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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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“Bom dia, comunidade Djudjê-kô, 
Cateté, Õõdjà, Pokrô e Krimei. Hoje 
estamos aqui fazendo o Projeto 
Memória Xikrin. Há muitos anos atrás, 
nossos avós fizeram esse trabalho e 
nós vamos resgatar. Esse trabalho nós 
vamos fazer pra ficar no livro do Projeto 
Memória Xikrin. Isso que estamos vendo 
é de muitos anos atrás, mas nós vamos 
fazer pro futuro, pros nossos netos, 
nossas netas, nossos filhos, filhos dos 
nossos filhos, crescerem e verem. Hoje 
os jovens estão estudando na cidade, 
em qualquer lugar, aprendendo a 
cultura do branco, pra ajudar o nosso 
povo. Não pode estudar na cidade pra 
virar branco. Tem que voltar pra aldeia, 
pra ficar indígena. Por isso estamos 
fazendo o Projeto Memória Xikrin. Lux 
Vidal e Isabelle foram na aldeia Xikrin 
pra pegar esses trabalhos e guardar pra 
nós. E hoje em dia estamos resgatando, 
conhecendo o trabalho delas. O livro 
é lá para nossa aldeia, pra nossas 
netas gravarem na memória delas, pra 
não esquecerem a nossa tradição, a 
nossa cultura, o nosso modo de viver. 
Estamos aqui fazendo esse trabalho 
para não esquecer a nossa tradição, a 
nossa pintura, o nosso modo de viver.”  
Pai-Nhotire

Apresentação
Mẽ-kukrodjo-tum, o conhecimento dos antigos e Benadjuro-
-tum, homenagem ao chefe Botiê e à história Xikrin, são duas 
publicações resultantes do “Projeto Memória Xikrin do Cateté”, 
realizado entre 2019 e 2020. Para os Xikrin essas duas publica-
ções se complementam.  

Mẽ-kukrodjo-tum, o conhecimento dos antigos é uma (re)leitu-
ra do acervo Lux Vidal, compartilhada e comentada, uma forma 
de apresentar e gravar a memória do povo Xikrin do Cateté. Os 
temas apresentados não correspondem à totalidade da cultura 
Xikrin, até porque isso não seria possível. Eles surgiram da con-
versa, do encontro com as imagens. O primeiro capítulo, Históri-
co do acervo, contextualiza o trabalho de campo realizado pela 
antropóloga Lux Vidal e a formação do acervo por ela reunido. 
O segundo capítulo, Fotografias, trata da alimentação, do meú 
(expedições na floresta), do nascimento e infância e dos rituais. 
O terceiro capítulo, Pranchas de pintura corporal, é dedicado 
aos temas do grafismo Xikrin: o processo de pintar, as mulheres 
que pintam, a transposição da pintura do corpo para o papel, o 
aprendizado das meninas e alguns motivos de pintura corporal. 
O quarto capítulo, Desenhos, é quase inteiramente dedicado ao 
lugar do wayanga, xamã, em especial Nhiakrekampin e seus 
desenhos. Por fim, o quinto capítulo, Objetos, passa por diver-
sas produções materiais Xikrin, de uso tradicional, cotidiano e/
ou ritual.
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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”.

“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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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 equipe, 
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 

“

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-
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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. 

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 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 foi bastante cansativa para eles, especial-
mente para Bep-Kaboi e Bekwei-Rin, que tiveram dificuldades 
em sair da aldeia Pokrô. Ngoij-Re deixou sua criança pequena e 
o trabalho da castanha no Cateté, para onde ele iria logo que vol-
tasse, para vender sua coleta. Onkrai deixou de assistir a festa mẽ-
ni-rêrêmei, em sua aldeia, mas recebia constantemente notícias 
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 os 

“
acervos do MAE. Eles haviam separado e colocado em mesas gran-
des artefatos representativos da cultura material Xikrin, escolhidos 
previamente por Isabelle, Mariana e Fabíola. Expliquei como essa 
coleção, que foi doada ao MAE em 2001, foi constituída e relatei 
minha experiência com cada objeto, a importância da história 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 con-
fecção, noções de beleza e ética, a perfeição etc. Os índios ficaram 
bem interessados e às vezes emocionados. Fizemos também uma 
visita demorada à reserva técnica, momentos em que os índios pu-
deram ver como a coleção é conservada. O tempo todo, durante 
a semana toda, os índios 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 Xikrin, 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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As “categorias de idade”
Os Xikrin organizam-se em grupos. Esses grupos, de suma im-
portância para os Xikrin, foram chamados, por Lux Vidal, de ca-
tegorias de idade. As categorias de idade se apresentam como 
fases nitidamente diferenciadas de integração dos indivíduos ao 
meio social. Embora esses grupos ou turma, como traduzem os 
Xikrin, acompanhem, até certo ponto, o desenvolvimento bioló-
gico de homens e mulheres, elas são realmente unidades defini-
das socialmente.  

Primeiro, os Xikrin são mẽprin: mẽkrarore quando são recém-
-nascidos, mẽkukuero quando engatinham e mẽmraitoi quan-
do começam a caminhar. De quatro a seis anos, mais ou menos, 
os meninos são mẽbôkti e as meninas kurêrêti-re.

Com seis ou sete anos, os mẽbengodju começam a formar gru-
pos e não ficam mais o tempo todo sendo supervisionados por 
suas mães. Brincam na floresta, no rio ou na praça da aldeia. 
Às vezes, à noite, os mẽnõrõnu-tum ensinam os mẽbengodju 
as danças e os cantos. Eles estão sendo preparados para en-
trar no ngobe.

Depois de mẽbengodju, os meninos passam a ser mẽnõrõnu 
e vivem na casa dos homens. Assim que entram no ngobe, en-
tre dez e treze anos, são mẽgomanõrõ, supervisionados pelos 
mẽnõrõnu-ã-tum. Entre treze e quinze anos, mais maduros, 
os meninos recebem o mudjê, estojo peniano, e passam a ser 
mẽmudjê-nu. Depois de passar pelos rituais de iniciação e por 
uma série de provas, os jovens tornam-se mẽnõrõnu e, mais tar-
de, mẽnõrõnu-tum, homens entre vinte e vinte e cinco anos, sem 
filhos, que ainda moram no ngobe ou, antigamente, no atukbe. 

As meninas, depois de mẽprin, são kurêrêrê até casar: kurêrê-
ti-re de quatro a seis anos; mẽkurêrêti ou mẽprinti a partir dos 
sete, quando ficam brincando juntas na praça, no rio ou na roça; 
kurêrêrê, quando passam a usar arapê kamrik, bandoleira de 
fios de algodão, e têm seus cabelos cortados; mẽ-kamro-nu, 
quando menstruam e passam a usar arapê tuk, bandoleira de 
algodão preto; mẽ-kray-tuk, depois que recebem a pintura de 
iniciação, ficando nesse grupo até terem filhos. 

Os Xikrin entram para o grupo mẽkrare depois que casam e têm 
filhos. Os homens, se têm um, dois ou três filhos, são mẽkranure; 

se têm quatro filhos ou mais são mẽkramti; por fim, mẽbengêt 
são os homens mais velhos. O mesmo acontece para as mulhe-
res: se têm até três filhos, são mẽkrapõyn; se têm quatro filhos 
ou mais, são mẽkratum; por fim, mẽbengêi são as mulheres 
mais velhas. 

“Porque cada idade, tem a 
faixa de idade. Chama todo 
mundo, convoca todo mundo, 
quando chega no lugar separa. 
Tal idade... tudo tem a faixa de 
idade.”  Kaiore

Trecho extraído do caderno de campo de Lux Vidal 
14 de junho de 1972

Mẽkrapõyn aqui chamam mẽ be ngôkon krure

Mẽkratum: mẽ be ngôkon ti

Bemoti me disse que os grupos das mulheres pintoras não ti-
nham nomes, mas Nhiok-Pú o corrigiu na hora. “Hoje” fica tudo 
junto para pintar porque são poucas, há muito tempo havia 
mais grupos: 

1. Mẽkrapõyn (pintava um dia)

2.Mẽkratum (outro dia)

3. Mẽprinti (outro dia)

As mẽkrapõyn sentam na casa do benadjuro-nu, de sua es-
posa. As mẽkratum em frente à casa da esposa do chefe 
tum, abatori. 
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Lux Vidal e os Xikrin
Em dezembro de 1969, visitei pela primeira vez os Xikrin do Cateté. 
Foi Mário Carelli, meu aluno no ensino médio no Lycée Pasteur 
de São Paulo, que, sabendo de minha formação em Antropolo-
gia e de minha contratação recente como professora da USP, em 
julho de 1969, me apresentou o Frei José Caron, um missionário 
dominicano de origem francesa que havia sido incumbido, pela 
Congregação Dominicana, da assistência aos Xikrin do Cateté. Isto 
aconteceu em 1966, após a volta ao Cateté do grupo “progressista”, 
que se havia instalado em 1963 às margens do rio Itacaiúnas, sob 
a liderança de Bemoti, o qual almejava o contato com os brancos, 
como foi o caso nos anos 1950, quando buscaram o contato no 
Posto Las Casas. Escolha de consequências trágicas, descritas por 
Protásio Frikel, do Museu Goeldi, e que também na época incen-
tivou Frei José a aceitar esta missão. No Cateté havia ficado o gru-
po dos “conservadores”, bem desfalcado, liderado pelo velho chefe 
Bep-Karoti. Conversei com Padre Caron e aceitei o seu convite de 
visitar os Xikrin. Ele queria muito que alguém realizasse um es-
tudo antropológico entre eles e que, ao mesmo tempo, ajudasse 
a ampará-los, já que ele mesmo estava envelhecendo e doente. 
Mário Carelli, que já havia estado no Cateté numa viagem ante-
rior, sugeriu ao Frei José que seu irmão mais novo, Vincent Carelli, 
aluno secundarista no Lycée, passasse uma temporada entre os 
Xikrin, na mesma ocasião. Pode-se dizer que estas iniciativas de 
Mário marcaram, cada um por motivos e caminhos diversos, nos-
sas vidas. Mário foi um acadêmico brilhante na França, infelizmen-
te faleceu muito jovem ainda. Eu, por outro lado, havia perdido 
em setembro de 1968 a minha filha Martine, de 16 anos, em um 
acidente. Frei Caron achou que a visita a um povo cujas mulheres 
haviam perdido às vezes vários filhos, mas que lutavam corajosa-
mente para que a vida continuasse, quem sabe fosse um exemplo 

que poderia me ajudar. Como não sou religiosa ele sabia que o 
alívio não viria pela fé. Aliás, Frei José não se cansava de dizer que 
foi graças às mulheres que o apoiavam e o ajudavam que final-
mente o povo Xikrin do Cateté, novamente unido, se recuperou. 

Naquela época permaneci um mês na aldeia, hospedada na 
casa do chefe Bemoti e sua esposa Nhiok-Pú. Na medida do 
possível, participei de todas as atividades da aldeia e aprendi um 
pouco da língua mẽbengôkre. Gostava das idas à roça, ao mato 
e ao rio, de observar e participar das danças e de ouvir os can-
tos. Consegui também, naquela ocasião, fazer um levantamen-
to completo das casas, conhecendo todo mundo pelo nome. 

A partir dessa primeira viagem, quis continuar a pesquisar e tra-
balhar com os Xikrin, por isso apresentei um projeto à Fundação 
de Amparo à Pesquisa do Estado de São Paulo (FAPESP) e viajei 
novamente em novembro de 1970. Quando chegamos ao Cateté, 
o velho chefe Bep-Karoti havia acabado de morrer e os Xikrin es-
tavam no meio de um mẽrêrêmei, que continuou por vários dias. 
Algum tempo depois, em janeiro de 1971, acompanhei durante três 
semanas um grupo de Xikrin em uma expedição de caça e coleta 
pela floresta, o meú. Quando voltamos para a aldeia, Frei José havia 
ido embora, devido à uma doença no coração. Assim, começava 
uma nova etapa para os Xikrin, que estavam se preparando para 
realizar a festa do milho novo, à qual ainda assistimos. Depois dessa 
festa, eu e Vincent Carelli, que me acompanhava, voltamos a São 
Paulo, uma viagem que durou seis dias de barco, pelo rio Itacaiú-
nas, até Marabá.

Voltei ao Cateté em maio de 1972. Encontrei Frei Ivo, o novo mis-
sionário dominicano, em Marabá, prestes a embarcar para a aldeia 
e fui com ele. Depois de sete dias de viagem, por causa das águas 
baixas, não foi possível passar pela cachoeira do Cateté, concluindo 
a viagem a pé até a aldeia. Fiquei novamente na casa de Bemoti 
e Nhiok-Pú. A aldeia era nova, bem maior que a anterior, as casas 
eram fechadas, com paredes de pau-a-pique. Muitos Xikrin esta-
vam no mato. Aokre foi encontrar-se com eles, levando produtos 
da roça, e eu fui junto. Depois de passar por cinco acampamentos 
abandonados, encontramos os Xikrin à beira de um igarapé. To-
dos estavam muito bem, pegando jabuti e tatu. Havia bastante co-
mida, principalmente grandes bolos de beiju recheados de fígado 
de jabuti. Quando voltamos à aldeia, Frei Ivo já tinha ido embora, 
mas ainda estavam Maria e Joaquim, um casal de regionais que 
ajudava Frei José nas tarefas cotidianas da missão. Maria cozinha-

“
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va, o que me permitia refeições mais regulares. Para facilitar meu 
trabalho, um mẽnõrõnu construiu uma mesa-plataforma de ner-
vura de palmeira babaçu, à sombra de um teto de palha, perto 
da casa da missão. Naquele lugar tranquilo, Nhiakrekampin ficava 
sentado ao meu lado, pintando, enquanto Bemoti e Kongore, in-
teressados e entendendo melhor o meu trabalho, relatavam-me a 
história e inúmeros aspectos da cultura Xikrin. De vez em quando, 
na língua mẽbengôkre, eles conversavam longamente com Nhia-
krekampin. Todas essas informações resultaram no livro Morte e 
vida de uma sociedade indígena brasileira, publicado em 1977, e 
em outros textos publicados em livros. 

Em 1970 os Xikrin eram menos de 100 pessoas e hoje são mais 
de 1500, divididos em várias aldeias. Eu sempre trabalhei com vo-
cês. Primeiro com um projeto de saúde, a gente levava as pessoas 
doentes até Goiânia, onde tinha aquela casa onde estava a Nhiok-
-Beiti. Nós fizemos uma associação de ajuda para os Xikrin, eu, o 
João Paulo e o padre Eduardo, lá, na casa de Goiânia. Depois foi o 
projeto Carajás, eu estava nos Estados Unidos, o pessoal do Banco 
Mundial me ligou e disse: “Olha o que vai acontecer! Vai ter uma 
grande mineração que vai se instalar lá, bem perto do Xikrin.” Aí, 
eu falei: “Meu Deus!”. Então eles me mostraram o projeto. Era uma 
coisa grande. Aí, durante um bom tempo, nós fizemos essa me-
diação com a Vale do Rio Doce, que ainda era uma estatal, não era 
uma empresa privada, como é hoje. Depois entrou essa coisa da 
indenização e do dinheiro. Muito bom, eu achei muito bom eles 
darem esse dinheiro pra vocês e essa indenização! Minha ideia era 
que esse dinheiro ia ser bom pra fazer projetos, projetos de educa-
ção, projetos de saúde, projetos econômicos.

Durante o tempo em que estive no Cateté recolhi muitas pintu-
ras corporais reproduzidas em papel pelas pintoras Xikrin, além 
de desenhos espontâneos feitos pelos meninos e, especialmente, 
pelo wayanga Nhiakrekampin. Troquei e comprei objetos da vida 
cotidiana e ritual, em especial plumária e ornamentos. Minha in-
tenção não era montar uma coleção de tudo, nem tinha recursos 
para tanto, mas possuir uma bela amostra da produção material 
Xikrin, algo muito importante para o estudo da vida indígena por 
causa do significado de cada objeto. No início, fiz também muitas 
fotografias, cujas reproduções em papel sempre levava de volta à 
aldeia, nas minhas sucessivas viagens. Durante muito tempo, todos 
esses materiais ficaram guardados em minha casa e foram apre-
sentados em aulas, exposições, catálogos e livros. Algum tempo 
depois, foram criados o Museu de Arqueologia e Etnologia (MAE) 

Lux, Bep-Djare e Nhiakrekampin.

e o Laboratório de Imagem e Som em Antropologia (LISA), na USP, 
que tinham a capacidade de guardar adequadamente todos esses 
materiais. Assim, decidi doar as imagens para o LISA em 1999 e os 
objetos para o MAE em 2001, a fim de que eles fossem preservados 
para pesquisas futuras, acadêmicas e, em especial, para os Xikrin.

Lux Vidal
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“De manhã era assim: primeiro eu ia 
banhar com as mulheres, porque o velho 
Bep-Karoti mandava, às 6 horas da manhã, 
todas as mulheres banharem. E todas 
tinham que ir! Eu ia correndo, porque eu 
morria de medo, né? Ele ia também. Bom, 
depois, o que que eu fazia? Eu andava de 
casa em casa. Eu me informava: aqui é 
assim, aqui tem um doente, aqui tem isso 
aqui, esse aqui me falou isso lá. E eu voltava 
pra casa do Bemoti e eu falava pro Bemoti 
tudo o que eles tinham falado. Quer dizer, 
eu fazia um pouco a gazeta, né, o jornal 
da manhã lá. E aí, depois, o Bemoti, ele ia 
falar... ele sentava em frente à sua casa e 
falava pra toda a aldeia. Eu e a Nhiok-Pú 
ficávamos atrás dele. E ele falava o que nós 
falávamos pra ele, especialmente a Nhiok-
Pú. A Nhiok-Pú sabia o que precisava ser 
falado. A importância das mulheres sempre 
foi muito grande!”  Lux Vidal

O “escritório” de Lux, construído por um mẽnõrõnu perto 
da casa da missão, feito de nervura de palmeira babaçu, à 
sombra de um teto de palha. 

Casa antiga da 
missão, na época 
da primeira 
viagem de Lux ao 
Cateté. Era onde 
morava Frei José 
Caron, Joaquim e 
Maria. Dentro havia 
uma farmácia, 
sala, cozinha e, em 
um dos quartos, 
Lux e Vincent 
guardavam 
suas coisas. 

Uma foto histórica, tirada em 
1970, a caminho do rio. Bep-
Karoti e seu filho, Bemoti, 
aparecem juntos, o que nunca 
acontecia na aldeia.
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Bemoti era um grande 
conhecedor das tradições Xikrin 
e da história de seu povo. Lux 
conversava muito com ele, o que 
está em seu livro Morte e vida 
de uma sociedade indígena 
brasileira é, de certa forma, a 
fala de Bemoti, o que ele achava 
importante saber e registrar. 

Bemoti, na casa de Nhiokangá, 
contando mẽ-tum-iaren, os 
mitos. Bemoti sempre falava com 
os mais velhos, como a velha 
Nhiokangá e Nhiakrekampin, 
para se informar melhor sobre 
nomes, lugares, fatos e eventos 
dos antigos, para poder também 
transmiti-los corretamente. 

“A nossa cultura tá toda aqui, 
tá anotado, tá no papel. Tá nos 
cadernos, a festa, as pinturas, essa é 
a prova, não pode esquecer. Olha o 
ano, 1971. Tudo na língua.”   Onkrai

“Eu trabalhava assim, gente. Esse aqui 
era o meu caderno, escrevi em 1971. Era 
assim. Ó, no meú, olha, era assim no meú, 
onde estávamos todos acampados. Todos 
indo para o Motikre, assim que a gente 
trabalhava. Faziam anos que eu não via esse 
caderno! Agora, com o projeto, eu peguei 
esse caderno de novo... É o primeiro, mas 
tem muitos! Aqui, gente, tem o meú. A 
descrição do meú, aqui, é maravilhosa! O 
menino Bep-Karoti e a turma dele, eles 
brincavam de homens, faziam uma casinha, 
brincavam de chefe, iam caçar, iam pescar, 
faziam sua comidinha. Era uma coisa 
maravilhosa! As meninas experimentavam, 
treinavam pintura uma na outra. E o 
bonito aqui do meú também é que, como 
o acampamento é muito pequeno, todo 
mundo conversava o tempo todo. Então, 
de noite, era uma brincadeira, todo mundo 
rindo, todo mundo conversando. Era muito 
alegre e descontraído! Neste caderno 
também tem o que vem logo depois do 
meú, em janeiro, que é a festa do milho. 
A festa do milho, ela é muito importante, 
porque é uma festa onde se dá o nome às 
crianças. Nós fomos pra lá, pegar o milho, 
depois todos foram pra casa do Bemoti 
e da Nhiok-Pú. Vinham as mães, vinham 
oferecer milho pro Bemoti e pra Nhiok-Pú, e 
a Nhiok-Pú dizia quais que eram os nomes 
que iriam dar para as crianças. Então, a festa 
do milho é também uma grande festa de 
nominação. Bom, tudo isso tá nesse caderno 
velho aqui. Há muitos outros cadernos que 
eu vou rever. Esse é só para mostrar. Eu 
fazia, também, tipo de fichas. Eu fazia a 
descrição de todas as pinturas. Tem todos os 
nomes aqui. E olha aqui, e vai, e vai, e vai. É 
muito trabalho! Depois, precisou organizar, 
tudo isso estava aqui, descrito. Isso tá tudo 
guardado. São originais!”  Lux Vidal
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As aventuras de uma coleção
A coleção de objetos Xikrin, que hoje se encontra no MAE, tem 
uma história cheia de aventuras. Em 1969, época de minha pri-
meira viagem ao Cateté, os Xikrin aceitaram-me como compa-
nheira de suas atividades cotidianas, mas não entendiam quem 
eu era, nem por que estava entre eles. Eu havia trazido uns pou-
cos presentes, que trocava por algumas coisas que eu achava 
bonitas ou interessantes. Os Xikrin pensaram que eu tinha vin-
do para montar coleções, como René Fuerst e Protásio Frikel o 
fizeram, ou mesmo Frei José Caron. Um jovem me disse: “Agora 
tu vai fazer um bom dinheiro com isso.” Respondi que não tinha 
intenção de fazer dinheiro. “Tu vais então enfeitar tua casa?” E as-
sim aconteceu, mas de um modo um pouco diferente. Por mui-
tos anos, os artefatos coletados, por falta de uma instituição ade-
quada que os pudesse acolher, ficaram sob minha guarda, em 
meu pequeno apartamento, frequentado pelos meus alunos. 
Durante a segunda viagem ao Cateté, ganhei mais objetos. Em 
janeiro de 1971, acompanhamos os Xikrin em uma expedição na 
floresta, o meú, durante umas duas ou três semanas, em direção 
ao rio Tucum. Na volta à aldeia, ainda assistimos a festa do milho 
novo e os homens já estavam confeccionando as grandes más-
caras para celebrar o Aruanã Karajá, ao qual não assistimos, pois 
precisávamos partir. As nuvens, porém, se acumulavam diaria-
mente ao lado da Serra Norte e o avião não vinha. Por outro lado, 
as águas do rio não subiam, o que não permitia descer de barco. 
Ficamos presos e isolados durante 15 dias e a espera começava 
a nos pesar. Finalmente, as chuvas chegaram e empreendemos 
a viagem de volta pelo rio. Joaquim foi nosso marinheiro e dois 
Xikrin nos acompanhavam. Descemos o rio Itacaiúnas durante 
seis dias e pela primeira vez entramos em contato com a po-
pulação regional ribeirinha, onde passávamos as noites. Foi uma 
viagem que merecia ser feita, embora estivéssemos exaustos, 
totalmente expostos ao sol, à chuva e os homens ao duro tra-
balho de passar as cachoeiras. Levávamos uma boa quantidade 
de artefatos, cuidadosamente embalados e protegidos da chuva 
com uma lona. Em Marabá, ficamos alojados com todas as pe-
ças no bairro do Amapá, do outro lado do Itacaiúnas, na casa 
de pau-a-pique, muito simples de Joaquim e Maria. Era época 
de pré-carnaval. Em um certo momento, no dia seguinte, saímos 
à rua, deixando a porta aberta. Na volta, todos os artefatos ha-
viam desaparecido e um dos Xikrin que nos acompanhava esta-
va atrás de sua rede com um olhar assustadíssimo. Bem, saímos 
Vincent e eu pelas ruas do bairro, recolhendo todos os objetos 

Barcos no rio Itacaiúnas. 
Do outro lado, bairro 
Amapá, em Marabá.Lux Vidal carregando o 

potikpú durante o meú, 
expedição tradicional pela 
floresta, com os Xikrin. 

que serviam de fantasia aos foliões do lugar. Uma vez tudo re-
colhido e devolvido, a coleção seguiu com a gente até Goiânia, 
onde pousamos no Lar Santa Gertrudes. A viagem de Goiânia 
a São Paulo foi de ônibus. Lá pelas tantas, noite escura, tivemos 
um acidente grave, uma vaca atravessando a estrada. Apesar de 
estarmos sentados na primeira fileira, não nos ferimos, apenas 
vidros quebrados e o veículo inclinado no meio do mato. Bastan-
te ferido foi o motorista, que teve que ser retirado das ferragens. 
Quando o dia amanheceu, um ônibus veio nos pegar e levou até 
São Paulo, mas sem as bagagens, por estarem inacessíveis. Bem, 
encurtando a história, a coleção acabou chegando, encontramos 
as coisas, inclusive o potikpú, na rodoviária, jogadas no chão, ao 
pé de um pilar. Tudo foi levado para minha casa, onde ficou até 
ser doado ao MAE em 2001. 

Lux Vidal

“
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O acervo organizado pelo LISA  
e pelo MAE
 
Quando falamos de um “acervo” ou de uma “coleção”, estamos fa-
lando de uma grande quantidade de bens que fazem parte de 
algum patrimônio. Ou seja, é uma forma de agrupar um conjunto 
de coisas, que podem ser fotografias, objetos, desenhos, músicas, 
entre outras tantas. Um acervo, ou uma coleção, sempre tem um 
lugar determinado para ser guardado, com a intenção de que ele 
dure por muito tempo. Esse lugar pode ser um museu, um labo-
ratório, uma biblioteca, uma casa de cultura ou até mesmo a casa 
de uma pessoa. Um acervo é sempre resultado de um conjunto de 
interações, nesse caso, da relação de Lux Vidal com os Xikrin nas 
décadas de 1970 e 1980. 

Como já foi dito, o acervo reunido por Lux foi doado ao LISA e MAE. 
A partir de então, as imagens e os objetos foram conservados e 
organizados, uma forma de preservar a memória Xikrin.

Quando uma instituição recebe um acervo, o primeiro passo é fa-
zer a avaliação do material, ver de que se trata, as condições de 
armazenamento, a quantidade de itens e o tamanho, pois só as-
sim é possível planejar a melhor estratégia de conservação e docu-
mentação. Cada tipo de material tem uma forma diferente de ser 
armazenado. 

O material é identificado, higienizado, separado e numerado. Cada 
item recebe um código de identificação próprio, uma espécie de 
“RG”, que nunca pode ser perdido ou trocado. Depois da identifi-
cação vem a catalogação, onde cada item recebe uma ficha com 
informações importantes: o que é, quando foi feito, por quem, de 

onde é, entre outras. Dependendo do tipo do material, é muito im-
portante fazer uma cópia digital dele. As fotografias, por exemplo, 
são reproduzidas no computador, dessa forma podem durar por 
muito mais tempo.  

Os itens originais do acervo são armazenados em diferentes emba-
lagens, cada tipo de material em uma embalagem específica. Eles 
ficam em uma sala separada, com móveis especiais, temperatura 
controlada e pouca circulação de pessoas. Isso evita que o calor, a 
umidade ou mesmo pequenos insetos danifiquem o acervo. 

Além disso, é sempre importante definir os termos legais da cole-
ção. É feito um acordo entre a pessoa que doou o acervo e a insti-
tuição, sendo que cada uma cria suas regras de utilização e difusão 
do material. 

Tudo isso é feito para garantir que o acervo será preservado e que 
assim poderá ser usado por muito mais tempo e por muito mais 
pessoas. Ele poderá fazer parte de exposições, livros, pesquisas, si-
tes, sempre da forma e com as informações corretas. Os itens de 
um museu nunca estão parados, estão sempre disponíveis para 
que nós possamos conhecer o passado e pensar no futuro. 

Arquivos digitais organizados 
conforme o número de 
identificação de cada foto e 
armazenamento dos diapositivos 
(slides) originais, no LISA.

Armazenamento 
dos objetos 
Xikrin no MAE.
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O acervo de fotografias 
A organização e conservação do acervo de fotografias Xikrin é 
um processo longo e que continua até hoje. São 4.006 fotogra-
fias em papel e 1.571 diapositivos. Existem também negativos, 
que estão conservados, mais ainda não foram documentados.  

O acervo Lux Vidal foi formado por muitas pessoas. As fotografias 
mais antigas, por exemplo, foram feitas por Frei José Caron, Protá-
sio Frikel e René Fuerst. O Frei José, quando conheceu Lux, entre-
gou-lhe todas as fotos e objetos que havia reunido dos Xikrin. As 
fotos de Protásio Frikel foram compradas por Lux de sua esposa, 
Marlene Frikel, que começou a vender as fotografias do marido 
quando ele faleceu. Além destes, Lux recebeu fotos de diversas 
fontes: Claude Duménil, François Warin, Roberto Lima da Costa, 
Vincent Carelli, Isabelle Vidal Giannini, Fabíola Andrea Silva, dou-
tor João Paulo Botelho Vieira Filho, Francisco Paes e Clarice Cohn. 
Ou seja, missionários, chefes de posto, médicos, pesquisadores 
e alunos que passaram pelos Xikrin e fizeram registros fotográ-
ficos. Com os objetos, aconteceu o mesmo processo. Além dos 
reunidos por Lux, eles foram coletados por Frei José e Isabelle 
Vidal Giannini. Isabelle também produziu muitas gravações so-
noras, de músicas, rituais e falas, que se encontram hoje no LISA. 
Portanto, o acervo Lux Vidal recebe esse nome porque além de 
sua produção, Lux também recebeu e guardou muitos materiais.

 Durante o tempo que esteve com os Xikrin, Lux fez cópias des-
sas fotografias e as entregou para as pessoas na aldeia, mas, se-
gundo os próprios Xikrin, elas acabaram se perdendo. No LISA, 
cada uma das fotos recebeu um código, espécie de “RG”, e foi 
colocada em um saco plástico especial, para que não estraguem 

com o tempo. Esses plásticos ficam dentro de pastas, que são ar-
mazenadas na reserva técnica, sala especial para guardar as foto-
grafias. Nessa sala, a temperatura e a umidade do ambiente são 
controladas, para que não haja nem calor, nem mofo. Também 
não pode haver circulação de muitas pessoas, nem insetos ou 
outros bichos. Todos esses cuidados são tomados para garantir 
que as fotos durem o maior tempo possível.

Todas as fotos foram digitalizadas, as cópias digitais ficam guar-
dadas nos computadores e HDs do LISA. Além de ser mais uma 
forma de preservar a imagem, isso também permite que as 
pessoas vejam as fotos sem precisar mexer nas originais. Até o 
momento, as fotografias em papel foram digitalizadas de uma 
maneira rápida, em baixa qualidade. Ou seja, conseguimos vê-
-las pequenas no computador ou celular, mas não servem para 
imprimir, colocar em livros ou telas grandes. Para isso é preciso 
digitalizar novamente o acervo, em um formato maior. Os sli-
des foram digitalizados em alta qualidade, ou seja, podem ser 
impressos e vistos em telas grandes, sem que a imagem fique 
distorcida. 

Há também o trabalho de documentação do acervo. Desde que 
recebeu a doação, o LISA reúne o máximo de informações possí-
veis sobre as fotos: a data, o autor, quem está na foto, o que está 
sendo retratado, o local, o tamanho, entre outras. Para isso, foram 
feitas conversas com Lux, com Isabelle e pesquisas em livros. Esse 
é um trabalho que ainda não acabou, pois muitas informações 
estão na memória das pessoas. É importante que seja registrado, 
para que nada seja esquecido. 

