motikre.”  Tekore

“Aí nesse tempo que foi contato 
com fazendeiro que chama 
Miguelzinho, é kuben de Las Casas, 
tem mulher dele Dona Maria 
Eugênia que está lá no Las Casas. 
Tudo bem, sim. Depois chega mais 
kuben, muita gente não sabe como 
é, kuben nunca ficou olhando 
mẽbengôkre, começou chegando, 
aí veio a gripe e começaram a 
morrer, lá em Las Casas vieram 
morrendo, andando e morrendo, 
não eram vacinados, com gripe 
forte matando gente, bateu até no 
Parauapebas de novo e daí vieram 
embora para o Cateté.”  Karangré

“Olha ele me contava... O pessoal que mora em Parauapebas 
quase morreu tudinho. Pessoal que escapou no Kokorekre, 
ele [Botiê] vai falar no tempo dele quem era. Aí Bel, pessoal 
que escapou da doença é Bep-Í [antigo, Bep-Í tum, sogro do 
Kangore], Bep ngroi, Bep koroti, Bepkamoronhui, Bepiné, 
Bepmori. Bepkui, Muturua, Kapó, Bep-Karoti [o pai do 
Roiri velho, o que passa o nome para ele]. Bekaprã, Tekore 
[velho], Neinhoire [pai do Itacaiúnas], Kokrãiti (o meu avô), 
Kubut-djua [a bam, comenta Botiê], Djoituk, compadre 
Pekré [krobdjuo de Karangré], Porekrô, Ngrua-nhõ, 
Kotukté, Bepkakô [tio de Karangré], Toãtere. Esses são as 
pessoas que escapou da doença. Todos foram para o Cateté. 
Prin-nhõrõ, Botiê velho, que botou o nome nele. Ah! Até o 
Nhiakrekampin tá aqui no meio.”  Karangré

“No Kokorekre, não tem 
branco, só tem índio mesmo, só 
mẽbengôkre mesmo. Agora tá 
manso lá no Las Casas vem e eles 
tomam tudo, terra né? Não tem 
kuben no Parauapebas. kuben 
chegou, tocaram fogo, disse que 
terra não é do mẽbengôkre, 
mentira é terra dele, é do 
mẽbengôkre, é branco que não 
tem terra. Olha, Tenente Hilmar 
olha no Kokorekre, não tem 
kuben.”  Botiê
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Um grupo da região do Cateté, liderado por Bep-Karoti e Nhia-
krekampin, vai ao encontro do grupo do Bacajá que estava per-
to da aldeia Ronhõ-kamrik, nas cabeceiras do rio Preto, com a 
finalidade de convencê-los a se juntarem novamente. Parte do 
grupo não quis e outra parte, uns sessenta, aceitou.

Por volta de 1957-58, os Xikrin do Cateté viviam numa grande al-
deia o Kamok-kroti-djam, um pouco ao norte da aldeia atual, a 
caminho do Motikre. Nesta época organizaram uma expedição 
guerreira contra o grupo Asurini que se encontrava além das ca-
beceiras do rio Cateté. 

Por influência de José – Bep-Djô – filho de pai Gorotire e mãe 
Xikrin, em 1960, construíram a aldeia na margem esquerda do 
Rio Cateté, denominada Pukatingrö. 

Em 1962, o etnólogo Protásio Frikel encontra os Xikrin no Puka-
tingrö. A aldeia circular é formada por onze casas que abrigavam 
cento e sessenta e quatro pessoas, que exerciam suas atividades 
sociais e de subsistência, caça, pesca, com várias e grandes roças 
dentro de um raio de um dia de caminhada, sendo a mais distan-
te no Kamkrokro, nas margens do rio Seco.

No ano de 1963, ocorre uma cisão interna do grupo, entre aque-
les propensos a aceitarem novas formas de vida e os mais tradi-
cionais. Os mais jovens, liderados por Bemoti, buscam um maior 
contato com os regionais. Eles partem para a boca do Cateté, 
local de confluência deste rio com o Itacaiúnas. Vivem em bar-
racos construídos linearmente na margem do rio, a serviço dos 
castanheiros e comerciantes de pele. O grupo chefiado por Bep-
-Karoti se desloca para a aldeia Kamkrokro. Neste mesmo ano 
houve um surto de gripe que só não causou maiores males por-
que Frikel os estava assistindo. 

Aldeia Pukatingrö em 1963.

Protásio Frikel  
e Bep-Karoti.
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No período de 1964 a 1970, seguindo os conselhos de Frei Gil e 
Protásio Frikel, Frei José Caron trabalhou pelo reagrupamento 
dos Xikrin na aldeia Pukatingrö, pela melhora na saúde e pela 
retomada das atividades de subsistência, caça, pesca, coleta de 
produtos silvestres e agricultura. Os Xikrin já dependiam de um 
grande número de produtos que o missionário se encarregava 
de comprar com os recursos da venda da castanha e mariscada 
(pele de animais). Por outro lado, ele também conseguia auxílio 
externo para pagamento de voos para o transporte de doentes, 
compra de canoas, barcos e motores para o transporte da cas-
tanha e o pagamento do salário de Joaquim e Maria que o aju-
davam na aldeia. Neste período, mais especificamente em 1966, 
René Fuerst e sua mulher Arlette visitam os Xikrin, assim como 
o casal amigo deles, a fotógrafa Claudia Andujar e seu marido. 
A pedido do Frei Caron, em dezembro de 1969, Lux Vidal inicia 
seu trabalho com os Xikrin do Cateté. Quando, em dezembro 
de 1970, muito doente, Frei Caron retira-se do Cateté, os Xikrin 
contavam com o Comitê de Apoio aos Xikrin, articulado pela 
antropóloga Lux Vidal, pelo dr. João Paulo Botelho Vieira Filho e 
pelo Padre Eduardo.

“Eu não fui na boca, do rio Cateté, 
Bemoti vai lá na boca, vai ficar lá. Eu 
vou no Kamkrokro. Meu pai foi olhar 
a terra dele e fez roça lá, daí fez aldeia 
grande, fez roça grande, Kamkrokro foi 
aldeia grande. Eu solteiro acompanhei 
o meu pai. Fica lá no Kamkrokro. 
Depois chega doença e volta para o 
Cateté. Um bocado morreu.  
 
Morreu também bastante na boca. 
Meu irmão ficou na boca, brigaram 
com kuben. Todo mundo correu 
para a aldeia Cateté, tem medo de 
kuben. Eram mercadores. Mercador 
tá roubando terra, tá roubando gato. 
Xikrin brigou.”  Botiê 

“Eu gosto do mato. Eu andava 
para lá, para cá, eu não brigo 
com kuben, só tiro pele para 
ele. Eu falo para ele não entrar 
na minha terra, eu tiro para 
ele. Frei Caron era gente boa. 
Olha tem Frei Caron, tem 
Frei Gil, esse é o benadjuro, 
né? Frei Gil que trouxe o Frei 
Caron.”  Botiê

“A gente chega lá no Cateté e 
castanheiro chegou lá também. Já 
veio a gripe e começou a matar o 
resto, era pouca gente, a Lux sabe, as 
únicas crianças éramos nós meninos, 
eu, Roiri, Kropidjo, Barãnhõpari, 
Kukoipati, Bep-Karoti, Kuprure, 
Bepkrokroti e Koire, as meninas 
eram Nhiokire, Brire, Bekwoikru, 
era pouca gente, era pouca gente 
mesmo e hoje em dia a população 
cresceu e a doença que chama 
diabete atacou o povo e nós mesmos 
estamos nos matando, próprio índio 
mesmo que estamos destruindo a 
nossa vida, nossa saúde por causa 
do açúcar, refrigerante, café, arroz, 
principalmente arroz e a farinha, 
macarrão, mas naquele tempo está 
vendo aí na foto, pessoa tá normal, 
magro normal.”  Karangré

Frei Gil, em 1971.



42 43

Primeiro voo rumo ao Cateté
Adaptado de Frei José Caron (1971)

Sábado 7 de maio de 1966, às 12h45, o avião decola 
de Marabá rumo ao Cateté. Seguimos o mais pró-
ximo possível o leito do rio Itacaiúnas para não nos 
perdermos. 

13h8 – Confluência do rio Branco

13h11 – Confluência do rio Preto

13h33 – Primeira cadeia de montanhas

13h36 – Segunda cadeia de montanhas

13h38 – Confluência do rio Cinzento

13h46 – Cabana Akiri

13h48 – Terceira cadeia de montanhas 

13h52 – Embocamento do rio Cateté: nenhuma dúvi-
da, aquele ponto branco, é nossa praia de areia fina. 

13h55 – Cachoeira do rio Cateté

13h58 – Vitória! Abaixo de nós essa cratera redonda 
no meio da floresta, é a aldeia dos Chikri! 

Voamos a baixa altitude em cima da pista e experi-
mentamos nos dois sentidos: o acesso será mais fácil 
pelo lado norte, oposto a aldeia. 

Em baixo reina a agitação, pela primeira vez um avião 
sobrevoa a aldeia e em alguns instantes irá pousar. O 
grande evento, para o qual consagramos todo esfor-
ço, durante três meses, vai ser realizado e uma nova 
era vai se abrir para a tribo.

A pista foi inaugurada.

“Essa foi a limpeza da pista 
de pouso construída a 
pedido de Padre Caron e 
ampliada muitas vezes nos 
anos seguintes. As mulheres, 
inclusive eu, ajudavam com 
seus cestos a carregar piçarra, 
tirada lá mesmo.” Lux Vidal 

Frei Caron em 1969.
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Mulheres 
trabalhando 
na pista, com 
a aldeia antiga 
no fundo. 

Jabutis grandes postos a assar no ki, o forno 
de pedras, para o consumo comunitário.
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1. Cisão a partir do grupo ancestral Gorotire Kumren

Três momentos da história territorial

2. Deslocamento entre aldeias causada por expedições guerreiras

3. Época do contato

Karangré: Fora [da Terra demarcada], lá o lugar mais ve-
lho, tradicional, mais antigo da parte de fora, lá onde o 
povo morava: Baú-Prö, Kuka-uru. 

Botiê: Roti-djam. 

Karangré: Roti-djam, de lá o pessoal vinha. Chegando 
lá, ia embora. Chega kuben, pessoal vai afastando. Aqui 
chega já afastando até chegar no Parauapebas. A al-
deia mais tradicional é Kokokuêdjo, Baú-Prö, Kuka-uru, 
Roti-djam e Kokorekre. Aí vem embora atravessando 
até Pukatingrö.
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A mobilidade é um dos aspectos mais importantes para os 
Xikrin. A mudança de local, acampamentos provisórios, aldeias, 
locais de guerra com outros grupos e regionais, locais de roça, 
pesca, coleta, caça, são referências importantes. Os nomes, sem-
pre rememorados, expressam a identificação histórica com o 
território. 

