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Os Bakairí: Economia e Cosmologia 

Edir Pina de Barros 
Depto. de Antropologia da UFMT 

RESUMO: Neste artigo sobre os Bakairí (Karíb ), buscou-se descrever e 
interpretár suas formas de percepção e exploração do espaço, seus ritmos 
sazonais, a partir de seu discurso cosmológico, das associações que eles 
estabelecem entre ritos pancomunitáríos, mortos, estações do ano e o ci
clo de uma substância vital denominada ekuru, presente em todos os se
res vivos, animados e inanimados. Tal substância permeia as suas refe
rências espaço-temporais, os seus sistemas de classificação, as interações 
que estabelecem entre si e com os principais componentes do seu meio am
biente. 

PALAVRAS-CHAVE: Bakairí, Karíb, economia, cosmologia e etnoeco
logia. 

Biblioteca Digital Curt Nimuendajú - Coleção Nicolai
www.etnolinguistica.org



• 

Eom PINA DE B ARROS. O s B AKAIRí : E coNOMIA E C osMOLOGIA 

"A dialética do tempo e do espaço acompanha o pensamento humano 
em todos os seus lances. Cada religião, cada civilização lhe dá 

uma significação pé;lrticular. Da sensação primária de uma oposição 
entre o movente e o imóvel, elevamo-nos às grandes polaridades 

do evento e do ser, do provisório e da eternidade" 
(Neher, 1975:177) 

Os Bakairí, povo de língua Karíb que se autodenomina Kura, somam 
cerca de seiscentos indivíduos, dos quais 572 vivem na região do cerra
do norte mato-grossense, ao sudoeste do Alto Xingu, em duas áreas in
dígenas denominadas Santana (35.471,7443 ha) e Bakairí (61 .405,4605 
ha) . Mais especificamente, a primeira localiza-se no município de No
bres, nas cabeceiras do rio Arinos; a segunda, às margens do Paranatinga, 
no município que empresta deste rio o seu nome. Os rios Arinos e Para
natinga (conhecido mais abaixo por Telles Pires) são formadores do 
Juruena-Tapajós. A distância que separa essas áreas é de cerca de cem 
quilômetros lineares e próximo a ambas encontram-se as cabeceiras do 
rio Cuiabá. Cobertas por uma vegetação de cerrado, ricamente varia
da, que predomina em 85% de sua extensão, em Santana e Bakairí as 
matas vicejam apenas às margens dos rios e riachos que as cortam ou 
delimitam. 

Em Santana moram 155 pessoas, distribuídas em quatro grupos 
locais: Iamârâry [Rio Novo], Macaco, Quilombo e Tapera. Na área 
Bakairí, os 417 habitantes encontram-se dispersos em sete unidades 

" da mesma ordem: Aturua, Kaiahoalo, Painkun, Painkun Atuby, 
Paxola, Sawâpa e Pakuera. Estas unidades foram constituídas entre 
os anos de 1982 e 1986, a partir de um processo de múltiplas fissões 
ocorridas no único aldeamento até então existente, implantado pelo , 
Serviço de Proteção aos Indios, em 1942. O acesso desigual aos bens 
- introduzidos por meio dos Projetos de Desenvolvimento Comuni
tário, financiados com recursos advindos do Polonoroeste (caminhões, 
tratores, implementas agrícolas, entre outros), a partir de 1980 - con-
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Áreas Indígenas Bakairí 
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correu para o acionamento da tendência estrutural da sociedade Bakairí 
à fissão. Em Santana, tais projetos não resultaram em cisões, e os qua
tro grupos locais já existiam antes deles. 

O processo de constituição de um grupo local se dá, via de regra, a 
partir de um grupo de irmãos germanos, ou de dois, que estabelecem 
entre si intercâmbio de mulheres, sendo liderado por aquele que con
seguiu catalizar forças políticas para tanto, inclusive as oriundas do 
campo das relações interétnicas. 

Cada grupo local - que domina um território específico - é forma
do por um número variável de grupos domésticos, constituídos, na sua 
maioria, por famílias elementares. Os chefes desses grupos são, em 
última análise, os esteios que sustentam a ordem política e a jurídica, 
cabendo ao líder - pyma - mediar as relações mantendo o delicado 
equilíbrio entre eles, coordenando as atividades que são 'de interesse 
comum, representando o grupo ante outras unidades da mesma ordem 
e, externamente, no mundo dos karaíwa [não-indígenas]. 

A família elementar é o sujeito coletivo de direitos e deveres, con
tendo em si um forte princípio de autonomia, ainda quase não irrestrita. 
Ela pode romper com as alianças estabelecidas e ir residir em outro 
grupo local onde tenha parentes primários, seja do lado materno ou 
paterno, de qualquer um dos cônjuges. A filiação a um grupo local não 
é, portanto, imutável. Ela é, como designou Robin Fox ( 1967), "prag
maticamente restrita", ou seja, quando se vive em um determinado gru
po local, exerce-se o direito à terra e aos recursos econômicos e simbó
licos. Mas isso não fecha a possibilidade de se vir a residir em qualquer 
um dos outros grupos locais onde os direitos permanecem latentes, 
ainda que sujeitos a negociações. Os homens recém-casados praticam 
a uxorilocalidade temporária - com exceção dos filhos primogênitos 
de líderes-, cujo fim é sinalizado pelo nascimento do primeiro filho, 
quando a família elementar constituída pode escolher onde residir, se 
com os parentes do esposo ou com os da esposa. 1 

Em termos sincrônicos, os componentes de um dado grupo local são 
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identificados e se identificam como aliados, parentes e vizinhos que 
compartilham o cotidiano e um território, fonte de identidade e de 
alteridade. Em termos diacrônicos, a sociedade Bakairí se assemelha 
a um caleidoscópio em movimento, pois, dependendo das relações 
entre os seus membros no tempo, os grupos se formam, se desfazem 
e se refazem, dispersando-se no espaço. 