Desde que foram feitas, essas fotografias já passaram por muitos 
lugares e foram vistas por muitas pessoas. Houveram as cópias 
feitas para os Xikrin, exposições, livros e aulas apresentadas por 
Lux. Algumas já não estão mais como eram antes, estão com a 
cor diferente ou com o papel frágil, pois todos esses materiais po-
dem estragar com o tempo. Por isso, o trabalho de guardar bem, 
tanto as fotos como as informações, é tão importante. Essas fo-
tografias servem para que todos possam lembrar e conhecer o 
passado, especialmente os Xikrin. É uma forma de ver pessoas 
queridas e como elas viviam, algo que não deve ser esquecido. 

Reserva técnica do LISA e 
forma como as fotografias 
são armazenadas. 
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Alimentação

Técnicas
Índio há muito tempo 
usava machado de pedra 
ken-koi-djua.

Trabalhavam a pedra com 
dente de cutia, depois 
botavam cera de abelha, 
que quando fria firmava o 
cabo. Faziam para mulher 
tirar palmito e homem 
limpar a roça. Para fazer 
arco usavam ngob, itã, e 
nued, grandes caramujos 
furados servindo de plaina. 
Afiavam o itã com pedra e 
com o itã faziam o arco. 

Agricultura
Os Xikrin são agricultores experientes, quando mudam de al-
deia, antes abrem uma roça. Quem ensinou o cultivo das plantas 
foi Nhiokbôkti, a estrela que desceu do céu e virou mulher. Des-
de então os Xikrin abrem grandes roças, onde plantam man-
dioca, macaxeira, inhame, especialmente batata doce, abóbora, 
banana e mamão. 

O espaço da roça é preparado pelo sistema de coivara, sendo a 
broca e a derrubada em maio e junho, queimada e plantio em 
outubro. Na época do plantio, os Xikrin às vezes deixam a aldeia 
e constroem um abrigo perto da roça, onde passam alguns dias.  

Para uma nova roça, os Xikrin começam a brocar um grande 
terreno, mẽmu-puru-rai, a roça dos homens, que trabalham de 
acordo com os grupos de idade sob a orientação de um che-
fe: o benadjuro-nu orienta os mẽkrare, homens casados, e o  
benadjuro-tum, chefe da aldeia, ensina os mẽnõrõnu. Após a 
derrubada, no mês de julho, eles plantam batata doce e maca-
xeira. As árvores cortadas ficam no chão durante todo o período 
da seca e, quando a época das chuvas se aproxima, eles colocam 
fogo no terreno. Quase tudo é consumido pelo fogo e a terra fica 
coberta por uma camada de carvão e de cinzas, que serve para 
fertilizar. Somente os troncos grossos ficam levemente carboni-
zados na superfície. Estes troncos servem para dividir as espécies 
plantadas. Depois de 2 ou 3 anos, ao abandonar esta área de 
cultivo para abrir outra porção de mata, os troncos são cortados 
e servem de lenha.

Após a queimada e o início da época das chuvas, os homens 
plantam, em conjunto com as mulheres, milho e outros produ-
tos da roça.

Quando falta carne na aldeia, o trabalho na roça é suspenso por 
alguns dias, para que os homens possam caçar. Ou então os 
mẽkranure dirigem-se à floresta com suas famílias para caçar, 
coletar e pescar, enquanto os mẽkramti ficam na aldeia para 
trabalhar na roça. Nesse tempo, os mẽbengodju ficam indo e 
voltando, levando produtos da roça para a floresta e caça, jabu-
tis e castanha para a aldeia. Quando todos estão de volta, as 
mẽkrapõyn que voltam da floresta oferecem peixe moqueado 
às mẽkratum que ficaram na aldeia, e estas agradecem com 
grandes porções de batatas cozidas.

O milho é sempre o primeiro produto a ser colhido, em fins de 
janeiro. Depois dessa colheita, a roça é dividida em lotes e cada 
lote pertence a uma mulher. As roças são cercadas de bananeiras, 
que servem de separação entre um lote e outro. A partir desse 
momento, as roças recebem o nome da proprietária, que pode 
ser a mulher mais velha ou mais importante da casa. Enquanto a 
roça nova não começa a produzir, as mulheres exploram duas ou 
três roças mais antigas. 

Os Xikrin plantam batata doce, mandioca, macaxeira, inhame, 
cará, milho, melancia, abóbora, algodão, banana, mamão, uru-
cum, plantas medicinais e de outras utilidades, como fumo, coi-
tés e cabaças. 

“Essa é imagem 
da roça de 
muito tempo 
atrás.”  Onkrai
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A estrela do céu, origem das plantas cultivadas
Era de noite e os mēnõrõnu estavam dormindo no ngobe. Um 
deles não tinha noiva. Ficou deitado olhando o céu.

Olhou a estrela boa. Ele pensou: “Quero mulher boa, será que 
ela casa comigo?” Ficou dormindo. A estrela desceu no chão e 
segurou o mēnõrõnu pela mão. O mēnõrõnu perguntou: “Quem 
é?”. Ela respondeu: “Sou eu, vim de lá de cima, você não me cha-
mou?”. Ela deitou no chão com ele. Estava muito bom.

Quando o dia clareou, subiu de novo. No outro dia ela desceu 
mesmo. De manhã cedo ele deu de comer e depois a escondeu 
numa cabaça grande, para que ninguém a visse.

Depois todos saíram para o meú, expedição coletiva na floresta, 
e foram andando pelo mato. O mēnõrõnu deu a cabaça para 
uma irmã carregar. Ela quis abrir e ver o que tinha dentro, porque 
estava muito pesada. Ele disse: “Não abre não”. A irmã falou: “Eu 
quero olhar o que é”. O mēnõrõnu insistiu: “Não abre não”. Mas 
ela quis: “Abro sim, é muito pesada, assim não presta”.

A irmã abriu a cabaça. Aí pronto, Nhiokbôkti, a estrela do céu, 
que estava olhando para cima, abaixou a cabeça com vergonha. 
A irmã bateu na cabaça, mas ela não quis olhar.

A mãe falou: “Não carrega a cabaça não, deixa ela ficar de djuoy, 
cunhada e nora. Vou pintar tua mulher para ficar bonita”.

Aí no acampamento puseram palha no chão e fizeram um abri-
go de palha. Lá dentro cortaram o cabelo de Nhiokbôkti, pin-
taram de jenipapo, botaram kreamin, penugem de urubu, rob, 
resina, kain, fios de algodão usados abaixo do joelho, prê, cinto, 
arapê-tuk, bandoleira preta de fios de algodão, padjê, braçadei-
ras, ngob, colar de plaquinhas de itã, e urucum.

No dia seguinte saíram de novo no meú. Os homens que iam 
caçar estavam sentados juntos, no lugar de reunião dos homens, 
fora da aldeia ou do acampamento, esperando as mulheres pas-
sar. Quando Nhiokbôkti apareceu seguida de sua sogra, os ho-
mens ficaram todos olhando. E todos disseram: “Quem é mulher 
boa? Quem é mulher bonita?” Todos queriam casar com ela e 
ficaram comentando: “Eu caso com ela”. “Eu!”, “Eu!”, “Eu!”. O ma-
rido já escutou e estava olhando, e ele falou por dentro, sozinho, 
na goela: “Não, eu!”

Depois Nhiokbôkti falou com o marido: “Eu vou lá em cima, lá no 
teu sogro e sogra, vou buscar uma coisa e volto”. O marido jogou-
-a para cima, com a ajuda de uma vara flexível.

De tarde o marido foi banhar e quando voltou ao lugar, ela já vinha 
vindo. Ela chegou com três cestos, um de cada lado e um atrás. Ela 
trouxe tudo, filho de banana, abóbora, inhame, batata, macaxeira, 
para plantar. Já trouxe tudo e deu tudo, muitos pedacinhos para 
plantar. Ela ensinou ao marido como brocar a roça. Ela disse: “O 
meu pai, os meus parentes fazem assim”. Nhiokbôkti não trou-
xe mandioca brava, trouxe duas macaxeiras kwörö-djoy e outra 
chamada kwörö-nô-ôk-poti, um pouquinho amarga. A mandio-
ca-brava, kwörö ko kamro, não foi Nhiokbôkti quem trouxe, ela 
veio da roça dos cristãos. 
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“Essa nossa fala, essa nossa história é para ficar no Projeto 
Memória Xikrin. Antigamente, as mulheres, nossa avó, vão 
para a roça e cavam com kob. As mulheres antigas vão para 
a roça e cavam com a madeira que é parecida com uma 
faca. Com isso elas tiram a banana, inhame, macaxeira, 
mandioca. Isso foi na roça, tirando a batata com essa 
madeira que parece com a faca. Hoje em dia não tem mais 
isso, nós jovens não sabemos fazer. Hoje em dia nós, jovens, 
nós só pegamos as coisas, tiramos banana, tiramos batata, 
macaxeira, mandioca, inhame, só com a faca agora. Nós não 
sabemos fazer kob.”  Kokoti
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“Não é qualquer um que 
leva as mulheres pra roça, 
os caciques que chamam, 
a mulher do cacique que 
chama todas as guerreiras 
pra coletar a lenha. Os 
caciques que levam 
as guerreiras pra fazer 
alimento pras crianças e 
pros parentes também. 
Isso não está acabando 
não, hoje em dia o pessoal 
até faz também, os 
caciques, as mulheres do 
cacique chamam todas as 
guerreiras pra levar pra roça, 
pra coletar lenha, pra fazer 
seu alimento. Esse projeto 
que nós estamos fazendo 
é muito importante pras 
jovens aprenderem a tirar a 
lenha, fazer seus alimentos. 
Essa imagem é a mẽnire 
que está levando a lenha, 
pra fazer alimento pros seus 
netos.”  Pukatire

Os cachos de banana verde são enterrados numa grande fossa, 
para amadurecerem mais depressa. Quando maduras, são reti-
radas e as mulheres trocam: cada uma recebe algumas bananas 
de outras mulheres, a ela ligadas pelo parentesco, pela amiza-
de formal ou informal; ela, por sua vez, retribuirá com a mesma 
quantidade de bananas do seu próprio cacho.
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Apenas o chefe da aldeia tem uma roça com o seu nome, ele é 
muito apegado à sua roça. Os produtos vão para o seu consu-
mo pessoal, para os mẽnõrõnu que trabalham para ele, para as 
mulheres que a esposa do chefe convida para ajudar na colheita 
e para as viúvas. A roça do chefe serve também para que os jo-
vens mẽbengodju e mẽprinti aprendam a plantar: como limpar, 
onde plantar, qual o tamanho dos buracos e a distância entre 
eles, como colocar no chão a maniva e quantos grãos de milho 
ou sementes de abóbora devem ser enterradas a cada vez. 

“Essa senhora carrega o bebê num 
braço. Era assim que nossa mãe, nossa 
avó, trabalhava. Hoje em dia não faz 
mais isso. Não aguenta esse peso 
todo.”  Onkrai

Casa de palha ao lado da 
roça de Bemoti, do outro 
lado do rio Cateté. 

Kwörö-djoy e kwörö-nô-ôk-poti, macaxeira
Foi Nhiokbôkti, a estrela que desceu do céu, quem trouxe kwörö-
-djoy e kwörö-nô-ôk-poti, dois tipos de macaxeira. Nhiokbôkti 
não trouxe mandioca brava, só trouxe macaxeira, pouco amar-
ga, por isso depois de cozida, de tarde, as mulheres botam na 
água do rio, kwörö-ngo, para tirar o amargor. No dia seguinte, ao 
amanhecer, todas as mulheres se dirigem ao rio para tomar seu 
primeiro banho. É também o momento de retirar os cestos, rara, 
da água e de comer em conjunto com seus filhos, à beira do rio. 
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A macaxeira também se “puba”. Depois de descascada, a maca-
xeira é colocada num cesto trançado de folhas de babaçu, rara, 
hermeticamente fechado, e que fica mergulhado no rio por dois 
ou três dias. Depois, se retira do cesto a massa da macaxeira e se 
faz bolinhos, beró, que, após secarem ao sol, podem ser armaze-
nados e depois pilados.   

“Isso é a mandioca. Essa mandioca nós 
tiramos, botamos em um balde com água, 
quando amolece nós fazemos beró. Ainda 
existe essa alimentação que chama beró, 
que é feita através de mandioca com água 
no balde. Isso a gente come ainda, ainda 
existe. Beró nós colocamos no sol, para 
secar, para durar mais tempo quando estiver 
guardado.”  Kokoti

O kupú, muito apreciado, é um bolo feito de farinha de macaxei-
ra, envolto em folhas de bananeira e assado no forno de pedras, 
o ki. O kupú pode ser feito somente de farinha de macaxeira ou 
de farinha com pedaços de carne, mrü kupú, ou com peixe, tep 
kupú. Para se fazer o kupú, pila-se o beró para obter a farinha.
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“Na casa de Nhiok-Pú e Bemoti, 
onde eu morava, quem ralava a 
mandioca no ralador de pedra 
era a filha mais velha, Bekwei. Era 
uma tarefa bastante cansativa 
para uma menina de sua idade, 
12-13 anos, mas era o jeito 
tradicional ensinado pela sua 
mãe.”  Lux Vidal

“Antigamente, nossa 
avó, nossa mãe, ralava 
mandioca na pedra. 
Hoje é no motor que 
rala.”  Onkrai Todos, homens, mulheres e crianças ajudam  

na tarefa de descascar a macaxeira.
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O tipiti de torção, kri-ô, é 
usado para tirar o suco da 
macaxeira ralada. Ele era 
tradicionalmente feito de fibra 
de buriti. Depois inovou-se 
fazendo tipiti de pano. 

Kwöro ko kamro, mandioca-brava
A mandioca brava, kwörö ko kamro, os Xikrin pegaram de 
cristão na região do Araguaia. Os antigos contam que uma vez, 
quando iam para o Araguaia, tiraram kwörö ko kamro, mandio-
ca-brava, de uma roça de cristão. Os velhos aconselharam a não 
comer, mas os outros quiseram fazer um berarubu. Comeram e 
de noite todos vomitaram. Só os mais velhos não comeram. Fi-
zeram um remédio, kwörö ko kamro kanê, e todos se curaram. 
Agora plantam mandioca-brava e fazem farinha. 

A água corrente do rio Cateté é de suma importância para “pu-
bar” a mandioca-brava, usada na fabricação da farinha. A man-
dioca é colocada dentro de cestos ou canoas, que são totalmen-
te afundadas na beira do rio e ficam lá por vários dias. É desta 
forma que o veneno da mandioca é extraído. Como dizem as 
mulheres, “não tem outra forma de ‘pubar’ a mandioca se não for 
no rio de água corrente”.
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Coleta
Os Xikrin são coletores de frutão, bacaba, cajá, cupuaçu, casta-
nha-do-pará, ovos de azulona, mel, babaçu, jenipapo, açaí, entre 
outros produtos florestais. Coletam durante o dia-a-dia da aldeia, 
mas também durante o meú, expedições na floresta. Esses pro-
dutos são usados como alimento, cosmético, base para fabrica-
ção de trançados, adornos corporais, entre outras finalidades. 

A produção de óleo de babaçu é uma atividade tradicional, de-
senvolvida por todas as mulheres. O babaçu é encontrado em 
toda a Terra Indígena, mais especificamente na tipologia florestal 
definida como de floresta aberta mista, regionalmente denomi-
nada de mata de cocal. A produção de óleo é uma atividade rea-
lizada principalmente pelas mulheres de uma mesma residên-
cia, ou seja, por uma mulher mais velha e suas respectivas filhas 
e netas. O coco é colhido tanto por homens como por mulheres, 
quando se deslocam para as roças ou durante as atividades de 
coleta de frutos silvestres para alimentação e produção de or-
namentos. Aos poucos se faz um estoque na área da cozinha e, 
quando já há uma boa quantidade, o coco é quebrado, picado 
no pilão de madeira e depois cozido com água, para a extração 
do óleo. O óleo de babaçu não é comercializado, mas eventual-
mente servia de moeda de troca com os Kayapó e Xikrin do Ba-
cajá. Os Xikrin do Cateté trocavam óleo por penas de papagaio, 
utilizadas na confecção de artefatos plumários. O óleo babaçu é 
empregado como cosmético, ao ser passado puro no corpo todo 
e nos cabelos, e como tintura, ao ser misturado ao urucum para 
se obter um fluído de cor vermelha, amplamente utilizado na 
pintura corporal.

Nhiok-Pú, quebrando coco de babaçu. 
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A castanha-do-pará madura é muito apreciada para consumo. 
Da castanha verde se extrai o leite para comer com farinha, com 
frutão ou para acrescentar à carne de caça de veado, caititu ou 
peixe. Faz-se também doce, misturando a castanha com banana 
assada, pisada no pilão. A envira da castanheira é de boa qualida-
de e a castanha também pode ser comercializada.

“Eles trouxeram a castanha, 
deixaram ali no lugar, e a Lux tirou 
essa foto.”  Onkrai

Coleta de castanha
Adaptado de Frei José Caron (1971)

Domingo, 28 de dezembro de 1969. Várias famílias partiram 
para o castanhal do Joares, não muito longe daqui. Primeiro 
Joares e sua esposa, acompanhados de Bep-Djare e Bemnio, 
seus cunhados. Depois Matiri e Nhiuipokre com sua famílias. A 
partida lembra um pouco a saída para a grande caça do verão. 
Esses dias, o ki, forno coletivo, foi reconstruído na aldeia, atrás 
da casa de Nhiokangá.  

Quarta feira, 31 de dezembro, foi o êxodo dos índios para os 
castanhais. Bemoti, Kenpoti, Bebati, Bepkretui, Ano-Ure tor-
ram farinha para levar. O rio está cheio e a correnteza forte. Os 
que ainda estão aqui aguardam a volta das canoas para parti-
rem também. 

Sábado, 31 de janeiro, fui informado que os comerciantes de 
castanha chegaram de São Paulo. Eles têm a intenção de com-
prar a metade da safra de castanha de Marabá, despachar em 
sacos pela estrada e depois exportar através do porto de Santos. 
Fui ao encontro deles e a venda foi concluída. Eles comprarão a 
safra dos índios e pagarão o dobro do valor do hectolitro nego-
ciado em Marabá. Que sorte! 
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Caça e pesca, classificações
Os Xikrin caçam kaprã, jabuti, kukoi, macaco, apieti, tatu, ku-
krut, anta, nhiadju, veado, pot, tamanduá-bandeira, wakon, 
quati, djoti-ti, papa-mel, mrü eti, ariranha, ngra, paca, ngroi, ou-
riço, kunum, capivara, kukeire, cutia, kai, coelho, angrô, queixa-
da, angrure, caititu, entre outros. 

A caça é classificada entre mrü-mei, caça boa, da qual todos se 
alimentam, e mrü-kakrit, caça sem valor, comum, relacionada a 
tabus alimentares. 

Anta, queixada, veado, caititu, jabuti, tatu-canastra e tatu são 
mrü-mei. 

Onça pintada, onça parda, onça preta, jaguatirica, quati, papa-
-mel, tamanduá-bandeira, carne bovina, macaco, mixila, capiva-
ra, paca, lebre, cutia e preá são mrü-kakrit. 

Essa mesma classificação acontece com tep, peixes: tep-mei, 
peixe “bonito”, do qual todos se alimentam, e tep-kakrit, peixe 
sem valor, comum, relacionado a tabus alimentares. 

Tep kótire, pintado, bepjuêré, matrinchã, ngron ti, curimbatá, 
nóia, piavuçu, téua, piaba, iamapó, peixe-cachorro e konron, su-
rubim, são tep-mei. 

Tep tukti, piranha, amód, piranha-branca, bóikoti, cascudo, ka-
mioronti, jaú, kamioron, bagre, kamiokruotupó / króró, mandi, 
mokokti, poraquê, e mietiêt, arraia, são exemplos de tep-kakrit. 

Ok, aves, não estão inseridas nesse tipo de classificação, mei e 
kakrit, porque elas não eram comestíveis na sociedade Xikrin. 

Os mrü-kakrit e tep-kakrit são considerados, em sua maioria, 
não-comestíveis. Muitos deles são comidos apenas por certos 
grupos de idade ou são ingeridos em situações específicas, não-
-cotidianas, como rituais. 

Serpentes, jacaré e peixe-elétrico são exemplos de mrü-punú e 
tep-punú, caça ruim e peixe ruim. Esses nunca são comestíveis. 

Cedo de manhã, um caçador vem avisar 
que encontrou, por perto, um bando de 
porcões do mato. Às pressas, os Xikrin se 
reúnem no meio da praça para uma breve 
dança e cantos propiciatórios. Depois, 
saem correndo para a floresta.
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“Quando alguém vê um porcão no mato, 
vai para a aldeia avisar pro povo, pro povo 
separar quem vai lá na frente, assim, 
cercar né, aí na hora de começar… sabe 
por que né, porque ele ficou com medo 
de uma bala perdida [de espingarda], por 
isso o pessoal junta e conversa bem antes 
de sair pra matar a caça.”  Onkrai

“No tempo do Botiê ele 
fala assim: ‘Caçar por aí’, aí 
todo mundo vai com essa 
música, assim.  Hoje em dia 
não tem mais. Hoje tem só 
pra andar de carro, de moto 
por aí. Mas antigamente, 
era à pé até o Motikre, aí 
mei, né? Essa é a música da 
caça. Dos guerreiros todos. 
Caçando bicho pra matar, 
pra trazer, pra assar, assar 
pra comer, comer no ngobe, 
né? Isso é muito importante 
pra nós, essa aí, a música. 
Todo mundo caçando jabuti. 
Todos. Tatu, anta. Pra comer 
alimento, né? A música 
é muito importante pra 
nós.”  Ngoij-Re

“Os jovens trazem a caça, 
principalmente jabuti. Quando traz, 
deixa bem ali no tronco, pra alguém 
da família, parente, levar pra dentro. 
As caças que nós trazemos para a casa 
do guerreiro são para todos comerem. 
Não é só pra família. A gente deixa lá 
em frente ao ngobe e vai lá sentar no 
ngobe. Os preparadores de comida vão 
fazer fogueira, preparar comida, pra nós 
todos comer.”  Onkrai

Tintura de carvão para a caça.

Piudjô jovem e caça de tatu. 
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Ki, o forno de pedras
Os Xikrin assam seus alimentos em um forno de pedras quentes 
ou terra, o ki. Os fornos ficam atrás das casas, mas não são todos 
usados ao mesmo tempo. Conforme a quantidade de caça dispo-
nível, costuma-se fazer dois berarubus grandes, um de cada lado 
da aldeia. Quando os homens voltam da caça, os mẽnõrõnu-re 
ou mẽkranure colocam os animais ao lado de um ki. Depois, os 
mẽkramti cortam e repartem a carne, primeiro os grandes quar-
tos, que são colocados para assar sobre o fogo aberto. 

Enquanto isso, as mulheres casadas e com filhos, que têm direito 
a um beiju, preparam a farinha de mandioca. Colocam a farinha 
em cima de folhas de bananeira e o mẽkramti que estava re-
partindo a carne corta algumas partes do animal (geralmente 
os quartos anteriores) em pequenos pedaços, para os beijus. Há 
sempre um pedaço para cada beiju, todos do mesmo tamanho. 
Depois, os pedaços recortados de carne são colocados em cima 
da farinha de mandioca. As mulheres cobrem a carne com mais 
uma camada de farinha e dobram as folhas de bananeira na for-
ma de um pacote, chamado kupú. 

Depois que a carne já foi cortada e separada, os homens vão para 
outro lugar. As mulheres colocam seus kupú em volta do ki, pe-
gam uma vara e, juntas, separam as pedras quentes para colocar 
os pacotes, sempre alegres e rindo bastante. Quando o beiju fica 
pronto, o casal faz a repartição junto. O homem envia pedaços 
para seus parentes e a mulher divide o berarubu para as pessoas 
da casa. Distribuir é uma tarefa muito importante.

Mais antigamente, dizem que a carne crua nunca entrava na al-
deia. Os homens mais velhos preparavam os berarubus no ak-
tube, onde havia um ki de um lado e outro do outro. Faziam a 
carne a fogo aberto e o mrü kupú, beiju de carne. As mulheres 
traziam a farinha de puba e, quando os alimentos estavam cozi-
dos, os mais velhos abriam o berarubu. Então, as mulheres leva-
vam em um cesto as patas e a cabeça do animal para a aldeia. Os 
mẽkrare, homens casados e com filhos, repartiam a comida: um 
pedaço para os mais velhos e outro para algum companheiro. Os 
mẽgomanõrõ levavam a carne para as casas e traziam de volta 
urucum e coco de babaçu, para os homens usarem. Os mais ve-
lhos faziam também um õnkwa kupú, grande beiju de costelas, 
para os mẽnõrõnu.

Ao lado: esquentando 
as pedras do 
ki. Abaixo, o ki 
recoberto de terra.
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Ao lado: o velho chefe Bep-
Karoti repartindo a carne para 
preparação dos berarubus.
Abaixo: um grande berarubu. 
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A pesca do timbó
A pesca do timbó está associada à vida ritual Xikrin, sendo rea-
lizada durante o ritual de iniciação ngõrerai mẽtoro, ou durante 
um meú, expedição na floresta, por exemplo. Na época da seca, 
o rio Seco, em toda sua extensão, pode ser atravessado com a 
água nos calcanhares, apresentando locais um pouco mais pro-
fundos, com maior concentração de peixes, locais que os Xikrin 
escolhem para a pesca do timbó. Constroem com folhas de pal-
meiras uma barragem no rio, extraem da mata o cipó denomina-
do timbó, que é cortado em feixes de um metro e amarrado em 
fardos. Introduzem estes fardos no rio, a montante da barragem, 
movimentando-os e batendo neles com um pau. Eles liberam 
uma substância tóxica, que tem como princípio diminuir o oxigê-
nio da água, fazendo com que os peixes subam à superfície, fa-
cilitando a pesca com arco e flecha. Após a pescaria a barragem 
é aberta novamente.

Limpeza do pátio central pelos 
mẽnõrõnu e criança carregando 
fardo de cipó para bater timbó, 
realizado durante um meú na 
época de seca, no rio Seco. 

Kuben-nyep, os 
homens-morcego
De noite os kuben-nyep foram 
beber no poção de um grotão. 

Quando acabaram de beber en-
terraram o poço, que era um lugar 
para beber.

Havia uns índios por lá perto que 
viram e foram contar aos outros o 
que os kuben-nyep tinham feito. 

Depois foram atrás para matar. 

Mataram e trouxeram um meni-
no, um kuben-nyep-ngrire. 

O menino cantou e ensinou os 
cantos dos kuben-nyep aos índios.

Foi ele que ensinou o canto e a 
dança da água, do timbó, o ngô-
-kadju-mẽtoro, e a fala e canto do 
ngre-nhõ-djuoy. 

Esses kuben-nyep não se deita-
vam não, ficavam pendurados 
com a cabeça para baixo.

Vinham dos campos.
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Timbó
Adaptado de Frei José Caron (1971)

Segunda-feira, 25 de setembro 1967. Os Xikrin partirão amanhã por 
vários dias de pesca de timbó no rio Seco. Hoje começarão os prepa-
rativos. Ao anoitecer os homens se reúnem no ngobe. Um homem se 
debruça pedindo a opinião dos companheiros sobre a oportunidade 
da pescaria. Pergunta e resposta são entoadas numa fala específica. 
Bastões em punho, os homens imitam o bater nos fardos de cipó na 
água. Iniciam um canto. Os adolescentes e jovens vão se posicionar em 
uma extremidade da praça. Eles lançam gritos ao mesmo tempo em 
que dão pulos, provavelmente uma imitação do que ocorre durante 
a pesca de timbó. Durante este período as meninas acendem uma 
fogueira com folhas secas de palmeira, para iluminar a dança. Cinco 
Xikrin com penas vermelhas de arara na cabeça se misturam aos dan-
çarinos. Finalmente homens e mulheres dançam entusiasmados até 
tarde da noite. 

Pela manhã partimos com o nascer do dia e depois de dez minutos 
atravessamos o rio Seco. Escolhido o local para pescar, as mulheres 
trançam esteiras e partem para buscar água e lenha seca. Ruídos de 
machadadas e tomba uma palmeira da qual será extraído o palmito. 
Os adolescentes andam no mato e escalam castanheiras para recolher 
as castanhas frescas, crianças recolhem nozes de babaçu, mulheres 
socam mandioca para fazer o berarubu de peixe. 

Adolescente foram longe cortar o cipó timbó, cujo suco, misturado a 
água, provoca a asfixia dos peixes. Barragem de folhas de palmeira 
fecham o rio no local onde será feita a pesca.

É meio dia, homens e adolescentes levam para o rio os fardos de cipó 
vermelho. Entram na água cada um com seu fardo e bastão, batem 
forte e cantam andando em volta do poção. De repente um peixe, 
prevendo o perigo, salta espetacularmente por cima da barragem. Os 
índios, munidos de seus arcos e flechas se posicionam em ambos os 
lados da barragem. Em menos de uma hora os peixes sobem à su-
perfície e logo são flechados. A pesca continua durante toda a tarde 
e a noite. Peixes grandes são capturados: surubim, aruanã. Dormimos 
pouco, nos fartamos de peixe fresco, deitados  e respirando a fumaça. 

Retardatários chegam da aldeia para participar da pesca: Akruantüro, 
Mrötuk, Joares. Voltam também os que foram ontem levar peixe fres-
co ao velho Bep-Karoti e às viúvas. 

“Essa imagem que eu estou mostrando pra vocês, os 
guerreiros estão fazendo a festa do timbó, onde os 
guerreiros escolhem a água que é mais rasa pra fazer a 
barragem pra não saírem os peixes. Por isso os guerreiros 
estão tirando a palha pra fazer barragem. Todos os 
guerreiros vão para o mato tirar cipó. Eles tiram o cipó e 
depois batem, levam para a beira do rio, dançam a festa 
do timbó, jogam na água para bater o timbó, até o peixe 
morrer. Nossos pais, nossas mães, ficam na beira do rio, 
em cima das pedras pra matar o peixe. É assim que nós 
fazemos, batem o timbó até os peixes ficarem mais fracos. 
Essa festa do timbó não acaba não, até hoje em dia nós 
fazemos.”  Pukatire

“Aqui é timbó, bate timbó no rio pra matar peixe e comer. 
O rio era assim, agora não é mais, não enxerga mais a pedra. 
Tá suja a água. Via cobra, arraia de longe, hoje não vê mais 
nada. Via sucuri, batia na gente, pesava que nem pau. Não 
vê nada hoje. Quando as pessoas banham no rio hoje ficam 
com olho vermelho.”  Onkrai
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Meú, expedições na floresta
Periodicamente, os Xikrin percorriam o seu território durante expe-
dições pela floresta, chamadas de meú. O tempo das viagens podia 
variar entre alguns dias ou alguns meses, mas a aldeia era sempre o 
ponto de retorno. Nesse tempo, passavam por muitos acampamen-
tos tradicionais, todos geralmente a dois ou três dias de viagem da 
aldeia. Durante o meú, os Xikrin viviam quase exclusivamente da 
caça, da pesca e da coleta. Caçavam anta, porco queixada, caititu, 
veado, jabuti (mrü mei, caça boa), mas também cutia, paca e ma-
caco (mrü kakrit, caça comum). Pescavam muitos peixes bons para 
comer, tep mei, e coletavam muitos frutos, cocos, castanhas, raízes, 
mel e palmito.

A expedição mais demorada acontecia no verão, de maio a dezem-
bro, na época da seca. Nesse período, todos os Xikrin passavam de 
dois a três meses no meú, seguindo geralmente um percurso tradi-
cional, do rio Seco até o lugar chamado Kamkrokro. Nesse tempo, os 
Xikrin caçavam, pescavam com o timbó e coletavam matéria-prima 
para a confecção de artefatos, como a fibra de palmeira buriti, penas 
para os adornos de plumária, as conchas para a fabricação do ngob, 
colar de pecinhas de itã, e taquara fina para a fabricação de flechas. 