Mobilidade Territorial

“É, assim, por isso que lá tem um lugar que é 
Kokorekre. Tem vários lugares, ken nó ô, tem vários 
lugares, né? E vai embora. É lugar igual esse aqui, ó. 
Marabá, Vila Sororó, é, Eldorado dos Carajás, é, Gogó 
da Onça, Sapucaia, Xinguara, é Água Azul do Norte, 
Ourilândia do Norte já entra no Empreendimento 
Onça Puma. Assim que acampamos em algum 
lugar que a gente bota nome, né? O Frei Caron 
andou muito nessa direção que vai para o PVK 
(Posto de Vigilância do Kateté - Tep-Kré), andou 
muito. Lá tem Roparitere-nhorõ, Kamkrokro, 
Ngõruti, igual vila, cidade, tem várias cidades 
que tem nome. Mẽbengôkre também, qualquer 
lugarzinho tem um nome. Não é só kuben que 
coloca nome na vila, cidade.” Karangré

“Meikrakõ-dja é lá no 
Tucum. Vamos começar 
primeiro na aldeia 
Cateté e vai para o rio 
Seco. Aldeia Pukatingrö, 
começa aqui, vai no rio 
Seco e até lá no Tep-
kré.”  Karangré

“Naquele tempo era bom, 
anda no mato, mato é 
fresquinho.”  Karangré

“Em maio de 1971, durante uma 
mariscada, um grupo liderado por 
Nhiakrekampin foi até o campo 
à procura de rob, cera de abelha, 
foram bem longe, além do rio Seco. 
Os velhos gostam da floresta, mas 
também gostam muito do campo, 
que bem conhecem e do qual têm 
saudades. Bep-Djare uma vez me 
disse: ‘Eu gosto de mato, daqui, é só 
mato que eu conheço’. Quando os 
Xikrin caçam um veado, eles vêm 
cantando ‘more, more’, que é o 
veado campeiro.” Lux Vidal

“Antigamente anda, pega o Itacaiúnas, sobe o Tocantins, 
Kokoroti, e não tinha ninguém, vai até o rio Preto, Ngob 
nhô gnõ, lugar onde se coletava o itã para fazer colar, pega 
o rio Araguaia, vem descendo no Xinguara até o Pebas e 
não tinha ninguém. Tem uma grota no Xinguara que chama 
Kunapti nho ngô é um lugar onde o poraquê pegou criança 
Xikrin, perto de Xinguara tem outro lugar que chama 
Kamrik-aê, lugar das garças dormirem. A gente conhece 
tudo. Pega caminho do Pebas até Las Casas, pega caminho 
do Pebas até o rio Bacajá, não tinha ninguém. Aqui é área 
dos índios, então eu quero respeito, ninguém respeita índio 
aqui. Quem andou aqui primeiro foi Xikrin, Gorotire antigo 
e Mudjetire, Sororó. Gavião, Karajá andam aqui depois e 
ficam do outro lado do rio Tocantins, a gente diz que eles 
são Ngõiren, do outro lado do rio. O rio Sororó tem nome 
em Xikrin é Krépoktire, buraco fundo, a água tá correndo 
na vala. O rio Vermelho é o lugar da aldeia dos Djore, o rio 
chama Djore nho ngõ. Hoje é a cidade de Eldorado dos 
Carajás. O Rio km12 que tá perto de Eldorado tem nome 
em Xikrin é o Kaikretukre nho ngõ. Kapotnhikire é outra 
aldeia, fica no rio Parauapebas.”  Bep-Karoti
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Kamkrokro
Adaptado de Frei José Caron (1971)  

Kamkrokro representa para os Xikrin a vida alegre, a descontra-
ção, as grandes férias. Parece que é um campo aberto por “serin-
gueiros”, na época da exploração da borracha. Ainda há por lá, no 
meio da vegetação, alguns pés de café e de laranja. 

Situado a mais ou menos 35 quilômetros da aldeia Cateté, é um 
ponto de referência para a atividade de caça no período da seca. 

Caminhando por etapas, transportando provisões, homens, mu-
lheres e crianças levam pelo menos oito dias para chegar lá. 

Alguns dias antes da partida, os adolescentes, mẽokre e mẽnõrõnu-
-re, foram mobilizados para preparar o caminho. Saíram logo cedo 
com seus facões para alargar a picada, prü, cortando os cipós, os 
galhos com espinhos e abrindo um desvio se uma grande árvore 
estiver obstruindo o caminho habitual. 

O dia da partida chegou, 9 de julho de 1969, duas semanas antes 
que no ano passado. No dia anterior eu distribui cartuchos, tabaco, 
querosene e fósforos. Ao longo da manhã, as famílias, logo que 
terminam os preparativos, deixam a aldeia carregando nos ces-
tos feitos de folhas de babaçu, kanaipuk, mandioca, batata doce, 
inhame, banana, mamão. 

Joares tinha pensado em ficar na aldeia, mas no último momento 
foi com todos. Difícil resistir ao impulso coletivo. Bep-Karoti, como 
todos os anos, permanece por um tempo na aldeia. Virão buscá-lo 
quando, no vai e vem constante, todos os mantimentos tiverem 
sido transportados. 

Após meia hora atravessamos o Cateté e vinte minutos depois o rio 
Seco, não muito longe da confluência entre os dois. Andamos mais 
trinta minutos e acampamos no mesmo local que no ano passado. 

A disposição do “kri”, acampamento provisório, é semelhante ao 
da aldeia.  

Dia 10, levamos quarenta e cinco minutos até o próximo acam-
pamento. Os jovens pescaram uma grande quantidade de peixes 
que são assados diretamente na brasa. Bemoti e sua família nos 

alcançaram no meio da tarde. Ele desistiu de ir caçar no Tucum. 
Seus filhos choravam muito, pois queriam estar junto dos outros.

Dia 11 pela manhã caminhamos por mais quarenta e cinco minu-
tos em direção ao novo “kri”. Enquanto alguns carregavam seus 
pertences e provisões para o novo local, outros retornavam para a 
aldeia para buscar mais mantimentos.   

A etapa do dia 12 também foi de quarenta e cinco minutos. A dire-
ção é sempre o sudoeste. Pela manhã homens e jovens foram bus-
car o cipó para a pesca do timbó. Eles voltaram por volta de meio 
dia com os fardos de cipó vermelho e entram na água e come-
çam a bater com bastões. Uma espuma cobre a superfície da água 
enquanto eles continuam batendo, nadando em fila e cantando. 
Com seus arcos e flechas e posicionados nas duas extremidades 
do poção, os jovens atingem os peixes. 

A etapa do domingo 13 é de cinquenta minutos. 

Kamkrokro deve estar no mínimo a umas três horas daqui. Consi-
derando as etapas realizadas, os Xikrin não chegarão lá em menos 
de três dias. Mas tenho a intenção de estar no Pukatingrö, aldeia 
do Cateté, no dia 15 para seguir, no rádio, a maior aventura do sé-
culo: a conquista da lua. 

Enfim, o nascer do sol do dia 14, peguei o caminho de volta na 
companhia de dois jovens, Bep-Djare e Nioro. A picada estava 
mais aberto, mais fácil de percorrer. Na terça dia 15 chegamos no 
Pukatingrö como previsto. Bep-Karoti tinha acabado de partir em 
direção ao Kamkrokro. Em algumas semanas ele reunirá todos e 
os trará para a aldeia para a retomada da vida sedentária e os tra-
balhos cotidianos. 

No momento em que homens deixam o planeta pela primeira vez, 
exploram o espaço e pousam na lua, na floresta do norte brasileiro, 
a vida dos Xikrin segue seu curso pacífico e secular. 
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Isabelle e os Xikrin fazendo levantamento 
florestal para construção do Plano de 
Manejo Sustentável. 

Mapa mental do território
Num bate papo, simpático e descontraído, Karangré e seu pai 
Botiê vão lembrando dos nomes de aldeias e acampamentos, 
fazem comentários. Lux pergunta se Pukatire, neto de Botiê, co-
nhece estes locais e este responde “estou ouvindo, aprendendo. 
Quando eu ando com meu pai ele vai explicando tudinho por 
onde os Xikrin andavam e onde eram as aldeias.”

Karangré coloca uma ordem no trabalho, explica para o Botiê 
como proceder e passa a conduzir a conversa. Vão enumerando 
os locais como que seguindo um caminho, um mapa mental do 
território. 
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Terra Indígena Xikrin do Cateté
A Terra Indígena Xikrin do Cateté possui 439.150,5 hectares e 
está localizada no município de Parauapebas. Teve sua delimi-
tação física definida em 1978 e sua demarcação física concluída 
administrativamente em 1981, sendo homologada pelo decreto 
do Presidente da República nº 384 de 24 de dezembro de 1991. 
O processo de definição dos limites da Terra Indígena foi iniciado 
na década de 1970, dada a intensificação da ocupação e trans-
formações regionais, com abertura de estradas, início de pesqui-
sas mineralógicas e construção de inúmeras pistas de pouso em 
plena selva. Em 1974, começaram a se definir, junto aos Xikrin, 
os limites do território. Na demarcação final, cabeceiras de rios 
importantes, como Bepkamrikti e Bekware, assim com as ca-
beceiras do Itacaiúnas, Cateté e rio Seco, ficaram fora dos limites 
propostos.

Território Xikrin
Adaptado de Frei José Caron (1971)

Na manhã do dia 26 de outubro de 1966, em Belém, fo-
mos, Hilmar e eu, ao escritório do SPI, Serviço de Prote-
ção aos Índios. Hilmar faz questão de me apresentar um 
jovem funcionário que deseja visitar os índios Xikrin. Mas 
fomos recebidos por Meireles, o diretor, que nos informou 
que o SPI decidiu transferir os índios Xikrin para “Mãe Ma-
ria”, dentro de uma reserva que pertence ao SPI, rica em 
castanhais e que vem de acolher os índios Gavião. Fiquei 
perplexo! Suponho que seja uma solicitação do sindicato 
dos castanheiros de Marabá, pois há tempo que eles bri-
gam com os Xikrin e cobiçam o seu território. Meireles me 
informa que o novo diretor do SPI de Brasília passará por 
Belém, no dia 3 de novembro. Decidi ficar para encontrá-lo 
e insistir para que o território, ao qual os índios têm direito, 
conforme o artigo 216 da Constituição Brasileira, seja ofi-
cialmente atribuído aos Xikrin. Na quarta-feira, 6 de maio 
de 1970, encontrei, em Brasília, o Doutor José de Queirós 
Campos, presidente da Funai. Expus a ele a minha preocu-
pação com os índios Xikrin, tendo em vista a descoberta 
do minério de ferro na Serra dos Carajás.

Mapa elaborado em 1979.

Lux explica ao chefe Karangré 
o processo de demarcação da 
Terra Indígena Xikrin do Cateté, 
as pressões externas por parte de 
fazendeiros, madeireiros, abertura 
da estrada, os problemas com 
agrotóxicos nos rios e entrega a 
ele o seu artigo “Pequeno guia 
prático de como invadir uma 
área indígena”, publicado em 
novembro de 1981, pela Comissão 
Pró-Índio de São Paulo – CPI/SP.
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A aldeia Xikrin se apresenta como um conjunto de elementos 
indissociáveis: o pátio central com o ngobe no meio, o círculo 
das casas, os caminhos atrás das casas, os fornos de pedra e o 
atukbe. Este conjunto de grande beleza formal, assim como o 
conjunto das roças que a rodeiam, se opõe à floresta, ao mato, 
espaço de inúmeros caminhos e trilhas que percorrem um vasto 
território rico em recursos naturais, os peixes nos rios, a caça, a 
coleta de frutos e plantas medicinais e de toda sorte de maté-
ria-prima para a confecção dos artefatos de uso diário e de uso 
ritual. A vida no mato durante as expedições coletivas, no meú, 
é mais livre e informal. Os dois ambientes, a aldeia e o mato, se 
complementam, em conjunto são o cenário das trocas e do ciclo 
de atividades Xikrin, que pode demorar anos para se completar. 
E é pela continuidade de cada ciclo que as novas gerações são 
iniciadas na sabedoria e na vida própria dos Xikrin.

A forma circular é muito presente na aldeia, na sua construção e 
na forma como os espaços são ocupados. Esta forma está atre-
lada à visão de mundo Xikrin, que veem o processo do universo 
e da vida como cíclico, e é representada na aldeia, cujo centro é 
o conselho dos homens, o ngobe. As unidades residenciais, por 
sua vez, constituem um anel que forma o círculo doméstico. As 
danças rituais ocupam o espaço seguindo também um traçado 
circular, assim como o posicionamento dos homens no conselho, 
que se sentam em círculos concêntricos. 

“Pessoal que mora, né? No meu tempo Akruantüro, 
Piudjô, Bep-Tô, Matiri. Isabel, a Lux chega, ela lembra 
a pessoa que mora, vivo, daquele tempo, Bep-Tô, 
Bepkretui, Akruantüro, Piudjô, Kenpoti, Kremai, 
Pukadjua, Itacaiúnas, Djore, Ikrure, Kikré, Kangore, 
Bep-Djare, Mrutuk, Bep-Tum, Bep-Djô, Roma, Atoro. 
Tem também Kukrãê, Aboridja, Ano-Ure, Aokré, só o 
pessoal que mora quando a Lux chegou eram esses. 
O pessoal já morreu, pessoal mais velho tudinho. 
Kangore era novinho, casando. Tedjire casando 
também. O tempo da Lux era esse e é meu tempo 
também.”  Karangré  

A construção do espaço social Xikrin
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As casas 
A localização das casas no anel residencial é, até hoje, precisa 
e obedece uma ordem estável. Em seus interiores não existem 
divisões, mas cada família nuclear ocupa um setor e cada qual 
tem seu fogo. 