Os caminhos que interligam os diversos grupos locais -na área indí
gena Bakairí em tão pouco tempo sulcados - denunciam, por si só, que 
eles não constituem unidades isoladas, dobradas sobre si mesmas. 

Todavia, é no interior do território dominado por cada grupo local 
que a vida cotidiana de seus membros decorre. Vida essencialmente 
ribeirinha que, embora não desconheça o cerrado, pouco o explora e 
valoriza. Não fossem as ervas medicinais, alguma caça, algo para se 
coletar, as problemáticas lavouras mecanizadas e, sobretudo, o gado, 
somente os caminhos e atalhos que dão acesso aos parentes e amigos 
que vivem ehi outras localidades seriam percorridos. Estes caminhos 
são mais ánimados no tempo da seca, estação em que se concentram 
as atividades rituais, formadas por um complexo denominado kado, 
de natureza sagrada e pancomunitária- as "festas de santo" e os tor
neios de futebol, que promovem movimentos de convergência entre 
os dispersos Bakairí, favorecendo os encontros e as trocas. 

" E para a vida cotidiana, ritmada pelas estações do ano, que se volta 
este artigo,2 que deposita especial atenção na produção e obtenção de 
alimentos. 

Contudo, o entendimento dos ritmos sazonais, das formas de percep
ção e exploração do espaço e de sua ética alimentar não poderia prescin
dir de uma abordagem das principais coordenadas culturais que orientam 
as relações que estabelecem entre si e com os principais componentes do 
meio ambiente. Coordenadas articuladas a princípios cosmológicos, que 
se manifestam até mesmo nas atividades mais comezinhas da vida co
tidiana. Para qualquer domínio da vida social e material Bakairí sobre o 
qual se debruce em busca de entendimento, o discurso cosmológico se 
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impõe com tal vigor que denuncia a sua relevância para a compreensão 
do universo especificamente Bakairí, de sua forma de ser e estar no mun
do, orientada por uma ética singular e que lhe é própria. 

O pensamento cosmológico, como colocou Suzanne Lallemand, age 
por processos de disjunções e associações complementares nos quais 
se fundam classificações que mediatizam a apreensão do mundo. Esse 
processo de isolar unidades para depois proceder a retotalizações 
complexas realiza-se 

[ ... ] segundo idéias-força muitas vezes difíceis de se identificar, mas 
sua intervenção garante a espeficidade da ordem conseguida e a origi
nalidade de cada cosmologia em relação à dos povos vizinhos. 
[Lallemand, 1978:37] 

Ao tratar de tão complexo domínio, tenho em pauta apenas a identi-
1 

ficação das principais "idéias-força" do pensamento cosmológico des-
se povo, as quais perpassam os diversos domínios da vida em socieda
de, as coordenadas espaço-temporais e seus sistemas de classificação. 

Espaço e tempo: o cosmos em movimento 

A terra [onrom], patamar dos humanos que os Bakairí compartilham 
com outros seres vivos animados e inanimados, é por eles pensada 
como integrante de uma unidade mais ampla: o cosmos. Concebido 
em vários patamares que se encontram na linha do horizonte, ele con
forma uma unidade que se realiza por meio de interferências dialéti-,, 
cas e interações entre esses patamares e os seres que neles habitam. E 
este o substrato dos sistemas de pensamento Bakairí, que se fundam 
em um modelo lógico da multiplicidade na unidade. 3 

O cosmos tal como ele é hoje pensado e vivido resultou de uma série 
de transformações, empreendidas por K wamóty e seus netos gêmeos 
e machos, Xixi e Nunâ, sobre uma realidade preexistente, tornando, 
assim, o cosmos coerente e habitável. 
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Segundo o pensar Bakairi, existem no cosmos duas terras, uma côncova 
e outra convexa, de tal forma que uma seria o molde negativo da outra, 
cada qual com seus rios e águas subterrâneas. Idênticas e superpostas 
porém complementares, elas conformam, no seu conjunto, uma unidade: 
o universo. Contendo as águas subterrâneas da terra de cima existe, se
gundo eles, um tipo de redoma, à semelhança de um imenso guarda-chu
va, cujas bordas são mantidas presas às extremidades desta terra por imen
sos sapos míticos. Dizem que, se um dia um desses sapos soltar a parte 
que segura, esta terra será inundada e todos morrerão. Entre essa redoma 
e esta terra em que vivemos, fica o ar necessário à vida. 

O sol e a lua, onde foram residir, respectivamente, Xixi e Nunâ, 
emprestando seus nomes a esses astros, movimentam-se de tal forma 
que, quando nesta terra, patamar da humanidade, é dia, na outra é noite, 

• e vice-versa. 
As diversas camadas do cosmos são interligadas por caminhos invisí

veis que, dentre os humanos, somente os xamãs podem ver e percorrer. 
As águas "'subterrâneas da outra terra - espaço que designamos céu -
são cortadas por um forte canal correntoso, denominado Iahuene, a 
Via-Láctea, onde vivem animais sobrenaturais: onori [socó, pássaro 
que se alimenta de peixes], âgudo [sucuri], xupy [pato selvagem], saro 
[ariranha], pâji [abelha], mae [anta] e udodo - Ikuimâny 4 

-, cujos 
olhos são as estrelas guias do Cruzeiro do Sul. Iahuene, segundo afir
mam, encontra-se com as águas desta terra no Kutza, um tipo de la
goa encantada que fica no Alto Xingu. 