Expedições aconteciam em outras épocas do ano, quando grupos 
de famílias viajavam durante algumas semanas pela floresta, sob a 
liderança de um ngôkon-bori-nu, chefe do grupo mẽnõrõnu, ou do 
ngôkon-bori-tum, chefe da aldeia. Nesse tempo havia comunicação 
constante entre aldeia e floresta. No mês de janeiro, pouco antes do 
amadurecimento do milho, geralmente os Xikrin partiam para a flo-
resta por algumas semanas, para caçar anta. Nessa época também 
coletavam açaí, bacaba, coco de babaçu, castanha-do-pará, palmito 
e frutão. Voltavam quando o milho estava maduro. 

Quando saiam para a floresta, no meú, os Xikrin levavam todos os 
pertences necessários. As mulheres carregavam sua grande cesta ko-
-kumren, junto com o kupip, esteira enrolada dentro da cesta. Elas 
levavam mandioca ralada, banana, macaxeira e batata. Podiam le-
var também cuias e cabaças ou panelas, pratos, facas e colheres. Os 
homens levavam o moko, uma bolsa de buriti, com fumo, fósforos e 
cartuchos para a espingarda. Levavam também facão, machado, pe-
dra de amolar e o potikpú, para guardar as penas que encontravam 
no caminho. Na cesta warabaê iam os pertences da família: adornos, 
urucum, resina, linha, agulha, anzóis e carimbos para pintura. 

Durante o meú, os Xikrin faziam vários acampamentos, chamados 
de adjuere ou ruöb. Entre um acampamento e outro existia uma 
distância de cerca de meia hora ou, no máximo, duas horas de ca-
minhada. Os ngôkon-bori-nu abriam o caminho pela floresta, com 
facões e bordunas. Partiam ao amanhecer, cantando, com os ngô-
kon, maracás, nos ombros. Chegando ao novo acampamento, eles 
deixavam os ngôkon pendurados em uma árvore, local do centro do 
novo acampamento, o ngobe. Depois capinavam o espaço, onde os 
abrigos eram construídos. O chão era coberto com folhas de palmeira 
babaçu, com esteiras estendidas por cima. Os homens ajudavam na 
construção dos abrigos e logo saiam para a caça. As mulheres bus-
cavam as folhas de palmeira para cobrir o teto e forrar o chão, depois 
partiam para a coleta. A caça era assada no ki, forno de pedra tra-
dicional, assim como o palmito. De volta da caçada, os mēnõrõnu 
construíam o ngobe no meio do acampamento, onde o conselho se 
reunia à noite e eles dormiam depois. Se o tempo estava seco, o ngo-
be era descoberto, apenas com folhas de palmeira no chão. O acam-
pamento era construído de maneira muito parecida com a aldeia, na 
forma de um círculo e com os abrigos na mesma ordem das casas 
na aldeia, mas sem a orientação leste/oeste. A casa do chefe ficava 
na saída do acampamento e ele era sempre o último a deixar o local. 
Quando era chegada a hora de partir para o próximo acampamento, 
os abrigos eram abandonados, assim como as esteiras,  roti-ô.
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“Meú é quando termina a broca da roça no mês de junho. 
Começa em junho, derrubada em julho e queima lá pra 
setembro. Setembro, outubro chove pouquinho, molha 
a terra, daí é o plantio da batata, mandiva de mandioca, 
milho. Então meú começa quando termina de preparar 
a roça, quando termina de plantar tudinho. Daí meú vai 
lá pra novembro, dezembro, daí volta em janeiro e vai 
amadurecendo o plantio do baú [milho]. Baú que vai 
amadurecendo, amadurecendo janeiro, fevereiro. Aí já tá 
tudo amadurecendo e vai colher em março, abril e maio. Aí 
começa a festa de Bep, todo ano tem festa de Bep no verão. 
O meú também é quando termina a derrubada e vai fazer 
Ngõka õn, bater timbó, pegar peixe e volta. Aí já está na hora 
de coivar a roça. É assim.”  Karangré

Nhiokaê, Karangré e Botiê 
carregados para o meú. “Aquela que tá carregando o cesto 

na cabeça é minha mãe.”  Onkrai

“Antigamente, o nosso avô ou a nossa avó levavam 
no cesto todas as coisas deles. Dentro do potikpú 
eles levam as peninhas de arara. Eles levam junto 
com eles pra qualquer canto. Eles levam filhotes de 
cachorro também. Pra quê ele leva esse filhote de 
cachorro, bem cuidado? Pra ajudar ele, tem alguns 
cachorros que caçam, caçam jabuti, ajudam ele a 
caçar, a caçar pra comer. Ele faz remédio pra boa 
caça, pro cachorro caçar bem. Eles botam remédio na 
boca do cachorro, misturam com urucum, passam na 
cabeça, passam por baixo do queixo. Levam os netos, 
netas, filhos pequenos, bem cuidados. As mulheres 
levam, nos cestos delas, a esteira, kupip, os papagaios 
em cima da esteira, levam tudo o que elas precisam. 
Eles levam papagaio pra quê? Pra tirar as penas, pra 
fazer artesanato pra eles. Naquela época eles levam 
algumas coisas tudo com eles, não tem lugar certo 
para morar. Eles vão, acampam em um lugar, de 
manhã cedo eles saem para outro canto. Algumas 
pessoas que vão na frente, eles caçam pra comer. Eles 
acampam, assam a caça e comem. Eles assam a caça 
quando estão acampados, aí todo mundo junta, come 
essa caça, eles caçam para os netos se alimentarem. 
Eles acampam, aí quando for de manhã cedo eles 
vão viajar pra outro canto novamente, aí ninguém fica 
naquele lugar que eles acamparam. Essa história é o 
modo de viver de antigamente. Porque antigamente 
eles não têm lugar certo pra morar. E é assim. Os 
nossos parentes de muito antigo, eles levam as coisas 
deles tudo no cesto.”  Betikré



86 87

“Lugar de deitar que chama esteira de dormir, 
roti-ô, tipo colchão. Isso é pra dormir, eles são 
acostumados a dormir ali. No tempo de verão, 
quando ia caçar ou bater timbó, pra dormir por 
lá, nós não fazemos casa, porque não chove, 
pode cortar palha, jogar no chão, deitar e 
dormir. Hoje, se algum de nós jovens dormir lá 
não consegue levantar, porque é muito duro, 
fica tudo doído.”  Onkrai

“Olha, esse é um 
acampamento, é o Tedjire [na 
foto]. Tem bastante varinha no 
chão, talvez vai chover a noite. 
Faz o jirau pra dormir, coloca a 
esteira em cima. Depois deixa 
aí e vai embora. Essa esteira fica 
aí e vai fazer outra lá no outro 
acampamento. O kupip a gente 
carrega, esse do mato não 
carrega, esse fica. Esse é feito de 
roti-ô, folha de babaçu, deixa 
lá. No outro ano a gente volta e 
acampa no mesmo lugar, se a 
casa tiver boa ainda nós ficamos 
nela, se não tiver boa a gente 
tira e troca.”  Karangré 

“Esse é o acampamento 
que cada grupo faz, cada 
família faz a sua casa no 
acampamento.”  Onkrai
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“Naquele tempo era 
bom, a Lux andava no 
mato com a gente, foi 
lá no Meikrakõ dja, 
que chama Tucum, 
indo pra Aquiri. A Lux 
dormia na rede, mas 
nós não, dormíamos 
no chão. Vicente 
também andava junto, 
batia timbó. Já falava 
bem.”  Karangré

“Em 1971, acompanhei os Xikrin num 
meú durante três semanas. Vendo 
as fotos dessa viagem, ficou claro 
que aquele meú foi uma experiência 
memorável para mim, para a pesquisa 
e minha relação com os Xikrin. Lembro 
de Bep-Karoti dizendo em uma ocasião, 
resumidamente: ‘Ela foi no mato com 
a gente’. Já naquela época a saída de 
toda uma aldeia para uma expedição de 
caça e coleta no mato era coisa rara e do 
passado, cada vez mais difícil.”  Lux Vidal

Karangré, pequeno mensageiro.

Vincent aprendendo a fazer uma 
esteira roti-ô, com Akruantüro, 
seu pai Xikrin. 
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“Quando a gente encontra um local 
onde tem uma palmeira de babaçu, 
a gente faz um acampamento. A 
gente anda no mato para encontrar 
caça boa, porque na aldeia mesmo a 
caça é mais difícil. Pessoal vai caçar 
já conhece onde tem muito jabuti, 
onde vai ter muito kukrut, anta, angrô, 
porcão, tot, tatu. O pessoal naquele 
tempo não come paca. A caça, o 
alimento do índio, é anta, jabuti, 
tatu, porcão. O acampamento eu 
vou fazer um bem aqui, depois deixa 
e vai embora. Ele é feito de palha, a 
esteira é de rolo de babaçu, nós vamos 
dormir aqui. Antigamente fica no 
mato por um longo período. Tem um 
acampamento bem aqui, daí a gente 
anda uns 6, 8 quilômetros e acampa, 
daí fica lá e caça o alimento.”  Karangré

“Essa fogueira que 
tá fazendo é pra 
preparação da comida 
no meú.”  Onkrai

“Essa é a caça, que a 
nossa mãe, nossa vó, 
prepara e todo mundo 
junta pra comer, todo 
mundo junto.”  Onkrai

“As mulheres vão fazer 
a casa bem ali e os 
homens vão pro mato, 
caçando. Aí mẽnire 
termina a casa e vai 
atrás de palmito de 
babaçu e inajá, faz 
um berarubu, depois 
faz outro berarubu da 
caça.”  Karangré
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Durante o meú, tudo era menos formal, mais livre, mais divertido. 
As meninas aprendiam a ser mulheres e os meninos aprendiam 
a ser homens, sempre imitando os adultos. As meninas pratica-
vam a pintura em algum objeto, como mamão e cuias. Os me-
ninos faziam seu próprio ngobe, onde brincavam de organizar 
atividades e tomar decisões. Em 1971, um pequeno chefe já se 
destacava, era Bep-Karoti. Todo mundo conversava entre si no 
mato, porque tudo era pequeno e mais perto. De noite, as mu-
lheres falavam de suas “casas”, o que nunca acontecia na aldeia. 

Na floresta, a turma de Karangré: 
Baranhõpare, Tamakuaré, 
Karangré, Kropidjo e Roiri.

No meú, crianças 
pequenas tomando 
um banho de sol.

Jovens mẽkurêrêrê,  no 
meú, preparando o forno 
de pedras, o ki. 
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“Essa pintura 
é de quando 
vai pro mato, 
não sei se 
vão caçar ou 
buscar alguma 
coisa.”  Onkrai

“Dentro do meú, elas se pintam 
ainda. Quando acampa, já faz a 
pintura para ficar alegre, bonita. Isso é 
acampamento deles.”  Onkrai
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A origem do milho e festa do milho novo
Devido à sua grande importância e destaque na vida dos Xikrin, 
o milho é o único produto agrícola que tem uma festa. Ele é o pri-
meiro alimento a ser colhido na roça. No início de janeiro, antes 
das roças novas começarem a produzir, todos os Xikrin iam para 
o meú, caçar e coletar na floresta. Voltavam só na época de colher 
o milho e então começava baú bitchiangri, resguardo coletivo do 
milho novo, quando ninguém comia carne. 

Na véspera do dia de colher o milho, todas as mulheres se pintam 
com a pintura mẽ-kray-tuk e pintam os homens com a pintura 
mẽ-tuk. As crianças pequenas são adornadas com muitas pul-
seiras de penas amarelas de í-í, o japu, e à tarde passeiam pela 
praça, perto do ngobe, como faziam as crianças do mito. No dia 
seguinte, só as mẽkrapõyn, mulheres com filhos pequenos, vão 
para a roça e colhem o milho. Voltam para a roça, pegam algu-
mas espigas em uma mão, seus pequenos filhos na outra, e vão 
para frente da casa do kaben-djuoy, chefe cerimonial. O chefe 
fala ben-diri, o discurso cerimonial, recebe os presentes de espi-
gas de milho e dá, em voz alta, os idji mei, nomes fortes, verdadei-
ros, para os meninos e meninas.  

Criança adornada 
como para a festa 
do milho. 
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Na aldeia todos pisaram o milho e fizeram beiju. 

A minha avó disse: “Há muito tempo não tinha comida, só se co-
mia carne seca no sol, pau podre”. Bom, agora o índio já trouxe o 
fogo da onça.

Os homens foram derrubar a parra de milho, era grande como 
a aldeia, as sementes caíam na água e na beira do rio. Era um 
Bórirai, uma parra grande. Um velho falou com dois meninos, 
mēbokti: “Vão buscar machado meninos, machado de pedra”. 
No caminho eles vêem o ngia correndo para esconder-se no 
buraco de um coqueiro. Mataram, assaram e comeram. Pronto, 
ficaram velhos. O ikrekako, adorno de madeira que usavam na 
orelha, ficou velho e tudo preto. O kain, adorno de algodão que 
usavam abaixo do joelho, ficou velho e caindo. Eles caminha-
vam devagar.

Um velho disse: “Vamos ligeiro, esse machado”. Eles responde-
ram: “Não podemos, estamos velhos”. Já chegaram na parra de 
milho, os garotos-velhos estão velhos e o milho estava caindo.

Todos os índios carregaram o milho e foram embora para o mato 
e agora todo índio bravo tem milho: Gorotire, Karajá, Arara, Su-
ruí, Xavante, Gavião, Asurini.

“Gorotire não te disse?”

Cristão só trouxe milho duro.

Índio come milho de massa.

A origem do milho 
Os homens tinham saído para caçar. As mulheres tinham ido ao 
mato coletar. Uma velha ficou sozinha com o seu neto, na aldeia.

A velha foi ao rio banhar o menino que estava muito sujo. Uma 
arara cortou milho lá em cima, o milho caiu no chão e o ngia, um 
tipo de cuíca d’água com duas riscas pretas dos dois lados do 
nariz, comeu.

O ngia aproximou-se da velha, mas ela o afastou com um gesto 
brusco. O ngia voltou e disse: “Olha velha, olha vovó, eu tenho 
comida boa”. A velha perguntou: “Aonde?” O ngia respondeu: “Na 
parra, aqui, arara já jogou, é semente boa”.

A velha deixou o sobrinho sentado. Recolheu as sementes de mi-
lho, guardou numa cuia. Levou para a aldeia e cobriu. Depois fez 
beiju. Quando sua filha chegou a velha disse: “Minha filha já tem 
comida boa, o ngia falou; amanhã vamos nos pintar de jenipa-
po e por na cabeça kreamin, penugem branca de urubu, rob, 
resina, e vamos pisar o milho”. De tarde os homens estavam no 
ngobe, no meio da praça, a velha deu um pedacinho de beiju às 
crianças e disse: “Se os velhos pedem, vocês dão”. Assim os pe-
quenos foram ensinar a turma dos velhos no ngobe.

Os velhos diziam: “I-tabdjuo, vem dar, que eu quero experimen-
tar”. Um velho disse: “É bom, é doce, de que é o beiju? É bom”.

Quando acabou, os pequenos correram à casa da velha pro-
curar mais.

Um velho falou com o capitão novo, ngôkon-bóri-nu, para que 
mandasse chamar a velha falar no ngobe. O capitão novo cha-
mou a velha: “Olha, velha, vem aqui falar o que é esta comida boa”.

A velha veio ao ngobe e lá falou duro, em voz alta, formalmente, 
como se fala no conselho. Todos estavam escutando, os homens 
no ngobe, as mulheres na aldeia. A velha disse: “Foi o ngia que 
me ensinou”.

Todos perguntaram: “Nyui, nyui, nyui nadja? Onde? Onde?”

“Tam nakuka mẽn ôdjua, é aquilo que nós jogávamos, banhando”. 

As mulheres apanharam cofos e correram para o rio, carregaram 
tudo para a aldeia e depois correram de novo ao rio. As meninas 
pequenas apanharam todas as sementes, deixaram tudo limpo. 
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Nascimento e infância
Antigamente, as mulheres iam para o mato para dar à luz, com a 
ajuda de outras mulheres. Depois que o bebê nascia e a placenta 
era enterrada, o ventre da mulher era envolto com faixas de en-
vira, como se faz nos casos de doenças ou dores, e as mulheres 
voltavam para casa. De volta, a mãe passa urucum no rosto e no 
corpo, enquanto a avó passa urucum no recém-nascido e, com 
a palma da mão esquentada sobre o fogo, massageia a testa e o 
occipício da criança. As mulheres mẽkratum reúnem-se na casa 
a partir da primeira noite após o nascimento para discutir, entre 
outras coisas, os nomes que serão atribuídos à criança.  

O cordão umbilical do bebê nunca é amarrado e os pais e paren-
tes do recém-nascido devem observar o resguardo, bitchiangri. 
É um forma de proteger a criança, que ainda é frágil, e de mos-
trar afeição por ela. Os pais, que já são submetidos a uma série 
de tabus antes do nascimento, são aqueles que observam mais 
estritamente o resguardo, até que aconteça a queda do cordão 
umbilical. Eles não podem fazer esforço, não comem carne nem 
peixe. Alimentam-se apenas de batata, inhame, banana, casta-
nha, palmito e beiju. O pai também deixa de frequentar o ngobe 
e o atukbe. 

O bitchiangri é diferente para cada parente: os parentes mais 
próximos observam o resguardo associado às pinturas corporais; 
os parentes mais afastados removem seus padjê, braceletes de 
palha, de uso diário. 

Durante o período de sete dias após o nascimento do primogê-
nito, kutewa, um i-ngêt fabrica o “enxoval” do recém-nascido: o 
pro-djo, esteira, e o a-í, tipoia, trançados com fibra de buriti. Eles 
são feitos com o maior cuidado, a partir de uma mesma amar-
ração, ou seja, o artesão trança simultaneamente o pro-djo e as 
duas partes do a-í, como se formassem um todo inseparável. Es-
ses dois objetos, primeiro presente de um ngêt ao seu tabdjuo 
são muito importantes e usados por muito tempo. 

“Tedjire tá de resguardo 
porque tem filho recém-
nascido. Hoje em dia quase 
não faz mais isso.”  Onkrai

Bepkretui fabricando pro-djo 
e a-í para seu tabdjuo, primeiro 
filho de Tedjire e Irekrantô. 
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“O a-í era trançado com buriti, duas 
peças unidas por um arremate 
sólido, com ornamentação de 
algodão e miçangas. Um dia, o velho 
chefe Bep-Karoti fez um a-í para 
mim. A caminho do barracão, ele 
jogou este lindo artefato aos meus 
pés, em público. Todas as mulheres 
tinham e usavam o a-í, fazia parte 
do enxoval do recém-nascido, junto 
com a esteirinha que protege o 
recém nascido do sol. Vi Bepkretui 
fazer essas duas peças para o seu 
tabdjuo Bemaiti, primeiro filho de 
Tedjire. De maneira mais rápida, ou 
no mato, o a-í também podia ser 
feito de envira, às vezes pela própria 
mulher.”  Lux Vidal 

Quando o cordão umbilical cai, a mãe leva seu filho ao rio, para o 
primeiro banho, carregando-o na tipoia nova e protegendo-o do 
sol e do vento com a pequena esteira de buriti. O primeiro banho 
é muito importante para que o bebê cresça forte e saudável. Um 
pouco depois do resguardo, meninos e meninas têm os lóbulos 
das orelhas furados e ornamentados com ikrekakô. Se for um me-
nino, há também a perfuração do lábio inferior, para colocação 
do akokakô.

A esteirinha é então costurada de maneira a formar uma bolsi-
nha, o pro-djo, onde se guarda tudo do bebê: o cordão umbilical 
seco, os primeiros ikrekakô, akokakô e folhas terapêuticas que 
são colocadas na cabeça do recém-nascido para afastar os maus 
espíritos. Quando a criança começa a andar, a mãe joga o pro-djo 
e seu conteúdo no rio ou enterra num pé de jatobá, para que seu 
filho cresça toi, forte. 

“Elas dão banho de 
manhã cedo nas 
crianças, filhos, netas, 
para crescerem 
rápido.”  Onkrai

“A gente tira casca, 
faz o remédio e dá 
banho nos bebês para 
ficarem fortes, pra 
não pegarem muitas 
doenças. Casca de 
jatobá. Ainda existe 
esse remédio.”  Betikré

Irekrantô dando o 
primeiro banho em 
seu filho, Bemaiti. 
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“Beiço furado, desde criança, 
bebê mesmo, beiço tem que 
ser furado. É o mais velho que 
fura o beiço.”  Onkrai

O ikrekakô, também chamado de boridjwa, é um adorno auri-
cular feito de madeira leve boridjwa. Existem vários tamanhos, 
que aumentam gradativamente conforme o crescimento da 
criança, até que ela comece a andar. O uso desse ornamento é 
importante para o desenvolvimento da capacidade de ouvir, es-
sencial para o aprendizado e aquisição de conhecimento.  
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As crianças Xikrin, quando bem pequenas, estão sempre com 
suas mães, que às vezes podem deixá-las aos cuidados de algum 
parente, mãe, irmã ou alguma mulher da mesma casa. A mãe 
carrega seu bebê no a-í, tipóia, e sempre o leva para o rio, para 
a roça e para as reuniões na praça durante o dia. A criança está 
sempre rodeada por sua família: mãe, pai, irmãos, irmãs, avós e 
outros parentes. 

Quando começam a andar, as crianças da mesma casa brincam 
juntas, sempre por perto, sem se afastar muito. Elas normalmen-
te têm bastante liberdade e não fazem bagunça, brincando 
pela aldeia com brinquedos feitos de envira, pequenos arcos e 
flechas, bonecas de coração de bananeira, de pano, ou mesmo 
compradas no comércio.

As mães passam muito tempo pintando e adornando seus fi-
lhos, geralmente enquanto eles dormem. As crianças gostam e 
logo se acostumam com a pintura e o toque do pincel feito de 
nervura de palmeira. A tinta é feita de jenipapo misturado com 
cinza de carvão. A ornamentação das crianças é muito rica, com 
penugem de urubu-rei, resina e urucum na cabeça, para afastar 
os maus espíritos, e akokakô, labretes, para os meninos.

Durante os primeiros meses, o pai quase não fica com seu filho. 
Seu trabalho é apenas fazer o resguardo e cuidar para que a 
criança não fique frágil ou doente. Quando começa a engatinhar, 
o pai cuida e brinca com ela, sempre com muita paciência. A 
medida que o filho cresce, o pai se aproxima mais dele, leva para 
passeios no mato, para o ngobe, o conselho no meio da praça, e 
para o atukbe, a casa dos homens. 

Quando mẽbokti e mẽkurêrêtire, as crianças ajudam com pe-
quenas coisas, procuram algum objeto, chamam alguém com 
quem o adulto quer falar ou transmitem recados. Os pequenos 
mensageiros vão, dessa forma, conhecendo a aldeia e os costu-
mes Xikrin. Pintura específica para mẽbôkti, 

menino pequeno.
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“Antigamente, nossos antepassados como 
crianças e jovens. Cresceram juntos e viviam 
juntos. Brincavam e trabalhavam felizes. As 
crianças conhecem seus colegas muito bem. 
Andam juntos, convivem juntos, fazem tudo 
juntos, até ficarem adultos. Antigamente, 
amrebei, as crianças chamavam-se 
mẽprire e os jovens mẽnõrõnu. Brincavam 
e faziam brinquedos com objetos do mato 
mesmo.”  Kaiore 
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“Esse é brinquedo de envira, 
na época passada eles sabiam 
fazer esse brinquedo, de envira. 
Inventado, como macaco.”  Onkrai

Quando estavam no atukbe, conversando, 
os homens faziam brinquedos de palha 
para se ocupar, como o tamanduá, Pot 
karõn, e o macaco, kukoi karõn, que 
depois eram dados às crianças.
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“Naquela época, as meninas 
faziam o boneco com o coração 
da bananeira pra treinar a 
pintura e aprender a cuidar das 
crianças. Pra isso faziam boneco, 
pra quando crescerem e tiverem 
filhos, fazerem igualzinho 
treinaram. Isso não existe mais 
hoje.”  Onkrai

As crianças brincavam com bonecas feitas com 
o coração da bananeira, que eram enfeitadas 
(“bonecas-menino” usam akokakô) e carregadas 
em uma tipóia pequena de envira. 
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“A água é um elemento 
fundamental para a vida 
dos Xikrin. As aldeias, os 
acampamentos na floresta, estão 
sempre localizados às margens 
de um rio ou igarapé. Bebia-se 
água do rio, tomava-se banho 
duas ou três vezes por dia, as 
crianças o tempo todo brincando 
e mergulhando na água. Os rios 
eram importantes para a captura 
de peixes, especialmente durante 
os rituais de iniciação ligados ao 
timbó. A água também ocupa um 
lugar importante na cosmologia 
Xikrin. Tem o dono da água, 
temido de todos, e que cuida 
da limpeza dos rios. As crianças 
eram educadas a não urinar no 
rio. Nos mitos, os mẽ-tum-iaren, 
o rio também era morada dos 
peixes, possuidores dos nomes 
bonitos, dos ornamentos e 
conhecimentos da natureza que 
o xamã, wayanga, que os visitava 
em sonho, trazia para a aldeia. 
Quando nasce uma criança, há 
todo um ritual que acompanha 
o primeiro banho no rio. Os seus 
primeiros ornamentos, junto com 
o cordão umbilical, são colocados 
em uma bolsa de buriti, o pro-
djo. Quando a criança começa 
a andar, a mãe joga a bolsinha 
e o conteúdo no rio, o que deve 
conferir força corporal e espiritual 
à criança.”  Lux Vidal
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Rituais
Os Xikrin possuem um grande acervo de festas ligadas à vida es-
portiva, à demolição de um ninho de marimbondos, às competi-
ções de luta corporal, ao casamento, à reintegração de um jovem 
pai no ngobe após o nascimento do primeiro filho, à morte. É um 
momento em que todos entram em contato com sua própria cul-
tura, através dos mitos, mẽ-tum-iaren, dos ornamentos, kukrodjo, 
e das relações com os parentes, ômbikwa, e amigos formais, 
krobdjuo. 

Há, ainda, rituais introduzidos, como o Aruanã, de origem Karajá, 
e mais recentemente o Kwörö-kango, festa do tucupi, de origem 
Juruna, e a comemoração do Sete de Setembro. Os Xikrin são um 
povo receptivo e ávido de novidades. 

O ritual de nominação é um momento que possibilita às crianças 
aprenderem todo o significado da relação i-ngêt, avôs e tios, e kwa-
tui, avós e tias. São eles que transmitem a seus tabjuo os idjimei, 
nomes verdadeiros, kukrodjo, coisas materiais e imateriais herda-
das, e dançam com eles para que fiquem alegres. Assim, as crian-
ças, com a ajuda também dos kropdjuo, amigo formal, deixam 
de ser mẽ-kakrit, gente comum, para serem pessoas portadoras 
de nomes verdadeiros, mẽ-mei. Um nome verdadeiro só pode ser 
transmitido para uma criança com seu corpo formado e sadio. 

Os rituais de iniciação nem sempre seguem a mesma sequência 
ou acontecem do mesmo jeito, eles podem variar. Determinadas 
festas podem acontecer juntas ou separadas, dependendo do que 
é decidido na aldeia. Às vezes, à noite, ensaiam parte de algum 
ritual no ngobe, com cantos e danças. Tudo depende de quantas 

pessoas têm na aldeia, da matéria-prima disponível ou das ativida-
des que já estão programadas.

Durante as festas cabe aos homens fornecerem a caça e fabrica-
rem os ornamentos corporais. Às mulheres cabem fornecer o beiju, 
os produtos da roça e realizar as pinturas corporais.  

Como se fazia antigamente 
Por volta de 1962, os Xikrin tinham abandonado as festas tra-
dicionais devido ao drástico decréscimo da população e desor-
ganização social sofrido pelo recém contato com regionais. Um 
grupo tinha ido se instalar no “Boca”, confluência do rio Cateté 
com o rio Itacaiúnas, e outro grupo no Kamkrokro, na margem 
esquerda do rio Seco. 

Na memória dos mais velhos ou “como se fazia antigamente”, a 
iniciação de um jovem deveria ocorrer ao longo de cinco anos 
e passando pelas seguintes fases: Bep-mẽnõrõnu, Mẽ-kutop-
-ã-Kangore, Mẽnõrõnu-Kukrut, Mẽnõrõnu-Ngrôa, Mẽnõrõnu- 
Ngôre ou Ngôrerai e Mẽkuka-tuk. Cada uma das fases está re-
lacionada a um domínio específico da natureza. Bep-mẽnõrõnu 
faz parte do ciclo de iniciação, mas é um ritual de nominação. 
O Mẽ-kutop-ã-Kangore, está relacionada aos artefatos plu-
mários, onde o mẽ-kutop e o okopari são a representação do 
“mundo Xikrin”. O Mẽnõrõnu-Kukrut é realizado na floresta e 
está relacionado às antas, caça mais importante para os Xikrin. 
Mẽnõrõnu-Ngrôa é a fase relacionada aos vegetais, represen-
tado pela palmeira buriti, ngrôa. A fase Mẽnõrõnu-Ngôre ou 
Ngôrerai acontece durante uma pescaria com timbó e está rela-
cionada à água e aos peixes. Por fim, a última fase Mẽkuka-tuk 
está relacionada aos mẽkarõn, o espírito dos mortos. O ritual 
Mẽkuka-tuk é realizado novamente quando uma pessoa morre. 
O morto é pintado com o motivo mẽkukatuk e os homens dan-
çam em frente da casa do morto o mẽkukatuk meokiere.  

Os idji mei, nomes verdadeiros, transmitidos em rituais são os de 
prefixo Bep, Tokok e Katob para os homens e Bekwei, Nhiok, 
Kôkô, Payn, Ngrei e Ire para as mulheres. O nome masculino mais 
prestigiado é o Bep e sua transmissão ocorre na primeira fase de 
iniciação de um mẽnõrõnu-re. A nominação dos meninos Tokok 
e das meninas Nhiok é realizada em conjunto e Bekwei acontece 
durante a seca. As meninas Kôkô e os meninos Katob recebem 
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seus nomes durante a festa do milho novo junto com o ritual de 
máscaras Kukoi, macaco prego, e Pot, tamanduá. A nominação 
Ngrei acompanha a fase de iniciação mẽnõrõnu-kukrut e é rea-
lizada na floresta, na época de chuva, durante uma caçada de 
anta. As meninas Paỹn recebem seus nomes ao mesmo tempo 
que se desenrola a fase de iniciação Ngôrerai, no verão. Ire são 
nominadas num ritual pouco expressivo. 

“O Bemoti está 
fazendo essa 
pintura no rosto do 
Bep-Karoti.”  Onkrai

“Nhiakrekampin está 
fazendo mẽkutop, para 
festa de casamento ou 
outra festa. Esse mẽkutop 
não usa só em uma festa, 
usa em casamento, festa 
do mẽkutop, várias. 
Não sei pra qual festa 
ele tá fazendo isso. Esse 
mẽkutop é feito com cera 
de abelha.”  Onkrai
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Recuperação da vida ritual 
A partir de 1967, houve uma lenta recuperação da vida ritual. Os 
Xikrin ainda eram pouco numerosos, mas estavam todos reuni-
dos na aldeia Pukatingrö. Desta data em diante, todos os anos, 
quando acaba a estação da seca e antes de as chuvas começa-
rem a cair, os Xikrin realizam um mẽrêrêmei que pode ser tanto 
uma festa das mulheres, meni-mẽrêrêmei, como dos homens, 
memu-mẽrêrêmei.

O mẽrêrêmei (mẽ = gente; rêrê = transpor; mei = bonito) é um 
ritual que pode ser completado num período de tempo bastante 
curto, com poucos recursos, poucas pessoas e onde os Xikrin 
conseguem expressar tudo que está essencialmente ligado à sua 
existência e organização social. Durante um mẽrêrêmei tam-
bém pode-se transmitir idji mei e kukrodjo. 

Com o passar dos anos, o aumento demográfico possibilitou a 
retomada de rituais que exigiam a formação das diferentes so-
ciedades cerimoniais e muito mais recursos para a elaboração de 
ornamentos, além de um maior número de pessoas e de alimen-
to, djokiere, que deve ser fornecido à comunidade. 