Na época do contato, as casas retangulares eram abertas, sem 
paredes, cobertas com palha de babaçu, chegando a pouca dis-
tância do chão. Algum tempo depois, o lado que dava para a pra-
ça era aberto e os outros três lados eram fechados, com paredes 
de palha e uma porta nos fundos.

Os cestos, cofos e cuias ficavam pendurados e as miudezas eram 
enfiadas nas paredes de palha. 

“Aqui eu me lembrei do 
passado, porque eles 
fundaram essa aldeia e hoje 
em dia nós estamos aqui. Nós 
vivos estamos sobrevivendo 
com a riqueza, com recurso 
que nós estamos ganhando 
e eles lá não estavam 
ganhando nada, por isso 
que eu estou emocionado, 
eu chorei. Através deles, são 
pouquinhas pessoas, através 
deles nós estamos aqui. 
Muita gente formaram outras 
aldeias.”  Onkrai

Aldeia antiga desenhada, com o 
nome do homem importante de 
cada casa.

Vista aérea da primeira aldeia registrada dos 
Xikrin. A pista ainda não havia sido construída. 
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A palha do teto chega a pouca distância do chão. Atrás das casas, 
pequenas construções abrigam o ki, forno de terra. As casas per-
tencem às mulheres. Elas nascem, vivem e morrem na mesma 
casa, enquanto os homens transitam por várias casas, uma vez 
que aos oito ou dez anos se mudam para a casa dos homens, 
atukbe, e, depois de casados, para a casa da família da esposa. 

Durante o dia as mulheres ficam fora de casa, em suas tarefas diárias na 
roça, no rio ou na praça no centro da aldeia. Durante a tarde, podem en-
trar na casa para fiar algodão, realizar atividades de pintura ou descansar. 

Cena familiar no interior da casa.
 
Na frente da casa, as mulheres 
colocam o beró, bolinhas de massa 
de macaxeira, para secar no sol.
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As casas eram feitas de madeira, folhas de palmeira babaçu e tiras 
de envira para amarração. 

Retirada de envira para as 
armações dos esteios das casas. Construção da cobertura da casa com folhas da palmeira babaçu. 
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Na década de 1980, houveram mudanças na forma de 
construir as casas. Elas ficaram menores, com paredes 
de pau-a-pique, portas e janelas.



76 77

Na roça em produção há sempre uma construção à qual se diri-
gem os grupos de mulheres que, pela manhã, saem para buscar 
as raízes necessárias para o consumo do dia. Reúnem-se ali, pin-
tando-se com urucum e conversando; enquanto algumas vão à 
colheita, outras tomam conta das crianças. 
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A praça e o ngobe
A praça é o espaço central na aldeia, sem nenhuma construção, 
definida pelo círculo de casas. Este lugar possui diferentes usos, 
que dependem do horário do dia ou de algum acontecimento 
especial. No final do dia, é na praça que se forma o ngobe, o con-
selho dos homens, quando os jovens buscam folhas de palmeira, 
forram o chão e todos se sentam na forma de um círculo. Cada 
grupo tem seu espaço para sentar: os mẽnõrõnu no centro, de-
pois os mẽkrare e mẽbengêt. 

A praça é também o lugar onde acontecem os rituais, com seus 
cantos e danças. Nesses momentos ninguém permanece nas ca-
sas e até mesmo aqueles que observam dormem em suas estei-
ras ao redor das festividades. 
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O atukbe
Até a década de 1980, o atukbe, casa dos homens, ficava fora do 
círculo da aldeia, situado à leste. Depois ele deixou de ser cons-
truído e sua função foi transferida ao ngobe, no centro da aldeia, 
que passou a ter uma estrutura mais fixa e coberta. 

Planta da aldeia em 
1969: habitações 
(A,B,C..), forno de 
pedra, ki, (x) e atukbe.

Exercício escolar sobre a forma de morar. O aluno 
legendou cada imagem com os seguintes textos:  

a) “Antigamente, os índios Xikrin moravam assim”.

b) “As casas foram mudando e os índios Xikrin passaram 
a morar assim”.

c) “Hoje em dia, muitos índios Xikrin moram assim”.

A
B

C

D

E

F
G

H

I

J

K

atukbe

X

N

Vista aérea da aldeia Cateté com o 
atukbe afastado do círculo das casas.

a b c
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Jovens mẽnõrõnu-tum, ngôkon-bori, em frente ao 
atukbe, no fim de tarde, prestes a realizarem no pátio, 
dança e cantos extraídos de um ritual. 

O atukbe tinha uma função muito importante na vida dos ho-
mens, pois era lá que eles repartiam a caça, realizavam tarefas 
cotidianas e onde dormiam os mais jovens, que não são casados. 
Ali eles conversavam e, em situações mais formais, sentavam em 
círculos concêntricos de acordo com os grupos, como fazem no 
ngobe. Era também no atukbe que eles manufaturavam os or-
namentos e se adornavam, por isso, em épocas de festa, o lugar 
ficava bastante animado. 

Durante o Bô, festa herdada dos índios Karajá 
na época em que os do Kokorekre e Djore 
viviam perto do Araguaia, o atukbe é fechado 
com folhas de palmeira e se transforma na 
casa das máscaras de Aruanã. 

“Atukbe quer dizer que lá de trás da aldeia tem o 
lugar para os guerreiros ficarem. Todos os mẽnõrõnu 
ficam lá no meio desse tapete de palha, passam a 
noite e quando for de manhã os mais velhos, os idosos, 
mẽ-abatori, vão levantar e contar a história para todo 
mundo ouvir. Não é só para festa, é para todo dia, de 
manhã, de tarde, para todos os dias ficar lá. Ali é a casa 
do guerreiro que nem a casa dos homens, para todo 
mundo ficar e fazer reunião, discutir alguma coisa, 
cantar as músicas, não só para festa.”  Ngoij-Re
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As visões da aldeia
Além das fotografias, que apresentam uma imagem da aldeia e 
suas construções, os desenhos também são de grande beleza e 
importância, pois revelam o modo como as pessoas se relacio-
nam com os espaços. 

No desenho de Nhiakrekampin o atukbe, pela sua importância, 
tem um tamanho maior que a aldeia. O ngobe é representado 
no centro da aldeia, com a divisão circular dos grupos.

Nhiokangá, por sua vez, quando desenhou a aldeia, fez pontos 
de referência como o mato, o rio, o lugar dos homens no meio 
da aldeia e, em destaque, as camas de varas onde ela e suas ir-
mãs dormiam.

a) as casas 
b) o ngobe 

a

a

b

b

a) aldeia com o ngobe no centro
b) o atukbe

Kokorekre krimei.  
Nhiokangá representou a aldeia 
Kokorekre e sua casa.

Ngõ

Bô

Ngobe

Camas de varas
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Como surge uma aldeia
A aldeia Djudjê-kô nasce com a abertura de roça
Com a escassez de áreas boas para cultivo no entorno da aldeia 
Pukatingrö, em 1992 um grupo de pessoas, liderado pelo chefe 
Botiê, passa a abrir novas roças a uns 13 quilômetros em direção 
ao posto de vigilância Bekware, no local denominado, inicialmen-
te, Pé de Cobra e depois Djudjê-kô. Ali permaneciam acampados 
durante as épocas de preparo da roça (broca, derrubada, coivara) 
e plantio. Durante algum tempo houve um vai e vem constante 
de pessoas e famílias que vinham se abastecer de caça, peixes e 
produtos da roça, pois neste local a fartura era grande. 

“Djudjê-kô era uma roça, uma roça minha, porque 
eu fiz uma roça lá, plantei melancia, banana, mamão, 
pessoal fica lá para comer e depois volta, aí vai lá pegar, 
faz farinha lá, e depois volta para o Cateté. É assim que a 
gente estava fazendo. Mas um dia depois não quiseram 
mais que a gente voltasse para o Cateté. A gente ficou 
um tempo lá no Djudjê-kô, mas quando todo mundo 
ficou com febre voltamos para tomar remédio no 
Cateté, aí brigou assim, falando para mulher que não 
pode voltar mais porque aqui é o Cateté, não pode 
pegar remédio, assim falaram muito mal da gente. Tá 
querendo vai ficar lá no Djudjê-kô, não é para pegar 
pindjo (remédio) no Cateté, pede para outro kuben 
ficar lá. As mulheres foram lá falar para mim. A tarde 
falei com a Funai, amanhã avião vem eu vou no Carajás. 
Dez horas o avião chegou, vou lá no Serra Norte. Eu falei 
com pessoal da Vale, eu ligo com telefone para Funai. 
Manda enfermeira aqui que vai acompanhar no Djudjê-
-kô para dar remédio. Quando comprar arroz, feijão, 
tem que levar direto para o Djudjê-kô, se leva para 
Cateté, o pessoal tem que levar nas costas. Daí eu falo 
para mulher, guerreiro, tem que fazer clareira maior lá 
no Djudjê-kô para helicóptero pousar. O pessoal ligeiro 
abriu clareira maior. Tira toco, tirou tudo. Tem três dias 
tá acabando. Pessoal da Vale trouxe helicóptero grande. 
Cedo chegou, tem carregado muito arroz, carrinho de 
mão, ferramenta, óleo, gasolina também. Tem compra 
grande.”  Botiê

Esquema da aldeia Djudjê-kô 
em 1994 

Próximo do rio ficava o barracão 
do rádio, armazém e um quarto de 
dormir, as sete casas abrigavam as 
famílias de Botiê, Atoro, Pukadjua, 
Piudjô, Akruantüro, Matiri, Djore, 
Mrutuk, Topã, Bepkrokroti, 
Wewere, Bepkretui, Bep-Django  
e Mroti-Bori.

ngobe

rio Cateté
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“Quem foi primeiro foi Piudjô, Akruantüro, 
Atoro, Mru ure, Pirenhorõ, Mrotibore, 
Bepmoro, Matiri, Bepkretui, Pukadjua, Ikrô, 
Irã, Kaure, Móté. Karangré ficou no Cateté. 
Karangré ficou benadjuro no Cateté. Depois 
Karangré veio trazer um bocado para o 
Djudjê-kô, levou Barãnhõpari, Kopire, 
Muturua, foram muitos.”  Botiê

“Cateté, é aldeia mais antiga e a caça é difícil. Fica muito 
longe, a caça. Aí, ele [Botiê] sabia que a comunidade, que 
a população vai crescer mais. Aí ele foi botar roça lá no 
Djudjê-kô. Aí, ele vê a caça perto, e foi para lá, a caça é 
mais perto. E fica mais perto da roça dele, também. Porque 
nesse tempo era difícil ter um carro. Era só um carro. Aí, 
ele ficou para lá, terra boa para ele plantar. Porque a terra 
lá do Cateté era poeira velha naquele tempo. Eram muitas 
roças que fizeram perto da aldeia. A planta da batata não 
servia mais, banana também não e mandioca também 
não. Então, ele achou um lugar, com terra boa, bom para 
plantar batata, mandioca, banana. E dava muito! No início, 
tinha muita abóbora, muita alimentação, ele mandava para 
o Cateté, levava de barco, de caminhão. O pessoal buscava 
farinha lá dentro do Djudjê-kô, fornecia lá para o Cateté. Aí, 
ele foi embora para lá. Ele acha, pensava que ia ficar só com 
uma turma, Piudjô, Akruantüro, Pukadjua, Topã, Matiri. Ele 
pensava que ia morar só ele com a turma dele. É turma da 
idade dele, sabe? Porque é assim. Quando sai aqui, a turma 
já vai junto. E vai no meú, vai tudo junto. Eu fiquei no Cateté. 
Depois fui atrás do meu pai para ajudar ele. Eu cheguei. E 
foram chegando lá e já veio outra carrada de jovem que 
vieram atrás de mim. E pronto, nós ficamos por lá. Foi 
comigo Kopire, Barãnhõpari, Bepkudjô. A turma mais 
jovem. Todo mundo foi atrás de mim, sabe? Nós criamos 
a comunidade, fomos conseguir uma escola boa para 
os alunos. Conseguimos pista de pouso. Posto de saúde, 
conseguimos tudo.”  Karangré 
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Trecho extraído de caderno de campo Lux Vidal  
outubro de 1994 – aldeia Djudjê-kô

Fomos a praia, uma delícia, apesar de minha dificuldade em 
chegar lá. Os meninos jogavam vôlei. Na volta passei na casa 
de farinha onde está o filho de Nhiupokre e Pirenhorõ casa-
do com a menina Parakanã do Bacajá. Taiê me dá castanha, 
ela está doente e magra. Está aqui para se tratar com o Atoro. 
Piudjô está deitado com “febre de cobra de rio” e todo enro-
lado de cipó. Kaigo está aqui. As mulheres foram para a roça 
e chegam com cestos cheios de inhame. Me deram de comer 
arroz e feijão, depois Nhiokaê trouxe uma bacia grande cheia 
de inhame que é repartido como antigamente. 