Segundo os mitos de origem, outrora essas duas t~rras ficavam mais 
próximas uma da outra e eram interligadas por um tipo de escada 
[âwensaudo] que K wamóty teria deixado para que os Bakairí pudes
sem transitar entre as duas. Eles viviam na plenitude, desconhecendo 
os flagelos próprios da humanidade e a morte. Suas ferramentas eram 
encantadas, possuíam energia própria e bastava deixá-las na mata, por 
exemplo, que elas trabalhavam sozinhas, provendo-lhes de alimentos. 
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A "redoma" colocada por Kwamóty para conter as águas 
que caíram abundantemente sobre a terra em que os Bakairí 
primordiais viviam. Observe que nela estão representados 

os sapos míticos, que a mantém em seu devido lugar. 

-·-"e) 

o 

Os Bakairí, todavia, incorreram em erros, pois passaram a fazer 
"fuxicos" entre si e entre as duas terras, o que resultou em cismas e 
rupturas no interior da sociedade em formação. Agastado com tão 
grande desafeto, K wamóty cortou a escada que as interligava, ocasio
nando um desequilíbrio cósmico que desencadeou um cataclismo: as 
águas subterrâneas da terra de cima se avolumaram, caindo abundan-
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temente sobre a outra em que viviam, matando praticamente todos os 
Bakairí. As duas terras distanciaram-se mais. 5 Com o desequilíbrio, o 
sol e a lua se encontraram, resultando disso trevas, frio e escuridão. 

Compadecido com tanto sofrimento, K wamóty controlou o caos 
colocando a referida redoma para conter as águas subterrâneas da terra 
de cima. Xixi e Nunâ voltaram a circular novamente, ofertando às duas 
terras, de forma alternada, o dia e a noite. O eclipse do sol é tido pe
los Bakairí como prenúncio de novos cataclismos, de retorno ao tem
po da escuridão, ao caos. 

Irado com tanto desatino, Kwamóty abandonou os Bakairí à pró
pria sorte, retirando os poderes especiais de suas ferramentas e tor
nando-os meros mortais. Assim, a geração que proliferou a partir do 
casamento entre dois pares de irmãos que se salvaram em uma canoa 
de jatobá passou a conhecer a dor, o pranto, a dura labuta pela sobre
vivência. Eles tornaram-se, por fim, humanos. 

, 
E com o advento da morte que se define a estrutura do universo, 

pois a terra em que eles viviam não aceitou que se enterrassem nela 
os seus mortos. Por essa razão, Kwamóty, num derradeiro gesto, in
verte a posição das duas terras, resolvendo assim esse impasse. Diz
se que é por isso que existem pegadas desse ser mítico na região do 
Sawâpa, pois esta terra, ora patamar da humanidade, fora antes seu 
domínio e sua morada.6 

Com a morte entra em circulação a mais temida de todas as forças 
do cosmos Bakairí: os iamyra [iamy =escuro; ra =partícula que in
dica a direção para onde se vai; "que vai para o escuro"], sobrenatu
rais que são liberados dos corpos de seus mortos e que são invisíveis 
aos olhos dos não-iniciados ao xamanismo. Dizem os xamãs que eles 
são como os humanos e que "catingam". 

Cada pessoa que morre libera dois iamyra, um que sai pelo olho direi
to e vai residir na outra terra; outro que sai pelo olho esquerdo e vai habi
tar as profundas e escuras águas dos rios desta terra, patamar da humani
dade, se vencidos todos os obstáculos que percorrem para tanto. 
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Dizem os Bakairí que os iamyra sentem fome e sede, assim como 
saudades dos "parentes", dos lugares onde viveram e trabalharam, aos 
quais tendem a se apegar. Eles transgridem as fronteiras, fazendo-se 
presentes nos espaços de vida Bakairí, fundamentalmente à noite, que 
é seu domínio, pois não suportam a luz solar. O contato com esses so
brenaturais é tido como fonte de doenças, de desequilíbrios emocio
nais e de morte eminente. Os Bakairí não pronunciam os nomes de seus 
parentes consangüíneos mortos até que eles sejam, observado um pe
ríodo de tempo, recolocados em circulação. Pronunciar seus nomes 
significa evocá-los, o que deve ser evitado, assim como lembranças e 
qualquer tipo de apego aos mortos. Os Bakairí devem também evitar 
os locais escuros e sombrios, os espaços não domesticados e, à noite, 
sobretudo, permanecer em suas casas ou abrigos. 

Se o dia surpreende os sobrenaturais nesta terra, eles se refugiam 
nos corpos dos animais, desde os mais pequenos, como o sapo e o mor
cego, até os de maior porte, aumentando os perigos sobrenaturais que 
povoam os espaços de vida Bakairí. 