Apieti - mẽrêrêmei
Até 1988 somente atuava a sociedade cerimonial Apieti, tatu.  
Neste ano, durante um mẽkutop atuou a sociedade cerimonial 
Tep, peixe, representada por quatro espécies de peixes diferen-
tes: amod, piranha branca, amod kuka kamrik, piranha-verme-
lha, tep-tuk-ti, piranha preta, e tep-kruã tu, bicuda. No ritual 
Nhiok atuou a sociedade “onça” representada por três espécies: 
robkrore, onça pintada, robmó, onça-parda e robtuk, onça pre-
ta. No ritual Bep foi a sociedade cerimonial ok, aves, representan-
do okti, gavião real, e monti, ema. 

Saindo do atukbe em direção 
à casa de Bemoti.

“Festa de Apieti, 
primeiro eles 
vão dançar, 
depois é a festa 
normal.”  Onkrai
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Mẽrêrêmei

Preparativos para o Mẽrêrêmei
Adaptado de Frei José Caron (1971)

Segunda-feira 11 de novembro. Homens, jovens e adolescentes 
partiram logo cedo para passar alguns dias na floresta. A in-
tenção é de trazer uma grande quantidade de jabutis para a 
festa. As mulheres e as crianças ficaram na aldeia, assim como 
Akruantüro, pois sua filha Pindiopuru havia nascido. 

Segunda-feira 18, provavelmente avisadas por um mensageiro, 
as mulheres partiram para a roça buscar lenha, pedaços já meio 
carbonizados pela coivara de setembro. 

De tarde, homens e adolescentes retornaram da floresta carre-
gando nas costas jabutis amarrados, um sobre o outro, em duas 
longas varas paralelas. Alguns traziam treze jabutis sobrepostos: 
um grande espetáculo. Todos usavam os mudjê, estojo penia-
no, o rosto pintado de vermelho, testeira de palha na testa e os 
punhos enfaixados com envira. Avançam em fila indiana can-
tando e gritando. Eles atravessam a praça da aldeia e se agru-
pam no ngobe cantando. Neste momento emana o choro ri-
tual das mulheres, que fazem um corte no couro cabeludo, em 
memória daqueles que já morreram. Os homens se dispersam, 
indo cada um para sua casa onde deixam os jabutis: contei 220. 

Na manhã seguinte, os jovens guerreiros, mẽnõrõnu, partiram 
para a floresta buscar jenipapo para as pinturas. Os homens agru-
pados e sentados sobre esteiras, ao abrigo de um teto, confeccio-
nam os ornamentos para a festa, em particular braceletes com 
grandes penas de arara vermelha, os padjêkamotyamu, que eu 
somente havia visto até agora nos braços de Tokokro, após a sua 
morte. Os adolescentes retornaram e, após banharem-se no rio, 
começaram eles também a confeccionar ornamentos. 

No dia seguinte, as mulheres raspam o cabelo dos homens e 
rapazes, iokora, e os pintam. Na cara, um traço preto foi traçado 
no pincel, indo do lóbulo da orelha ao início das narinas; abaixo 
deste, outros traços paralelos. Entre os jovens se pinta somente 
perto da orelha, um pequeno triângulo que representa, ao que 
tudo indica, um rabo de peixe. 

O resto do corpo é revestido da tintura de jenipapo. Para obter 
essa tintura, se mastiga os frutos do jenipapo, mröti, colhidos 
ainda verdes, aí se cospe esse suco incolor numa cabaça onde 
é misturado a uma fina cinza preta de entrecasca da árvore bot 
prö. Em seguida, com um pente de madeira, pin kakiere, ras-
pa-se a pele, fazendo traços paralelos separados pela pele clara. 

No final da tarde, os adolescentes sumptuosamente paramen-
tados e emplumados realizaram uma dança curta, encabeçada 
pelo Bep-Karoti, fizeram a volta da praça cantando. Se dividi-
ram em três grupos e um índio ia de grupo em grupo e se cur-
vava para frente, como que pedindo a opinião dos outros. As 
penas azuis e vermelhas de arara brilhavam com o pôr do sol: 
um momento esplêndido. 

No dia seguinte, logo cedo, os homens e os jovens foram tomar 
banho no rio para retirar o carvão da pintura; o suco do jenipa-
po, incolor no momento da aplicação da pintura corporal, vai 
escurecendo e, após algumas horas, aparece na pele o motivo 
em um tom de azul quase preto.

“Folha de cacau bravo a 
gente usa porque a festa 
vai acontecer amanhã 
né, aí a gente já usa 
ela de manhã e usa de 
tarde. Passou, amanhã 
já é a festa. Esse aí não é 
um de nós que pega, é o 
dono da festa que vai lá 
e pega.”  Onkrai
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“Eu escolhi essa foto que representa o mẽrêrêmei, escolhi 
essa foto para colocar no Projeto Memória Xikrin, para que 
alguns jovens vejam como funciona o mẽrêrêmei, para que 
eles aprendam e nunca vão esquecer do mẽrêrêmei. Bom, 
o mẽrêrêmei funciona assim: quando um avô indica o neto 
para ser rêrêmêi, até o pai do menino pode indicar o filho para 
ser rêrêmêi. Mẽrêrêmei quer dizer que o menino está sendo 
rêrêmêi e o pai do menino está sendo kra-rêrêmêi. Quando 
alguns irmãos sabem que o irmão dele está sendo kra-rêrêmêi, 
eles vão ter que ajudar o irmão que está sendo kra- rêrêmêi, 
algum dos irmãos vai ter que levar um saco de farinha, onde 
o pessoal vai acampar. Eles levam a farinha do irmão que está 
sendo kra-rêrêmêi e deixam no acampamento e voltam para 
pegar as coisas deles. Quando for de manhã, algum dos irmãos 
vai ter que ficar, para cozinhar, enquanto os outros vão à caça do 
jabuti. Quando for mais tarde, aquele que ficou para cozinhar, 
ele já vai estar com a comida pronta, só a espera de alguém. 
Quando algum irmão chega com o jabuti, ele leva a comida para 
agradar aquele que chegou com o jabuti. Ele entrega a comida 
em troca do jabuti, é isso.”  Bekwei-Rin

“Isso é a chegada de 
caçada para festa. 
Antigamente nós 
passávamos um mês 
caçando jabuti, a caça 
para festa. Hoje, os 
caciques falam para 
comunidade caçar 
para festa e logo a 
mulher pergunta para 
o marido: ‘quantos 
dias vocês vão passar 
no mato?’ e o marido 
responde o dia certo 
pra chegar. Pode ser 
5 dias, uma semana. 
No passado era mais 
de um mês. Assim que 
funcionava.”  Onkrai
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Padjêkamotiamu.

“Vocês estão vendo ele. 
Ele está chamando a 
festa, iniciando a festa, 
que chama Ben-diri, 
pedindo a festa para 
comunidade.”  Onkrai

“Ben-diri é tipo pra ocasião. Se 
acontecer um... tipo, festa de 
marimbondo. Tem que estar 
lá, tem que ser uma pessoa 
específica, assim, escolhido pelos 
mais velhos, pra essa função. 
Tipo um jogador de futebol: 
ele é o melhor daqueles. Já vai 
escolher pra ser... cantar mẽ ben-
diri.”  Ngoij-Re
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Mẽni-mẽrêrêmei, a festa das mulheres
As mulheres se reúnem na casa de uma das meninas que será 
nominada. De vez em quando entoam um estribilho com um 
pequeno movimento de braços à altura do peito. Vez ou outra 
também saem duas ou três mulheres, percorrendo em círculo 
o pátio da aldeia, dançando com os braços levantados acima da 
cabeça, mẽ-rĩnt-ôba.

As duas meninas que vão receber seus nomes cerimoniais estão 
enfeitadas com a máscara de pó de ovo de azulona. Nesta oca-
sião, a cabeça das crianças é adornada com o diadema especial, 
o peyoti-amu além de recobertas com a penugem branca de 
urubu-rei. 

Todas as mulheres estão recém-pintadas de jenipapo e com o 
alto da cabeça raspado à moda mẽbengôkre. Passam uma es-
pessa camada de urucum nas faces e pernas. 

No cabelo aplicam também a penugem branca de urubu-rei. 
Abaixo do joelho enrolam fios de algodão vermelho, o kaĩn, usa-
do pelos adultos somente em ocasiões cerimoniais, e as mulhe-
res ostentam na cabeça o adorno occipital de palha, krãdjê, de 
uso diário exclusivo dos homens. 

Todos estão na praça central, abandonando, literalmente, as ca-
sas. As crianças dormem em esteiras na frente das casas. Bemoti 
sentado em sua rede, dirige e acompanha os cantos, faz peque-
nos discursos animando as dançarinas. A dança não pode parar. 
O velho xamã, Nhiakrekampin, lidera durante algum tempo a 
fila e canta um solo para as mulheres. Dois ngôkon-bori acom-
panham a dança, um na frente da fila e outro atrás.  

Ao amanhecer, a dança muda o ritmo, acelerando-se os passos 
até que a fila chegue no lado leste da praça. Itacaiúnas se aproxi-
ma do grupo e recolhe os dois maracás, kukrodjo, propriedade 
herdada de seu i-ngêt. 

“Essa outra pintura 
também só faz quando 
tiver mẽrêrêmei, festa. Essa 
pintura é só o dono da festa, 
as mulheres que fazem essa 
pintura. Só faz quando é o 
final na festa. Essa pintura 
chama-se mẽbiongri, 
pintura das mulheres. Essa 
pintura só faz quando estiver 
terminando a festa que 
chama mẽrêrêmei.”  Betikré 
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Mẽmu-mẽrêrêmei, a festa dos homens
A tarde os homens preparam seus adornos. Cada um chega com 
seu potikpú, estojo onde guardam as penas, ou um ngôkon, 
cabaça contendo a penugem branca. Uns colocam as últimas 
penas num padjê, outros acabam o trançado de um krãdjê, cor-
dão-cinto com franjas de algodão, e enrolam tiras de envira ao 
redor dos punhos.

Alguns passam urucum na face, outros apresentam-se com uma 
máscara preta de cinza de carvão à altura dos olhos, nôkretuk.

Os homens passam um látex, barôk, na cabeça, especialmen-
te para formar uma pequena mecha rígida, o kukakikrãto, no 
alto da cabeça. Depois passam uma resina, rob, para poder colar 
as penugens brancas, krã-iamin. Estas são retiradas com uma 
palhinha fina da cabaça e aplicadas com grande cuidado. A 
parte superior dos dois maracás, símbolos dos líderes do grupo 
mẽnõrõnu, é também recoberta de penugem branca. 

Bep-Djare com a “vestimenta” tradicional Xikrin.
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Ao pôr do sol os homens começam a dançar. Uma fileira, o mẽbe-
konkati, dança em círculo; a outra fila, o mẽkapitkóro, que se 
formou no meio da praça, desloca-se seguindo o eixo leste-oes-
te e corta na altura destes dois pontos cardeais o mẽbekonkati, 
que continua dançando em círculo

leste

oeste

Bemnho 
paramentado.

Aokre se preparando 
para a festa.

Bemoti e seu neto 
preparados para a festa 
de nominação.
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Os homens dançam a noite toda e no momento em que nasce 
o sol, os homens posicionados no koikwa krai, o leste, aceleram 
o ritmo cantando o ngrere-ni-ngô, o canto da água que está 
correndo, até chegar novamente à leste, koikwa krai, no inô, a 
nascente. Neste momento dizem: “já chegou na cabeceira, arup 
ket, acabou”. 

Quando a dança acaba, tanto os homens como as mulheres vol-
tam para suas casas e logo se dirigem ao rio para banhar-se. Vol-
tando do banho e nas suas casas, os krobdjuo, amigos formais, 
passam urucum nas suas cabeças, cobrindo as penugens bran-
ca; isto chama krobdju-kunu. 

“Isso é o encerramento 
da festa, porque 
vocês estão vendo 
que passou urucum 
na cabeça deles, fica 
vermelho.”  Onkrai
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Tabdjuo de wayanga queimou no fogo. 

Queimou o pé. 

O tabdjuo chorou muito. 

Wayanga foi lá. 

Ele perguntou: “Porque i-tabjuo está chorando?” 

Na casa da irmã tinha um grande berarubu.

Wayanga falou para irmã: “Abre o berarubu, eu quero dei-
tar em cima”.

A irmã abriu o berarubu.

Wayanga disse: “Vou deitar, deitar de um lado e depois 
do outro”.

Queimando, correu para o rio e caiu na água. 

Outro irmão falou: “Não morreu não, a água é funda, ele ficou 
com os peixes”. 

Wayanga demorou muito. Três invernos e três verões. 

Depois voltou. 

Wayanga que tinha queimado estava chegando. 

Chegou. 

A irmã estava chorando porque o Wayanga estava chegando. 

O cabelo estava comprido. 

Tinha muito peixe no cabelo. 

Wayanga foi dançar na praça, sozinho. 

Os outros não conheciam a dança. 

Ele tinha aprendido com os peixes. 

Wayanga chegou na casa da irmã e disse: “A minha i-tabdjuo 
vai chamar Bekwe-bô, e se é homem Be-tuk-ti”.

Uma mãe aflita recupera seu filho, 
para que não o transformem em 
pássaro, como conta o mẽ-tum-
iaren, os mẽbengodjuti kamri.

Origem dos nomes Bekwei e Bep 

Na festa do Bep os meninos são nominados em suas casas, leva-
dos ao centro da aldeia e, ao realizarem junto com seus ngêt a 
dança dos pássaros, são arrancados por suas mães, que os levam 
novamente para suas casas. 
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Tokok-Nhiok
O nome Tokok vem das antas, kukrut: wayanga, um xamã, escu-
tou a anta chamar seu filho de Tokok e voltando à aldeia deu este 
nome a seu tabdjuo. 

Kukrut-Kako e Kukrut-Uíre ensinaram às mulheres a festa Tokok. 
Um dia, um homem que passava pela roça viu as mulheres dan-
çando e cantando, correu para avisar os homens na aldeia e todos 
foram ver. As mulheres então ensinaram aos homens. 

Os homens saem para uma caça coletiva na floresta. Acampam 
na beira do rio Seco. A caça conseguida nesta ocasião, para ser 
utilizada posteriormente como oferenda na festa, é esquartejada 
e preparada no ki, forno de pedra, e guardada para ser levada à 
aldeia. Os jabutis são guardados vivos num cercado de madeira. 

A pesca serve tanto para alimentar os homens na floresta como 
as mulheres que permaneceram com as crianças na aldeia. Um 
“mensageiro” parte todos os dias em direção à aldeia levando pei-
xes ou bolo de peixe, tep-kupú, preparados pelos homens, voltan-
do logo cedo no dia seguinte, trazendo farinha, banana e mamão. 

No retorno de todos para a aldeia Piudjô, um grande conhecedor 
das músicas, entoa os mrü karon iaren (mrü = caça, karõn = espíri-
to, iaren = narrar). Ao chegarem perto da aldeia abrem uma clareira 
e confeccionam krãdjê, testeira, kã-uru-djo, braceletes, bo-nõrõ, 
envira que enrolam nos punhos, e ikô, bandoleira de envira. Pas-
sam urucum no corpo e carvão na linha dos olhos e nos ombros, 
nó kai kré. Todos preparados e “bonitos”, retomam o caminho da 
aldeia e, ao chegarem perto, emitem gritos anunciando a chegada.

Tokok
Fora do círculo das casas, dançam e cantam a música Tokok. A le-
tra da música fala do mẽ-tum-iaren “Kukrut-Kako e Kukrut-Uíre 
e de como mataram okti, o gavião real”. 

Entram na aldeia em fila dupla, dançam e cantam na frente da 
casa do menino que vai receber o nome, depois se dirigem ao cen-
tro da aldeia, retornam à casa de outro menino, voltam para o cen-
tro e assim vai, até que todos os meninos que receberam os nomes 
Tokok tenham sido visitados. 

No dia seguinte começam os preparativos para o ritual de nomi-
nação Nhiok. 

Esquema de dança do ritual 
Tokok. As setas indicam o 
deslocamento dos homens e a 
numeração mostram os pontos 
onde eles cantam e dançam.

2

1

4 6
8

10

12

9
11

13

3

ngobe

5 7
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Nhiok
As nã, mãe e irmãs da mãe, e as nã kaok das nominadas prepa-
ram o berarubu, os pais confeccionam krokroktire, cocar grande 
com uma fileira de penas de arara vermelha e outra de gavião-
-real, e os apredja, cinto feito de algodão ou miçanga.

“Essa fogueira é nas festas da 
nossa cultura. Essa fogueira 
nós que faz para o dono da 
festa, porque nós somos as 
primas ou irmãs. Nós mulheres 
que somos irmãs ou primas 
trabalha para a dona da festa, 
que é mẽ-kra-rêrêmei. E o 
nosso marido também vai 
trabalhar juntamente comigo, 
porque ele é primo do marido 
da minha irmã ou da minha 
prima. Essa tradição nós não 
esquecemos ainda, está firme 
ainda. A gente faz a fogueira, 
assa a caça para nossa irmã 
ou nossas primas. Isso a gente 
faz ainda, ainda existe. Essa 
fogueira as meninas estão 
assando jabuti.”  Kokoti

As nominadas são pintadas em suas casas por suas mães 
com o motivo denominado kuõ ku ã ô, pintura toda feita 
com o estilete de nervura de de folha de babaçu.
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A tarde, os homens estão no ngobe, Piudjô ensaia com eles os 
trechos da música Nhiok e, após longa repetição, saem em dire-
ção às casas das nominadas, dançando e cantando. A música da 
festa Nhiok tem sete cantos e que acompanham a evolução da 
festa: o canto do beija-flor grande, Nhuiti ngrere; o canto do ja-
caré, Mĩn ngrere; o canto do beija-flor pequeno, Nhuigrire ngre-
re; o canto do urubu, Nhioi ngrere; o canto da esteira, Irãrãddja 
ngrere; o canto da onça, Rob ngrere; o canto do gavião-real, Ok-
-kaikrikti ngrere. 

“Os mais velhos, eles sempre 
ficam, assim, na aldeia quando 
a gente tá no redor, assim, na 
palha. Tá assim sentado na 
palha, ele já levanta pra explicar, 
vai cantando de pouquinho 
em pouquinho a música que 
serve.”  Kaiore

As nominadas Nhiok estão apenas com a pintura corporal e po-
sicionadas na frente das casas com sua kwatui e krobdjuo. Os 
homens realizam a dança do beija-flor. Ao chegarem na frente 
das Nhiok, eles recuam e avançam duas vezes, é o katẽ-omu, 
recuar para ver. Em seguida, dão a volta por detrás das Nhiok, é 
o Nhiok-kupú, envolver as Nhiok.

Bekwei-Ka dança com 
os homens no ritual de 
nominação feminina Nhiok 
porque essa música é 
kukrodjo, propriedade, dela. 

  as nominadas
  as nominadoras
  as amigas formais

“Porque na nossa cultura cada música, cada tradição, dança 
cultural tem um dono, é um kukrodjo. Só ele pode cantar 
essa música. Se passar pra geração, pro neto, sobrinho, 
pessoa já membro da família, só ele que vai saber e cantar 
pra alguma festividade, pra algum ritual, pra alguma ocasião 
específica, de guerra, essas coisas. Pra isso que serve o 
kukrodjo.”  Kaiore
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As marcas katiet-ôk, dos homens-onça, são realizadas por eles 
mesmos no ngobe. São feitas com carvão e representam, tanto para 
robkrore, onça pintada, como para robmó, onça parda, as manchas 
da onça no corpo e na face. No caso do robtuk, onça preta, as man-
chas são representadas no corpo e a face é toda preta. 

Surgem as rob-ni, mulheres-onça, com as marcas de 
carvão na testa. Durante as danças se posicionam na 
frente dos robmu, homens-onça.
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Botiê transmite para seu tabdjuo, 
neto, a prerrogativa cerimonial 
robkrore, onça-pintada. Este menino, 
carregado durante todo o ritual pelo 
seu avô, tem a tintura de carvão na 
testa, mẽkukatuk. Ele ainda não é 
considerado um robkrore e sim um 
robkra, filho de onça.

As Nhiok ostentam seus artefatos 
plumários e os Nhiok pré, 
outros artefatos específicos e de 
propriedade de cada menina, 
seus kukrodjo.
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As onças pintadas se transformam em aves, usam o mẽkutop, 
capacete de cera de abelha e o panikoti, diadema rígido. O 
mẽkutop do Bep-Djare é o mẽkutop kré nó pudji, capacete de 
cera de abelha com um olho e o mẽkutop kré nó ame, do Roiri, 
capacete de cera com dois olhos.  

Na face a aplicação nó kré ipok e ngré ko, máscara de pó de 
casca do ovo de azulona. Seus corpos estão recobertos com pe-
nugem de periquito ou papagaio. 

Dançam com o ok patkó, tarso de gavião, feito de palha de buriti, 
envira e as garras do gavião-real, ok-kaikrikti e que será utilizado 
no final do ritual para arranhar simbolicamente as Nhiok.

Um robkrore, cujo andar delicado imita a própria onça, sai em 
direção à casa de uma nominada para buscar o Nhiok-djokiere, 
oferenda de alimento, jabutis, banana e berarubu de carne. O pai 
da nominada ao oferecer este alimento diz: “Nhiok ikra kumren 
kubei”, minha filha Nhiok, você arranhar bem”. A onça volta com 
a oferenda, mostra para a comunidade e a entrega para a onça 
preta, que a deposita no chão, na frente do grupo formado pelos 
membros da sociedade das onças, pelas kwatui que transmiti-
ram os nomes e pelas krobdjuo, amigas formais das Nhiok. Isto 
se repete para cada menina nominada.

O grupo que representa a comunidade dos homens, não rece-
bem alimento ficam apenas olhando.
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Ao pôr do sol, os homens e as meninas Nhiok formam um círculo 
na parte oeste da aldeia. As Nhiok estão de costas para o sol. 

Esta parte da festa chama Nhiok kubei, arranhar a Nhiok. Du-
rante toda a noite, até o amanhecer, as meninas permanecem ali 
e os homens entoam o canto do gavião-real: “com as garras do 
gavião-real vá arranhar as Nhiok, respira e vem pelo caminho, 
respira e fica vendo penas de beija-flor nascer”. O canto é alter-
nado com dança e grito, o korôba que é um assobio estridente 
e prolongado, “wi-uu”, emitido pelo gavião real. A dança circular 
lembra a volta do gavião a seu ninho.  

“Porque para os mais 
jovens, para nós, a 
gente só ouve, mas 
a gente tem que 
saber o que é que 
os mais velhos, né, 
os anciões, estão 
cantando. Para que 
serve aquela música. 
Toda música serve 
para ritual diferente, 
né? Uma ocasião 
diferente.”  Kaiore

Para finalizar a festa Tokok-Nhiok, durante o dia, realizam as 
danças Krua aben muru; Angró mẽtoro e Ngõ kadju mẽtoro. 
Ao final do dia arup ket, acabou. 

  deslocamento dos 
homens-onça 

  nominadas 

  homens-onça 

  homens que cantam
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Ngrôa

“Eles cortam lá, no mato, né, já 
separa, já. Aí, de manhã cedo 
que o pessoal vai indo pra lá, 
enfeitado, né, tudo enfeitado. 
As mulheres vão na frente, 
né, pinta de urucum, pra ter 
a saída pra aldeia. Eles todos 
têm que ajudar o grupo. Tem 
que se ajudar. Tem que botar 
no ombro pra ir devagar até 
chegar na aldeia. É pesado 
demais! Não sei quantos quilos 
que ela pesa, mas pesa demais. 
Aí, tem um grupo de uns 20, 
vai revezando até chegar na 
aldeia. Todo mundo... Tá todo 
mundo caracterizado pra já, 
chegando lá, na aldeia, se 
despede dela e vai dançando. 
Deixam ela no chão, com 
calma. Não é, assim, jogado, 
não.”  Pukatire
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Ritual do marimbondo

Briga de marimbondos 
Adaptado de Frei José Caron (1971)

Segunda-feira, 20 de outubro de 1969, às 15 horas. Bep-Djare 
vem avisar que a briga de marimbondo vai começar. No cen-
tro da aldeia, os jovens cantam e dançam inaugurando a prova. 
Uma longa fila se forma e eles partem em direção da mata. 
Mulheres e crianças os acompanham. A trilha foi aberta como 
o fazem para os deslocamentos coletivos. Chegando na mata, 
no topo de uma árvore, está suspenso um ninho enorme de 
marimbondo.  Um andaime sólido que permite chegar até ele, 
já foi construído. Os mẽnõrõnu, decididos e bravos até o mo-
mento, estão paralisados e com receio. Mas todos estão com os 
olhos fixos neles: homens, mulheres, jovens meninas, crianças. 

Eles devem provar que são valentes. 

Kangore, que já vive com a Kokono e vai se casar em breve, é 
o primeiro a se decidir: ele escala o andaime, atinge o ninho e 
bate violentamente nele com seu punho fechado. O enxame 
furioso vai para cima dele. Ele desce rapidamente, pula um de-
grau, se recupera a tempo, chega no chão. Mulheres choram, 
outras cobrem Kangore com cobertor e arrancam os marim-
bondos presos no seu corpo. Ele corre em direção a aldeia ge-
mendo de dor. 

O enxame de marimbondos em volta do ninho, prontos para 
atacarem um novo agressor. Aboridja se decide, seguido de 
Bep-Í e de Bep-Djare. Alguns outros tentaram, mas não atingi-
ram o ninho que ficou danificado, mais ainda estava lá. 

Na terça-feira pela manhã, os quatro heróis já estavam bem 
melhor. A dor havia atenuado progressivamente. Os mẽnõrõnu, 
incentivados pelo Bep-Djare, foram reconstruir o atukbe, casa 
dos solteiros. Saíram para buscar folhas de babaçu para o telha-
do. De outro lado, as mulheres reconstruíram o ki, forno coletivo.  

Na quinta-feira, 18 de dezembro, como os adolescentes não 
conseguiram destruir todo o ninho de marimbondo, os homens 
desafiaram o inimigo iniciando, no centro da aldeia, com dan-
ças e cantos e partindo em fila para o local do ninho. O ninho 
de marimbondo estava ainda lá. Hoje não tem jeito, os homens 
devem mostrar aos jovens o que é ser valente. Piudjô é o pri-
meiro a subir, seguido de Akruantüro e Kenpoti. As mulheres 
emitem o choro ritual. 

Piudjô bate forte de punho fechado e derruba parte do ninho, 
Akruantüro, o segundo, continua a derrubada e Kenpoti elimi-
na de vez o ninho de marimbondo. Joares que espera a sua vez, 
constata, provavelmente com satisfação, que não restou mais 
nada a fazer.
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“Até hoje tem ainda. Derrubar 
marimbondo. Não vai esquecer não.”  Onkrai

Após terem brigado com os marimbondos, os rapazes retornam 
para a aldeia e sentam no centro do pátio ou no ngobe, todos de 
cabeça baixa. É nesse momento que a sua sogra chega por trás 
dele e aproxima a palma das mãos de seu ombro, sem tocá-lo, 
ã-prü, tornando pública a escolha de seu genro. O jovem, porém, 
não é obrigado a aceitar a esposa indicada.
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Kwörö-kango
Em 1971, Kanaipo, em tratamento para tuberculose em um hos-
pital de Belém, encontra ali um Gorotire, internado pelas mes-
mas razões. Durante a semana de convivência, Kanaipo aprende 
com ele o canto e os passos do Kwörö-kango. Voltando à aldeia, 
Kanaipo ensina esse ritual ao grupo que, mais tarde, o integra no 
acervo de rituais Xikrin. Kwörö-kango passa a ser propriedade 
de Piudjô, herdada de sua kwatui, avó materna, que já esteve 
entre os Gorotire como prisioneira e retornou ao Pukatingrö. Os 
Xikrin em qualquer ocasião dançam e cantam o Kwörö-kango. 

“Essa festa a Isabel sabe, 
talvez já participou. 
Nessa festa, os 
mẽnõrõnu vão dançar 
com as mẽkrare e os 
maridos das mẽkrare 
dançam com mulheres 
dos mẽnõrõnu. As mais 
velhas carregam todos 
os netos enquanto está 
cantando e dançando. 
Hoje em dia, não faz 
mais isso. Só dança 
sozinho. Não carrega os 
netos.”  Onkrai
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Kukoi e Pot

Pot.

Kukoi.
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“Estão falando que dois Xikrin moravam entre os 
Karajá. O nome dele é Bepmotko e o outro Moiatüro. 
Todos os dois moraram lá e aprenderam. É kukrodjo 
deles. Saiu daqui, foram lá e ficaram morando lá. 
Eles aprenderam a dança e a música do Aruanã. Aí 
depois voltaram para o Xikrin. Aí quando chegaram 
no Xikrin, acho que no Kokorekre, ensinaram a fazer 
Aruanã e cantar música do Ngõirem, Karajá. Aí todo 
mundo aprendeu. Aí já tomaram Aruanã do Karajá. 
Até hoje nós estamos cantando a música de Aruanã. 
Aí depois ele prepara a comida, berarubu de porcão, 
de jabuti. Aí prepara. Alguém vai preparar. Aí depois 
todo mundo vai ficar lá no atukbe, aí os homens, 
guerreiros, vão correndo pegar a comida e vem 
embora com a comida. Aí entregam para o guerreiro 
comer. Mulher e criança não comem essa comida 
do Bô. Só mẽ abatori, mẽbengêt. Não come porque 
faz mal, é proibido. É kukrodjo, cultura do guerreiro 
Xikrin. Jovem não come comida do Bô. Só guerreiro. 
Nem mẽprire, criança, nem mẽnire, mulher, não 
come. É assim que estão contando. Foi no ano 
retrasado que nós apresentamos um Aruanã lá em 
Palmas. Aí Karajá olhando, ficava olhando e ouvindo 
música. Aí perguntaram para mim: ‘Ei parente, 
parece que esse Aruanã é nosso’. Aí eu contei para ele 
a história, aí está certo. Aí eu contei para ele. Papai 
contava a história, aí eu contei para eles.  ‘É de vocês, 
isso aqui é de vocês, que nós aprendemos com vocês’. 
Tem o do Karajá e tem outro do Xikrin. Aí ele cantava 
também, mesma música que nós cantávamos. Canta 
em Karajá.”  Tamakuaré

Bô, festa do Aruanã
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“Olha, Bepmotko foi no atukbe e fala bem todo o Aruanã. 
Mẽnõrõnu kuni aprendeu. De noite rapaz novo tem que 
aprender Aruanã. Se já é sabido, é grande, canta de dia, 
mẽnõrõnu-re canta de noite no atukbe. O atukbe é todo 
fechado. Ngõirem está fazendo Aruanã, mẽprire está 
perto do atukbe, Ngõirem correu, pegou mẽprire e leva 
para lá e mataram. Bepmotko falou para Xikrin que todo 
mundo tem medo de olhar o Aruanã. Todo mundo vai ficar 
nas casas de sua nã, mãe. Perigoso, né? Ngõirem matou 
o menino, Bepmotko e Moiatüro chegou e falou com os 
Xikrin: ‘criança não pode mexer, olhar o Aruanã. Tem casa 
fechada, não pode olhar’.”  Botiê

“Bom dia, comunidade 
Xikrin. Nessas horas, vamos 
falar de nossa tradição, nossa 
pintura, falamos sobre elas, 
olha a foto aqui. O desenho 
representa o nome de Djuoi 
moro kô. Antigamente nossos 
avós faziam festa de Aruanã, 
bô, eles se pintavam assim. 
Então nós da nova geração 
não esquecemos até agora. É 
nossa tradição. Então, por isso 
estamos aqui, pra botar no livro 
pra não esquecer. Através do 
Projeto Memória Xikrin vão ter 
acesso, ver, conhecer e cantar 
pra nossos netos e nossos filhos, 
pra não esquecer dessa pintura. 
Ficando registrado no livro, eles 
vão seguir tudo o que está no 
livro, assim eles vão aprender 
sobre pintura igual nós, pra 
não esquecer suas tradições 
e pintura corporal. Por isso 
escolhi essa pintura que se 
chama Djuoi moro kô. Aí vai 
ficar no livro, registrado pro 
resto da vida.”  Kaiore

Durante o Bô, festa herdada dos Karajá, na época em que os do 
Kokorekre e Djore viviam perto do Araguaia, o atukbe é fecha-
do com folhas de babaçu e se transforma na casa de máscaras 
de Aruanã.
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Avião
Na pista de pouso, ao lado da aldeia Pukatingrö, realizou-se em 
1989 um ritual de nominação. Quem receberia o nome de Bep-
kororoti, personagem mitológico que subiu ao céu pela força 
do relâmpago, já estava preparado. Ao seu lado, as nominadoras 
que transmitem as prerrogativas dos nomes e as amigas formais, 
que irão auxiliá-lo nas diferentes etapas de sua vida. Todo emplu-
mado com cocares e penugem de papagaio, lá estava o avião 
Bepkororoti. A “ave de ferro”, um bimotor, era o mais novo inte-
grante da comunidade. 