Me apresentaram um neto de Atoro como sendo meu krob- 
djuo kra (filho de amigo formal). Bepkretoi trouxe remédio de 
cipó para Taiê. Fizeram ki de batata. Muito inhame, roças perto. 
Estão fazendo óleo de babaçu. Matiri faz óleo e com a casca 
o fogo, serve de combustível. Ontem de noite ficamos na casa 
de Botiê todos juntos conversando, como os antigos, a beira 
do fogo. Cedo ao banho, com o rio ainda coberto de nevoeiro. 
Mrutuk com a tarrafa num rochedo pescando alguns peixes. 
As mulheres pegando água. Pirenhorõ já foi para a casa de fa-
rinha. Bep-Djare me mostrou o chapéu de vaqueiro que a Bel 
comprou para ele em Xapuri. Tomamos café na casa de Botiê, 
todos juntos como sempre. De repente chega uma bacia cheia 
de sonhos recém fritos, uma delícia. Frente ao meu espanto me 
dão receita e tudo! Hoje de manhã Bepkororoti me disse que 
vão caçar e pescar porque Botiê pediu, para que eu comesse 
peixe e carne. Saiu com o calção novo, cesto tradicional que ele 
acabou de aprontar e onde colocou a tarrafa de nylon, facão e 
espingarda, vai para o Bekware.

A aldeia Krimei nasce com a abertura de uma roça

“É igual meu pai, Botiê, eu saí de lá do Djudjê-kô. 
Minha mulher pediu para fazer a roça em outro 
lugar. Fui fazer a roça e ela gostou da terra. Aí, que 
a gente planta uma mandioca, e ela foi arrancar e a 
raiz passou de mim, até aqui [fez gesto do tamanho 
da mandioca]. De noite, ela jantou, e só pensou e 
conversou comigo e ela pediu: ‘Vamos aproveitar, fazer 
a aldeia por aqui, aproveitar enquanto o velho está 
vivo’. E eu falei: ‘Tá bom, vamos embora’. E, agora, eu 
estou lá. Tranquilo, em um lugar bom para mim. O 
pessoal está me chamando direto, ligando para mim: 
‘Quando é que tu vens para cá?’, ‘Rapaz, eu não quero 
voltar para lá mais não. Eu estou gostando por aqui, eu 
vou ficar por aqui’. Sabe por que eu estou ficando por 
aqui? Aqui, telefone pega. Meu pai está doente, está 
em Marabá. Se eu for ficar lá dentro da aldeia e em 
qualquer hora que meu pai pode ter algum problema, 
como é que eu vou saber? Sem telefone? Melhor ficar 
por aqui. Aí, eu fiquei lá. Estou ficando, todo mundo 
gostou. Aí, perguntei para o meu pai para botar nome 
na aldeia, meu pai pensou. E ele colocou para mim, 
colocou Krukô, não deu certo. Aí, ele falou: ‘Vamos 
colocar Krimei’.”  Onkrai 
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Expedições guerreiras 
Amrebê, antigamente, um mẽbengôkre “bravo” tinha a ambição 
de participar de uma expedição guerreira e matado um inimigo. 

A última expedição guerreira ocorreu por volta de 1958, contra 
os Asurini, e o chefe Botiê é uma das últimas testemunhas. Os 
Xikrin contam que antes de sair para essa expedição os homens 
realizaram o mẽtoro-mẽ-nguk, dança do zangado, e o kô-iaka- 
mẽtóro, a dança da borduna branca. Foram atrás de Asurini. 
Procuraram até achar. Brigaram bem acima do Cateté. Encon-
traram uma aldeia velha com banana, inhame e muito urucum. 
Acharam o caminho velho, foram atrás. Acharam uma serra, su-
biram. Lá para dentro viram a aldeia velha, desceram e foram lá. 
Depois voltaram para contar à turma. Fizeram barraquinha e dor-
miram. Cedo foram atrás de Asurini. Brigaram muito. Entraram 
na aldeia e correram atrás deles. Os Asurini saíram correndo e aí 
todos apanharam conta, aquela semente que eles furam, akrô, 
warabae, tipo de cesto, pe-io-ia-ê, cestinha, para botar farinha e 
milho, peyoti-amu, mod-iamu, penas de japu e arara, krua fle-
cha, djudjê, arco e três meninos pequenos. Chegaram na cabe-
ceira do Cateté onde estavam fazendo meú. As mulheres fizeram 
o choro ritual. Depois os velhos foram atrás com os ngodjure, 
jovens não iniciados. O velho Bep-Karoti os encontrou, brigou 
na aldeia mesmo, trouxeram um menino. Voltaram para a aldeia 
que era no Kamok-ti. 

Os velhos contavam, mas a gente nunca tinha visto
Em setembro de 1987, ao se deslocaram para o sul numa expe-
dição de fiscalização de seu território, os Xikrin encontraram 
um pequeno grupo Kubenkamrikti, neste caso, Araweté. 

“Mil novecentos e oitenta e sete, Isabel, eu não sei 
se você lembra, eu e os guerreiros fomos atrás do 
fazendeiro para não tirar terra, lá na fazenda Tep kré. 
Pois é. Aí, nós fomos de pé, Bel, fomos de pé. Nós 
fomos a pé, lá na frente, depois do Kamkrokro. E 
encontramos a picada de Kubenkamrikti. Tinha dois, 
um jovem e um velho, e duas mẽnire jovenzinha, que 
nem esse aqui, jovenzinha. Aí, já tem mocinha e tem 
menina do tamanho do menino aí, e outro nascido. 
Acabou de nascer nós chegamos lá. E eu mesmo 
falo “gente, vamos pegar os parentes e levar para a 
aldeia. Aí eu fui e encontramos eles na aldeia deles. 
Aldeia com duas casinhas pequenas. Três, aliás. Três 
casinhas pequenas. Nós fomos lá, cercamos a aldeia 
deles, aí outro escapou, saiu. Cercamos eles para a 
gente pegar eles com a mão. Mas ele viu que o pessoal 
vinha chegando, ele viu e pegou a flecha dele e já 
começou a flechar nosso povo. E aí, o pessoal com 
medo dele, e atirando nele, até acertaram ele com 
um tiro. Mataram. Nós não gostamos, brigamos. Nós 
queríamos brigar por causa dele. Então falei ‘Não está 
bom. Já mataram ele, então vamos embora’. E outros 
companheiros, outros amigos ‘Vamos matar’. Eu falei 
‘Não, não vamos matar não. Vamos embora daqui 
mesmo’. De lá mesmo, nós voltamos para a aldeia. 
Não foi eu quem mandou matar. Mas já chegaram 
atirando, com medo dele que estava flechando. 
Atiraram nele para ver se tirava a flecha dele, mas não, 
não larga não. Ele joga a flecha na direção do tiro. Só 
atirando para cima, para ver se ele larga o arco dele. 
Mas não, não larga não. E nesse tempo era desse jeito. 
Eu não fui mandar, eu fui pedir ‘não faz isso’, mas o 
pessoal quer. Aí, já aconteceu. Está bom. Depois a 
Funai foi buscar parente dele, trouxe para cá, levaram 
para a aldeia dele.”  Karangré 
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O resguardo do guerreiro
Muitos jovens disseram “agora a gente sabe que tem índio bravo 
no mato. Os velhos falavam tudo o que tinha que fazer, a gente 
não sabia”.

Na época, Kangore, homem casado, descreve a experiência do 
resguardo apari (apa = matar a golpe) decorrente do homicídio. 

As bordunas de guerra, fabricadas pelo krobdjuo, amigo formal, 
eram brancas, lixadas com areia e recobertas de palha. A palha 
era retirada no local da batalha e abandonada depois. Outra 
arma é o Kop, de lâmina chata, apontada e de dois gumes. 

“Quando matamos Kubenkamrikti, não podíamos 
comer nada. Fomos para o acampamento no mato 
e fomos banhar no rio e esfregar forte o corpo com 
folhas do mato que só velho sabe. Depois pintou de 
urucum e carvão. Não pode comer nada, só depois 
de pintado é que pode comer carne de jabuti grande 
branco, kaprãkokrãkrãti: tá duro. O veado e outra 
caça não come: tá mole. Quando chegamos na aldeia, 
os velhos falaram que a caça era somente para eles, 
não pode dar para mulheres e crianças. Não pode 
falar com elas, não pode olhar para elas senão ficam 
amarelas e morrem. Ao chegar na aldeia tem que 
buscar pedras, tem que cobrir o chão do ngob com 
pedras e ficar sentado em cima. O chão tá mole, a 
pedra tá dura. Tem que ficar no sol, em cima das 
pedras, primeira de frente, depois de costas. Tem que 
secar no sol o sangue dos Kubenkamrikti que está 
dentro de nós. Os velhos fazem escarificações com 
dentes de aruanã, os velhos e homens casados são 
escarificados na frente, os rapazes atrás. Agora fica 
sentado secando o sangue no sol. Não pode dormir, 
se dormir não acorda mais. A noite vai banhar no rio. 
Faz isso durante vários dias (antigamente ficava muito 
tempo assim). Depois vai banhar a tarde, volta e dança, 
usa só o enfeite de cipó, é kukrodjo do Bemoti. Depois 
que secou bem o sangue, os homens se pintam no 
ngob com jenipapo, todo de preto. Vai dançar e 
depois pode ir para sua casa. Ainda não pode comer 
carne que não seja de jabuti e não pode dormir com 
mulher. Depois de uns quinze dias, vai fazer kuben-
meokiere, oferenda de alimento após incursão contra 
o inimigo.” Kangore 