Os movimentos e as atividades (desde as mais aparentemente insig
nificantes até as de maior envergadura, como a caça, a pesca e o pre
paro da terra para o plantio) são realizados levando em consideração 
a possibilidade de suas presenças. Cuidados especiais devem ser to
mados, mesmo nos espaços mais domesticados como a casa. Um copo 
d'água que dormiu destampado, por exemplo, não deve ser jamais 
ingerido, pois pode ter se transformado em "resto de iamyra" - que 
dele se serviu para matar a sua sede. Mesmo esse contato indireto é o 
suficiente para pôr em risco a saúde, quando não a vida, da pessoa. 

Os iamyra que vivem nas profundas águas dos rios desta terra detêm 
o poder de controlar os sobrenaturais que tutelam espécies de peixes, de 
animais aquáticos, de aves ribeirinhas, interferindo no acesso a essas fon
tes de proteínas. Já os iamyra que vivem na outra terra detêm, segundo 
afirmam, o poder de controlar os ciclos naturais e a ordem do cosmos. 
São eles que presidem o ciclo das estações do ano e, por meio dele, a vida. 
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Os infortúnios que afligem os indivíduos são, em parte, explicados 
pelo contato com os iamyra. Porém aqueles que atingem a coletivi
dade resultam da ira dos iamyra que vivem na outra terra, provocada 
pela não-observação das relações estabelecidas com o meio ambien
te. As manifestações dessa ira - desequilíbrio nas estações do ano, 
escassez de alimentos, incidência de doenças (epidemias), entre outras 
- enunciam a possibilidade de caos. Estes iamyra são, portanto, hie
rarquicamente superiores aos subaquáticos e aos demais sobrenaturais. 

Os Bakairí distinguem duas estações do ano: kopâme, o "tempo das 
águas", que se inicia em meados de setembro e vai se findando em mea
dos de abril, e âdâpygume, o "tempo da seca", que cobre o período que 
vai de meados de abril a meados de setembro. Entre essas duas cate-

I 
As estações do ano 
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âdâpy
.gume ,' 
1pery .' 
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gorias há duas subcategorias, denominadas kopâme ipery e âdâpygume 
ipery, respectivarnente o "pé das águas" e o "pé da seca". 

Kopâme ipery é o período que vai de meados de setembro a mea
dos de outubro e, como a própria expressão denota, é o tempo em que 
as primeiras chuvas começam a cair regularmente, anunciando o fim 
da seca; âdâpygume ipery corresponde ao período que vai de mea
dos de abril a meados de maio, marcado por chuvas raras, intercala
das por largos períodos de sol. Não só as estações do ano condicionam 
os movimentos dos Bakairí no tempo e no espaço, mas também os 
ciclos do sol e da lua. 

Segundo os mitos de origem, Xixi foí quem, após tomar o sol do 
urubu-rei, mítico e bicéfalo, o posicionou no firmamento e estabele
ceu a sua trajetória, após inúmeras experiências, até que o dia fosse 
compatível com a quantidade de alimentos. A lua segue-lhe o curso, 
marcando as horas de imobilidade dos vivos, de repouso. 

As posições do sol, assim como as da lua, além de constituírem 
importantes referenciais para a orientação no espaço, são fontes de 
marcação de tempo. Xixi egaseho é o "lugar onde o sol nasce" e Xixi 
ihugueho, o "lugar onde o sol cai". O dia- peto oday - é subdividi
do em várias categorias, dentre elas emedyly, o alvorecer; kwotatay, 
o sol a pino, meio-dia; kogoneka, a tarde. Já a noite - kopâe -, horas 
mortas e dos mortos (é interessante notar que kopâ =chuva), é sub
dividida em kwetâji [meia-noite], pealâ [madrugada], entre outras. 

Assim eles estabelecem as seguintes relações: 

PETOODAY " KOPAE 
Dia Noite 
Sol Lua 

Vida/vivos Morte/mortos 
"Nós" "Outros" 
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A concepção de um mesmo sol que se faz presente, de forma alter
. nada, nas duas terras, sugere uma oposição global, porém complemen
tar, entre o mundo dos humanos e o dos iamyra. 

Já com relação às estações do ano, outras correlações são feitas. 
Tempo da seca é tempo de fartura, tempo de alegria, tempo de kado, 
tempo de "festas de santo", tempo de preparar roças. Tempo de chuva 
é tempo de escassez, de tristeza, porque marcado pela dispersão que 
impera soberana, dificultando os encontros, as trocas, os casamentos. 

Tempo e espaço, por sua vez, se relacionam por meio do ciclo de 
uma substância vital denominada ekuru, tal como entre os Arara do 
Iriri/Pará (Teixeira Pinto, 1989), povo de língua igualmente Karíb. 

A relação com a vida, com o cosmos, é pensada e vivida por inter
médio do circuito dessa substância vital que passa pelo homem, pelos 
Bakairí, portanto. Circuito cujo equilíbrio depende dos ritmos das 
estações do ano, presididas pelos iamyra que vivem na outra terra. 

A substância vital ekuru está presente em todos os seres vivos, ina
nimados e animados, e é por estes obtida pelos alimentos, fazendo-se 
presente no sangue, garantindo-lhe a sua fluidez e vitalidade, sem con
tudo com ele se misturar. Sem ekuru, o sangue -yunu- coagula, so
brevindo a morte. Processada pelos diversos órgãos do corpo, ela é 
eliminada, cotidianamente, pelos líquidos, resíduos, secreções e excre
mentos corporais. Assim ela se faz presente na lágrima [ enoguru], no 
suor [ikubizely], na saliva [edaku], no sêmen [tâjikuru], na urina 
[tâjiku], no leite materno [tâjiwary ekuru], entre outros. Ela se faz 
presente no sangue dos animais e nas fontes máximas de poluição e 
perigo: o sangue da menarca e o do puerpério. 