“Naquela época, 
quando o avião 
pousa, quase todo 
mundo vai lá para 
ver, só para ver avião 
e quem é que veio. 
E se for muita coisa 
daquela pessoa que 
veio, todo mundo 
carregava lá para 
casa, ajudando 
ele a carregar as 
coisas.”  Onkrai

“Por mim, minha ideia, tô 
pensando... esse aí é avião 
do Xikrin, ele até tem nome, 
Bepkororoti, uma festa 
aqui, nesse daqui. Uma festa 
por causa do avião. Tem 
o ngôkon, tem uma festa 
nesse dia de avião. Quando 
ele chega faz dança. Mesmo 
criança desse tamanho aí, 
tá dançando uma dança do 
Bepkororotire.”  Ngoij-Re

7 de setembro, nominação Bekwei
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O ritual sete de setembro
Adaptado de Isabelle Vidal Giannini (1998)

Sete de setembro de 1996, um ritual especial na aldeia dos ín-
dios Xikrin do Cateté. Logo ao amanhecer, todos, índios e seus 
convidados, dirigiram-se ao centro da aldeia. Dois mastros, duas 
bandeiras, uma do Brasil outra da Funai. Jovens rapazes posi-
cionados em fileiras entoaram o hino nacional, enquanto dois 
professores indígenas hasteavam as bandeiras. Ao término, o ín-
dio pastor leu um parágrafo da bíblia escrita na língua Kayapó. 
Aplausos. Homens, mulheres e crianças das aldeias Djudjê-kô e 
Pukatingrö estavam participando.

O líder Karangré trocava idéias com os mais velhos, explicava a 
coreografia. No ngobe, estava o chefe cerimonial Bemoti, sim-
bolizando em seu traje de terno e gravata verde, o poder de 
Brasília. Ao seu lado, Kenpoti ostentava uma coifa tradicional 

de penas brancas de gavião, o seu kukrodjo. Os mẽbengêt (ho-
mens maduros ou velhos) e mẽkramti (homens com mais de 
quatro filhos) personificavam, através de coletes, a Polícia Fe-
deral, o Ibama e a Funai, personagens da fronteira próxima ao 
mundo vivido pelos índios Xikrin. Os mẽnõrõnu-re (jovens ini-
ciados) formaram duas filas paralelas, uma com uniforme azul 
do time de futebol da aldeia Djudjê-kô e a outra o uniforme 
vermelho do time de futebol da aldeia Pukatingrö.

Começa a dança. Os rapazes vêm caminhando em direção a 
Casa dos Homens e realizando uma coreografia baseada em 
exercícios de treinamento de futebol. Fernando Vianna, antro-
pólogo e ex-jogador profissional de futebol tinha, a pedido dos 
Xikrin, ensinado exercícios de educação física. Aqueles exer-
cícios ganharam um movimento especial transformando-se 
numa dança ritual.

Ao chegarem em frente da casa dos homens, os dois primei-
ros da fila, para se tornarem homens verdadeiramente fortes, 
têm suas coxas escarificadas com dente de aruanã pelos mais 
velhos, passam para o final da fila, refazem a mesma dança e 
retornam para que outros dois sejam escarificados, até que to-
dos o tenham sido. 

Descanso, mudança. Os Xikrin passam a ostentar cocares de 
penas de arara, japu, gavião real, colares de itã, braçadeiras, 
bandoleiras de algodão. Várias meninas estão sendo ornamen-
tadas, penugens de papagaio no corpo e de urubu-rei na cabe-
ça; trazem a face pintada de urucum e a pintura feita de carvão 
e resina de árvore Ihes é aplicada na parte superior da cabeça. 
O cabelo ao modelo Xikrin está raspado e a pintura que Ihe é 
aplicada afasta as almas dos mortos. É a festa da Bekwei. Ao 
final, os pais das nominadas oferecem a todos os participantes 
beiju de peixe, caça assada no forno de pedra, banana, batata 
doce, café, fanta e coca-cola.

Para este ritual, os Xikrin se empenharam para conseguir as 
bandeiras, os coletes, o terno e a gravata de Bemoti, os uni-
formes de futebol, as camisetas com o bordado da Associação 
Bep-Nói, a calça preta e camisa branca usada pelo pastor. Tudo 
foi pensado e negociado. Ali estavam os Xikrin e o mundo em 
que estão inseridos.
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O acervo de pranchas de pintura 
corporal
Lux Vidal, quando chegou no Cateté, não tinha a intenção de se 
dedicar ao estudo da pintura corporal. Entretanto, naquela épo-
ca, essa era uma atividade tão evidente e contínua, que não ha-
via como não considerá-la como um aspecto fundamental da 
cultura Xikrin. Como ela vivia na aldeia, com as casas abertas 
para o pátio e a aldeia ainda de tamanho pequeno, teve uma 
oportunidade excepcional para observar quando, como e por 
quê os Xikrin se pintavam, quem pintava quem e quais eram as 
relações sociais que se manifestavam nessas ocasiões.

Durante este período Lux recolheu muitas informações sobre as 
pinturas. Como parte de sua pesquisa, ela decidiu oferecer papel 
para as pintoras, para que elas reproduzissem o maior número 
possível de desenhos e motivos decorativos. Foi um sucesso! Elas 
nunca haviam feito isso antes. Logo todas queriam participar, a 
aldeia se transformou em uma “oficina” de pintoras, todas pin-
tando, comentando e comparando o que cada uma fazia.   

Ao todo, Lux coletou cerca de 256 pranchas de pintura corporal 
durante as décadas de 1970 e 1980. Da mesma forma que as 
fotografias e os desenhos figurativos, as pranchas foram doadas 
para o LISA onde passaram por uma série de processos de con-
servação, catalogação e documentação, importantes para garan-
tir a durabilidade das pinturas e das informações. 

Todas as pranchas foram fotografadas, possibilitando a criação 
de um acervo digital em alta resolução, fiel ao material original. 

Esse método foi escolhido para que fosse possível preservar o 
maior número de informações de cada pintura, como a textu-
ra do papel e da tinta, opacidade, relevos causados pela tinta e 
marcas no papel. Cada pintura foi fotografada em sua frente e 
verso, uma vez que a grande maioria dos versos contém algum 
tipo de anotação feita por Lux, registros importantes para serem 
documentados. Cada uma recebeu, assim como as fotografias e 
os desenhos, um número de identificação, seu “RG”, e uma ficha 
catalográfica, com os dados existentes e breves informações re-
levantes.  

Para que não estraguem com o tempo, não mofem e não se-
jam destruídas por insetos, as pranchas de pintura originais fo-
ram armazenadas em um tipo especial de plástico e colocadas 
em gavetas, num arquivo de metal. Todas essas medidas visam 
ampliar as possibilidades de pesquisa e circulação das pranchas, 
para que os Xikrin e outros pesquisadores possam vê-las e falar 
sobre elas, sem causar danos ao acervo original. 
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A pintura corporal
Estilo, processo, técnica e materiais
A técnica utilizada na pintura em papel, denominada de “tinta cor-
poral”, foi utilizada em todas as pranchas e é composta por uma 
mistura de jenipapo com água e pó de carvão. O papel onde as 
pinturas foram feitas varia bastante, em termos de espessura e ta-
manho, pois dependia do tipo de material que Lux tinha disponível 
em campo. 

As denominações dadas aos diferentes motivos referem-se à al-
gum aspecto do meio ambiente e à objetos de uso cotidiano, como 
borboleta, casco de jabuti, vértebra de cobra, espinha de peixe, cai-
xinha de fósforos. Aplicada no corpo, a pintura é a maneira reco-
nhecidamente estética, mei, e correta, kumren, de se apresentar. 

A pintura nas crianças difere em vários sentidos da pintura nos 
adultos. Para os adultos os padrões são mais rígidos e o número de 
motivos possíveis é menor.

A pintura corporal Xikrin é realizada com tintas de diferentes ma-
térias-primas vegetais, como carvão, urucum, jenipapo, resina e até 
o pó da casca de ovo do pássaro azulão. A mais utilizada é feita de 
uma mistura de cinza de carvão, água e jenipapo, que fica contida 
em um recipiente feito a partir de ouriço da palmeira inajá. O jeni-
papo é a técnica exclusiva utilizada nas pinturas em papel. 

A tinta pode ser aplicada no corpo de algumas maneiras distintas: 
com uma espécie de pincel feito da lasca de nervura da palmeira 
babaçu, que tem sua espessura ajustada dependendo do moti-
vo escolhido; com os dedos (ou a palma da mão) seguidos de um 
pente riscador; ou com a utilização de carimbos, feitos de frutos 

O recipiente feito do ouriço da 
palmeira inajá, com tinta de jenipapo, 
água e pó de carvão. Vários pincéis de 
tamanhos diferentes, feitos de nervura 
de palmeira babaçu.

“Esse é original pra preparar 
o jenipapo pra fazer a 
pintura. Hoje, vocês fazem 
na bacia. Por isso, tem várias 
crianças, bebês, que nascem 
com defeito.”  Onkrai

Nhiok-Pú afinando as pontas dos estiletes, feitos com 
nervura de folha de babaçu, para que fiquem flexíveis. 

cortados ao meio, como o coco de tucum e o caroço de inajá, ou 
de pedaços de madeira.

As pinturas em papel foram realizadas de forma um pouco mais 
livre, com algumas variações, às vezes provenientes de um maior 
domínio da técnica ou de estilo próprio mais definido. No papel 
as mulheres desenvolveram sua criatividade, não inventando pro-
priamente novos motivos, mas, criando uma variedade de novas 
combinações que, por razões de tradição cultural, não são aplica-
das no corpo.
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“A anta Ngrei, minha 
sobrinha, filha de meu 
irmão Bep-Karoti, e 
Nhiok-Pú pintando no 
papel. A anta Ngrei era 
meio sapeca, às vezes 
ela passava, enquanto 
eu dormia, debaixo de 
minha rede, quase me 
expulsando dela, um susto 
e tanto! Uma outra vez 
ela roeu o cabo do rádio 
que o ligava ao gerador, 
que ficava do lado de 
fora da casa da missão, 
impedindo-me de me 
comunicar com Marabá 
na ocasião de uma forte 
hemorragia de Nhiokaê, 
esposa de Botiê. Tive que 
pedir a Bep-Djare, amigo 
de sempre, para pegar 
uma canoa, descer o rio 
Itacaiúnas até o lugar 
chamado Calderão, lugar 
de pesquisa da Meridional, 
subir até Carajás e pedir 
urgentemente um 
helicóptero para levar 
Nhiokaê ao hospital da 
Vale.”  Lux Vidal

O preparo da tinta de jenipapo. 
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“Bom dia meus parentes do Cateté, Djudjê-kô, Õõdjà 
e Pokrô. Nesse dia viemos aqui para falar e contar 
sobre as pinturas, para que nós pudéssemos colocar 
no livro e no documentário. É para isso que nós viemos 
aqui hoje, participando do Projeto Memória Xikrin, 
que está acontecendo hoje aqui em São Paulo. Hoje 
vou contar sobre as pinturas, para que a gente possa 
colocar no livro e no documentário. Essa é a pintura 
que é feita nas unhas, que só os homens adultos e 
as mulheres adultas podem se pintar. Vou colocar 
no livro e no documentário, é por isso que eu escolhi 
essa foto. Essa pintura algumas mulheres Xikrin 
sabem fazer ainda. Agora as outras estão esquecidas, 
é para isso que vou colocar no livro, para que 
algumas mulheres Xikrin vejam a foto e aprendam a 
fazer.”  Bep-Kaboi
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Diferentes maneiras 
de aplicar a pintura. 

Pintura cotidiana de urucum, 
as mulheres usam quando 
vão à roça ou na floresta 
coletar frutos e cocos. 

“Esse rosto vermelho de 
urucum é porque ele tá 
viúvo.”  Onkrai
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Mulheres pintoras
A pintura corporal de jenipapo é uma tarefa das mulheres, para 
quem essa atividade se transforma em verdadeiro hábito, tan-
to quanto qualquer outra atividade básica, como ir à roça, cozi-
nhar e cuidar dos filhos. Todas pintam e, portanto, a qualidade de 
pintora é considerada como atributo da natureza feminina. As 
mulheres pintam seus filhos e maridos, um irmão mẽnõrõnu-re 
ou um pai, caso seja viúvo. Suas próprias pinturas são realizadas 
mutuamente em sessões de pinturas coletivas, que acontecem a 
cada oito dias, aproximadamente. 

Os homens nunca põem a mão na pintura de jenipapo, apenas 
espremem o suco no corpo em certas ocasiões, mas são eles que 
trazem as frutas da floresta para a esposa, mãe ou irmã. 

Uma vez que as sessões de pinturas são frequentes e regulares 
e a tintura do jenipapo duradoura, a mão usada para a atividade 
tem uma cor preta contínua, uma marca das pintoras. As mulhe-
res se apresentam sempre com uma mão preta (a mão paleta) 
e uma mão branca (aquela que segura). Conduzem, assim, no 
próprio corpo, além da pintura, a marca permanente de sua con-
dição de pintoras.

“Ainda existe que a 
irmã faz a pintura no 
irmão, nos primos. É 
por isso que a Kukreiti 
tá fazendo a pintura do 
Bep-Djare, porque são 
irmãos.”  Onkrai

Nhiok-Pú pintando seu marido, Bemoti. 
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Uma sessão de pintura coletiva
As pinturas começam a partir das dez horas da manhã, depois 
de reunidas todas as mulheres e após terem chegado a um acor-
do quanto ao motivo a ser usado neste dia. Frequentemente fu-
ma-se um cachimbo. É necessário criar o clima propício antes de 
dar início às atividades estéticas. Nestes dias, as meninas, e até 
mesmo um irmão ou o pai, ficam tomando conta das crianças.

As sessões de pintura coletiva se desenvolvem de modo bem 
ordenado e segundo regras bem estabelecidas. A pintura é a 
mesma, sem exceção, para todas as mulheres, tanto a do rosto 
quanto a do corpo. A pintura é realizada em três fases sucessivas: 
pintam o rosto de todas as mulheres com pincel; seguem-se o 
colo e os braços, aplicando a tinta com a mão e passando em se-
guida o pente para formar as listas; finalmente o resto do corpo, 
segundo a mesma técnica.

As pinturas coletivas, que podem durar o dia todo, são realizadas 
por duplas ou trios que se pintam mutuamente e pertencem ao 
mesmo “grupo”. Desse modo, as mulheres formam grupos rela-
tivamente estáveis de dois ou três elementos, embora toda mu-
lher possa integrar-se em seu grupo de idade caso sua compa-
nheira falte à reunião. 
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“Essa pintura, elas estão fazendo todo 
mundo junto, porque é a chefe que chama 
todas as pessoas para fazer só uma pintura 
em todo mundo.”  Onkrai

“A mulher do cacique que chama da 
conversa, à noite. Daí, durante o dia, todo 
mundo já tá sabendo pra chegar cedo pra 
se encontrar. Pra escolher uma pintura, 
né, não é todo mundo que vai escolher. A 
esposa do cacique já decide qual a pintura 
que vai escolher. Já escolhe, pra de manhã 
cedo todo mundo tá lá, pra pintar a todas. É 
assim que funciona.”  Pai-Nhotire
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“Nossa avó pintava assim, todos iguais, juntos, chama 
outra, aí todo mundo pinta igual. Agora nós aqui 
estamos fazendo isso mais ou menos. Essa pintura 
nos dois lados tem kango nhikôkô í, vértebra de 
cobra, e no meio é wewenoti, borboleta. Minha mãe, 
minha avó, todas ainda lembram desta pintura, ainda 
fazem, ainda existe.”   Ngoij-Re

“Nhiok-Pú, esposa de Bemoti, era uma mulher mais velha, 
muito tradicional, exímia pintora, detalhista, perfeccionista, 
tanto na pintura corporal, com pincel, como no papel, 
atividade que ela apreciava. Era também conhecedora dos 
nomes cerimoniais, idji mei, a serem atribuídos, a nível da 
aldeia, às novas gerações. Isto ficou muito claro durante 
a festa do milho novo em 1971, quando, sentados em sua 
casa, ela informava Bemoti sobre os nomes mei que ele 
iria outorgar a cada criança que as mães lhe apresentavam, 
entregando-lhe, na ocasião, espigas de milho recém-colhidas.  
 
Todo dia ela ia à roça com as filhas e outras mulheres de 
seu segmento residencial, na roça aberta e cuidada pelos 
mẽnõrõnu, sob a orientação de Bemoti. Uma vez ela 
reuniu uma turma de mulheres para colher ingá, que elas 
degustaram reunidas em sua casa. Depois, descansando na 
rede, ela me pediu para varrer o chão.  
 
Ela era muito severa de modo geral e na educação 
dos filhos, sempre bem pintados e ornamentados, 
desempenhando tarefas domésticas. Lembro de Bekwei 
ralando na pedra a massa de mandioca, tarefa difícil para 
uma menina de sua idade. Nhiok-Pú era uma mulher 
solitária, sem nenhuma parente próxima morando em sua 
casa ou por perto. O único parente era Pio Pari, que ela 
sempre pintava, ligado à família de Itacaiúnas, com quem 
também se relacionava. Naquele segmento, Nhiokangá, 
suas filhas e netas ocupavam uma casa grande e Nhiokí, 
viúva, e seus filhos, outra casa. Finalmente, Tayé, outra 
viúva kararaô que havia perdido oito filhos, vivia na casa de 
Itacaiúnas e foi mais tarde acolhida na casa de Nhiok-Pú.  
 
Nhiok-Pú exercia influência política. Quando Bemoti fazia 
seus discursos, sentado na porta de sua casa, de manhã, ela 
ficava atrás, lembrando o que ele deveria dizer; eu também, 
muitas vezes, ficava sentada atrás, dando os meus palpites. 
Naquela hora eu já havia visitado todas as casas e lhe 
relatado as notícias do dia.  
 
A última vez que a vi foi, rapidamente, em 2000, quando 
estive no Cateté com o Chico Paes, ela ficou o tempo todo 
ao meu lado.”  Lux Vidal

Nhiok-Pú com Kôkôiakati. 
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“Esse bem aqui é a tradição das nossas mulheres. 
Esse modo de viver nós nunca esquecemos. Ela [a 
mulher do benadjuro] chama as mulheres para fazer 
as pinturas todo mundo junto, para ficar tudo em 
paz. Esse é o trabalho das esposas dos caciques. Ela 
chama a turma dela, leva elas para roça, leva elas 
para buscar lenha, para fazer o serviço todo mundo 
junto. Nós nunca esquecemos de fazer a pintura todo 
mundo junto, raspar a cabeça de frente todo mundo 
sabe fazer. Nós nunca esquecemos de fazer. Eu estou 
mostrando para nós resgatar a cultura, para fazer 
igualmente a essa. Isso tem que ficar no livro, para os 
nossos netos crescerem e verem. Participar para não 
esquecer.”  Pai-Nhotire

A forma mei kumren de se apresentar
Transformações de caráter individual e social são marcadas e re-
veladas pela pintura.  Ela estabelece uma correspondência entre 
o que é bom, certo e o que é belo. A pintura corporal é a maneira 
bela e correta, mei kumren, de se apresentar. 

O mito mais contado entre os Xikrin e o mais apreciado é o da 
Origem das Plantas Cultivadas, trazidas por Nhiokbôkti, a estre-
la do céu, que encantou e foi aprisionada por um guerreiro. A 
mãe do guerreiro resolveu transformá-la em uma mulher Xikrin, 
cortando seus cabelos, passando óleo de babaçu e pintando o 
seu corpo. 

Bekwei-Pú, pintando Kukreiti e 
Nhiokangá também sendo pintada. 
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Roiri pintado durante sua 
visita ao Bacajá, com um 
motivo diferente do Cateté.
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Os motivos de pintura corporal de jenipapo são mẽ kuni kukrodjo, 
ou seja, são propriedade de todos os Xikrin. Apenas essa pintura 
de urucum é kukrodjo de uma pessoa. 

“Ibê, essa aí é meu kukrodjo! Isso 
é meu kukrodjo, feito de urucum 
na perna.”  Onkrai

O papel é o corpo: transposição da pintura da pele 
para o papel
Quando se pede às mulheres que desenhem no papel, a própria 
estampa que cobre toda a folha representa o corpo para que, so-
bre ele, a pintura seja aplicada.. A própria estampa que preenche 
o papel como um todo, constitui um corpo. No papel as mulhe-
res pintam de modo um pouco mais livre. As variações, porém, 
são mínimas.  

A transposição do corpo para o papel requer simplificações de 
desenho, ou melhor, sintetizações. Mesmo assim, em algumas 
pranchas é possível identificar todos os elementos da pintura do 
corpo: a pala; os elementos centrais que dividem o corpo-papel 
e reiteram sua simetria; as linhas predominantemente verticais 
no tronco e nos braços; os blocos duplos e espelhados que cor-
respondem às pinturas faciais. E, além do que é pintado, vê-se 
também o que não é pintado. O espaço em branco é igualmente 
espaço de corpo, intervalo que não recebe a pintura. Entre a pala 
e a pintura da face, o espaço do que seria o pescoço torna-se vi-
sível. Entre as pinturas de cada uma das bochechas distingue-se 
o espaço vazio que consistiria em nariz e boca. 

Nhikaere pintando no papel. 

Motivo ã-ka-pruk, na face e no 
corpo, para crianças e mulheres.
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“E as pinturas de hoje, que muita gente pega 
características… tem ideias, são inteligentes, inventam as 
pinturas de qualquer maneira, e fazem nas crianças, nos 
filhos, nas filhas, no marido, nas netas, nos netos. Tem 
pessoa que é inteligente e aí inventa, cria essa pintura. Mas 
as pinturas antigas, algumas já acabaram. Nós esquecemos. 
Eu nunca fiz a pintura inventada, eu nunca quis fazer. Mas 
a pintura de muito antigo eu quero fazer, isso eu estou 
resgatando para ficar para o futuro, no livro do projeto de 
memória.”  Onkrai

A delicadeza e destreza 
da pintora Nhiok-Pú. 



206 207

O nascimento do bebê e da mãe pintora
As mães sempre pintam seus bebês com muito prazer, um ato 
de carinho e conexão. Dedicam-se horas a fio a essa atividade. 
As mães pintam seus bebês dentro de casa e geralmente en-
quanto estão adormecidos. Se a criança desperta, a mãe emite 
um ruído que a embala. A criança habitua-se rapidamente a este 
tratamento e à carícia do pincel, submetendo-se com prazer ao 
procedimento. 

Enquanto que, após o resguardo, o pai, ao ser reintroduzido no 
ngobe, usa um grande labrete vermelho, mẽkrakarôakokako-
-kamrik, associado à categoria de idade mẽkrare, na qual ele 
logo ingressará e terá a oportunidade de desenvolver seus dons 
de oratória, a mãe, por sua vez, será pouco a pouco introduzida 
à “sociedade” das mulheres pintoras, após muito se exercitar no 
corpo de seu filho. É pintando seu bebê que a mulher inicia sua 
prática como pintora, de forma totalmente livre em relação à es-
colha dos padrões. É usando e reusando o corpo de seu filho que 
a mulher ensaia, aprende e se qualifica como pintora.  
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O tempo da pintura 
É preciso, além de técnica e destreza, muita paciência para reali-
zar uma pintura com precisão e elaboração. A paciência é exerci-
da também por aquele que recebe a pintura e que, desde crian-
ça, deve se submeter, imóvel, às pinceladas. A repetição do ato de 
pintar faz com que essa dedicação não seja um acontecimento 
isolado, mas parte de uma vida cotidiana também artisticamen-
te. Tamanha dedicação também aparece nas pinturas em papel, 
tanto pela quantidade de pinturas executadas no papel pelas 
mulheres como pelo nível igualmente complexo de detalhes.

Com a intenção de deixar registrado o processo da pintura Lux 
pedia para que as mulheres não terminassem. Para as pintoras 
era muito difícil abandonarem uma pintura no meio do caminho. 
Mesmo que a realização ocorra em partes, o sentido e a força de 
cada uma das pinturas emergem da composição como um todo.

“Isso mostra o trabalho da 
gente. Ela pintou e eu falei: ‘Para, 
para! Eu quero assim!’ Aí, ela 
falou: ‘Não, eu não acabei’. Eu 
disse: ‘Mas não é isso que me 
interessa. O que me interessa 
é como vocês iniciam, como 
vocês fazem o canto aqui’. Então, 
aqui é a sequência da técnica. 
É uma coisa muito meticulosa. 
Ela não acabou de fazer, aí eu 
peguei e falei: ‘Agora eu quero 
assim’. ‘Não’, ela falou, ‘mas eu 
não acabei a pintura!’. Eu disse: 
‘Mas é assim que eu quero, não 
acabada. Pra ver o processo’. É 
pra entender esse processo que 
eu pedi pra que ela me desse 
assim. Então, o que interessa é a 
técnica, é o processo, como que é 
feito.”  Lux Vidal

As pinturas das meninas aprendizes
Desde muito novas as meninas começam a aprender e treinar a 
pintura corporal. Elas aprendem observando as mulheres mais 
velhas, treinam em frutos (como mamão) e em bonecas (feitas 
de coração de bananeira ou compradas no comércio). Depois, 
brincam de pintar a si mesmas e suas companheiras, aben pudji. 
Com o passar do tempo, adquirem prática e conhecimentos so-
bre a pintura, tornando-se pouco a pouco grandes pintoras.

“Naquela época, as 
meninas fazem o 
boneco com o coração 
da bananeira pra treinar 
a pintura e aprender a 
cuidar das crianças. Pra 
isso faziam boneco, pra 
quando crescer e ter 
filho fazer igualzinho 
treinou. Isso não existe 
mais hoje.”  Onkrai
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Nhiok-Í, filha de Bemoti (ao 
seu lado), treinando a pintura 
em suas pernas.
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As pinturas produzidas em papel pelas meninas menores mos-
tram que existe um longo caminho a ser percorrido até que se 
tornem exímias pintoras. Algumas se destacam, demonstrando 
firmeza e precisão nos traços. Uma pintora, para se destacar, pre-
cisa ter muita prática e também o dom da pintura, que pode ser 
herdado de mãe para filha.

Mais tarde, é no corpo de seu bebê que a pintora pode investir 
mais tempo de exercício e só depois desse treinamento cons-
tante que poderá pintar o corpo de outra mulher ou homem. 
Mesmo assim, através dos objetos ou até mesmo do papel, as 
jovens meninas estabelecem desde cedo o vínculo com a prática 
de serem pintoras.  

“Nessa pintura eu vou 
explicar como é que é. 
Essa pintura é a criança, 
aprendizagem. Depois, 
quando aprender, elas vão 
crescer, e elas mesmas vão 
fazer as pinturas que elas 
praticaram quando eram 
crianças. Essa pintura é feita 
através das avós, das tias, 
da mãe que elas aprendem 
fazer. Quando ela crescer ela 
mesma vai fazer no marido, 
nos filhos.”  Kokoti

Os motivos gráficos e suas 
diferentes aplicações

“Meprire-ô, quer dizer pintura 
das crianças, essa pintura é 
usada apenas para os meninos 
ou as meninas, que é a pintura 
do milho.”  Bekwei-Rin

“Bom dia a todos, hoje nós estamos aqui 
participando de uma oficina para resgatar a nossa 
cultura, que são as pinturas. Essa é nossa tradição, 
nossa cultura, que é do Xikrin e que já vem de 
muito antigamente. Vamos relembrar de resgatar 
nossa cultura, essa tradição das pinturas para 
nós mantermos, porque já tem algumas pinturas 
que não fazem mais. Isso que vamos levar para 
nossa aldeia no projeto, guardar bem guardado, 
cuidado e conservado. Pra gente relembrar e 
fazer. Essa pintura de pintar o rosto acima do 
beiço é de quando somos crianças. Vai fazendo 
até quando crescer, quando virar adulto aí para de 
fazer essa pintura.”  Ngoij-Re

Motivo decorativo wewenoti-ôk.
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“Essa pintura é de gravidez, essa 
pintura chama-se ngô-toi-kango. 
Essa pintura é só de pessoas grávidas. 
Essa é minha escolha, que vai ficar no 
Projeto Memória Xikrin.”  Kokoti

Ngô-toi-kango, cobra da água grande. O 
motivo decorativo é executado com o dedo. 

“Essa outra pintura 
também é de pessoa que 
já deu à luz, já ganhou 
neném. A pintura é só para 
elas. Só para quem pariu 
um filho. As tias também 
fazem essa pintura junto 
com ela.”  Kokoti

Rob-krori, pintura feminina de 
fim de resguardo.

“Isso é a tradição do mẽkrakaro 
quando sai do resguardo pelo 
nascimento de um filho, passa 
carvão no rosto. A mãe vai carregar a 
criança para o rio e o pai vai ao redor 
da casa, senta um pouco, na frente 
da casa do guerreiro. Isso não existe 
mais.”  Onkrai
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“Essa pintura também tem 
algumas pessoas que sabem 
fazer, ainda lembram como 
fazer, e outras não. Essa 
pintura chama-se teprare, 
isso algumas mulheres 
sabem fazer, outras ainda não 
sabem fazer.”  Onkrai

“Essa pintura chama-se min-kra, 
mẽ-ã-min-kra.”  Onkrai

Pintura dedo de jacaré, 
pintura masculina de 
fim de resguardo do 
iniciado, ou do guerreiro, 
aplicado com pincel. 

“Essa pintura eu escolhi, na minha ideia, para explicar a 
tradição, a nossa cultura, para ficar no Projeto Memória 
Xikrin. Nossa avó faz essa pintura para nós. Essas pinturas 
nós nunca tínhamos visto, nós nunca soubemos fazer. Mas 
agora, como eu estou vendo, eu vou falar sobre essa pintura 
para ficar no Projeto Memória Xikrin, para o futuro, para 
nossas netas. O projeto aqui quem está fazendo é só família. 
Essa pintura chama-se tep-nhi-bê. Isso, a esposa do cacique, 
de qualquer aldeia, chama nós, guerreiras, para fazer as 
pinturas. Aí nós fazemos essa pintura que chama tep-
nhi-bê. Essa pintura é para qualquer momento, qualquer 
momento nós fazemos essa pintura. Nós nunca esquecemos 
dessa pintura. Algumas pinturas esquecemos, porque 
não lembramos de fazer. Hoje em dia todo mundo está 
misturado, junto com Kayapó, Xikrin, é por isso que vem 
muita pintura dos Kayapó, pouco Xikrin. Hoje em dia nós 
ficamos fazendo pouco a nossa pintura, Xikrin, que é feita 
de palito. De vez em quando nós fazemos a pintura com 
palito, a pintura dos Xikrin com os palitos.” Pai-Nhotire

Pintura feita com tala 
de nervura de palmeira. 
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As cores e suas representações
Adaptado de Lux Vidal (2001)

As cores de maior uso e significação simbólica são o ver-
melho e o preto azulado, usado na pintura corporal, cores 
fabricadas a partir de vegetais como o urucum e o jenipa-
po. Dizem: “pintar de urucum”, “pintar de jenipapo”. 