“Aí tem Kop Kã Uru, 
aquele que tem o 
enfeite é feito da 
madeira que chama 
Krua ô, é tipo pau-
brasil.”  Karangré“Por que é que a gente não sabe? Eu já perguntei pro 

meu pai, Botiê, pra gente aprender a fazer borduna, 
mas ele que proibiu. Aí eu falei: ‘Pai, por quê?’ Aí ele: 
‘Essa borduna, no tempo do seu avô, as pessoas que 
fez borduna briga muito, bate nos outros. Por isso na 
hora que eu entrei de cacique eu proibi tudinho. Por 
isso que a gente não fez’.”  Onkrai
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“Meu nome é Bekwei-Rin, o nome dos meus pais é Bep-
Karoti e Ngrei-Kati, o nome dos meus avós é Bemoti 
e Nhiok-Pú. Meus outros avós são Roma e Bot-Kati. Os 
nomes dos meus bisavós são Bep-Karoti e Nhiok-Krut. 
Os nomes dos pais do meu avô Roma chamam Mruket 
e Bekwei. Bom, eu escolhi esse desenho que nosso avô 
Nhiakrekampin fez. Esse desenho representa onde os 
guerreiros vão à guerra, derrotam seus inimigos e voltam 
vitoriosos. É isso que esse desenho representa, que 
Nhiakrekampin imaginou e fez o desenho. Eles estão com 
os braços pra cima e felizes. Esse eu quero que coloca pro 
jovem saber como nosso povo foi perdendo na guerra 
e ganhando na guerra. Se não fossem eles, nós, Xikrin, 
todo o povo Xikrin não viveria até hoje. Esse desenho de 
Nhiakrekampin me chamou muita a atenção, porque ele 
nunca desenhou na vida, quando era criança. Quando ele 
ficou velho, quase que ele desenha pela primeira vez esse 
desenho. Eu escolho esse desenho pra colocar no livro, 
para os jovens saberem como o nosso povo é inteligente. 
Eu escuto a história da guerra de nosso povo participando 
da guerra, e o que... o único guerreiro que defende todos os 
Xikrin foi o Bep-Karoti, o meu bisavô. Ele... ele é homem da 
guerra. Eu não sei se ele gosta da guerra, mas eu fico feliz 
em saber que eu tenho uma família que tem história, que já 
viveu uma guerra, já venceu a guerra. Pra mim, esse livro que 
está pra ser publicado é muito importante, pra nós e pra 
nossa família, e povo Xikrin, todo o povo Xikrin.”  Bekwei-Rin

Uma jovem Xikrin frente ao passado
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Botiê, alguns episódios de juventude

“Eu nasci no Kokorekre, aí quando eu estava 
crescendo tocaram fogo na aldeia, os homens 
brancos, os kuben. Aí todo mundo espalhou. 
Aí nós fomos rodear ali perto do Xinguara, no 
município de Xinguara. Eu cresci lá, o lugar 
que eu cresci chama Pukati-djam é aldeia 
grande. Próxima aldeia que nós fizemos tinha 
pé de jatobá enorme e pessoal derrubou 
esse pé de jatobá e é por isso que chama 
Moinoron, jatobá deitado na terra. Depois 
que eu cresci a comunidade decidiu voltar 
para Kokorekre, daí nós voltamos e fizemos 
uma outra aldeia grande para morar mesmo, 
aí tem uns que vai para outro canto e é por 
isso que encontraram os kuben. Com tempo, 
algumas pessoas decidiram para a gente ir 
lá no Robtikô para a gente juntar de novo e 
todo mundo morar junto.”  Botiê

“Meu pai é do Kokorekre, lá 
no Parauapebas, tem aldeia 
grande. Minha mãe é Djore, 
Karangré é Djore, Ngrei-Ô é 
Djore, meu pai vai ficar lá no 
Kokokuêdjo é do Kokorekre 
mesmo. Minha avó é Djore. 
Meu irmão primeiro é Bemoti. 
Outro irmão meu solteiro 
morreu. Novinho morreu. 
Kenpoti, mãe dele é irmã 
de minha mãe, ela chamava 
Kokonõ, ela morreu, minha 
mãe criou o Kenpoti.  
 
Tive uma irmã também 
Bekwei-Nhioka, ficou doente 
e morreu, arup tuk, outra irmã, 
a Nhiok-Í também morreu, 
faz tempo, perto da aldeia 
de Xinguara. Outra irmã é 
Nhikaere. Tem outra irmã que 
Kayapó levou para aldeia dele, 
nome dela é Kokoiakati.”  Botiê

“Eu tirei muito 
marimbondo, 
olha, rapaz novo 
que não tira 
marimbondo, não 
casa com mulher. 
Guerreiro vai tirar 
marimbondo, 
todo dia tira, casa 
com mulher, 
né? Nhiokaê 
veio do Bacajá. 
Eu fiquei com a 
Nhiokaê.”  Botiê 

“E eu vou falar aqui que no início… Ele e a 
mãe… Ele é aqui do Kokorekre, a mãe é 
lá de Bacajá. Ela veio embora, chegaram 
aqui, se conheceram, que nem kuben, se 
gostaram e se juntaram. Ela veio a pé para 
cá. Com o pai dela. O pai dela é Kukrãiti e 
mãe é Ngrei Kamrikti. Aí ela veio, chegaram 
aqui no Pukatingrö. Quando ela chegou, se 
conheceram, se gostaram e ficaram juntos, 
pronto. Aí vem eu, o primeiro. Aí, eu cheguei, 
o primeiro filho que veio. Quem escolheu o 
meu nome foi minha avó que escolheu nome. 
O meu pai disse ‘como é que vai se chamar o 
meu filho? O nome dele?’. Aí a vó ‘vou colocar 
o nome do meu irmão, teu tio. Eu vou colocar 
o nome dele’.”  Karangré

“Essa aqui é minha mãe 
[aponta para Nhiokaê, no 
centro da foto, ao lado], 
essas mulheres aqui é 
nosso parente, nossa 
família mesmo.”  Onkrai

Botiê jovem, início 
dos anos 1960. 
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Os nomes

“Eu pequeno meu nome é Bemoti, 
quando nasci minha avó primeiro me 
deu o nome de Bemoti. Todo mundo tá 
no Parauapebas, tá manso, vai lá para Las 
Casas, Kayapó pergunta, onde é o neto 
de Bemoti, meu irmão responde, tá aqui 
meu nome é Bemoti. Branco chamou meu 
irmão de Bemoti e eu grande fiquei Botiê. 
O nome dele é Totket, o nome de meu 
irmão é Totket e também Bepkamioronti.  
 
O outro nome que minha avó me deu é 
Betikré. São idji mei. Tenho muitos nomes, 
ó outro é Ngõ-Uori, outro é Teptire, peixe 
grande né? Tem muitos nomes, muito de 
meu avô, são nomes do meu avô. Meu avô 
outro nome é Bemoti.”  Botiê 

No decorrer de sua vida, uma pessoa chega a acumular muitos 
nomes, transmitidos pela categoria de nominadores e que inclui 
várias posições genealógicas. Na nominação há duas linhas de 
transmissão separadas, a masculina (i-ngêt/tabjuo) e a feminina 
(kwatui/tabdjuo). Um nome só pode ser transmitido cerimonial-
mente para um indivíduo considerado “duro”, com seu corpo for-
mado e sadio. A nominação pode ser perigosa para uma criança 
que ainda não sabe andar ou para uma pessoa doente. 

Uma criança pode receber nomes cerimoniais (idji mei) de vários 
i-ngêt ou kwatui, segundo o sexo. Um homem ou uma mulher 
podem transmitir todos seus nomes a um único tabdjuo ou par-
te de seus nomes a um e a outra parte a outro tabdjuo. É muito 
importante que o estoque de nomes não se perca. 

Os nomes, além de relacionarem os indivíduos entre si através 
de seus ancestrais, relacionam-os com os diferentes domínios 
da natureza. Os Xikrin dizem que os wayanga, xamãs, entran-
do em contato com os animais, trouxeram nomes. O wayanga 

ouviu certos peixes chamarem suas filhas Bekwei e seus filhos 
Bep. Voltando das profundezas da água e depois de ter dançado 
ritualmente na praça, ele deu esses nomes aos tabdjuo. Meninas 
com nome Bekwei não comem bicuda (tê-kruoti), cará (kraĩko) 
ou piabanha (tep-ko-tire), e os Bep não comem peixe-cachorro 
(tepuati). Um xamã teria ouvido um cari chamar a filha de Ire- 
djobiri. Kôkô e Katob seriam nomes em voga entre os macacos. 
Ngrei estaria associado às antas. Outro xamã teria ouvido uma 
anta chamar as filhas de Ngrei-tuti e Ngrei-ko-nho-ri-ti. Tokok 
teria sido registrado pela primeira vez entre os porcos. 
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O que é importante é que na fase de nominação, e que envolve a 
relação i-ngêt ou kwatui/tabdjuo, a criança estabelece pela pri-
meira vez uma relação social fora dos parentes da casa da mãe. 
Esse fato é expresso ritualmente quando um i-ngêt e kwatui 
dançam em volta da praça carregando seus tabdjuo nos om-
bros. Mas não são somente as pessoas que carregam os nomes 
de seus ancestrais, mas também aldeias novas e, atualmente, as-
sociações, veículos, entre outros. 

Os “grupos”
Na esfera política os homens Xikrin são divididos entre os 
mẽnõrõnu, jovens iniciados, os mẽkrare e mẽbengêt, homens 
casados com filhos. Todos, sem exceção, pertencem a um ou 
outro grupo e isso significa, como no caso dos mẽnõrõnu, es-
tar sempre bem ornamentado e pintado, e seguir certas regras 
e atribuições do “grupo”. Há várias formas de se atingir o ideal 
mẽbengôkré, segundo o qual um homem deve ser forte, toi, 
okre, rápido e ágil. Um mẽbengêt encarrega-se de escarificar as 
pernas, com dentes de peixe aruanã, dos jovens mẽnõrõnu, a fim 
de que eles possam perseguir melhor o porco do mato e a anta. 
A escarificação também pode ser punitiva, como jogar muito fu-
tebol. Os mẽnõrõnu são incentivados às atitudes guerreiras para 
que se tornem fortes, insensíveis ao cansaço e à dor. 

Espera-se dos mẽnõrõnu que participem com animação e entu-
siasmo dos cantos, danças e vida ritual em geral; não devem ser 
preguiçosos, kangare, quando se trata destas atividades. Che-
gam primeiro no ngobe e são os últimos a irem se deitar. Par-
ticipam, enquanto grupo de atividades esportivas tendo como 
adversários os mẽkrare.

 Um homem casado com filho terá de construir o seu prestígio 
através da responsabilidade, ponderação e o dom da oratória. 
Existe uma ordem de hierarquia entre as categorias de idade, 
sendo que as decisões mais importantes e gerais emanam de 
homens maduros e velhos.

Os indivíduos de um grupo de idade se dizem “companheiros” 
mẽ-ro ã abatori, os que cresceram juntos, ou aben-pudji, aque-
les que formam apenas um, ou seja, uma categoria de idade. 
Quando dois jovens estão ligados por uma amizade mais ínti-
ma, eles estabelecem uma relação de inikiê. Esta relação entre 
“companheiros”, e que começa a formar-se desde cedo entre os 
mẽbengodju, meninos de 8-10 anos de idade, é muito importan-
te para os homens que dela guardam saudades nos anos madu-
ros de suas vidas. 

“Eu perguntei para o meu pai 
o nome para eu colocar na 
Associação. Eu ia botar o nome do 
pai do Kenpoti ou o nome de meu 
tio. Daí meu pai falou e eu botei o 
outro nome do Bep-Karoti velho 
mesmo, o outro nome dele é Kuadê. 
É a Associação Kuadê.”  Onkrai 

“Quem foi mẽnõrõnu 
comigo foi Kruoikete, 
Bepkamrik, Beptukti, 
Pukadjua, Ikanhonron, 
Kadjiotnhoron, 
Tuktipa.”  Botiê 

Cacique Botiê escarificando 
mẽnõrõnu no ritual 07 de 
setembro, nominação das 
meninas Bekwei. 
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Os mẽnõrõnu sentam-se no centro do ngobe – ipôkri, no local 
de nome mẽnõrõnu nhiudjo, e são os primeiros a chegarem. 
Depois chegam, aos poucos, os mẽkrare e sentam ao redor dos 
mẽnõrõnu, fechando o círculo – õnkredjokot, como se fosse 
um colar, e esse local chama-se de mẽkrare nhiudjo. Sentados 
na beira ano-u-ã, outro círculo se forma pelos mais idosos, é o 
mẽbengêt nhiudjo. A pouca distância do ngobe fica o lugar de 
onde um orador se dirige formalmente ao conselho e aldeia, o 
lugar chama-se kaben-ã pro-todja. 