Toda ekuru eliminada pelos seres vivos animados em contato com 
a terra é reprocessada pelos vegetais que a contêm em qualidades e 
quantidades diferentes, o que detennina a sua utilização para fins medi
cinais, alimentares, estéticos (pinturas corporais) e outros. Na sua 
forma livre e pura, somente os vegetais a contêm. 
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Dentre todos os alimentos consumidos, a mandioca e o milho são 
as fontes de ekuru por excelência. Desses produtos os Bakairí fazem 
as chichas [pogo] - ekuru concentrada-, que ingerem cotidianamente 
e que, nos rituais, são ofertadas aos iamyra. Essas oferendas são de
nominadas tâpe. 

Os Bakairí afirmam, todavia, que todos os vegetais a contêm, pois 
sem tal substância fenecem. A questão é que eles a possuem em quan
tidades e qualidade diferenciadas, razão pela qual alguns a eliminam . 
em forma líquida quando quebrados e cortados. Outros são tão po
bres de ekuru que isso se torna impossível, como por exemplo poji, 
o capim que viça nos campos de cerrado da área, que sustenta o gado, 
apesar de seu grande porte. Dada a pequena quantidade de ekuru, o 
gado tem que comer o dia inteiro e ainda ruminar para poder obter tal 
substância em quantidade suficiente. Outros, como o timbó [sewyn 
ekuru] ou o milho verde [anji ekuru], possuemekuru em quantida
des maiores, sendo que esta é eliminada em forma líquida quando se 
penetram os grãos com algo cortante como a unha. 

Assim sendo, no que diz respeito a esse aspecto, o pensamento 
Bakairí diverge do dos Arara do Iriri. Segundo registros feitos por 
Márnio Teixeira Pinto, tal substância existiria somente em alguns ve
getais, não se fazendo presente, inclusive, em "inúmeras espécies de 
árvores de grande porte" (1989:91). Mas, tal como esses Arara, os 
Bakairí afirmam que aekuru na forma pura, não possuída, existe so
mente nos vegetais. 

A reciclagem dessa substância pelos vegetais é ritmada pelas esta
ções do ano, em uma relação direta com a umidade do solo, sendo mais 
rápida no "tempo das águas" [kopâme] e mais lenta na estação seca 
[âdâpygume]. 

No intervalo que vai do contato com a terra ao reprocessamento, toda 
ekuru que é eliminada pelos seres vivos animados, dentre eles os hu
manos, permanece na sua forma possuída, portando consigo as proprie-
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dades daquele que a expeliu, sua energia vital. No caso dos humanos, 
das unhas e cabelos cortados, das fezes, do cuspe de uma pessoa que 
venha a falecer, durante esse intervalo de tempo, como dizem, "levan
tam kadopy", que são semelhantes a ela porém sobrenaturais, poden
do ser vistos pelos não-iniciados no xamanismo. São - recorrendo a uma 
explicação que eles me deram- como "fotografias do morto em movi
mento", o que os "karaíwa chamam de assombração". 

Infestações de kadopy e de iamyra poluem o espaço, tornando-o 
inóspito, insalubre. E esta é uma das razões que levam ao desejo de 
mudança para outra localidade. 

Na estação das chuvas, dada a grande umidade reinante, toda ekuru, 
na sua forma ainda possuída, penetra mais rapidamente no solo, crian
do condições propícias a sua reciclagem pelos vegetais, resultando em 
seu viço. A terra se reabilita, o espaço se recompõe, enquanto que o 
mesmo não se pode dizer dos rios, que recebem das enxurradas uma 
grande quantidade de ekuru não reprocessada. 

Já na estação da seca, a falta de umidade imprime no ciclo daekuru 
uma grande lentidão. Apenas nas margens dos rios, riachos e cabecei
ras perenes seu ritmo é mais acelerado, em função da umidade que estes 
emprestam à terra. 

A possibilidade de reciclagem da ekuru pelos vegetais de forma mais 
acelerada que nos terrenos mais altos e secos, durante as duas estações, 
resulta, segundo seu modo singular de pensar, em um terreno mais fér
til, menos poluído e, portanto, mais adequado à vida.7 O fácil acesso à 
água e aos alimentos termina por atrair os animais, que enriquecem o 
solo com seus dejetos, líquidos e secreções. Na estação seca as águas 
dos rios ficam limpas - até mesmo transparentes-, despoluídas, ganhan
do vida e movimento. Os peixes de escama, que abundam nessa esta
ção, dentre todos os peixes, são considerados excelentes alimentos. 

Assim os Bakairí explicam a existência dos diferentes domínios es
paciais, em termos de cobertura vegetal, que denominam iduanary e 

- 271 -



Eo1R PINA DE BARROS. Os BAKAIRí: ECONOMIA E COSMOLOGIA 

pojianary, "região de mata" e "região de capim", respectivamente. 
Pojianary não é lugar para se viver, dada a secura, a pobreza de ekuru, 
que resulta em seu aspecto, ao seu ver, monótono e triste. Os Bakairí, ao 
contrário dos Xavante [Pâna], que apreciam o cerrado (Maybury-Lewis, 
1984:7 6), não gostam dele para viver. Pojianary, dizem, é lugar de Pâna 
[Xavante], deemas e seriemas, do solitário lobo-guará e do gado. 