Este “fazer” cotidiano das cores possue sua importância. 
Assim como o fazer cotidiano da pintura corporal contri-
bui “visualmente” para a construção da noção de huma-
nidade, da identidade mẽbengôkre. São cores altamente 
apreciadas e que fazem parte do reconhecimento ético, 
verdadeiro e estético, mei kumren.

Cada cor possui o seu campo e momento de aplicação 
no corpo, com regras para cada ocasião. 

O branco não é fabricado, ele existe e funciona como 
uma oposição ao vermelho e preto. Está mais relacionado 
a posições marginais, o xamã, o céu, a floresta. 

Frente a um conjunto de 36 cores os índios nomeiam as 
cores do conjunto em sequência e por aproximação rela-
tiva à cor que possui um termo em sua língua. O branco, 
aka, o vermelho, kamrik, o preto ou a cor escura, tuk, os 
amarelos, verdes e azuis, ngrãngrã, e as cores entre o rosa 
e o marrom, rörörö. Duas vezes usaram um nome secun-
dário, para o amarelo ouro dando o nome de um macaco 
e para o marrom cinzento, a palavra nuvens. 

Mesmo no caso de um Xikrin com bastante contato com 
os não-índios e que falava português a preferência pe-
las cores vermelho, preto e azul permanece. Quando os 
índios estão longe, viajando, “lembram-se” das mulheres 
pintadas de jenipapo e urucum. Quando pensam na al-
deia, “lembram-se” da cor vermelha e preta.

Além dos termos utilizados para a nomeação das cores, 
elas são classificadas como a botânica, zoológica, climáti-
ca, geográfica, social etc. Nessas etnoclassificações, as co-
res são vinculadas aos animais, à vegetação e até mesmo 
as fases da vida humana. 

Aos poucos, tudo que nos rodeava ia adquirindo uma 
identidade cromática. A aldeia era cor de rosa, no pôr do 
sol, a roça verde; a praia do rio, amarela. A cor do céu é 
azul, ngrãngrã, mas é branca de madrugada, vermelha 
no pôr do sol e preta quando chove. O céu vermelho é o 
céu bonito do verão. O céu quase bonito é lilás. O céu pre-
to é da noite e o céu claro, i’irã, é de luar. Nos momentos 
mais descontraídos, falar sobre cores estimula a memó-
ria, a sensibilidade, a manifestação de emoções fortes ou 
nostálgicas.

Pintura do corpo toda feita com 
tala de palmeira. Na cabeça, resina 
misturado com jenipapo, cujo 
cheiro afasta os maus espíritos. 

Pintura de urucum  
e carvão para as 
atividades na floresta. 
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O acervo de desenhos figurativos
 
O acervo Lux Vidal de desenhos figurativos Xikrin foi doado ao 
LISA em 1999, da mesma forma que as fotografias e as pranchas 
de pintura corporal. Existem cerca de 432 desenhos, ainda em 
fase inicial de documentação. 

Todos esses desenhos foram feitos durante o trabalho de campo 
de Lux Vidal com os Xikrin do Cateté, por diferentes pessoas, de 
diferentes idades. Ela nunca pediu para que desenhassem, essa 
foi uma atividade espontânea, principalmente executada por 
homens e meninos. Naquela época, eles faziam brinquedos de 
palha, dobraduras, colares, mas nunca haviam desenhado antes. 
Quando começaram a desenhar, faziam o que queriam e quan-
do queriam. O maior desenhista foi o wayanga Nhiakrekampin. 
Sem nunca ter desenhado antes, ele fez desenhos sobre acon-
tecimentos especiais, mitos e rituais, uma maneira muito pes-
soal de captar a vida e a cosmologia Xikrin, os animais e suas 
performances, desenhos figurativos ou em diferentes níveis de 
abstração.

Os Xikrin desenhavam nos papéis que Lux levava para escrever 
seu caderno de campo. Por isso, foram usados materiais muito 
diferentes: folhas de recibos, de caderno, coloridas, papéis gran-
des, pequenos, canetas e canetinhas de cores diferentes, entre 
outros. Há desenhos de escrita, de guerra, de animais terrestres, 
peixes, aves, da aldeia e de pessoas. 

Algumas informações não foram registradas durante o processo 
de produção dos desenhos, por isso há casos em que não sa-
bemos o nome de quem fez ou quando foi feito, por exemplo. 

Mesmo assim, o trabalho de documentação é contínuo, sempre 
buscando informações em livros, artigos e na memória das pes-
soas. Cada desenho, da mesma forma que as fotografias, tem 
um número de identificação, seu “RG”, e uma ficha catalográfica, 
com os dados existentes. Eles foram armazenados em um tipo 
especial de plástico, para que não estraguem com o tempo. Os 
plásticos ficam dentro de pastas na reserva técnica, sala especial 
que tem a temperatura e a umidade controladas, para garantir 
que não haja mofo nem insetos que possam estragar o acervo. 

Todos os desenhos têm uma cópia digital, elas ficam guardadas 
nos computadores e HDs do LISA. Com isso, é possível ver o dese-
nho sem precisar mexer no original, além de ser mais uma forma 
de preservar as imagens. As cópias são arquivos de alta quali-
dade, ou seja, podem ser vistas no celular, no computador, em 
projeções, livros e cartazes sem que a imagem fique distorcida.

Esse acervo ficou por muitos anos guardado, por isso foi pou-
co usado. Agora é o momento de ver e falar sobre ele. O dese-
nho é um tipo de linguagem, uma forma diferente de ver, pen-
sar o mundo. Permitem novas possibilidades de interpretação 
e criação. 

Reserva técnica do LISA, onde 
os desenhos são conservados.
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Quando ia para a aldeia, Lux sempre levava papel, caneta e lápis 
de cor, para escrever seu caderno de campo. Os Xikrin que esta-
vam com ela, principalmente homens e meninos, gostavam de 
copiar e desenhar o que ela estava escrevendo.

Os desenhos foram feitos de forma espontânea e não havia mui-
tos materiais disponíveis. Por isso, às vezes, os Xikrin desenha-
vam no mesmo papel que Lux fazia suas anotações.   

Aqui observa-se que o 
Xikrin copiou uma frase do 
caderno de Lux, literalmente: 
“qu'arrive-t-il si on dort avec 
sa soeur ou mère”. 
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O wayanga Nhiakrekampin
Os wayanga, xamãs, são os únicos que podem falar e se relacionar 
com os animais, antas porcos e peixes, dependendo da especiali-
dade de cada um. Na época em que Lux trabalhou com os Xikrin, 
o wayanga era Nhiakrekampin, um homem em idade avança-
da. Ele tinha vindo do Bacajá, porque havia acusações de feitiçaria 
contra ele e seu irmão, que também era xamã. Nhiakrekampin era 
wayanga kukrut mari, especialista em falar com as antas e tam-
bém com os porcões. Por isso ele sempre acompanhava as expe-
dições de caça e coleta pela floresta, especialmente as que acon-
teciam em janeiro, época do frutão, alimento preferido das antas. 

Dizem que, em seu sonho, Nhiakrekampin fazia um movimento 
com o pé no chão, chutava e virava anta. Quando estava transfor-
mado, ele ia para o mato, para a aldeia das antas, deitava e falava 
com elas. Depois desaparecia no chão e aparecia na aldeia de novo. 
Ele também falava muito com os peixes, podia se transformar e ir 
viver com eles. Quando o wayanga visitava a morada dos bichos, 
ele trazia os idji mei, nomes cerimoniais, ritos, cantos e conheci-
mentos da natureza. Os wayanga também podem transformar 
animais em antas e frutos do mato em porcos. Podem segurar a 
cabeça de alguns peixes na água e eles viram anta também. 

No meú, Nhiakrekampin entrava em contato com os mẽkarõn, 
espíritos, das antas e dirigia a caça. Se a caça não era boa, como 
esperado, os homens podiam pedir explicações. Ele, um pouco as-
sustado, abria o seu warabaê e moko, cestos, e dizia: “Vejam, não 
tem djudju, feitiço”.

De sua casa ou do atukbe, Nhiakrekampin fazia discursos a noite 
ou de manhã cedo, para animar as pessoas a trabalhar, a se ale-
grar, dançar e cantar. Ele também ensinava muitas coisas, reunia 

os mẽnõrõnu no ngobe, para que aprendessem os cantos do 
Mẽkutop-ã-Kangore, ritual de iniciação onde os iniciados usavam 
o mẽkutop, capacete de cera onde se coloca um ornamento de 
penas, o okopari. Nhiakrekampin era um homem mais velho, 
mẽbengêt, que após ter sido forte e ter guerreado, tornou-se um 
pacificador. 

Para ser wayanga é preciso atravessar, em sonho, o inhum-djêk, a 
teia de aranha, que fica suspensa no céu e desce até a terra. Muitos 
Xikrin tinham medo de se tornar wayanga, por causa da dificul-
dade de atravessar a teia e do perigo de não conseguir na hora de 
retornar à terra. Nhiakrekampin dizia que para ele não havia pro-
blema, sempre descia como se fosse algodão ou uma folha seca. 
Se um Xikrin sonhava mas não queria ser wayanga, ele tomava 
um remédio que o livrava de qualquer possibilidade de ser chama-
do novamente. 

Nhiakrekampin também fazia longas viagens até os campos, 
no sul do território, além do rio Seco, onde os recursos naturais 
eram diferentes daqueles encontrados na floresta. De lá, ele tra-
zia especialmente cera para a confecção do mẽkutop, usado nos 
rituais de iniciação. 

“Esse é meu avô, 
essa é a foto dele, 
o nome dele é 
Nhiakrekampin. 
É ele que conta 
toda essa história.”  
Pai-Nhotire 
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Esse desenho 
(assim como 
o da próxima 
página dupla) 
mostra a caça dos 
porcos do mato. 
Nhiakrekampin 
era wayanga 
kukrut mari, 
sabia entrar em 
contato com as 
antas e com os 
porcões, por isso 
sempre ia nas 
expedições de caça 
desses animais. 

O wayanga fala muito com os peixes. Ele pode se transformar e 
ir viver junto com os peixes, que lhe ensinam coisas muito impor-
tantes para os Mẽbengôkre-Xikrin, como os nomes bonitos, idji 
mei, especialmente Bep e Bekwei, como devem ser atribuídos 
nas diferentes casas e também os ornamentos a serem usados.

Nhiakrekampin representou os peixes de muitas formas. Nos 
desenhos c e d são as formas mais abstratas; no desenho b tem 
o contorno dos peixes, o último está como se estivesse desdobra-
do; já o desenho a é uma representação realista. 

c d 

b 

a 
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Em junho de 1972, Nhiakrekampin reuniu todos os Xikrin no ngobe, 
junto com os mẽnõrõnu, para ensinar os cantos de iniciação e do 
mẽkutop. Faziam mais de 13 anos que os Xikrin não realizavam esse 
ritual, mas queriam fazer de novo e Nhiakrekampin foi ensinar. Can-
tava em voz baixa, às vezes por 3 ou 4 horas seguidas.

“Nhiakrekampin gosta 
muito de cantar, dançar, 
ensinar a tradição e a 
cultura.”  Onkrai

“Eu perguntei pra 
Nhiakrekampin: ‘O 
que é isso?’ Ele me 
disse: ‘Isso aqui são os 
pássaros da aldeia que 
vêm visitar a cidade de 
Marabá. Eles vêm visitar 
– os pássaros – a cidade 
de Marabá’. Aqui é rio o 
Itacaiúnas, aqui o bairro 
Amapá. Aqui o outro 
lado do Tocantins. E 
aqui, no meio, a cidade 
de Marabá. E essas aves, 
elas vêm visitar aqui, a 
cidade.”  Lux Vidal

“Ele não fala português, mas eu acho que 
ele fala assim para vocês: ‘os pajés tão 
virando passarinho, tão visitando’, parece 
que ele fala assim. Aí ele fala, meu pai 
conta, quando pajé vai visitando parente 
vai virando passarinho.”  Onkrai
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“Pelo que eu estou entendendo, na minha opinião, 
ele quis dizer assim, porque os pajés viram ave, viram 
pássaros, animais, alguma coisa, viram assim para 
passear, visitar outra aldeia, os parentes, de noite né? 
Aí quando for de manhã, ele acorda, levanta e fala 
para os netos, maridos, esposa, filhos ‘ó eu fui lá na 
aldeia tal, visitar nosso parente, as famílias, eles estão 
bem, só para visitar, só para saber, se estão bem, 
se estão mal, se está acontecendo alguma coisa’. 
Porque assim, os pajés viram pássaros durante a noite 
toda, enquanto ele está dormindo, sai a alma, não 
sai assim fácil, entra na terra e saí lá no outro canto 
para virar animal, qualquer bicho ou pássaro. Ele vai 
passear. Vai visitar outros parentes, vai para outras 
aldeias, é assim que os pajés fazem. Eu acho que ele 
falou assim: ‘porque quando eu me viro pássaro, eu 
vou longe, vou encontrar com outros parentes, com 
outros pajés’, porque os pajés se encontram, quando 
eles viram pássaros. Vai visitar outros pajés, uma vez 
sabe, conversa. Aí depois volta. Quando for 5 horas, 5 
e meia, já tá a alma, já pode entrar no corpo da gente. 
Aí ele acorda. Aí já fala. Tem outros pajés que pegam 
lagartixa, sabe aquele que sobe nas paredes? Então, 
falam com ele, ‘ó vai lá na aldeia’, chama o nome da 
aldeia, ‘vai lá tem um parente meu que está doente, 
vai lá para saber como eles tão, né?’ Aí chama outros, 
parece com telefone. Telefone, comunicação. Pajés 
fazem isso, chamam algum bichinho para pegar 
informação, notícia, novidade, de outra aldeia. Os 
parentes. Aí trazem essa informação e o pajé fala para 
os que estão ouvindo. É assim que é o jeito do pajé. 
Tem vários pajés que trabalham diferente, tem o pajé 
que só olha as coisas, o doente, mas não sabe curar, 
ele vai chamar a atenção do paciente, olha, vai lá no 
pajé tal, pra pegar o remédio, porque ele que sabe 
remédio para curar. É o jeito do pajé.”  Betikré

Fred Spati, indigenista que trabalhou com os Xikrin, escreveu 
uma carta para Lux sobre suas memórias. Ele contou que uma 
noite, em 1976, estava acampado com Atoro e Aokre, na beira 
do Itacaiúnas, retornando para a aldeia. Ele escreveu: “Acampa-
mos debaixo de uma gameleira que estende dois braços quase 
horizontais onde amarro a minha rede, sustentado e segurado 
assim por dríade bárbara das mais robustas. A noite, demoramos 
no fogo que alimento periodicamente, comendo alguma coisa 
das provisões. Uma ave noturna passa por perto com asas velu-
das: ‘Nhakrekampin!’, exclamam os dois. ‘É o wayanga da aldeia 
que se transformou em pássaro de noite para espiar mundo; de-
pois ele volta na mesma noite para lá, e amanhã ele fala na aldeia 
que nós três já estamos no caminho da volta.’”

“Quando o xamã vai viajar aí, 
nos outros mundos, quando 
ele volta, ele volta como uma 
folha ou como um algodão. Ele 
se bate contra o jatobá, e aí ele 
fica duro de novo. Aí, ele acorda 
do sonho e ele tá normal de 
novo.”  Lux Vidal

Ngoij-Re: Nhiakrekampin é o pajé, né, pajé profissional. Por 
isso...  tô pensando… ele tá fazendo isso. O pajé, se ele fica aqui 
de noite, ele não tá aí, não. Só o corpo fica aí, mas a...

Kaiore: A alma! A alma já entra no animal e vai lá, conhecer 
o parente, né, visitar alguém, visitar pessoal falecido, conver-
sar…  Só o pajé que faz isso. Pajé mesmo, profissional mesmo. 
Ninguém pode fazer, só o pajé mesmo que faz isso. Quando 
dorme já sonha, já entra no corpo de um animal, pra conversar 
com parente, pra ver um falecido que já foi, ver quem que tá 
doente, ver como é que tá o movimento de doença. Toda essa 
responsabilidade é do pajé, que vive ao redor da comunidade. 
Sabe quem tá mal, se alguma coisa afetou algum indígena, né, 
algum parente. Só ele pode curar uma pessoa. Ele sabe tanto 
de remédio quanto de curar. Só o pajé.
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“Se uma criança tá com 
diarreia, né, pajé cura. Não 
é qualquer doença que ele 
pode curar. Tem doença 
que é específica da nossa 
e tem doença que a gente 
é afetado pelo branco. Isso 
ele não cura, ele não vê. Só 
doença que é contaminada 
pelo próprio nosso. Ele 
cura. Ele tira... se eu comer 
uma coisa, né, se eu 
engolir, ficar aqui, ele tira. 
Só ele que sabe tirar pra 
cá sem machucar aqui o 
meu pescoço. Em qualquer 
corpo, se tiver uma coisa, 
ele sabe tirar. Especialidade 
dele. Pajé bom.”  Kaiore

“Meu pai me contou que uma vez o Sr. 
Kukeikamrik estava na roça e no pé 
de castanha tinha muito ouriço, né?  Aí 
os jovens falam assim: ‘Tira castanha 
para mim, pessoal tá falando que você 
é wayanga’. O pé de castanha não tem 
cipó para subir, aí ele pensou, pensou… 
‘Nhiakrekampin bora tirar castanha para 
ele?’, ‘Bora’. Daí Kukeikamrik foi para aculá 
e Nhiakrekampin para aculá, castanha 
tá bem aqui, ‘Rapaz, olha lá aquele 
passarinho, ó o passarinho’. É ele, não é 
passarinho, ele está tirando castanha, 
gritando pra ele e perguntando ‘e aí como 
é que tá?’, ‘Já tem muito aqui’, daí ele já 
desceu de novo. E aí o pessoal acredita 
nele. Já tá acreditado. Respeitado ele, 
muito respeito por ele. Um menino que 
comeu osso de tatu, Nhiakrekampin falou 
assim, ‘Rapaz você está comendo osso 
muito grande, eu vou tirar, vai cortar tua 
veia, tu morre’. ‘Pode tirar’. Aí ele tirou e 
não morreu, daí todo mundo acredita no 
Nhiakrekampin. Mas hoje, nenhum de 
nós acredita em pajé, nenhum de nós. Mas 
antigamente no Nhiakrekampin a gente 
acreditava, no Robkrore também.”  Onkrai
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Inhum-djêk, a teia de aranha
Quando um índio é mordido por um porco de queixada, por uma 
cobra ou qualquer outro bicho, ele fica aibã, doido; então ele pode 
tornar-se wayanga, xamã. De noite ele sonha: vai no mato, acende 
um fogo e deita-se em cima, depois, sob a forma de um pássaro, 
sobe e dirige-se ao koikwa krai, o princípio terrestre, um lugar que 
não conhece a escuridão, sempre é dia. Lá no koikwa krai, a Leste, 
ele vai para atravessar inhum-djêk, a teia de aranha.

A teia de aranha é muito grande e fica suspensa no céu, descendo 
até a terra. Ela é presa no céu pelos fios do lado de cima. 

Na trama da teia há muitos ossos de xamãs. Os ossos ficam balan-
çando no vento, xuu! xuu! É que nem todos conseguem atravessá-la.

Um xamã bom consegue atravessar a teia de aranha. 

Ele se transforma em peko, um tipo de pássaro de rabo muito 
comprido, ou em nhoi, urubu.

O corpo do xamã ascende, como um avião, e assim consegue 
atravessá-la.

Do outro lado é o koikwa krai. Lá tem um gavião grande, ok-tire, 
ok-kaikrit. 

O gavião fura o xamã atrás, na nuca e na espinha dorsal, para que 
se torne um bom xamã.

O gavião chama o xamã e diz: “O que vens tu fazer aqui?” O xamã 
pergunta: “Você quer me furar?”

Aí ele fura. 

Depois volta à terra, rodando, rodando. Atravessa um pau de jato-
bá, bate com força no jatobá e passa do outro lado, desce e depois 
volta à terra dele.

Se vai mal, a teia de aranha prende as asas do pássaro e o xamã fica 
preso, pendurado e morre. 

Somente os jovens vão. Os velhos não vão mais, são moles.

Nhiakrekampin desenhou o 
céu para onde o wayanga vai 
quando sonha.

Inhum-djêk, a teia de 
aranha por onde passa 
o wayanga. Inhum-
djêk fica à leste, no 
koikwa krai,
o princípio terrestre, 
lugar onde sempre é dia.

Na teia de aranha, os wayanga que não conse-
guem atravessar ficam presos e morrem. O céu, 
a leste, koikwa krai, é sustentado por um tron-
co e, na sua base, fica a anta que rói o tronco 
para que o céu caia. Os Xikrin flecham a anta, 
para que o tronco se regenere e o céu não caia. 
A anta, entretanto, sempre volta, ela fica brava 
quando se caça muito. 
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Os desenhos feitos  
por Nhiakrekampin
Tradicionalmente, os Xikrin nunca haviam praticado o desenho 
livre. Quando Lux levou papel e caneta para escrever suas ano-
tações, eles usaram esses materiais e muitos dons artísticos que 
não haviam se manifestado antes começaram a aparecer. Nhia-
krekampin se revelou um grande desenhista e fez muitos dese-
nhos com seu estilo próprio. Ele desenhava as imagens que sua 
mente elaborava quando, de noite, sentado no ngobe, falava du-
rante horas, instruindo os mais jovens, mẽbengodju e mẽnõrõnu. 

Quando Lux chegou pela primeira vez na aldeia Xikrin, ela não 
sabia falar a língua. Nhiakrekampin lhe ensinava muitas pala-
vras, principalmente através do desenho. Em um certo momen-
to, alguns jovens mẽnõrõnu construíram para Lux uma mesa, 
perto da casa da missão, lugar que ficou conhecido como seu 
“escritório”. Lá, Nhiakrekampin passava horas sentado ao lado de 
Lux, enquanto ela escrevia, ele desenhava. Nhiakrekampin fez 
cenas da vida cotidiana e ritual, acontecimentos do passado e ce-
nas míticas. Desenhava e contava para Lux aquilo que havia feito. 

“Perto do barracão, tinha esse lugarzinho, e aí me fizeram uma 
mesa, pra eu poder escrever. O Nhiakrekampin vinha, ele sentava 
lá com uma esteira, ao meu lado, eu dava caneta pra ele e ele 
ficava pintando. Ele fazia o que ele queria, eu não falava nada. Ele 
ficava do meu lado, eu ficava aqui escrevendo e ele ficava do meu 
lado, e ele fazia os desenhos dele. No fim, acabaram as canetas, 
sobrou apenas uma: ou eu escrevia, ou ele pintava. Ele tinha mais 
de 70 anos e nunca tinha desenhado na vida!”  Lux Vidal

“Isso não é só saber 
desenhar, ele tinha a 
memória da história 
antiga.”  Lux Vidal

Os Xikrin gostam muito de atividades esportivas e lúdicas, 
muitas vezes executadas durante um ritual. Aqui é o dilacera-
mento de uma anta, competição entre homens casados e ini-
ciados, os espectadores torcem por seus times. Nhiakrekam-
pin conhecia muito bem a cultura Xikrin e transferiu esse 
conhecimento para o papel, através dos desenhos.
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Nhiakrekampin possuía grande aptidão para expressar movi-
mento em seus desenhos, aqui podemos ver que o pássaro não 
está voando, ele está caindo.

“Aí eu vejo o trabalho de Nhiakrekampin, eu quero 
saber como é...o que é que ele aprende, como é 
que ele sabe fazer o desenho. Ele não sabe de nada. 
Isso eu quero perguntar para Vidal, como é que o 
Nhiakrekampin sabe? Ele não tem o contato com 
o branco. Antigamente não tem nem o contato. 
Era primeiro contato com frei Caron, com Lux Vidal. 
Aí, como é que ele aprende? Eu era menino e fui 
acompanhando ele, fui lá no posto e tava fazendo um 
desenho, a gente sentando e olhando o desenho. Eu 
era rapazinho, ainda. Aí, quando eu cresci um pouco, 
ele faleceu. Faleceu.”  Onkrai 

“Bom, e esse é o 
desenho de um 
gavião voando, feito 
pelo Nhiakrekampin 
também. Eu gostei do 
desenho que ele fez, eu 
queria desejar parabéns 
ao Nhiakrekampin 
pelos desenhos que ele 
fez.”  Bekwei-Rin

“Meu avô é Nhiakrekampin, isso é a ideia dele, ideia 
do Nhiakrekampin. Ele pegou essa ideia e fez para 
nós. E hoje, agora, o momento de hoje, eu estou vendo, 
eu estou sentindo, eu estou falando sobre a memória 
do meu avô Nhiakrekampin. Ele que fez esse trabalho, 
juntamente com a nossa família mulher. Ele nunca 
tinha estudado, mas a ideia dele veio na memória 
dele e está aqui. A ideia dele, para nós relembrarmos o 
trabalho dele e das mulheres pintoras.  
 
Ele faz o desenho da maneira que ele quiser, faz a 
história e tudo mais. Nhiakrekampin é meu avô, 
família de casa. E hoje eu estou vendo o trabalho dele, 
fiquei muito emocionada, muito triste. Ele já morreu 
há muito anos, muito tempo. Nós vamos fazer esse 
Projeto Memória Xikrin além dele, porque ele faleceu 
há muitos anos atrás e nós estamos aqui, sobrevivendo 
com a ideia dele, com o trabalho dele. Só nós vamos 
sobreviver com isso e ele está lá, enterrado. E também, 
não é só para nós, povo Xikrin do Krimei. Não, é para 
todos os Xikrin, das cinco aldeias. Vamos fazer esse 
Projeto Memória Xikrin para todo mundo trabalhar 
junto.”  Pai-Nhotire
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Ritos funerários
Uma pessoa morre quando seu mẽkarõn, espírito, o abandona 
definitivamente. O morto é colocado em uma esteira, com as 
pernas dobradas e é pintado com jenipapo por uma irmã ou 
parente, com a pintura mẽkukatuk. Um filho, um irmão ou um 
cunhado passa máscara de pó de azulão em seu rosto, colando 
penugem de urubu-rei nos cabelos. Se for um homem, coloca-
-se também braçadeiras Bep de penas de arara.

Os parentes, homens e mulheres, emitem o mörö, choro ritual. 
As mulheres cortam a cabeça com facões, raspando os cabe-
los. Os mẽnõrõnu cavam a sepultura e depois se batem contra 
um moy, jatobá, para que não morram e fiquem fortes interna-
mente. Se um homem morre, são os homens que dançam em 
frente à sua casa; se for uma mulher, as mulheres que dançam. 

O morto é enterrado no cemitério, que fica perto da aldeia, 
sempre na direção leste, porque a aldeia dos mortos fica à leste. 
Junto com ele enterram seus pertences, para que seu mẽkarõn 
não venha importunar os vivos. É um ritual de passagem, mas 
uma passagem que não tem mais volta. São colocadas varas 
em cima da sepultura, com uma esteira por cima e terra, em 
forma de cúpula. As mulheres estendem a mão protegendo os 
túmulos, para que a lua não venha arrebatar a alma. Por cima, 
colocam algum pertence do morto e os cabelos da mulher que 
observa o resguardo, esposa ou mãe. 

Por várias semanas faz-se um fogo, ou dois, em volta da sepultu-
ra, que é sempre reavivado para que o morto não sinta frio e vol-
te para a aldeia. O cemitério fica cheio de mẽkarõn, ninguém 
se atreve a passar a noite perto dele. Sempre que passam por 
perto, quando saem das roças ou antes de deitar, as mulheres 
cospem em volta, para afastar os mẽkarõn.

Os mẽkarõn não vão logo para a aldeia dos mortos, os vivos 
dançam e até deixam comida para que eles achem mais fa-
cilmente o caminho. A aldeia dos mortos é como a dos vivos, 
chegando lá, o morto fica curado e pode continuar a desenvol-
ver-se. É na aldeia dos mortos também que os parentes se reen-
contram, um novo mẽkarõn que lá chega sempre dá notícia 
dos vivos para os parentes já falecidos.

De vez em quando os Xikrin desenterram os seus mortos. Os 
ossos são lavados e pintados de urucum. Juntam aos poucos 
todos os ossos de todas as pessoas de uma família, que são 
depois enterrados em conjunto, em um cesto novo, a fim de se 
reunirem, pouco a pouco, um homem, sua esposa, seus filhos, 
irmãs e irmãos, ou seja, o maior número possível de parentes. 
Este segundo enterro é acompanhado de mörö das parentes. 
Quando alguém morre longe, os ossos são trazidos para a al-
deia. Quem se encarrega deste segundo enterro, passa em se-
guida rôb, resina de pau de leite, nas mãos, assim como carvão 
de caroço de coco. Banha-se no rio, num lugar separado, du-
rante uns cinco dias, à jusante do local que o grupo costuma 
frequentar. Não toca na comida, utilizando para isto uma vara 
pequena, como forma de proteção.

Aldeia dos mortos, desenho 
de Nhiakrekampin.

Ossos lavados e 
pintados com urucum.

Cemitério. 



246 247

“Essa aqui é a máscara você vê. 
Aqui a gente entra, é a máscara. 
Agora essa máscara é como 
uma pessoa, ela está em pé. Ela 
não está como um bicho, com 
quatro patas no chão. Ela está 
em pé. Olha as mãos, olha a 
língua para fora, ao ataque. Então 
você viu, aqui é pessoa, aqui é 
o bicho. Ele primeiro desenhou 
o pot bicho, tá certo? Depois 
ele desenhou esse aqui, que 
pode ser uma pessoa. Que é a 
máscara.”  Lux Vidal

“Isso aí não é animal, 
isso é o feito do 
mẽbengôkre que a 
gente dança, mas eu 
não vi, só ouvi falar de 
pot, né.” Onkrai

“Nhiakrekampin, que fez esse 
desenho aqui, ele nunca foi na 
escola, nunca! Ele desenha o que 
vem na cabeça dele, inteligente, 
né?!”  Karangré

“Mrukaok é dentro do rio, só pajé que 
sabe, tá conectado com a energia dele, 
só ele que sabe, nenhum de nós aqui 
sabe. Quem não é pajé não chega 
perto, senão morre na hora. Só pajé 
que sabe. Tem vários pajés, vários. Tem 
pajé só para o espírito, alma, tem pajé 
que mexe com feitiço, que faz feitiço 
em outras pessoas, é udju, tem pajé 
que sabe, que nem o doutor, só cura, 
só entende de remédio para curar, tem 
pajé que faz isso, feitiço do rio. Tem 
vários pajé. Não tem enfermeiro, técnico 
de enfermagem, doutor, médico? 
Então, é a mesma coisa.”  Betikré

“Antigamente, ao descer do céu, os 
mẽbengôkre, ao chegarem no rio 
para banhar ou beber água, morriam 
todos. O xamã chega na beira do 
rio e fala para Mrukaok: ‘Espera’.  
Mrukaok pergunta: ‘Você é meu 
parente, você já me conhece?’. O 
xamã diz que não. Mrukaok convida 
o xamã para que vá até sua casa, no 
buraco, debaixo da água. O xamã vai 
até a casa de Mrukaok. Mrukaok já 
está ensinando todos os remédios 
de bicho. Mrukaok falou para as 
cobras, para todos os bichos, que o 
xamã é parente deles. O xamã foi 
caçar anta, chegou na beira do rio 
para beber água, encontra Mrukaok 
que lhe pergunta se é ele que já 
conhece remédio do mato, que foi 
até sua casa, que é seu parente. O 
xamã responde que sim. Agora todos 
tomam água e comem peixes e 
caçam bichos.”  Robkrore
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Outros desenhos do acervo 
Além de Nhiakrekampin, outros Xikrin também fizeram dese-
nhos. Há desenhos feitos por meninos e meninas que frequenta-
vam a escola e desenhos feitos por adultos. Eles representam os 
rituais, as brincadeiras, a pintura corporal, os acontecimentos da 
natureza, os animais, as pessoas e assim por diante. Há grande di-
versidade de estilos, cores e formatos. Todos eles mostram, atra-
vés da criatividade, diferentes formas de falar sobre a vida Xikrin. 