Os mẽkramti e os mẽbengêt proferem, à noite, os discursos for-
mais. Eles possuem um certo prestígio e capacidade de influenciar, 
são respeitados e considerados como depositários das tradições e 
apaziguadores de conflitos. A caça é um dos tópicos preferidos 
nas conversas dos Xikrin, transmitido com muita expressão mí-
mica, muitos detalhes e efeitos vocais. Os grandes feitos guerreiros 
são relatados de modo vivo e colorido, embora se tenha passado 
vários anos depois de sua ocorrência. Daqui também se ensina re-
petidamente os cantos rituais e a performance das danças em si. 

Bep-Tô discursando  
na casa dos homens. 

No ngobe, rodeado pelos 
mẽnõrõnu, o chefe Botiê 
conversa com o Sr. José 
Ferreira Campos Jr., ex-
administrador regional da 
Funai/Marabá.

1. ipôkri, mẽnõrõnu nhiudjo 
2. õnkredjokot, mẽkrare nhiudjo 
3. ano-u-ã, mẽbengêt nhiudjo 
4. kaben-ã pro-todja 

1.
2.

3.

4.

Piudjô transmite cantos 
e danças fora do ngobe, 
no local denominado 
kaben-ã pro-todja.

Os “grupos” sentados em 
círculo no ngobe.
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Ao pôr do sol, os mẽnõrõnu, os mẽgomarõrõ e os mẽbengo- 
dju dirigem-se ao mato para recolher folhas de palmeira que 
logo colocam no meio da praça para construir o conselho, ngo-
be, lugar de reunião noturna dos homens. Metade das folhas 
de palmeira de babaçu são colocadas com as pontas para o 
centro e a haste para leste e a outra metade, com a haste para 
o oeste. A partir deste instante, a praça é dividida em centro, 
ipôkri, e periferia, karere kot. 

Ngôkon-bori, “aquele que cuida do maracá”

Ngôkon-bori, “aquele que os outros aceitam seguir”

“Esse é serviço dos 
mẽnõrõnu. Eles trabalham 
muito, foram buscar as 
palhas para botar lá na 
frente, como se fosse 
tapete, para todo o mundo 
sentar. É serviço dos 
mẽnõrõnu-re.”  Onkrai

“Eu vou contar 
sobre a história dos 
nossos ancestrais. 
Antigamente, os 
mais jovens saíam 
para a casa do 
guerreiro primeiro e 
ficam esperando o 
guerreiro.”  Bep-Kaboi

“Ngôkon-bori tem eu, tem Nokore e Pokure, éramos três. 
O Bemoti foi Ngôkon-bori, ele foi primeiro. Foi Bemoti, 
Katopti, Roiri, pai de Bekuoiprikti. É Roiri velho.  
 
O ngôkon-bori-tum passa para o ngôkon-bori-nu, ensina 
para ele como é. O meu pai Bep-Karoti falou para eu ser 
ngôkon-bori. O cacique falou que ngôkon-bori fala para 
o pessoal dançar bem, não pode pegar borduna, guarda 
a borduna lá, só dança com a mão, não tem porque 
brigar.”  Botiê  

“Ngôkon-bori já é um cacique, ele junta as pessoas, conversa 
com as pessoas, é somente ele, ele sabe cantar, sabe falar 
tudo certinho, sabe organizar as coisas. É por isso que as 
pessoas são cacique. Antigamente, só tinha esse ngôkon-
bori, que é cacique, ele comanda, as pessoas cumprem, 
conversa a lei na boca, é por isso que chama cacique. 
benadjuro quer o bem de todo mundo. Quase toda noite, 
todo dia chama a atenção da comunidade. Olha não briga, 
não fala mal dos outros, não faça isso, não prejudica o outro, 
não prejudica ninguém, não xinga ninguém, quer o bem 
de todo mundo, quase toda noite, todo o dia, o benadjuro 
orienta as pessoas para ficar todo mundo em paz. Quando 
for de manhã cedo a turma vem, vem juntando na minha 
casa, aí eu peço para eles fazerem o serviço. Eu peço para eles 
também para buscar a caça para os filhos comerem, para 
todo mundo se alimentar. Os mẽnõrõnu, os mẽkrare, todo 
juntos para fazer a roça, preparar a roça, daí quando termina, 
volta todo mundo para a casa do benadjuro para comer lá, 
aí mẽnõrõnu vão para um canto, juntos todos e comem lá, 
mẽkrare junta em outro canto, os mais velhos mẽbengêt 
também, é assim que faz. Porque são grupos, os grupos do 
mẽnõrõnu, dos mẽkrare, é assim.”  Botiê
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Os mẽnõrõnu, uma vez iniciados, são homens verdadeiros, 
mẽmu kumren. No momento da iniciação também se dá a 
nomeação dos dois chefes do grupo, os pais do “maracá”, os  
ngôkon-bori-nu, que devem ser pessoas direitas, boas, respon-
sáveis, entusiasmadas, serem solícitas e possuidoras de qualida-
des físicas e psicológicas que as predisponham a assumir essa 
função. Ser um ngôkon-bori não implica em exercício de auto-
ridade. Ele é aquele que os outros “aceitam seguir”. Os ngôkon-
-bori devem se entender para coordenar as atividades e, se por 
ventura quiserem tomar uma decisão, devem submetê-la à apro-
vação do conselho e do chefe. Decisão tomada, eles serão os pri-
meiros a empreender uma atividade de caça, são os primeiros a 
entrar na água durante uma pescaria de timbó, abrir caminho no 
mato para facilitar o deslocamento das famílias, buscar e colocar 
a palha no ngobe. 

Os ngôkon-bori-nu são nomeados, investidos com suas funções 
e recebem ordens diretas de um ngôkon-bori-tum, chefe dos 
mẽkrare ou, mais frequentemente, do chefe da aldeia, ngôkon-
-bori-tum abatori. 

Com o casamento, o ngôkon-bori-nu passa para o grupo dos 
mẽkrare e perde seu direito como cuidador do maracá. Neste 
novo grupo, sua carreira política somente se consolidará com o 
tempo. A retomada do título que ele perdeu ao casar-se se dá 
pelo reconhecimento, pelo consenso dos mẽkrare e do chefe 
da aldeia, passando a ser chamado de amikôt-kutê-mẽ-oba, 
aquele que os outros seguem. Ele é o exemplo para a execução 
das atividades, vai na frente e os outros companheiros vão atrás. 
Aquele que tiver desempenhado bem as funções dos mẽkrare 
pode passar a ser chefe de toda a aldeia, o tari-mẽ-oba djuoy 
ou ami-kôt-kutê-mẽ-oba-djuoy, aquele que todos seguem 
de verdade. 

Não é simples se tornar um chefe. Um chefe potencial deve, du-
rante muitos anos, seguir os ensinamentos de um chefe mais 
idoso. Um benadjuro mais velho sempre está a instruir os jovens 
líderes, à noite, em sua residência e durante várias horas. Transmi-
te cantos e discursos que exacerbam a moral, o comportamento, 
encorajamento para uma caçada, pescaria, um ritual. Transmite 
a sequência, o momento e o lugar certos para a realização de 
cada ritual e os ornamentos apropriados. Presta-se uma grande 
atenção nas práticas de guerra, nas narrativas, mẽ-tum-iaren, e 
na história do povo Xikirin. O conhecimento aprofundado sobre 
a história do grupo é muito importante. A argumentação no dis-
curso repousa muitas vezes na comparação de eventos ou situa-
ções semelhantes vividas no passado. 

A importância que se dá aos sentidos da audição e da fala expli-
ca o tratamento dado às orelhas e lábios. Alguns dias depois do 
nascimento, os lóbulos da orelha, tanto de meninos quanto me-
ninas, são perfurados. Este orifício destina-se a aguçar a audição 
e, portanto, a capacidade de se obter conhecimento. A palavra 
recebe o mesmo tratamento, através de um furo no lábio inferior. 
Neste caso, somente os homens têm seus lábios perfurados. A 
fala, o dom da oratória, é atributo dos homens e envolve discur-
sos inflamados. 

Benadjuro, chefe da aldeia, “aquele  
que possui o conhecimento de verdade”
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Um chefe nunca impõe suas decisões. É por meio do discurso, 
da exaltação dos valores morais e dos interesses dos “grupos” que 
um chefe consegue propor e ter aceitas as suas ideias. Um chefe 
nunca toma uma decisão sozinho, ele não tem poder para isso. 
Não se aceita um chefe que impõe sua vontade. É importante 
que ele esteja atento às ideias e sentimentos que circulam en-
tre os diferentes “grupos” e que ele saiba perceber onde existe 
o consenso e formular a questão de tal forma que os outros o 
apoiem. Na verdade ele é a pessoa que irá discursar da maneira 
correta, firme, aquilo que se mostra como uma ideia, uma deci-
são de todos. 

O que se deseja de um chefe é que ele seja, por um lado, comba-
tivo, forte, duro, mas também que intervenha e seja um media-
dor, um conciliador. 

Tradicionalmente, a sucessão à chefia da aldeia tende a ser den-
tro de uma mesma família, transmitindo-se de pai para filho e de 
filho mais velho a filho mais moço. 

Entre os anos 1969 a 1972, a sucessão da chefia se deu pela no-
meação feita por Bep-Karoti, um chefe de prestígio, que no-
meou seus filhos chefes de turma. Mais tarde, com o apoio de 
um bom número de parentes, amigos formais, casamento e qua-
lidades pessoais, ele se transformaram “naquele que os outros 
desejam seguir”. Isso aconteceu com os irmãos Bemoti e Botiê.

Durante muitos anos, após o falecimento do velho Bep-Karoti, 
os dois chefes da aldeia Cateté, Bemoti e Botiê se entendiam 
perfeitamente. Lux Vidal lembra que eles pareciam-se muito 
com Kukrut-Kako e Kukrut-Uíre, isto é, o que um faz de um 
lado o outro faz do outro, numa relação de equilíbrio. Isso tam-
bém aconteceu com Bep-Karoti, filho de Bemoti, e Karangré, 
filho de Botiê.

Os irmãos, Botiê e Bemoti. No 
meio está Vincent Carelli durante 
ritual de nominação. 

“Eu conheci meu avô, Bemoti, 
quando era pequena. Ele era 
grande, forte, já um pouco 
velho. Quando eu tinha 9 anos, 
ele... ele faleceu. E o que eu 
lembro dele é uma bandeira 
do Brasil em cima do caixão 
dele. Isso ficou gravado na 
minha mente. Porque eu era 
criança, que eu não viu ele, 
assim, todo dia. Mas quando 
eu tinha 9 anos, ele faleceu. E a 
única coisa que tá gravada na 
minha mente é isso. E minha 
avó, Nhiok-Pú, já sou crescida 
quando ela morreu. Ela morreu 
em paz, sem doença. Morreu 
quando ela já tá em idade. Isso 
me emociona, mas sobre o meu 
avô, esse eu não conheci ele 
muito.”  Bekwei-Rin
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Com o passar dos anos, Bemoti se apresenta mais como che-
fe cerimonial, o kaben djuoy e também ngre-nhõ-ngô, e Botiê 
como chefe da aldeia na esfera política, ngôkon-bori-tum. Es-
sas três funções relacionadas à chefia mostram uma certa com-
plementaridade e uma autoridade difusa, não necessariamente 
centrada num só indivíduo. Os que possuem autoridade são os 
mẽ-mei, a boa gente, que sabem como fazer o que se deve fazer. 

Lux lembra que em 1973, quando o chefe de posto da Funai, Al-
ceu Massari, entregou uma remessa de mercadoria para o chefe 
Bemoti, Bep-Djare logo informou a Alceu que haviam dois che-
fes na aldeia e que doravante teria que remeter metade da mer-
cadoria a Bemoti e metade a Botiê. Em 1986, Isabelle presen-
ciou o mesmo por parte do administrador da Funai de Marabá. 
Ele enviou espingardas somente para o chefe Botiê, desconside-
rando o chefe Bemoti, que ficou muito contrariado. No mesmo 
dia o administrador lhe enviou as espingardas.

A introdução sistemática de mercadorias como o café e o açúcar 
acentuou a divisão entre os dois irmãos. Os Xikrin passaram a 
tomar café ou na casa de Bemoti ou na casa de Botiê. Ao chegar 
no “rancho”, parte ia para a casa de Bemoti e parte para a casa de 
Botiê. Aos chefes cabia a redistribuição para a comunidade, cada 
qual para o seu “grupo”. 