Da mata, iduanary, e dos rios, paru, é que eles extraem, fundamen
talmente, a ekuru necessária à vida. Os Bakairí só se alimentam de 
vegetais - que a contêm na sua forma pura - e de animais vegetaria
nos ou essencialmente vegetarianos, considerados saudáveis. Eles des
prezam os animais carnívoros, tidos como nocivos à saúde.8 

Se a ekuru é continuamente perdida no processo da vida, ela tam
bém deve ser reposta em quantidades e qualidades suficientes para se 
ter saúde. Os Bakairí, ao contrário dos Arara do Iriri (Teixeira Pinto, 
1989:83), não se preocupam em reter essa substância vital- a não ser 
quando se encontram em estado de reclusão ritual, uanki - e dizem 
que ela deve mesmo é circular vigorosamente no corpo para que seja 
renovada, mantendo-o assim saudável e bonito, iwâkuru. Por isso 
afirmam gostar muito de praticar esportes, dançar, nadar, suar, elimi
nar, por todas as vias, ekuru. A sua falta pode tornar a pessoa pre
guiçosa [xymuni], o que sinaliza carência dessa substância vital e um • 
estado inicial de doença. O excesso de ekuru pode levar à ira desca
bida, a desequilíbrios orgânicos e emocionais, sendo esta uma das ra
zões pelas quais sarjam seus corpos. Dizem eles que os karaíwa têm, 
em regra, varizes porque assim não procedem, o que resulta em má 
circulação ou em acúmulos nocivos de ekuru em suas veias. O pro
blema não é perdê-la, segundo eles, mas produzir e ter acesso a ali
mentos para repô-la, mantendo assim o equilíbrio físico-emocional, a 
saúde, enfim, a vida. O sangue, este sim, não deve ser perdido, pois 
não há como substituí-lo. 
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Como vegetarianos, os Bakairí participam, juntamente com os de
mais animais não carnívoros, do ciclo natural da ekuru, extraindo-a 
das plantas, que, por sua vez, a capturam dos líquidos e secreções cor
porais por eles expelidos em vida. Como predadores que só se alimen
tam de animais vegetarianos, eles interferem nesse ciclo natural ma
tando-os e, ao matá-los, derrubando sobre a terra o seu sangue, que 
será reprocessado pelos vegetais. 

No regime alimentar Bakairí, a caça na vida cotidiana, todavia, che
ga a ter menos importância que a pesca. Mas em tempo de kado são 
realizadas caçadas e pescarias coletivas [ waxi], que representam uma 
das formas mais expressivas de participação Bakairí no ciclo da ekuru. 
Mata-se o máximo de animais aquáticos e terrestres, derramando o seu 
sangue sobre o solo/mata ribeirinha. Isto irá concorrer para a recicla
gem de suas energias. Na vida cotidiana, imperam pequenos grupos de 
homens, formados por duas ou três pessoas - grupos de irmãos, de, pai 
e filhos, genros e sogro. Mas todo zelo é pouco, pois, além dos perigos 
associados à mata, abater mais do que o necessário para o consumo pode 
provocar a ira dos sodo, sobrenaturais tutores das diversas espécies de 
animais terrestres e aquáticos e, em última instância, dos iamyra da outra 
terra, que imperam soberanos sobre todos os demais sobrenaturais e 

.. sobre os seres vivos, animados e inanimados. 
Para se ter ekuru disponível, na concepção Bakairí, tem que se ter 

parentes, pois sozinho tudo fica mais difícil. Mas para se ter parentes 
tem que se casar, gastar tal substância para fazer filhos. Substância que, 
para se ter, tem que se caçar, coletar, pescar, plantar, para se poder 
também trocar. 

Produção e obtenção de alimentos 

Os Bakairí são eminentemente ribeirinhos, agricultores e pescadores, 
cumprindo a caça e a coleta papel complementar. 

- 273 -



Eo1R PINA oE BARROS. Os BAKAIRí: EcoNOMIA E COSMOLOGIA . 

Debra Sue Picchi, que realizou minuciosa pesquisa na área indíge
na Bakairí focalizando os aspectos nutricionais, obteve, com relação 
às fontes de carboidratos e proteínas, dados detalhados que selecio
nei e reorganizei e com os quais obtive o Quadro 1. Os dados nele con
tidos autorizam afirmar, apesar de todas as mudanças ocorridas, se
rem os Bakairí, ainda hoje, um povo "mandioqueiro". Desse tubérculo 
eles obtém 67 ,9% de carboidratos e 26,4% de proteínas. A pesca, en
quanto fonte de energia e proteínas animais, suplanta as taxas obtidas 
com a caça e o abate do gado, isoladamente ou somadas. 

Quadro 1 
Fontes de Carboidratos e Proteínas , 

(Area Indígena Bakairí) , 

Produtos Energia(%) Proteínas ( % ) 

Mandioca-brava 37,7 12,3 
Mandioca-mansa 30,2 14,1 
Arroz 11,0 13,2 
Milho seco 8, 1 13,0 
Milho verde 2,6 3,7 

Subtotal 89,6 56,3 

Pesca 1,9 22,3 
Gado 0,7 8,7 
Caça 0,7 6,7 

Subtotal 3,3 37,7 

Outros 7,1 6,0 

TOTAL 100,0 100,0 

FONTE: Pjcchi, 1982:306-7. 