As meninas treinam desde pequenas para serem grandes pin-
toras. Elas aprendem observando as mais velhas, já que, para os 
Xikrin, a pintura corporal é uma tarefa feminina. Quando dese-
nham no papel, ele transforma-se no corpo e os desenhos são 
um pouco mais livres. Mesmo assim, quando pede-se para que 
uma menina desenhe um peixe, por exemplo, ela irá escolher 
um dos motivos de pintura corporal que representem um peixe. 
Um menino, como não tem um padrão de referência tradicional, 
irá desenhar de forma diferente, mais figurativa ou mais abstrata. 

“As meninas Xikrin, elas gostam 
muito de desenhar pintura, de 
fazer treinamento com as crianças, 
com as bonecas, com o próprio 
papel. Se ela vê um papel, ela não 
dispensa. Ela vai pegar uma pedra, 
pega um carvão, assim, e faz fogo. 
Pega e bota lá, bota uma água e vai 
aprendendo. Vai aprendendo aos 
poucos, até chegar no nível certo. 
Mas, assim, os garotos, eles também 
gostam de desenhar. Tipo, essas 
coisas aqui, ó. Tipo, arco e flecha, 
essas coisas. Do menino.”  Kaiore
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O acervo de objetos 
O acervo Lux Vidal de objetos Xikrin foi doado ao Museu de Ar-
queologia e Etnologia (MAE) em 2001. São cerca de 356 peças 
diversificadas e bem conservadas, entre elas: adornos corporais 
feitos de penas, de palha, de fibras, de algodão, de madeira, de 
miçangas, de sementes, de conchas, de dentes e ossos de ani-
mais; instrumentos musicais feitos de unhas de animais, de ta-
quara, de cabaça e de palha; bordunas, arcos e flechas; brinque-
dos de palha, resina e envira; utensílios e ferramentas feitas de 
osso, de cerâmica arqueológica, de semente e de madeira; tran-
çados e exemplares de matéria-prima. A maior parte das peças 
foi feita por grandes artesãos: o velho chefe Bep-Karoti, Piudjô, 
Bepkretui, Akruantüro, Bemoti e Kangore. 

A coleção Xikrin não foi montada de maneira intencional, previa-
mente planejada. Ela foi sendo construída aos poucos, ao longo 
das décadas de 1970 e 1980, durante o trabalho de Lux Vidal com 
os Xikrin. Da mesma forma que as outras coleções, esses objetos 
foram por muito tempo guardados e conservados na casa de Lux, 
sendo usados para exposições, encontros, aulas na universidade 
e em outros centros de difusão cultural, como escolas e museus. 
A primeira exposição foi no Museu Casa Sertanista, no Caxingui, 
São Paulo, em agosto de 1976. Em 1980 a coleção participou da 
exposição do Museu de Arte Moderna em São Paulo, com a cura-
doria do artista plástico Norberto Nicola. Participou da Bienal de 
São Paulo em 1983 e em 2000, na OCA, por ocasião da come-
moração dos 500 anos do Brasil. Também nos anos 1980, houve 
a grande exposição “Arte Plumária do Brasil”, no Itamaraty, em 
Brasília, no Museu Nacional de Bogotá, na Smithsonian Institu-
tion de Washington, Estados Unidos, no Museu Antropológico da 
cidade do México, em Madri, e na Fundação Joan Miró, em Bar-

celona. Ainda em 1985, algumas peças foram expostas na sala 
especial do 8º Salão Nacional de Artes Plásticas, Funarte, Rio de 
Janeiro (RJ), com a curadoria de Romana Maria Costa.

A partir da doação ao MAE, iniciou-se o processo de catalogação 
e conservação da coleção. Todos os objetos foram higienizados 
e guardados na reserva técnica do museu, com materiais espe-
cíficos (plásticos, caixas e armários), permanecendo em uma sala 
climatizada, com controle de temperatura, umidade e circula-
ção de pessoas, tudo para preservar o acervo. Em 2003 houve 
um novo processo de curadoria da coleção, ou seja, uma nova 
fase de organização e documentação. O projeto foi coordenado 
por Fabíola Andréa Silva, professora do MAE, e financiado pela 
FAPESP. Em 2004, o projeto aumentou, com a participação de 
César Gordon, pesquisador do Programa de Pós-Graduação em 
Antropologia Social do Museu Nacional da Universidade Federal 
do Rio de Janeiro. Com esse projeto foi possível estudar a coleção 
Xikrin, coletar mais informações e recuperar a memória dos ob-
jetos, com a participação de Lux, Isabelle, dos Xikrin, Tamakua-
ré e Kangore, além de outros pesquisadores. Tudo isso resultou 
no livro Xikrin: Uma Coleção Etnográfica, organizado por Fabíola 
Andréa Silva e César Gordon, publicado em 2011. 

Para a publicação desse livro, toda a coleção foi fotografada por 
Wagner Souza e Silva. As fotos estão em alta qualidade e podem 
ser vistas em telas grandes, pequenas, livros, exposições, entre 
outros suportes. As fotos também representam mais uma forma 
de preservar esses materiais, já que podemos vê-los sem preci-
sar ir na reserva técnica do museu. Ao mesmo tempo, com elas, 
mais pessoas podem ver e conhecer a tradição Xikrin, lembrar 
de como as coisas eram feitas. 

Todos os objetos dessa coleção carregam uma história, com mui-
tos significados. Eles guardam a marca de quem fez, a técnica, o 
momento histórico em que foram feitos e a memória Xikrin. O 
museu é o lugar que reúne e guarda essas peças, mas não para 
que elas fiquem “escondidas”: é uma forma de fazer ver, circular e 
de conversar sobre elas. 
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Forma como os objetos são 
guardados e conservados no MAE. 

“O que é interessante ver é 
o que se chama a história 
de um objeto. Assim nós 
temos uma história de 
vida, o objeto também 
tem uma história de vida. 
E esse objeto tem uma 
história de vida – tanto 
por aquele que o fez, que 
usou lá, na aldeia, e depois 
como ele veio pro coletor... 
porque aquele que coleta 
também, ele coleta certos 
objetos, ele escolhe certos 
objetos. É, também, um 
tipo de escolha que eu 
faço. Então, a história da 
coleção está, também, 
ligada ao que eu gostava, 
ao que eu queria, ao que 
me interessava e o que 
os índios também faziam 
pra que eu comprasse, 
pra que eu trocasse com 
eles. Então, uma coleção 
é a história do objeto, mas 
é, também, a história do 
colecionador. E depois a 
história aqui dentro, no 
museu.”  Lux Vidal

Ngôkon, o maracá

Ngôkon, maracá ou chocalho dos Xikrin 
Adaptado de Lux Vidal (2000)

O ngôkon, maracá, é redondo como o universo, como as al-
deias circulares, como o círculo dos homens sentados no ngobe 
à noite, no meio do pátio. Ele aponta para o céu, morada dos 
antigos em tempos primordiais e das aves.  

O maracá é feito com uma coités ou cabaça, da árvore cuieira, 
sustentada por um cabo de madeira nela inserido, grosso na 
sua base e mais fino na ponta superior. A amarração é feita com 
algodão nativo. A coités é esvaziada com cuidado de sua polpa 
e no seu interior colocam-se pequenas sementes ou pedrinhas. 
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Pequenas aberturas alinhadas na superfície da coités proporcio-
nam a afinação do instrumento. 

A cuieira é encontrada no mato, durante as viagens pela floresta. 
Às vezes planta-se a árvore atrás das casas e aquele que é seu 
dono cuida dela. O maracá é fabricado somente pelos homens 
adultos, artesãos qualificados. 

O maracá é um instrumento musical que acompanha o canto 
e a dança cotidiana e ritual dos homens adultos. Em ocasiões 
cerimoniais as mulheres também o usam. Cada maracá tem um 
dono e pertence a uma casa. Geralmente, os maracás encon-
tram-se aos pares. 

O maracá é o que diferencia os ngôkon-bori, os chefes de ca-
tegorias de idade, chamados de ngôkon-bori-nu, jovens inicia-
dos, e ngôkon-bori-tum, velhos, ex-donos do maracá. Os novos 
chefes iniciados estão relacionados ao que há de mais sagrado: 
o maracá e o centro do pátio da aldeia, símbolo do centro do 
mundo, onde os índios sentam à noite. 

Os jovens iniciados que receberam, por mérito, o ngôkon, tor-
nam-se líderes de sua categoria de idade e chefes “de turma”. 
Para ser ngôkon-bori “tem que ser pessoa direita e boa” e possuir 
os valores que um homem precisa para desempenhar suas ativi-
dades com responsabilidade e entusiasmo. O dono do maracá é 
um exemplo para os outros; ele é aquele que os outros aceitam 
“seguir”, devendo ser capaz de se entender com os outros ngô-
kon-bori para poder coordenar suas atividades. O ngôkon-bori 
é diferente da chefia e da liderança do benadjuro, o chefe que 
possui o ben, a fala cerimonial. 

Os ngôkon-bori são os primeiros em muitas situações. Durante 
as viagens pelo mato, o meú, cedo de manhã saem dois jovens  
ngôkon-bori com seus maracás, para abrir o caminho. Chegan-
do ao local onde será montado o primeiro acampamento, na flo-
resta, eles penduram os maracás em uma árvore e vão abrindo 
e desmatando um espaço circular, ficando os maracás bem no 
meio do novo assentamento. Na pescaria com timbó, os ngôkon-
-bori são os primeiros a entrar na água. Quando os jovens retor-
nam de uma expedição de caça, eles serão os primeiros a entrar 
na aldeia, sempre com seus maracás. 

O ngôkon é como uma cabeça, parte mais importante do cor-
po humano. Por isso, durante o ritual, os ngôkon-bori enfeitam 
seus maracás com penugem branca de urubu-rei e, no final da 
cerimônia, passam urucum sobre esta penugem, exatamente 
como fazem com a cabeça daqueles que participam da festa. 

O maracá é muito frágil, é preciso que seu dono tenha muito 
cuidado com ele: maus tratos ou descuidos com o maracá po-
derão levar à doença ou mesmo à morte. 

Na próxima página: os ngôkon-bori Kuprure  
e Bemnho, chefes dos mẽnõrõnu. 
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“O ngôkon-bori só cuida. O ngôkon-
bori cuida, mas o kukrodjo é de 
outra pessoa. Não pode deixar no 
chão nem jogar. Tem que cuidar 
bem. Meu pai conta tudinho pra 
mim do ngôkon. Quem é jovem 
vai ser ngôkon-bori. Chama de 
mẽ-ã-tum, os mais velhos que já 
têm o ngôkon. Esse é brabo, que a 
gente entrega ngôkon pra ele. Ele 
quer ser matador, vai ser ngôkon-
bori. Aí, acabou matador, acabou 
bravo. É assim. É assim a cultura 
do mẽbengôkre. O pai contava pra 
mim.”  Onkrai

Ngôkon pendurados na árvore durante o meú. 
Eles são o centro do novo acampamento. 

Bep-Djare, ngôkon-bori, conduzindo 
uma dança com seu maracá. 

“Quando tem uma festa, isso vira uma cabeça, 
é ornamentada com urucum, com penugem 
branca. Então tem que ter muito, muito cuidado. 
Não pode deixar no chão, não pode deixar 
cair. Cuida como se fosse uma criança. O que 
é importante também é o som, ficou rodando, 
rodando, e no fim roda uma pedrinha só, faço isso 
de tão bem que conheço esse ngôkon. Então ele 
é dos chefes, usam nas festas, levam no mato e 
quando sentam, de noite, no ngobe. Acontece que 
ficou na minha casa e até meus filhos brincaram 
com ele e com outros brinquedos feitos por vocês. 
Então ele já viajou muito, serviu muito. Aqui no 
Museu fizeram uma cama bonita para ele, tá 
sempre bem conservado. O interessante é o que 
se chama a história de vida de um objeto, nós 
temos uma história de vida, os objetos também. 
A história de vida de quem o fez e usou, o Piudjô, 
os ngôkon-bori, como Bep-Djare, Bemoti, e 
também a história do colecionador, que sou eu. A 
coleção também representa as minhas escolhas, 
a plumária, a cestaria e os objetos menores, até 
porque eram mais fáceis de transportar!”  Lux Vidal

“O início da festa 
pra dançar e cantar. 
Estão enfeitando 
o maracá, 
instrumento 
musical, preparando 
para festa. Nós 
preparamos para 
festa e também o 
maracá, para ficar 
bonito.”  Onkrai 
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Onkrai, Pukatire e 
Kaiore segurando o 
ngôkon durante a 
visita ao MAE.

“Lux: Bom, a gente pode começar por um objeto emblemático. 
Tragam a caixa onde ele está guardado, no isopor, tudo bran-
co, parece um berço. Vamos contar a história dele. A primeira 
coisa nele é passar a mão. 

Kaiore: Dar o carinho. 

Lux: Tem cheiro de urucum ainda, e de fuligem, é o cheiro de 
lá. Olha que perfeito, a coités é perfeita. A linha do cabo não 
é de vocês, é uma linha muito boa, forte, fina, que eu compra-
va, antigamente, em São Paulo, na 25 de março. O Piudjô, o 
Akruantüro, sempre me falavam: ‘Traga kadjot, traga kadjot!’, 
porque também usavam para montar o kruapu. Ele é perfeito, 
as proporções são perfeitas. Ele ficou muitos anos na minha 
casa, ele foi o último objeto que doei ao Museu, porque não 
conseguia me desfazer dele. Eu o usava nas minhas aulas e 
conferências, até porque eu o comparava com o ngôkon de 
outros povos indígenas, que possuíam significados e usos di-
ferentes. Para os Xikrin é essencialmente um artefato dos  
ngôkon-bori, entre outros povos, muitas vezes, é apenas de uso 
do xamã, do wayanga deles. No meú, dois ngôkon-bori vão 
cedo abrir o caminho, depois escolhem o lugar do acampa-
mento, colocam os dois ngôkon bem no meio e vão limpando 
o chão ao redor, eles representam o ipô, o centro da aldeia.” 

“Esse maracá a gente não conhece, nem 
viu, esse aqui é de nosso avô, bisavô. Agora a 
gente chega aqui e conhece em 2020. É dos 
jovens do tempo passado, esse maracá vai 
na frente, na dança. Na hora que entrega eu 
não vi, não vi fazer, não conheci. Hoje estou 
conhecendo.”  Onkrai

Instrumentos musicais 
Ngôkon, maracá, e poti, buzina, são instrumentos musicais tradi-
cionais. São poucos os instrumentos utilizados pelos Xikrin, mas 
em termos de efeitos sonoros, usam bastões ou krua, flechas, que 
batem no compasso, cintas e chocalhos feitos de unhas de anta e 
veado e também usam os pés batendo no chão ora com força, ora 
mais leve, marcando o ritmo da dança e do canto com o próprio 
corpo. As danças são sempre realizadas no pátio da aldeia, mas 
podem acontecer durante uma pesca com timbó prolongada ou 
antigamente durante um meú, expedições pela floresta.

Potikrã uru, uma buzina, tipo de flauta feita de taquara grossa, 
com uma embocadura lateral e aberta no fundo. 

Cinta e chocalhos, feitos com 
unhas de anta e veado.
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Bordunas e flechas
Kôkrã uru, bordunas 
Antigamente, os Xikrin caçavam e guerreavam com as bordunas, 
quase não usavam flechas. Mais tarde, pararam de fazer guerra 
e começaram a caçar com espingardas e flechas. Mesmo assim, 
a borduna sempre foi um objeto importante de ser carregado, 
presente nas danças e nos rituais.  

“Akruantüro está fazendo 
essa borduna. Naquela 
época todo mundo sabia 
fazer bordunas, mas hoje 
em dia algumas pessoas 
sabem fazer, porque meu 
pai quando cresceu não 
deixou mais as pessoas 
fazerem coisa errada, bater 
em outros, fazer guerra… 
já proibiu algumas coisas 
ruins. Hoje em dia poucas 
pessoas sabem fazer essa 
borduna, porque proibiu 
de fazer, para não bater em 
outras pessoas.”  Onkrai

Katendjo confeccionando 
borduna na casa dos homens. 

Existem diferentes tipos de bordunas, cada uma feita com um 
tipo específico de madeira. Kôkrã uru era usado pelo krobdjuo, 
o amigo formal. Este bastão também era usado por aqueles que 
fazem discursos formais. Era uma borduna usada nas caçadas 
pelos mẽ-tuyaro, homens cujas mulheres estão grávidas, e os 
mẽkrakarô, pais de crianças de meses. Estes não podiam caçar 
com arco e flecha, por causa das penas, consideradas maléficas 
para o recém-nascido. 
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Krua, as flechas 
Os Xikrin possuem três tipos de armas para caçar e pescar: as 
bordunas, as armas de fogo e as flechas. Tradicionalmente, ape-
nas as bordunas eram utilizadas. Porém, com o fim das guerras e 
com a introdução do arco, da flecha e das espingardas, as bordu-
nas quase não são mais fabricadas. 

As flechas são feitas com uma haste de taquara, envira e ce-
rol para amarrar a haste e a vareta, fios de algodão e cerol para 
amarrar a emplumação, que pode ser de penas de arara e ga-
vião ou mutum ou urubu. Os materiais, a forma e os usos podem 
ter diferenças: flechas para caçar animais grandes, por exemplo, 
só podem ser usadas por homens adultos já iniciados. Jovens e 
crianças usam outro tipo de flecha. 

Fabricação de uma flecha.
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Bemoti fabricando flechas. Como se usa uma flecha. 

Colares e braçadeiras
O colar ngob

Nhiok-tum, ou a origem do ngob õnkre-djê
Kuben Karajá [forma genérica que os Xikrin chamavam todos 
os índios que não eram mẽbengôkre] fez o ngob õnkre-djê: os 
índios ficaram olhando e também fizeram. 

Os índios estavam zangados, porque Tob-Pú se apoderou de 
um nekrei (riqueza, propriedade) de outro. Pegou as penas 
de cauda de japu (peyoti-amu), e foi dançar com o capa-
cete grande.

Os índios ficaram zangados. Tob-Pú ficou com medo e foi 
embora com a família dele, brigar com índio kuben. De noite 
Nhiok-Tum foi com eles. Foram no mato. Demoraram muito; 
muitos invernos e muitos verões. 

Brigando com os kuben, os homens pegavam os colares, re-
tiravam as miçangas e jogavam o ngob, a parte rígida com as 
plaquinhas de itã. Nhiok-Tum recolheu o ngob.

Tob-Pú estava velho e voltou para a aldeia. Ele ficou de pé, 
na casa dos homens, apoiado num pau. O seu companheiro 
olhou e reconheceu. Falou para os outros. Mas os índios ainda 
estavam zangados e de madrugada iriam brigar com Tob-Pú. 

Nhiok-Tum chegou. Kupatô e Bekabe, os seus irmãos, a reco-
nheceram. Enquanto os índios brigavam, Kupatô pegou a irmã 
e a jogou num jirau, para afastá-la da briga. Todos brigaram. Os 
índios mataram Tob-Pú e o filho dele. 

Na orla 
do ngobe, 
posicionamento 
do i-ngêt que 
transmite este 
nekrei ao seu 
tabdjuo. Do 
lado oposto à 
casa materna. 

ngobe

Casa  
que possue  
o ngob
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“O exclusivo no ngob a são as 
fileiras de sementes pretas. 
Pessoalmente, nunca vi outro 
igual, os que vi são sempre 
como no ngob b, com miçangas, 
ou, mais recentemente, com 
botões brancos de nacra [como 
na próxima página] ou peças 
recortadas em plástico rígido 
ou metal. O objeto evolui e se 
adapta.”  Lux Vidal

Ngob a Ngob b Ngob c

“Este ngob específico [a] tem toda uma 
história que me foi contada pelos Xikrin, 
provavelmente Bemoti. Sua trajetória 
até chegar aqui, na coleção do MAE, é 
uma longa e surpreendente viagem. Este 
ngob era do velho chefe Bep-Karoti, 
uma peça tão preciosa que ele a deu ao 
Padre Caron, frei José, para ser guardada. 
Padre Caron nunca o colocou em uma 
das numerosas coleções que ele montou 
para museus. Anos depois, quando o 
Padre Caron voltou para a França, muito 
doente, ele me deu este ngob. Esta peça é 
histórica, não digo arqueológica, mas data 
de antes do contato. Então ter recebido 
um colar desses é uma responsabilidade, 
é como se o Padre dissesse ‘Cuida dele, 
ou melhor, cuida dos Xikrin’. Enquanto 
esteve comigo, o ngob fez parte de várias 
exposições importantes, no Brasil e fora 
do Brasil. E finalmente está aqui, bem 
cuidado. Mas a história não acaba aqui. 
Este ngob do velho Bep-Karoti não foi ele 
quem fez, quem fez foi o Piudjô ou o pai 
do Piudjô, que veio do Bacajá, junto com 
o xamã Nhiakrekampin. As sementes 
deste ngob foram roubadas dos Asurini. 
Os Xikrin do Bacajá, ou na época que eles 
estavam todos juntos por lá, guerreavam 
com os Asurini, a ideia era roubar estas 
sementes que eles não possuíam em seu 
território. Eles roubaram estas sementes 
já furadas! Isso era o botim que eles 
traziam de uma expedição guerreira, essas 
sementes, tudo para embelezar o ngob 
que vinha ganhando valor e aumentando 
o prestígio de quem o possuía. É por causa 
de tudo isso que os museus e seus acervos 
são muito importantes, é a memória de 
um povo que fica aí guardada. Muita 
responsabilidade.”  Lux Vidal 

O colar é feito de plaquetas retangulares de 
conchas, itã, cuidadosamente lixadas com 
uma pedra, uma por uma, e enfileiradas 
sobre uma estrutura meio rígida de fios de 
algodão pintados de preto, que servem para 
amarrar o colar na nuca. Pode receber um 
enfeite de miçangas e penas. 

Nhiok-Tum tinha dois irmãos valentes e ficou na aldeia. Ela deu 
o ngob õnkre-djê ao irmão Kupatô e disse: “Olha, irmão, tem 
ngob, tu gostas?” Bekabe ficou olhando e disse: “Está bom, eu 
quero ngob õnkre-djê”.

Assim o ngob ficou nekrei de Kupatô e Bekabe. Eles vão dan-
çar o ngob e já está bom. Nhiok-Tum tem menino, e Bekabe 
dá o ngob para ele, que é o seu tabdjuo. 

Antigamente nós fazíamos colares de dente de bicho, onça, 
gato e ariranha. 

Hoje os Gorotire ainda fazem.

Nós não fazemos mais. 
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“Esse é o nosso avô 
Piudjô, é só ele que sabe 
fazer colar de concha, 
ninguém sabe fazer. 
Antigamente é só ele 
que sabe fazer.”  Onkrai
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Todos usam, homens, mulheres e mesmo crianças já um pouco 
crescidas, depois de terem suas pinturas renovadas ou durante 
os rituais. Sendo assim, o ngob é de uso muito geral e faz parte 
da ornamentação corporal mẽbengôkre. 

Bep-Karoti, Nhiok-Í e Kôkôiakati, 
filhos de Bemoti e Nhiok-Pú, 
adornados com o ngob õnkre-djê. 

“Esse colar de concha 
é verdadeiro, tradição, 
cultura original, mas hoje 
em dia nós fazemos o 
colar de conchas com 
plástico.”  Onkrai

Outros colares

“Isso aqui foi feito pelos jovens 
mẽnõrõnu, um deles era Bep-Djare.  
Eles eram muito criativos e queriam fazer 
coisas inventadas por eles. Õnkre-djê, 
 bonitos! E tem, assim, vários, muito 
bonitos! Eles criavam uma coisa nova, 
mas depois não fizeram mais, porque 
falaram para eles: ‘Não, não é pra homem 
fazer isso’. Por isso abandonaram, o que 
é uma pena, porque são colares muito 
bonitos e criativos.”  Lux VidalMẽ-õkretã ok krã iabudjo, parte 

de pele do peitoral do tucano.

Õnkre-djê, colar com palha 
enrolada e penas.

Õnkre-djê, junção de duas cristas 
vermelhas do mutum.

Tunire com 
todos os 
seus enfeites.
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Padjê, braçadeirasMẽ-õkretã

“Tem mẽ kukrodjo 
também. Isso aí é 
kukrodjo do mẽnõrõnu. 
Quem vai ser mẽnõrõnu 
usa esse aqui, chama de 
õkretã.”  Onkrai

Kukrodjo são as prerrogativas, propriedade-herança de um 
indivíduo ou “Casa” em oposição ao que é de todos, mẽ kuni 
kukrodjo, ao que é de uma determinada categoria de idade 
(mẽnõrõnu kukrodjo = propriedade dos jovens iniciados) ou 
de gênero (mẽni kukrodjo = propriedade das mulheres; mẽmu 
kukrodjo = propriedade dos homens). Privilégios, prerrogativas, 
nomes, cantos, mitos, ornamentos, riquezas e conhecimentos 
são bens herdados através de uma complexa relação de paren-
tesco de forma a que sua propriedade permaneça sempre, do 
ponto de vista espacial, num segmento determinado da aldeia, 
ou seja, os privilégios e riquezas permanecem sempre ligados 
às casas, ou segmentos, a que pertencem. Quando durante um 
ritual de nominação se dá a transmissão de nome para uma 
criança, o nominador ao transmiti-lo o faz olhando para a casa 
que é proprietária deste nome. Da mesma forma, se um indi-
víduo encontra um filhote de anta e se não for um direito seu 
de criá-lo, ele trará para a aldeia e entregará para as mulheres 
que habitam a casa que tem essa prerrogativa. Ela pode criar o 
animal ou permitir que outro o crie sem porém passar adiante 
a prerrogativa herdada. Kaiore durante a visita à 

reserva técnica do MAE. 

Padjê krã, braçadeira 
masculina usada por 
crianças e jovens.

Padjê abu, braçadeira feminina 
usada por crianças e moças.

Somente durante as festas, crianças  
ostentam as duas braçadeiras juntas,  
o padjê krã e o padjê abu.

Padjê kradjeti, braçadeira com penas 
amarelas de japu de uso exclusivo dos 
anciões, os mẽbengêt. 

Padjê tukti kam uru kam anhôro. 
Os padjê tukti apresentam uma 
grande variedade na parte da 
armação, que pode ser feita de 
diferentes materiais, como envira 
ou entrecasca. O trançado pode 
representar o caminho da cutia 
ou a pintura de cobra e levam 
nomes específicos. Esses padjê 
tukti são kukrodjo, propriedade, 
de alguns indivíduos, que podem 
transmitir aos seus tabdjuo, netos 
e sobrinhos.

Padjê tukti, braçadeira feita de trançado de 
algodão com penas azuis de arara, de uso 
exclusivo dos homens do grupo mẽkrare. 
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Fiando algodão
As mulheres preparam os fios de algodão e, uma vez prontos, 
são geralmente tingidos de preto ou vermelho, para múltiplos 
usos. Para o keikru e certas braçadeiras, fica a cor natural. O fuso, 
kruano ngre krã, é composto das seguintes partes: 

Suporte de cocar, feito do talo central da folha 
de palmeira buriti e algodão. O keikru se fixa na 
parte de trás da cabeça, com uma mecha de 
cabelo que passa pelo orifício central, faz-se um 
nó e fixa-se com uma vareta.

“Esse aqui é muito difícil! Muito 
difícil pra aprender. Um mês 
acompanhando quem sabe 
fazer, um mês acompanhando 
até aprender. E também os 
jovens não podem fazer. Sabe 
por quê? O pajé fala, o velho 
fala: se tu vai fazer keikru ou o 
ngob, a-í e pro-djo, aí tu morre 
cedo. Aí, tu tem que sentar 
em cima da pedra, fazer isso 
aqui e fazer isso aqui, também. 
Eu sento, corto pedaço de 
pequi, sento no casco do 
jatobá. É assim que o vô Bep-
Karoti contou pro meu pai 
e o pai passou pra mim. Isso 
aqui é muito difícil pra fazer... 
aprender. E só quem sabe 
fazer. Quem sabe Piudjô, Ikrure 
finado Bep-Djô, só eles que 
sabem. O resto não sabe fazer. E 
hoje, quem sabe, o Bepkrokroti 
sabe fazer. E até agora o Otore 
tá fazendo.”  Onkrai

Tê-u

Kruano

Routi-krã
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Duas comadres
Os índios zangados foram no mato brigar com Karajá. 

Duas mulheres mekurêrêrê foram junto. 

Os índios zangados foram de kô-iaka (borduna branca, reco-
berta com palha). 

Duas mulheres foram junto com todos os homens. São 
duas comadres.

Bekwei-turu tinha dois arapê, arapê-tuk e arapê-iabu (uso ce-
rimonial). 

A outra comadre, Kuben-po, não tinha nada.

Ela falou com a comadre Bekwei-turu: “Oh! Comadre, quero 
arapê-tuk, tu tens arapê-iabu. Depois de brigar eu dou”. 

Bekwei-turu disse: “Não, não comadre, eu não posso dar o que 
é nekrei de minha tabdjuo”.

Kuben-po disse: “Eu não quero de presente, não, eu só que-
ro agora emprestado, que vamos zangados, depois eu dou 
de novo”. 

Bekwei-turu deu. 

Arapê iabu, bandoleira 
feita de algodão, 
miçangas, semente e 
penas de japu e arara 
vermelha. É um enfeite 
de uso exclusivamente 
feminino. No entanto, 
alguns homens detêm 
a prerrogativa de usá-
lo durante as festas e 
de transmiti-lo a seus 
tabdjuo, netos e sobrinhos. 

“Tem kukrodjo. 
Tem dono. Aí, só 
quando as pessoas 
pedem pra ele é 
que todo mundo 
vai usar. Amanhece 
o dia e o dono vai 
pegar tudinho. Não 
é pra levar pra ele, 
não. Leva de tarde e 
devolve de noite. É 
assim.”  Onkrai

Os rituais são momentos privilegiados onde se consegue visuali-
zar as prerrogativas, kukrodjo, de cada indivíduo, mas também 
de cada nome, dos iniciados, das sociedades cerimoniais, dos di-
ferentes grupos, dos homens e das mulheres. 

Apredjo, cinto largo feito de 
algodão tingido de vermelho e 
preto, ornamento utilizado no ritual 
de nominação Nhiok. Juntamente 
com o nome são transmitidos 
seus artefatos específicos, como 
o apredjo, confeccionado pelo 
seu i-ngêt, o kadjot-ia-budjo 
(bandoleira de algodão com 
três penas de arara vermelha 
posicionada no ombro) e um 
diadema feito de pena branca 
de garça, kamri, e arara preta, 
modkotukti.
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Ikradjê, cinto de algodão tingido de vermelho com urucum, de 
uso cotidiano dos homens, colocado na cintura com as franjas 
para trás. Os  ikradjê quando usados em rituais são paramentados 
com diferentes pingentes de miçangas e penas, sendo cada um 
deles kukrodjo, propriedade, de certos indivíduos. 

Palhas e fibras
Os objetos trançados são mẽ kuni kukrodjo, ou seja, pertencem a to-
dos os Xikrin. Eles são feitos de fibras de palmeiras: babaçu, açaí, baca-
ba, tucum e buriti. Alguns cestos também são feitos de fibras de raízes 
e taboca. Existem diferentes tipos de cestos, dependendo do material 
usado na fabricação, da técnica ou do para que serve. Alguns trançados 
são feitos muito rapidamente e descartados logo depois do uso, todo 
mundo sabe fazer; outros são mais elaborados, demoram mais para se-
rem feitos e são usados por muito tempo, esses só os mais velhos fazem. 

Existe uma ampla variedade de vegetais utilizados pelos Xikrin que for-
necem fibras e palha. As fibras de casca de árvores são retiradas para 
amarrar ou carregar utensílios, caça e coleta na floresta e produtos de 
roça. São fibras e palhas descartadas logo após o seu emprego. Essas 
fibras são extraídas de árvores e arbustos amplamente distribuídos na 
Terra Indígena, como por exemplo a envira branca ou pente de macaco, 
jangada, castanha-do-pará, envira preta, entre outras. 