Aos poucos, tanto nas relações com os kuben, não-indígenas, 
como no âmbito da aldeia Cateté, Botiê passou a ter, ou foi leva-
do a ter, uma maior atuação na esfera política. Ele foi muitas ve-
zes encorajado por aqueles que lhe davam apoio a se pronunciar 
no ngobe, sob forma de discurso formal, e além dos homens o 
encorajarem, as mulheres também o faziam. 

Um chefe de aldeia, além de ter as qualidades do chefe do grupo 
deve ter adquirido, com o tempo, a maturidade para julgar com 
objetividade, interessar-se pelos problemas gerais da comunida-
de e não dizer coisas erradas. Lux lembra o que disseram a ela: 
“Botiê fala pouco, mas não fala besteira”. 

Kaprã-kaben, o jabuti que sabia falar
Os índios foram caçar e matar anta. 

Voltando à aldeia com a caça, viram o rastro do jabuti. 
Um índio foi atrás e achou o jabuti que estava falando na-
quele lugar. 

Havia índios que queriam matar o índio que tinha pegado 
o jabuti. 

Ele chegou com o jabuti na aldeia e disse para a mulher 
que ele tinha pegado o jabuti que falava. 

No dia seguinte saiu para matar os índios que o perseguiam.

Mas os índios mataram-no.

Depois a mulher dele casou com um jovem mẽnõrõnu 
e lhe ensinou a fala do jabuti, kaprã-kaben, e ele ficou 
kaben djuoy. 

Depois ele transmitiu este i-ngêt kukrodjo ao seu tabdjuo.

“São poucos indivíduos que têm o direito 
de falar bem. Desempenham o papel 
de moralistas e pacificadores do grupo. 
Pode ser uma função que acompanha 
o ngôkon-bori. O kaben djuoy fala das 
coisas do jabuti, em tom de falsete, e 
essa manifestação é de teor altamente 
cerimonial. Bemoti, o meu pai no 
parentesco no qual me enquadraram, 
apesar da grande confiança que sempre 
manifestou, nunca me revelou o conteúdo 
do kaprã kaben, e nunca permitiu-me 
gravá-lo. Uma vez pedi a informação a 
outro índio e este me respondeu: ‘Não sei, 
é coisa dele, do Bemoti’.”  Lux Vidal
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“Velho cacique Bep-Karoti, meu bisavô, ele que 
protegia a terra onde ele vivia. Quando ele faleceu 
deixou para nós, a terra onde nós vivemos hoje em dia. 
É por isso que eu escolhi a foto dele para que a gente 
possa colocar no livro, para que alguns vejam a foto 
do velho cacique e fiquem lembrando dele, que ele 
nunca será esquecido. Ele que lutava com os inimigos, 
com os brancos e com os outros. Ele que defendia os 
Xikrin. A terra aonde que é a do Bep-Karoti, aonde 
nossos pais cresceram, aonde nós crescemos, até hoje 
ela existe.”  Bekwei-Rin

“Esse é o nosso vô. 
Ele que defendeu 
esse território que 
hoje ainda existe 
para nós morarmos. 
Essa imagem do 
nosso vô vai ficar 
guardada para o 
futuro, para o nosso 
neto crescer e ver 
também, lembrar o 
nosso vô.”  Onkrai

“Tinha outra coisa, também, ele não gostava de 
costumes kuben. Ele não punha calça. Nunca vi ele 
pôr uma calça. Camisa, sim, mas calça, ele não punha. 
Ele não ia pra Marabá, ele não saía da aldeia. Não sei 
se vocês viram ele pôr calça. Eu nunca vi.”  Lux Vidal
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“Meu pai tá querendo que eu seja o benadjuro, todo 
mundo. Eu falo com pessoal, mulher, homem, não 
tem que brigar. Eu estava crescendo, transformando 
homem para ser cacique guerreiro, lutador, aí meu 
irmão era cacique, mas como eu estava crescendo, 
meu pai e eu juntamos e conversamos, para eu ser 
cacique, aí decidiram para mim ser cacique, para 
cuidar de meu povo, meu irmão mais velho não 
conseguia juntar todo mundo, para ficar bem. Eu já 
estava mandando as pessoas trabalharem, pessoas já 
estavam me obedecendo, eu mando trabalhar, mas 
eu vou junto, eu vou na frente. Eu sou benadjuro rai, 
Karangré também é benadjuro rai. No Õõdjà é o Bep-
tum, é cacique também, vai passar para filho dele. 
Bepkrokroti também é cacique no Djudjê-kô. No 
Cateté é eleição, era o Tunire, agora é o Tekren. Onkrai 
é cacique também da aldeia Krimei.”  Botiê 

“Você perguntou para ele [Botiê] e ele está explicando 
que, no início, ele era pequeno e tinha grupo do 
tamanho dele, os meninos que cresceram todos 
juntos. Então, quando ele era menino, ele começou a 
juntar os meninos. Tem o grupo dos meninos maiores, 
tem o dele. Então, ele começou organizando a galera 
dele, o grupo dele, até crescer, todos juntos. Então, aí 
cresceu e eles ficam mẽnõrõnu, fica do mesmo jeito, 
todo tempo. Aí, eles não querem ninguém brigando 
um com outro, não querem que nenhum machuque 
o outro, não querem ameaçar ninguém. Assim, a vida 
dele, que ele contou, foi organizando a turma dele, 
até a comunidade, tudo. Depois ele casou e continuou 
organizando a comunidade. E o próprio pai dele 
ficou de olho nele, chamou ele na casa dele, sentou e 
chamou a atenção: ‘Agora que você vai tomar de conta 
do teu povo, comunidade, no meu lugar. Aí, um dia, 
se eu morrer, você vai continuar tomando conta do 
povo. Então, você protege o nosso povo. Você vai ficar 
no meu lugar.’ Aí ele kuma, entendeu, ficou na cabeça 
dele. Até agora ele lembra a conversa com o pai 
dele. Até hoje na cabeça dele. Assim como internet, 
né? Fica lá. Aí, ele fica tomando conta. Aí o pai dele 
falou: ‘Agora é o seu povo, eu estou velho. Não deixa 
ninguém se machucar não. No meu tempo, não quero 
ninguém sangrando ninguém, não. E machucando 
ninguém. Mas eu protejo. Mas eu defendendo o meu 
povo. Por isso que eu coloquei o Kayapó no mato. Não 
voltam mais. Então, está aqui na sua mão.’ Aí ficou 
tomando conta com o povo até agora e quando ele 
falecer, eu tomo conta no lugar dele.”  Karangré

Um chefe em formação
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“Ele [Botiê] nunca ameaçou 
ninguém, nunca ameaçou de 
morte ninguém. Um tempo, 
ele falou com o povo ‘quem 
tomar de conta?’ E quem 
que é coordenador. Tem um 
chefe e tem os líderes. Era 
Bepkretui, Piudjô, Atorotikrã. 
São os encarregados. Hoje em 
dia, os meninos, a meninada, 
chama ‘chefe do grupo’. Mas 
não... Naquele tempo chama 
encarregado.”  Karangré

“Benadjuro traz as coisas de 
fora, mas é o Piudjô que faz a 
divisão para todos.”  Botiê

“Benadjuro é líder, ele 
comanda as pessoas, reúne as 
pessoas. De manhã as pessoas 
vão para a minha casa, aí ele 
fala para o pessoal, é isso que 
vocês vão fazer. Os guerreiros 
fazem uma roça grande. Todos 
vêm na casa do benadjuro 
e vão comer na minha casa, 
os mẽkrare, os mẽnõrõnu-
-re. Assim é bom. Depois 
divide tudo. E as mulheres 
vão com Nhiokaê. Todos os 
grupos vão acompanhar com 
Nhiokaê.”  Botiê 

“Eu cresci e comecei… Parece que o homem lá de cima 
me escolheu dentro da barriga da minha mãe, o canto 
que eu iria nascer, ser homem para ser um cacique. Eu 
nem sabia disso também, sabe? Aí, comecei a juntar os 
meninos, criando grupo. Tem um grupo do Bep-Karoti 
que ele tinha uns meninos lá, do tamanho dele. E eu 
tinha os meus. Nós brincávamos, ‘vamos guerrear Bep, 
eu vou matar teu povo todo’ e ele ‘eu vou matar teu povo 
todo’. E nós usávamos pinhoro, arco de brinquedo,  
nós flechávamos e tal… A gente brincava. A turma do  
Bep-Karoti são quatro: o finado Kuprure, Koire, 
Kapranti e o Bep. O meu são cinco: Barãnhõpari, 
Roiri, Kukoipati, Kropidjô e eu. E nós brincávamos. 
Era brincadeira de amizade, não leva a sério. Brincava, 
sabe? Andava, acampava, tipo a aldeia, sabe? E até que 
comecei a crescer, vai crescendo e vai juntando. E, ao 
mesmo tempo, nunca mudei nada. E continua, continua. 
Até chegar mẽnõrõnu. Casado já tem uma mulher e já 
continua. E pronto. E eu brigava junto... Eu nunca briguei 
com as aldeias. Eu brigava junto contra os posseiros, 
os fazendeiros, garimpeiro e a Funai só me filmando e 
olhando e desde mẽnõrõnu tá chamando de cacique. 
Porque quando mẽnõrõnu a gente tirava marimbondo, 
né? Pedro, é tipo um curso, se tu não tiras marimbondo, 
tu és reprovado. Aí não tira nota boa. Aí tira nota ruim. E 
eu passei um tempo com o cacique, Botiê, e todo tempo 
nas reuniões dos Kayapó, ele me apresentava ‘meu filho 
vai ser benadjuro’. Estava todo mundo sabendo. Todas 
as aldeias estavam sabendo que eu sou benadjuro. Até 
hoje, todo mundo sabe que eu sou benadjuro. Então, eu 
organizo o meu povo. Eu organizo e nunca mandamos 
contra as aldeias, contra os kuben. Falavam ‘Faz isso’, 
e eu falei ‘Não, vamos tirar de boa, vamos conversar.’ E 
até agora que eu estou, respeito muitos, respeito outras 
aldeias, e todo mundo me respeita também. E não é 
por me respeitar, é porque sabem que o respeito é para 
quem respeita também, não é? Não é assim? Minha vida 
é essa. Aí, eu brigava junto com ele, brigava no papel 
e de língua também, conversava, tirava as pessoas da 
terra.”  Karangré

Acima: Bep-Karoti, filho de Bemoti. 
Abaixo: Karangré, filho de Botiê.