- 274 -



R EVISTA DE ANTROPOLOGIA, SÃO PAULO, USP, 1994, V. 37. 

A produção e a obtenção de alimentos, assim como os movimentos 
dos Bakairí no espaço, obedecem aos ritmos sazonais, como já se disse. 

A estação da seca e as atividades de subsistência 

As atividades de subsistência na estação da seca se concentram na mata 
[iduanary] e nos rios [paro], que ganham vida e movimento. Rios e 
matas aqui se associam, porque as únicas existentes são as de galeria. 
Nesses dois domínios espaciais desenvolvem a agricultura, a pesca e 
a caça nesta estação do ano. 

A agricultura 

Escolher um lugar para fazer roça é uma questão que envolve tempo 
e muita observação, além de trocas de idéias entre homens de um es
tabelecimentb. 

,. 
E a partír do conhecimento que eles têm do espaço, do regime das 

águas e dos terrenos sujeitos a alagações que elegem a localidade na 
mata para investir seu trabalho e energia. Vários fatores são levados 
em consideração, dentre eles a incidência de animais predadores, a 
distância das residências, o relevo e a qualidade da terra. Se capoei
ras, o tempo em que elas foram cultivadas pela última vez e a possibi
lidade de presença de iamyra, pela morte de pessoas que nela traba
lharam. As terras em pousio devem ser respeitadas, idealmente, por 
um prazo equivalente a vinte anos, sendo, contudo, realizada a colheita 
de frutos de coqueiros e de pequizeiros. 

Antes de a terra ser preparada para o plantio, é vedada a participa
ção e a presença de pessoas do sexo feminino, pelos perigos sobrenatu
rais associados à mata. Dentre eles destacam-se ynhangõnrom, mons
truoso sobrenatural, "senhor" [ sodo] das matas, que possui um enorme 
peito que aperta, jorrando um leite mortal naqueles que as depredam.9 
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Se esse leite se derramar no solo, dizem os Bakairí, se transforma em 
enormes sucuris igualmente sobrenaturais. Ele tem por ajudante Karowi, 
um pequeno porém horrendo ser que mora nos cupinzeiros e que car
rega consigo um machado em forma de sapo. 10 Nas matas mais fecha
das, pode-se encontrar com espíritos de mortos - iamyra -, que nelas 
buscam abrigo quando surpreendidos nesta terra pelo dia. 

O preparo da terra para o plantio é feito pelo sistema de coivara, obede
cendo a três fases: a) broca e derrubada, b) a queima e c) o plantio. 

A broca e a derrubada da mata constituem atividades essencialmente 
masculinas e são feitas nos meses de junho, julho e, o mais tardar, em 
agosto. As ferramentas principais são o machado e a foice, usando-se 
também o facão para abrir caminhos e cortar os cipós que se entrela
çam nos galhos mais baixos. As árvores maiores são cortadas com o 
machado de ferro, usando a mesma técnica descrita por Schmidt quan-, 
do ele esteve no Kulisehu, no início deste século. A essa época usa-
vam-se machados de pedra: · 

[ ... ]começaram então a fazer cortes com o machado em um maior nú
mero de árvores, umas junto das outras, em pontos determinados; de
pois faziam o mesmo numa árvore que ficava no fim da mata e que dei
tavam abaixo. Esta, ao tombar, levava na queda as outras golpeadas 
habilidosamente para esse fim [ ... ]. [Schmidt, 1942:372] 

Em regra, cada f anu1ia elementar possui a sua própria roça, mas essas 
atividades acima referidas são feitas com o concurso de outros homens, 
filhos e genros. Se a roça pretendida assim o exigir, convoca-se até 
mesmo todos os homens de um estabelecimento para participar de um 
muxirão. Isto acontece, em regra, quando se tem pressa devido ao 
atraso nos trabalhos e, mais raramente, quando se quer abrir uma roça 
bem maior. Neste caso seu dono deverá antes caçar e pescar para 
ofertar alimentos a todos. 
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,. 
E comum verem-se grupos de irmãos trabalhando juntos na broca 

e na derrubada. Terminada a roça de um, passa-se para a do outro, até 
que todas estejam preparadas para a queima. O retorno para os esta
belecimentos deve ocorrer ainda de dia, pelos perigos que a mata e a 
noite representam. Se as roças são muito distantes, fazem-se acam
pamentos, para os quais os homens devem retornar antes que a noite 

. 
caia. 

De meados de julho até fins de agosto, quando muito início de se
tembro, fazem a queima da vegetação já derrubada e seca. Dias após, 
juntam os restos de madeira que não foram queimadas totalmente, as 
coivaras, em montes ou "leras", como dizem, e os queimam. A terra 
assim preparada fica coberta de cinza, apontando aqui e ali troncos ,. 
cortados e cobertos de carvão. E por entre eles que se faz o plantio. 

O plantio é feito, na maioria das vezes, com o concurso da mão-de
obra da famílja proprietária da roça, envolvendo também as esposas e 
filhas maiores. Nos meses de outubro a novembro plantam o arroz, o 
milho e a mandioca. o feijão é semeado nos meses de fevereiro a 
março, sendo porém raras as famílias que o cultivam. 