A copaíba fornece uma fibra que é amarrada nos braços, costas e per-
nas para aliviar as dores. O ambé é utilizado na confecção de braça-
deiras, ornamentos, certas bordunas e flechas. A palmeira babaçu e a 
palmeira inajá fornecem a palha para a confecção de cobertura e pa-
rede de casas e fibras para a manufatura de cestos, esteiras e máscaras 
cerimoniais.

Dentre outras plantas úteis e apreciadas como matéria-prima para a 
confecção de utensílios e ornamentos tradicionais estão as fibras extraí-
das da palmeira buriti, cuja concentração na Terra Indígena está locali-
zada nos vales alagados, entre os leitos dos rios Seco e Cateté, e nas mar-
gens dos lagos e lagoas encontrados ao sul da TI. Diferentes variedades 
de tucum e cipó-açu também são importantes na obtenção de fibras.
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“Eu sei fazer artesanato. Por que eu 
sei? Porque meu pai está fazendo e eu 
vou aprender com meu pai. Quando 
meu pai está fazendo trabalho dele eu 
fico olhando e vou aprendendo com 
ele, tudo que meu pai faz eu aprendo 
com ele. Meu pai operou da vista e 
não enxerga bem. Ele está fazendo 
artesanato e errou. Aí eu falei: ‘pai está 
errado, deixa eu arrumar’. Aí bacana, eu 
arrumei e entreguei para ele. Aí ele faz, 
faz, errou e aí ele falou: ‘meu filho errei de 
novo’. Eu arrumei de novo. O meu filho, 
ele fica longe de mim, eu estou fazendo 
artesanato e meu filho ficou longe, aí não 
aprende comigo.”  Bep-Karoti
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Mẽ kam uru djo
O mẽ kam uru djo é uma pulseira feita de palha de babaçu do-
brada, usada por homens e mulheres cotidianamente.

Krãdjê
O krãdjê é um adorno de palha de uso cotidiano e mas-
culino, colocado na cabeça. É o adorno que os Xikrin 
mais usam, bastante simples, todos sabem como fazer.
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Potikpú
O potikpú é um estojo para penas, onde os Xikrin colocam as 
penas de pássaros que caçam, com flechas emboladas, quando 
andam no mato. É um artefato masculino, imprescindível para 
acomodar de maneira adequada as penas, especialmente as 
mais longas. Eles imitam o canto da ave para atraí-la e, uma vez 
abatida e depenada, colocam no potikpú. Na aldeia, vez ou outra, 
retiram as penas para secá-las, sempre averiguando o que já foi 
obtido e o que ainda faltava para fazer um artefato de plumária 
escolhido de antemão. Eles podem trocar as penas com outras 
pessoas e havia toda uma contabilidade, porque a quantidade 
de penas da cor e do tamanho certo eram imprescindíveis para 
executar, por exemplo, um belo cocar. Na hora de confeccionar o 
artefato, sentado em uma esteira, coloca o potikpú ao seu lado e 
dali vai retirando as penas. Já na época das primeiras viagens de 
Lux, em 1971, usavam um potikpú mais simples, coberto apenas 
com entrecasca de envira. Mais recentemente ainda, nos anos 
1980, ao regressar do mato, colocavam as penas em uma mala, 
comprada no comércio, e fechada com chave. 

“Os homens também carregam 
potikpú no ombro e carregam 
jabuti na cabeça e nas 
costas.”  Onkrai

“Este potikpú tem uma longa e turbulenta história. Em 25 de 
janeiro de 1971, acompanhei os Xikrin durante uma expedição 
de vida nômade, o meú, quando toda a aldeia perambula 
pelo território, para caçar, pescar, coletar matéria-prima, se 
movimentar e se alegrar, após o duro trabalho do preparo 
das roças e do plantio. Ficamos duas semanas no mato. Eu 
saí com minha família, como eu não carregava grande coisa, 
o chefe Bemoti me entregou o seu potikpú para carregar. 
Eu andei com esse potikpú durante toda a viagem. De volta 
à aldeia, antes de partir para São Paulo, disse ao Bemoti: 
‘Eu carreguei tanto tempo o potikpú, agora eu quero levá-
lo’. Um pouco contrariado, ele acabou cedendo. Antes de 
me entregar, ele teve que fazer outro, rapidamente, não tão 
bonito! E assim pude trazê-lo para São Paulo. É uma peça 
linda, que sempre foi bem exposta, viajou muito. Este potikpú 
foi feito pelo velho chefe Bep-Karoti. Ele era especialista em 
trançados de buriti, tecendo sempre os mesmos padrões 
decorativos, como no kaingre, no moko e no a-í, peças que ele 
executava com esmero.  
 
Acontece que em São Paulo, num certo momento, devido a 
muitas mudanças nas instalações da Universidade, o potikpú 
se perdeu. Foi uma lástima, fiquei bem preocupada, meio 
envergonhada. Foi somente em 2001, durante uma reforma, 
que lá em cima de um armário, bem no fundo, reapareceu 
o potikpú. Assim reencontramos esse objeto que para mim 
trazia tantas lembranças. Finalmente voltou para coleção. 
 
Mas a história não acaba aqui! Em fevereiro de 2020, durante 
o nossa reunião em São Paulo, com a presença de nove Xikrin, 
tivemos a oportunidade de dialogar com eles, sobre certos 
objetos, na Reserva Técnica do MAE-USP, onde se encontra 
nossa coleção. E naquela ocasião, ao dialogar com os Xikrin 
e especialmente com Onkrai, filho do chefe Botiê e neto do 
velho chefe Bep-Karoti, ouvimos mais coisas surpreendentes 
com relação a esta mesma peça. 
 
Quando viram o potikpú, comentaram ‘mei kumren’, bonito 
de verdade, e disseram que hoje não fazem mais, usam uma 
sacola ou tubos de plástico, canos de PVC. Dizem que hoje 
‘a gente adaptou’. Segundo eles, sem dúvida, a esteirinha 
trançada foi feita pelo avô, Bep-Karoti.”  Lux Vidal
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Diálogo na reserva do MAE
Pukatire (apontando para o potikpú): Esse bem aqui, para ex-
plicar para nós, quem deu para ti?

Lux: Foi o Bemoti!

Onkrai: Mei kumren.

Lux: Ainda fazem desse?

Onkrai: Acabou.

Lux: Quando vocês vão no mato e pegam as penas, 
como guardam?

Onkrai: Bota numa sacola ou naqueles canos de água.

Pukatire: Só adaptou.

Lux: Claro! E esse potikpú, eu acho que foi trançado pelo velho 
chefe Bep-Karoti. 

Onkrai: Isso aqui é do meu avô. Ele fez para o filho dele, isso 
aqui é o tradição original dos índios. Esse aqui era do meu pai, 
Botiê, isso que meu pai contava. Meu avô que fez pro meu pai. 
Aí, durante uma festa, Bemoti pediu emprestado o potikpú 
para tirar umas penas de arara, para fazer um enfeite para a 
festa de seu filho, Bep-Karoti. Ele levou pra casa dele e nunca 
mais devolveu. Aí, meu pai ficou esperando, esperando, aí es-
queceu. Meu pai contou pra mim isso aqui. Até hoje ele fala do 
potikpú dele. Até hoje tem umas coisas dele que ele lembra, 
ele fala. Isso aqui é bom pra nós, porque os mais jovens não 
conhecem. Agora que eles viram.
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O velho chefe Bep-Karoti foi um grande artesão, especialista em 
trançados de buriti. Quando fazia um kaingre, moko ou a-í, sem-
pre tecia o mesmo padrão decorativo, esse modo de trançar era 
seu kukrodjo. 

Kaingre
Os Xikrin, como outros povos Jê, não tinham cerâmica e nunca 
quiseram. Para guardar certos produtos, como urucum e semen-
tes de milho, eles usavam essa bolsa, o kaingre, de trançado bem 
fechado de fibra de palmeira de buriti, muito trabalhoso de fazer. 
Ele era costurado na parte de cima, com apenas uma pequena 
abertura, fechada com envira, para não deixar entrar umidade ou 
insetos. Ficava sempre pendurado na casa. Esses exemplares são 
únicos, feitos pelo velho chefe Bep-Karoti nos anos 1960, que en-
tregou para o Padre José Caron, que depois deu para Lux. Quan-
do Lux visitou os Xikrin pela primeira vez, em 1969, Bep-Karoti 
não fazia mais kaingre, ninguém mais na aldeia sabia fazer, pois 
os Xikrin tinham começado a usar panelas e outros recipientes 
comprados no comércio. 
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Moko

“O moko é uma bolsa de buriti trançado, formada de duas 
peças, uma que forma a frente e o dorso e outra que forma 
os lados e o fundo. O moko da imagem mais da esquerda 
foi feito por Bepkretui. O da imagem da direita foi feito pelo 
velho chefe Bep-Karoti, que deu para Padre José Caron, que 
me deu depois. Outros homens também sabiam fazer e, na 
minha época, muitas pessoas usavam. Os homens faziam e 
usavam, nunca vi mulher usando. O moko é leve e prático, 
para ir no mato eles colocavam um plástico no interior, 
para impermeabilizar. Usavam ele para carregar cachimbo, 
watkoko, fumo de corda e abade para enrolar, cartuchos, 
anzóis e outros objetos pequenos.”  Lux Vidal

Ko kumren
O ko kumren é feito de nervura de palha de babaçu, um cesto 
de grande beleza e muito trabalhoso de fazer. O trançado come-
ça no fundo e vai subindo até o arremate da boca. 

“No meu tempo, todas as mulheres 
tinham o seu, usavam para ir à 
roça ou coletar frutos no mato. Elas 
usavam com orgulho, especialmente 
se fosse novo. As meninas também 
tinham seu ko kumren, só que em 
miniatura. Vários Xikrin sabiam 
fazer, mas o grande especialista era 
Bepkretui, às vezes ele tinha tantas 
encomendas que só fazia isso. Não 
ia na roça, não ia caçar, de tantas 
encomendas! Mais tarde, nos anos 
de 1980, os Xikrin começaram a 
usar mais o cesto cargueiro do tipo 
sertanejo ou no modelo Gorotire, 
mais simples de fazer.”  Lux Vidal 
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Bepkrokroti produzindo o cesto 
ko kumren.

Pajejê.Warabaê.

Rara.

Há ainda outros tipos de cestos, produzidos por artesãos especia-
listas. O warabaê é uma espécie de mala, aprendido dos Kara-
já, geralmente utilizado para guardar os pertences da família na 
casa, não se leva no mato. O pajejê é muito usado para guardar 
miudezas, sempre pendurado dentro da casa. O rara era muito 
usado para colocar mandioca cozida na água do rio, tradição das 
mulheres Xikrin. 

Piudjô fabricando um warabaê.
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Kupip, esteira
O kupip é uma esteira feita de folhas de babaçu, sem a nervura. 
Na época de Lux todos sabiam fazer, mas o especialista era Piudjô. 
O kupip é diferente de outras esteiras mais simples, facilmente 
descartáveis, ele é feito para ser usado por bastante tempo. Faz 
parte do enxoval da criança, pois nunca se deixa as crianças no 
chão, na terra. Elas sempre ficam no kupip ou no colo. O kupip 
serve de assento para as mulheres durante a pintura coletiva, é 
nele que elas sentam com as crianças na praça, em frente de 
suas casas, à noite, na beira de um fogo. Durante o casamento 
o kupip ganha uma função cerimonial: cobre o casal durante o 
período de reclusão, quando permanecem deitados sob a estei-
ra por vários dias, saindo somente no final da tarde para tomar 
banho no rio e receber alimento de suas respectivas mães. 

A história de um casamento
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está na hora de levantar’. Daí ficamos fora, sentados. Quando 
foi mais tarde, aí vieram Kremai, Piudjô, Ikrure, Tep-Top, 
chegando os guerreiros mais velhos, Bep-Djô, preparando 
me-í para fazer o mẽkutop, preparando. E minha mãe já 
cortou o meu cabelo aqui na frente para eu fazer mẽkutop. 
Eu fiquei sentado. Quando foi onze horas, Ikrure já começa 
a fazer o mẽkutop em mim. Os mais velhos Robkrore, 
Topã, Kenpoti, Petxot, Akruantüro, Bemoti, Katendjô, 
sentaram, assim me cercando, e começaram a falar como era 
o casamento antigamente, como foi, para que é, começou 
explicando para eu não esquecer. E a tia da Bekwei-Karó já 
começou a fazer a pintura nela. A mulher é assim, só usa a 
pintura e coloca enfeite nela para dançar.  Quando foi duas 
horas o pessoal já começa a chegar no ngobe. Todo mundo 
vai chegando, até chegar todo mundo. Vê se tudo já está 
preparado para o mẽtoro. E eu fiquei esperando, esperando, 
até que o meu krobdjuo veio lá do ngobe, veio até a casa. 
Daí ele disse assim: ‘cadê ele?’ e eu respondi ‘estou aqui’. 
Aí o velho Bemoti disse assim: ‘isso aqui chama krobdjuo 
ia proro’. Ele vai indo e eu também vou. Eu vou junto com 
ele, isso que chama krobdjuo ia proro. Passamos lá no 
ngobe, todo mundo nos vendo. Nós não sentamos, fizemos 
assim que íamos sentar, mas levantamos de novo. Aí ele 
foi me deixar lá na casa. Quando ele foi me deixar na casa, 
começou o mẽtoro. Eu fiquei sentado e o velho Bemoti, 
meu avô, disse assim ‘agora não, kama ma, espera aí, ainda 
não’. Eu fiquei sentado olhando para todo mundo. Foram 
em fila para mẽtoro, dançando e cantando e depois de 
alguns minutos o Bemoti me falou assim: ‘agora vai’. Daí eu 
fui. Nós dançamos e depois da dança, a tio dela começou a 
distribuir tep, peixe, kaprã, jabuti, que é para todo mundo. 
As mulheres começaram a separar e o meu tio começou a 
levar para o ngobe para os homens. Aí todo mundo comeu. 
Tiraram o mẽkutop de mim. No outro dia cedo, todas as 
tias dela se pintaram e todos os meus tios foram pintados. 
Então foi assim que aconteceu. Foi assim que eu fiz o 
casamento. Participou a Funai e a professora Leila Amaral 
Lopes. O funcionário da Funai que fez o documento do 
meu casamento foi o Tibério Cunha, ele fez o documento e 
assinou como foi meu casamento, como se fosse casamento 
no civil. Muito obrigada Bel, essa é minha história que eu 
contei para ti, como foi que eu fiz casamento.”  Bemoti 

“Boa noite Bel, hoje é sexta feira, aqui em Marabá, outubro de 
2020. Meu nome é Bebkaturo, me chamam Bemotizinho. 
Eu vou contar um pouco da história do meu casamento, 
que chama na linguagem Xikrin kamro, com a Bekwei-
Karó.  Esse é o casamento que eu fiz com a Bekwei-Karó. 
Nome da minha mãe é Nhiok-Í e o nome do meu pai é 
Bep-Nhô. Nome do pai da Bekwei-Karó é Tamakuaré e da 
mãe é Bekwei-Í.  Então é o seguinte, construíram uma casa 
de palha atrás da casa de alvenaria do Tamakuaré. Depois 
que terminou de construir a casa de palha, no dia seguinte, 
de manhã cedo, a Bekwei-Karó foi deitar debaixo do kupip. 
Primeiro é a mulher que vai deitar. Era seis horas da manhã. 
Quando foi sete horas, todas as mulheres, uma vai chamando 
a outra, vão pegar água no rio para dar banho na noiva. 
Todas as mulheres foram buscar água, trouxeram perto da 
casa onde Bekwei-Karó estava deitada embaixo do kupip. 
Aí uma mulher foi lá dentro da casa e foi chamá-la. Não foi 
assim chamada pela boca. Só entra na casa e com a mão 
puxa o dedo do pé. É desse jeito que chama. Aí Bekwei-Karó 
levantou e foi lá fora. Todas as mulheres jogaram a água nela, 
deram um banho nela. Assim que termina de banhar, já vai 
deitar de novo e cobrir com o kupip de novo. Quando for 
meio dia, todas as mẽnire vão buscar água para dar banho 
nela de novo. E fizeram do mesmo jeito, só uma mulher que 
entra na casa para chamar, para ela sair, para darem banho 
nela. Depois de banhar, ela já vai deitar de novo. O dia todo. 
Quando for cinco horas da tarde, banha de novo e aí ela já 
pode passar um tempo fora, passar a noite na casa dela. Ela 
pode ficar assim fora, dar um tempo. Quando foi no outro dia, 
logo cedo, eu e ela já estávamos deitados embaixo do kupip. 
Aí de manhã cedo, sete horas, todas as mulheres vão buscar 
água no rio, de novo, para darem um banho nela e em mim. 
Ela vai primeiro. Banharam ela, ela voltou e deitou de novo. 
Eu estava deitado, aí foi me chamar, puxou o dedo do meu 
pé, quer dizer que está me chamando para banhar. Daí eu 
sai, fui lá fora e jogavam água em mim, me banhando. Agora 
todos os homens e mulheres vão pegar água no rio e banhar 
os noivos, três vezes ao dia. Depois de dois dias, meu tio e o 
tio dela já foram caçar kaprã, kukrut, angrore, caititu, porcão, 
para o final do casamento. Depois de cinco dias, quando foi 
seis horas, as mulheres foram no rio pegar água para banhar 
ela e eu de novo. Jogavam água nela primeiro e depois em 
mim. Daí o guerreiro disse ‘agora não vai deitar mais não, 
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O mẽkarõn
Os mẽkarõn são os espíritos dos mortos. É também imagem, 
foto, sombra. Aqui trata-se de algo totalmente diferente. É uma 
miniatura de máscara, um boneco para brincar. É para este fim 
que este tipo de objeto é usado. Lux nunca viu um ritual onde 
fosse usado, apenas como brincadeira na aldeia, encenação. Faz 
bagunça, critica, fala imitando vários seres, inclusive os kuben! 
São encenações humorísticas, transgressoras. Corria atrás das 
mulheres e das crianças para assustar, mas de brincadeira. 

“Kuprure encenando 
de como os kuben, 
os patrões brancos, 
tratavam os índios: 
‘índio tem que trabalhar, 
trabalha índio, se não 
trabalha não come’ 
dizia ele, imitando 
vozes de regionais. 
Todos os que assistiam 
morriam de rir, muitas 
vezes participavam, 
respondiam e 
comentavam.”  Lux Vidal

Máscara miniatura da coleção do MAE.
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Plumária 
Nos tempos antigos, os Xikrin viviam acima do teto do céu. Lá havia 
muita fartura, muita comida e muita caça. Certo dia, um guerreiro 
descobriu um buraco de tatu na mata e começou a cavar e cavar, 
querendo encontrá-lo. No outro dia, continuou cavando e quando 
avistou o tatu-gigante, cavou com mais vontade, até que furou a abó-
boda celeste. O tatu despencou. O velho guerreiro viu a terra de cima, 
viu campos imensos com grandes rios e pequenas florestas de buriti. 
Voltou para a aldeia, contou para todos que tinha cavado um buraco 
no céu e descreveu a terra. Todos se juntaram e quiseram descer. 
Desceram por uma corda, presa a um pau. Primeiro os mais jovens, 
depois as mulheres com seus filhos e, por fim, os mais velhos. Ao 
chegarem na terra, um menino cortou a corda. Dizem que alguns 
tiveram medo de descer e ficaram lá em cima. De noite é possível ver 
as fogueiras dos que ficaram, são as estrelas. 

Portanto, os Xikrin vieram do céu, do leste, koikwa krai, lugar da luz 
eterna. No mito “Okti” Kukrut-Kako viu, na roça, sua avó ser agarrada 
e levada pelo gavião-real, ok kaikrikti, e correu para a aldeia a fim de 
avisar os homens do ocorrido. Os homens, então, o transformaram, 
juntamente com seu irmão Kukrut-Uíre, em gigantes, tendo assim 
condições de matar o gavião. Para isto é construído o kae, ninho de 
gavião-real. Os heróis conseguem atrair o gavião imitando seu gri-
to e estrategicamente vencem–no pelo cansaço. Ao matarem o ga-
vião-real os heróis criam com suas penas grandes as aves grandes e 
com as penugens, as aves pequenas. Kukrut-Kako coloca uma pena 
no cabelo criando assim os nekrei, riquezas Xikrin. Antes não tinha 
nekrei. No mito do gavião-real aparece a criação das aves e o con-
sequente aparecimento dos artefatos plumários, elementos centrais 
na cultura Xikrin, pois os artefatos plumários marcam um momento 
em que os Xikrin ficam mais perto de sua origem, o céu, distancian-
do-se do mundo subterrâneo, o mundo dos Kuben-Kamrik.

Okti 
Kukrut-Uíre e Kukrut-Kako eram dois meninos de mais ou me-
nos dez anos. O ngêtwa, avô, estava fazendo flechas; a kwatui, 
avó chamou os meninos para ir tirar palmito. Os dois meninos 
foram com ela.

A velha estava cortando palmito debaixo do Gavião Grande. O 
Gavião já vinha trazendo um homem que tinha pego quando 
estava caçando. Quando pôs o homem no ninho, ele avistou a 
velha cortando palmito. Aí o Gavião desceu para pegá-la. Os me-
ninos estavam brincando no capim. O Gavião desceu, pegou a 
velha, subiu e botou no ninho.

Os meninos ficaram chorando: “E agora?” Os meninos quebra-
ram palha, botaram nas costas e foram embora. Chegaram cho-
rando onde o avô estava fazendo as flechas. Ele perguntou: “Cadê 
a avó?” Eles disseram: “O Gavião pegou ela”.

O avô disse: “Eu vou matar o Gavião”. Mas não matou não, só foi 
olhar. O Gavião estava num pau de jatobá; o avô só olhou e voltou 
chorando. O Gavião estava comendo a velha.

Aí ele ficou pensando, à noite, o que iria fazer com o Gavião.

No outro dia ele foi procurar um poção grande. Quando ele 
achou, levou os dois meninos para botar na água, levou batata de 
comer para eles, eram meninos pequenos. No outro dia levou de 
comer de novo, muita batata, beiju, banana, inhame. Comeram 
até ficar grandes.

Aí, quando foi vinte dias, ele perguntou onde estava o pé e lhes 
fez levantar o pé, que estava no meio do poção. Aí ele os dei-
xou porque não servia ainda. Quando com quarenta dias, ele 
foi de novo para ver onde estava o pé, e o pé estava saindo do 
outro lado.

Com cinquenta dias o pé já estava do outro lado seco, na outra 
margem, bem para cima. Peixes andavam por cima deles, co-
bra, poraquê, jacaré. Todo bicho andava por cima deles, e eles 
ficavam quietos, não se mexiam. O peixe pensava que era pau. 
Quando o avô viu que os pés estavam do outro lado, no seco, ele 
foi buscar todo mundo, foi avisar. 
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Ele fez kô, borduna, noi, lança comprida, õ-i, buzina pequena 
de taboca, para Gavião descer. 

Aí todo mundo foi, de manhã cedo, levar urucum, coco, talha 
de coco para tirar o melado de peixe; chegaram lá, cortaram 
palha, forraram o chão, e os dois irmãos levantaram, subiram 
para o seco. Aí, com talhas de palmeira, tiraram a sujeira deles 
e o melado de peixe de cima do corpo e depois passaram 
urucum. Eles foram ao ngobe na aldeia.

De noite o avô fez um kaê, abrigo de palha, para ma-
tar o Gavião.

Às cinco horas da manhã, os dois irmãos entraram e espe-
raram o dia abrir. Ninguém foi com eles. Quando às dez da 
manhã, o Kukrut-Kako saiu e chamou: bxch! bxch!

Quando o Gavião vinha descendo, ele entrou no kaê. O Ga-
vião desceu e bateu no chão, procurando aonde é que tinha 
gente, depois subiu e quando estava lá em cima ele chamou 
de novo. O Gavião desceu, o Kukrut-Uíre saiu e chamou de 
cima, isto várias vezes. Quando o Gavião cansou, botou a lín-
gua para fora e ficou com as asas abertas. Os dois irmãos fica-
ram com medo de matar.

O Gavião subiu de novo, depois desceu e desta vez eles mata-
ram com a lança, mataram com a borduna, tiraram a penu-
gem e puseram na cabeça como enfeite e ficaram cantando.

Chegaram lá para contar ao velho. Todo mundo então foi cor-
tar o Gavião miúdo, miudinho.

No mato, tiraram uma pena e saiu um gavião, uma pena me-
nor, saiu um urubu, outra pena uma arara.

Fizeram todos os bichos de asas.
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“Naquele tempo 
não come mutum, 
não come jacu, 
não come 
aves.”  Karangré

Trecho do caderno de campo de Lux Vidal
12 de junho de 1972

Durante o almoço, Bep-Djare diz que levou o moko cheio 
de cartuchos para matar arara e só matou uma. Eu lhe 
disse: “Cuidado com os cartuchos, que cartucho é para co-
mer”. Ele me respondeu: “Nada, arara é para enfeite, quan-
do nós mata para enfeite, a comida não interessa não”.

Os Xikrin não comiam as aves, pois elas fornecem penas, ma-
téria-prima importante para a fabricação dos nekrei, riquezas 
Xikrin. Os nekrei referem-se às aves: os enfeites, colares, braça-
deiras, cocares, cintos e chocalhos são riquezas se possuírem pe-
nas de aves que estão nessa categoria. Todos os nekrei são ku-
krodjo, ou seja, têm um dono, mas nem todos os kukrodjo são 
nekrei. Atualmente, nekrei também significa “presente”, riquezas 
adquiridas dos kuben, os não-indígenas, porém, neste caso, não 
são de origem Xikrin.

Piudjô elaborando um krokoktire 
para sua tabdjuo, na festa de 
nominação feminina Nhiok. 
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“Este é um lindo cocar, 
usado pelas meninas 
Nhiok na festa de sua 
nominação. É simples 
e muito ‘elegante’, com 
contraste de duas cores, 
branco e azul. Este aqui 
eu vi sendo montado 
por Bemoti para a festa 
de nominação de sua 
filha Nhiok.”  Lux Vidal

Ornamentação do corpo 
Adaptado de Lux Vidal (1983)

A ornamentação do corpo é uma das características mais origi-
nais da cultura mẽbengôkre. As duas formas mais expressivas 
de produção artística entre os Xikrin são a pintura corporal, ativi-
dade exclusivamente das mulheres, e a confecção de ornamen-
tos de plumária, tarefa que cabe aos homens. A pintura corporal 
é uma atividade cotidiana, executada nas casas, o domínio das 
mulheres; a plumária, por sua vez, está ligada à vida ritual e é 
executada no ngobe, casa dos homens. 

A plumária é extremamente variada; além dos grandes cocares, 
testeiras e diademas, usam as penas na confecção de braçadei-
ras, pulseiras, bandoleiras, ornamentos dorsais e flechas. Colam 
também penugem de diversas cores em buzinas, maracás e no 
próprio corpo. O uso de penugem branca de urubu-rei colada no 
cabelo é um adorno típico. 

Nas suas caçadas e andanças cotidianas pela floresta, os homens 
procuram as aves, cuja penas, adequadamente escolhidas e se-
paradas, são amarradas com cordões de fibra e guardadas em 
seguida em um estojo de bambu, que sempre carregam, o po-
tikpú. Na ocasião da confecção de qualquer ornamento o artesão 
possui à sua disposição uma grande variedade de matéria-prima, 
cada tipo de pena se adequando ao objeto a ser confeccionado. 

A plumária é usada essencialmente durante os grandes rituais 
de nominação e iniciação masculina, no casamento na esteira e 
na paramentação do morto durante os ritos funerários. De um 
modo geral os enfeites de pena se relacionam com a vida ceri-
monial em oposição ao cotidiano, quando prevalece a pintura 
corporal como único adorno corporal. 

O grande diadema krokrokti  representa principalmente a for-
ma circular de uma aldeia onde as penas azuis, centrais, repre-
sentam a praça, o lugar dos homens e dos rituais, a fileira de pe-
nas vermelhas, a periferia, as casas, o mundo das mulheres e as 
penugens brancas, amarradas nas pontas, a floresta, fechando 
assim o mundo o mundo dos Xikrin, que durante milênios se 
adaptou, viveu no coração da floresta amazônica, criando suas 
próprias formas de expressão artística, sempre as mesmas, po-
rém sempre renovadas. 

Nekrei ma no kadja, feito com penas 
da cauda do japu, peyoti-amu, usado 
nos rituais de nominação. 
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Kruapu
O kruapu é uma testeira ou diadema rígido, fabricado com pe-
daços de bambu cortados em tamanhos iguais e recoberto um a 
um, com fios de algodão da cor preta no centro e cru no entorno. 
Neles são enfincadas penas pretas de tucano e penas amarelas 
de japu. Nas extremidades e no centro, penas vermelhas de ara-
ra. O kruapu, com a exatidão simétrica imprescindível e muito 
valorizada pelos Xikrin, é utilizado pelos homens em importan-
tes festas de nominação. 

Akruantüro montando, no 
atukbe, um kruapu, com kadjot 
que Lux comprava na 25 de 
março, em São Paulo. 

“Kruapu é pra nossa 
cultura, festa de Nhiok, 
para isso que a gente 
usa kruapu.”  Onkrai

“Rapaz, esse kruapu é mẽ kuni kukrodjo, 
todo mundo usa. Se ele botou, assim, uma 
pena preta no meio vai ser kukrodjo. Mas 
assim não tem kukrodjo.”  Onkrai
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Kenpoti usando adorno de 
pena branca, seu kukrodjo. Esse 
adorno também era kukrodjo 
de Bemoti, que o transmitiu para 
seu neto Bemotizinho. 

“Kukrodjo é... significa que a 
pessoa é dona de um artesanato, 
que não pode ser passado pra 
outra pessoa. Só ele ou ela que é 
dono daquele artesanato pode 
usar. Ninguém pode adaptar, 
fazer. Tipo esse aqui: eu não 
posso chegar e ver que eu gostei, 
que eu posso fazer. É dele. 
Isso é kukrodjo dele. Alguns 
artesanatos são pra todos, 
mas alguns são específicos 
pra pessoa que é o dono. Mẽ 
kuni kukrodjo  quer dizer 
‘todos’.”  Kaiore

“Agora eu tenho kukrodjo, 
que é aquele cocar da pena 
de papagaio, aí eu passei pra 
minha filha, agora é dela, eu não 
tô usando mais não. Kukrodjo 
dela. Quando eu for dar pro meu 
neto, aí já pego as coisas que 
tão usando, eu vou lá, na casa 
do guerreiro, eu vou apresentar, 
eu vou falar que nenhum deles 
pode usar sem pedir, se não eu 
vou lá e pego na cabeça deles. É 
assim que meu avô fala.”  Onkrai

Faz parte dos preparativos para as festas confeccionar novos or-
namentos, mas também arrumar os antigos, trocar penas estra-
gadas, lavar alguns e pendurá-los para secarem no sol e, assim, 
ficarem limpos e vistosos. Alguns ornamentos ficam expostos no 
sol, na frente ou no teto da casa do detentor mais velho do ador-
no, mostrando a todos os seus privilégios, kukrodjo.  

“Quando está chegando a hora 
da festa, nós colocamos os 
artesanatos no arame, no sol, 
para esquentar.”  Onkrai
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Mẽ-kukrodjo-tum 
o conhecimento dos antigos

Movidos pelo desejo de conhecerem mais da sua própria 
história e fortalecerem sua cultura, os Xikrin do Cateté, no ano 
de 2019, procuraram as antropólogas Lux Vidal e Isabelle Vidal 
Giannini, que têm um longo histórico de trabalho com esse 
povo. O acervo Lux Vidal, mantido pela Universidade de São 
Paulo, guarda uma rica coleção de imagens, sons e objetos da 
cultura Xikrin. Este filme é resultado desse processo e, além 
de mostrar essa jornada dos Xikrin em busca de sua cultura 
antiga, é também uma imersão audiovisual em seu universo, 
sua cosmogonia, seus mitos, ritos e sua rica sociabilidade.. 
 
Escaneie o código ao lado para assistir ao vídeo-documentário.
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