“É porque sabem que o respeito é para quem respeita também”
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“Bom dia, população Xikrin do 
Cateté. Nesse dia estamos finalizando 
o Projeto Memória Xikrin, assim 
que nós finalizar a segunda parte 
do projeto vamos estar retornando 
pra nossa aldeia. Viemos falar sobre 
nossa tradição e também dos nossos 
avós. Viemos ver e conhecer de perto 
o projeto. Assim, trabalhamos em 
cima disso, pra gente resgatar nossa 
memória, para que fique no livro 
vivo. Estamos quase finalizando o 
projeto, nessa hora cada um de nós 
pegou um retrato e ao mesmo tempo 
falamos sobre eles. Esse retrato aqui 
é o senhor Karangré, ele é o cacique, 
filho de cacique e continua sendo 
cacique até agora. Na fotografia o 
cacique Karangré está aprendendo 
com Nhiakrekampin a desenhar 
e com a antropóloga Lux Vidal a 
escrever. Antigamente não sabia o 
que é estudar, nossa antropóloga 
está ensinando ele como se lê em 
português. Através do ensinamento, 
até hoje ele sabe falar português 
corretamente. E ele vai avançando 
no dia a dia, por dentro ele já sabia 
que iria aprender a falar português 
para poder ajudar o pai na tradução 
da linguagem de português. Cacique 
Karangré já sabia que um dia reinaria 
sozinho. Como o filho do cacique 
Botiê fazia de tudo para aprender 
escrita e falar português. Para isso 
ele aprendeu, para lutar pelo seu 
povo, para proteger o povo, por 
isso representa o nome de cacique 
Karangré. Então é isso.”  Kaiore

“Agora quem está de benadjuro no 
Djudjê-kô é o meu sobrinho. Meu 
sobrinho, mas é meu filho. Eu o criei, 
eu o coloquei para estudar e aprender. 
Eu criei, terminei de criar. É filho 
dele [aponta para Onkrai]. Chama 
Bepkrokroti. Aí, os de fora, os outros 
dão teste nele, se ele tem moral. Estão 
fazendo teste nele. Eu coloco para 
fazer o teste dele, depois vai pegando 
experiência comigo. Ele entrou em 
2017. É. Ele é bom. Qualquer coisa, ele 
consulta comigo. Porque lá é assim, nós 
somos três? Então, para resolver uma 
coisa, tem que falar uma língua só. Não 
é o outro que atrapalha, que quer do 
jeito que quer, não... Todas as coisas que 
ele quer, liga ‘Tenho que falar com meu 
tio primeiro, vamos saber.’ Ele vai ter 
que apitar para nós.”  Karangré

Falando para os Xikrin

Como se chega ao consenso
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Nhiokaê, as demais mulheres 
aceitam “segui-la” 
No caso das mulheres, as líderes são esposas do chefe. Ao que 
parece, a personalidade da esposa exerce alguma influência na 
escolha de um ngôkon-bori-nu. Lux, ao perguntar a uma mu-
lher quem era o novo ngôkon-bori-nu, teve a seguinte resposta: 
“Botiê, porque a mulher dele é boa, Botiê prõ mei”. 

Lux lembra que Nhiokaê, esposa de Botiê, foi mulher de persona-
lidade bastante marcante. Possuía grande prestígio devido ao seu 
charme e bom caráter. As demais mulheres aceitaram “segui-la”. 

“Eu conheci um pouco a 
minha avó quando eu era 
pequeno. Eu acho que é 
por causa dela mesmo 
que ele foi um bom chefe. 
Delicada parece!”  Tedjore

“Benadjuro é líder, ele comanda as pessoas, 
reúne as pessoas. De manhã as pessoas vão para 
a minha casa, aí ele fala para o pessoal: ‘é isso 
que vocês vão fazer.’ Os guerreiros fazem uma 
roça grande. Todos vêm na casa do benadjuro 
e vão comer na minha casa, os mẽkrare, os 
mẽnõrõnu-re. Assim é bom. Depois divide 
tudo. E as mulheres vão com Nhiokaê. Todos os 
grupos vão acompanhar com Nhiokaê. Chegou 
da roça vai lá na minha casa, é mulher, é marido, 
todo mundo vai comer, solteiro também.”  Botiê 
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“Todos vão lá em casa comer com a Nhiokaê. Por que 
Nhiokaê é gente boa, gente boa para todo mundo. 
Os mẽkrare, os mẽnõrõnu-re, casal, solteiro, qualquer 
um que chega lá em casa a Nhiokaê oferece a comida 
para comer. É por isso que todo mundo ama ela 
também e ela ama com carinho a comunidade dela. 
 
Quando os maridos chegam com caça, as mulheres 
já vão dar uma parte para ela, uma banda para ela, 
ela cozinha, prepara, quando pessoa chega lá, come 
novamente. Ela não xinga ninguém, não quer brigar 
com ninguém, ela ama todo mundo.”  Botiê

“Eu sempre penso... foto, aí, eu vejo. Fico pensando, 
né? Porque ela me criou muito, bastante. Nunca 
brigou comigo. Era uma pessoa boa. Sempre chama 
os guerreiros. Se alguém não tem, não, ela dá 
alimentação pra ele. Sempre pessoa boa que ela já 
foi. É alegre. Leva os guerreiros pra roça, pra caçar 
também. Aí, Deus levou ela.”  Pukatire

“Porque as mulheres se reuniam na casa dela pra fazer a 
pintura. Era uma chefe... chefe das mulheres... Quer dizer, 
chefe das pintoras, né? Ela sempre foi... lá, na casa de vocês, 
tava sempre cheio de gente. Muito bom! Eu... porque ela 
tava aqui e eu morava lá, na casa de Bemoti. A Nhiok-Pú era 
uma pessoa muito tradicional. Uma pessoa que conhecia 
as tradições, mas era muito severa. Ela era muito severa. 
A gente andava assim! Direitinho, né? A Nhiokaê era mais 
alegre, doce, né?”  Lux Vidal 

“É uma pessoa legal, uma chefe”



134 135

“Durante a minha estadia acompanhei as mulheres em 
todas suas atividades, mas como não era expert nem em 
trabalhos agrícolas, nem na elaboração de pinturas corporais, 
tarefas eminentemente femininas, elas não me davam 
grande importância. Não falavam o português, o que ainda 
dificultava a comunicação. Elas eram muito gentis comigo 
e me chamavam para ver e comentar fotografias, mas não 
manifestavam muita paciência em me ensinar. Eu cuidava das 
crianças na roça ou de noite, quando me entregavam um bebê 
adormecido para elas poderem ir dançar. Ajudava também a 
carregar, as mulheres carregavam muito peso.  
 
Certas mulheres se destacavam, entre elas Nhiokaê, uma 
mulher sorridente e bem humorada, com qualidades de 
liderança. Era na casa dela que, a cada oito ou dez dias, se 
realizavam as pinturas corporais coletivas das mulheres, 
tarefa que durava horas, e era em frente à casa dela que, de 
noite, as mulheres, essencialmente de seu segmento, mas 
não apenas, se reuniam sentadas em esteiras, para conversar 
animadamente.  
 
As mulheres do segmento residencial de Nhiokaê eram um 
grupo de mulheres aparentadas, numerosas, e que tomavam 
muitas decisões em conjunto. Mulheres muito atuantes e de 
prestígio, como Nhikaere e Nhiokon, relacionadas de alguma 
forma, como filha ou como nora, ao velho chefe Bep-Karoti, 
também eram muito queridas. Nhiokaê era casada com Botiê, 
irmão mais novo de Bemoti, destinado a ser chefe também, 
segundo ele mesmo conta, com o incentivo e o apoio de seu 
pai. Botiê, o último dos ngôkon-bori mẽnõrõnu a passar por 
um severo período de iniciação, bem tradicional, já começava 
a liderar as atividades dos mẽkrare, homens mais velhos, de 
acordo com a tradição. O apoio de sua mulher, uma liderança 
feminina, e das mulheres de seu segmento residencial foram 
muito importantes neste processo.” Lux Vidal 

Quando os caminhos se entrecruzam
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Bemoti Karangré

Kupato

Roma Bepkakuti

Mot Pário

Kokoiakati BekwenhõkaBekweprõti
Bekwei 

Môk Bekwe-í NhikaereBemoti Botiê KenpotiMrutipa

levada pelo Gorotire e 
lá faleceu ainda moça

adotada pela mãe de Botiê, 
pois Gorotire levou a mãe dela

nascido no 
Kokorekre

nascido no Cateté

filho de Kokonõ, irmã de 
Nhiok-krut, foi adotado 

pela mãe de Botiê

Wakõnhiu Kupato Tedjore

Bep-
KarotiNhiok-krut

Kokonõ

Os ascendentes e irmãos de Botiê
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Bemoti

Botiê

Nhikaere
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Karangré Nhiok KrutMaigré 
Kaigo Painhotire

Kokoti 

7
Nhiokaê 

8

Onkrai

BotiêNhiokaê

Botiê

1
Pukatire 

2

Bepkrokoti 

6

Bepmrare 

3
Betire 

4
Bekó 

5

Tedjore 

9

Nhiokpaô Mikrãnti

IrepáNhiokdjá 

10

Kokokueiti PaiuoKrãin ã 
ture Kukoinho

Paiakôrô BepruitiBemoti Bere
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Os descendentes de Botiê

Botiê

Kuben-í Mrotipa

Nobo

Nhiokdjô

1
Pukatire
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As famílias em 1972

casa A

casa B

Bep-Djo

Ano Ure Bebati

Matiri

Mrotuk

Bep-dja-
Koro

Bepukaiti

Bep-
Krokrokti Maranhopare Ron-Nu-

Djoi Punhire

Bekati

Kenkremati

Nhiok Oiet Nhiok-Djo

Kam- 
Õndja

Kuiamure

Kuben-
akati

Kupadjo Ngrei-Mei 

Irê-ô

Bekwoi-i Bekwoi-Kô

Nhiok-ire 

A história das famílias Xikrin sempre esteve na memória dos an-
tigos, passada de geração em geração. Em 1972, Lux Vidal fez o 
primeiro registro sistemático, em papel, da genealogia das famí-
lias que viviam na aldeia naquela época. 
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casa C

casa D

casa E

casa E1 casa E2

casa E2

Bep-
Kretui

Irekrãto

Bep- 
Karoti

Nhiakrekampin

Mudjê- 
Prekti

Tedjire

Ngrei-Meti

Bekwoi 
Kruk

Joares

Piudjô

Ikrure

Ken-Poti

Djore

Bep Kôrô

Roiri

Mro-o

Kropidjo

Bep Ko

Kukrere

Kabitam

Ngoiti Bepkroiti

Bep-
Kadjo

Otôre

Kukreiti

Djaoro

Tchikare

Irekako

Bekwoi-ka

Nhiok 
Djore Rik-Tiko

Nikaere

Irekabo Koko 
Nhiere

Botiê

Wewere

Karangré

Unhorõ

Nhiok ae

Ngrei-Pa-ô

Nhiok Krut

Ngrei– 
Môro

Puka-
Djua

AokreKikre

Aboridja

Angro-
Mudjê

Katxit

Bep 
Nhire

Ok-PoiBep-Djo-
Kruiti

Udjo

Ire-ProNhiok-Pao

Ukodjo

Kangrare

Kukoi-uKokomoti Ngrei-
Ngoti

Nhiokon
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Akruantüro

MrotukNioro

Katob-
ngôBepkororoti

Nikaere

KuiamureNgrei-Ô

Ukodjo Brire Piudiu-
Puru

casa F

casa G

casa G1 casa H

Udjore

Kenkrô

Ngrei-pa-ú

Kudjoroko

KanaipoNhiok-Krô

Bekwoi-
PiúNgrei-Pro

Bep-
Djare

Kongore

Itacaiunas

Kremai

Bep-
Primpá

Koire

Tepire

Kokono

Ire-Djo

Nhiok-Toi

Ngrei-Krô

Taiê

Unhorõ

Rô-Ma

Bep-Pra-
Pá

Bot-Kati

Ngrei-Kati

Bemoti

Bep-
Karoti

Nhiok-Pú

Koko-iakatiBekwei

casa I

Nhiupokre

Okã-
Puka

Irekaro

Nhiok-é

Ngrei-Niê

Ngrei-RoTê-Gogore

Kabetu

Bep-Kuí

Kangrare

Kobei

Bep-í

Kuprure

Nobebo

Kubut-KrãBekwei-
Ngôti
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casa K

ATUKBE

Irek-Uti

Nhiok-Beiti Nhiokangá

Atoro

Aboridja

Kapôt-
nhõ-Djoi

Bep-nhõ

Pi–Ire-
nhõrõ

Kukrã-e

Pio-Pari

Bekwei-Pú

Koko-RoMro-Ti-Ô Bep-
Komati

Kukoi–
Pati

Tep-Tó

Kruire

Nhiok-Toi

Kaiti
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Benadjuro-tum 
homenagem ao chefe Botiê  
e à história Xikrin

Botiê é um dos grandes líderes Xikrin do Cateté. Com sua 
sabedoria, soube ajudar a conduzir a recuperação demográfica 
e cultural de seu povo na década de 1970 e a intermediar o 
complexo relacionamento com a sociedade envolvente e os 
grandes projetos econômicos que chegaram ao sul do Pará 
a partir dos anos 1980. Este filme é uma homenagem a este 
grande chefe e a seu conhecimento. 
 
Escaneie o código ao lado para assistir ao vídeo-documentário.
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