Para o plantio utilizam a "matraca", plantadeira manual industriali
zada, ou simplesmente a enxada. Nada se planta ou se semeia enquan
to as chuvas se mostram muito inconstantes e ralas [kopâme ipery], pois 
pode-se perder todo o esforço dispendido, as mudas, as sementes. Após 
a primeira chuva mais forte, semeiam o algodão e o milho, observando
se, porém, o ciclo lunar. Plantando-se em Nunâ kwotatai [lua cheia], 
obtêm-se plantas viçosas e espigas bem granadas. Plantando-se emNunâ 
ihuguely [lua minguante], dizem, as plantas não viçam. Nada se planta 
na crescente e na nova, pois se obtêm produtos com "broca" ou muito 
viço e poucos frutos. 

Cultivam-se sempre duas roças, a "nova" e a "velha". Isto se deve à 
qualidade do solo, que não permite o plantio do milho e do arroz mais 
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que duas vezes, necessitando-se, para se ter esses produtos, sempre der
rubar novas matas ou voltar a utilizar as "capoeiras", as terras em pousio. 

O milho é sempre semeado nos espaços mais exteriores do terreno 
preparado, formando um contorno na roça, deixando-se ao centro um 
espaço para o plantio do arroz. Se este é considerado muito grande, 
divide-se o mesmo ao meio, plantando-se uma parte de milho. 

A roça Bakairí é feita de tal forma que praticamente tudo o que culti
vam pode ser nela produzido, com exceção da mandioca, que é plantada 
na roça velha. Ao centro, onde se planta arroz ou arrozlmilho, podem-se 
observar amontoados de terra sobre madeiras mortas, que jazem ao chão, 
onde plantam outros produtos: abóboras, carás, batatas-doces, melancias. 
Abóboras e melancias também são plantadas por entre as covas de milho, 
crescendo, rasteiras, entre o milharal. Em tomo do milho, pelo lado de fora, 
o espaço entre a roça e a mata não trabalhada, amontoam ferra, onde se
meiam também abóboras, batatas-doces, carás, melancias, sendo que o 
algodão já se encontra igualmente semeado (vide p. 281). Depois, tem
se algodão para colher nas capoeiras. 

Na "roça velha", aberta no ano anterior, planta-se igualmente arroz, 
cujas fileiras são intercaladas com mandioca, sendo este o segundo 
plantio desse grão, pois duas produções de arroz é o que se tira do solo. 
Nesta roça também são plantadas bananeiras, mamoeiros, a melancia, 
a abóbora, o milho e a cana-de-açúcar, sendo que os pés de algodão 
plantados no ano anterior já se fazem presentes. Mas nem todos plan
tam milho na "roça velha", e os que não o fazem argumentam que, 
dado o cansaço da terra e suas exigências, a colheita não é compensa
dora. Nesta roça, após colher o arroz, obtêm-se mandiocais e outras 
plantas cultivadas. 

A mandioca, o milho e o arroz constituem as principais fontes de 
amido e carboidratos. Do ponto de vista dos Bakairí, esses três vege
tais são as melhores fontes de ekuru, e a partir deles são feitos vários 
tipos de "chichas". 
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A primeira colheita, a do milho, acontece, em regra, em fim de janei
ro e início de fevereiro, quando se tem milho verde, que é "batizado" 
[kado]. A colheita do arroz ocorre de meados de março a meados de 
abril. Os demais produtos são colhidos conforme as necessidades. 

As roças s_ão, na sua forma, irregulares, dependendo, inclusive, do 
relevo e da largura das matas. Seu tamanho varia de um a quatro hec
tares. 11 Sua produção é considerada propriedade das mulheres. 

Quanto à mandioca, os Bakairí plantam a brava [âpa] e a mansa 
[tainzém], e desse tubérculo eles obtêm 67 ,9% dos carboidratos e 
26,4% das proteínas disponíveis. Dentre todas as plantas, cultivadas 
ou não, a mandioca é aquela considerada fonte de ekuru por excelên
cia, sobretudo a brava. O milho também é considerado rica fonte des
sa substância vital [anjikuru], mas ele é colhido somente em um cur
to período do ano agrícola, sendo, depois do arroz, a terceira fonte 
vegetal de obtenção de energia e de proteínas. 

Dentre as 'variedades de mandioca brava, os Bakairí cultivam a 
makua, qúe tem caule riscado ("pintado"), a sawâre e ter-se-ia tido 
também uma denominada bakairí, que hoje não mais cultivam. Uma 
senhora, em visita a um sítio próximo a Cuiabá, identificou nele a exis
tência dessa variedade e pretende obter mudas para plantar na área in
dígena. Quanto à mansa, cultivam mais de cinco variedades, uma de
las denominada nonku [matrinxã], por sua cor alaranjada que lembra 
a carne de matrinxã, e outra kura. As demais são designadas generi
camente pelo termo karaíwa, sugerindo a sua origem não indígena. 
Dentre estas há a mandioca-menina, a de três meses e a sopá. 

A makua e a sawâre são, segundo eles, do tempo dos "antigos", 
fazendo-se presentes nas narrativas míticas. A sawâre é utilizada exclu
sivamente para fazer um tipo de "chicha" - genericamente denominada 
pogo -, que é a pysego. Esta e outras chichas são servidas nos ritos 
pancomunitários e colocadas como oferenda para os iamyra, "espíri
tos" dos seus mortos, e são ingeridas em todos os estados de reclusão. 
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Da mandioca-mansa fazem também essa bebida. As variedades nonku 
e kura, dizem ser Bakairí. As demais eles denominam karaíwa, que 
é o termo utilizado para referir-se aos não-indígenas. 

A origem da mandioca é relatada em mitos. A sawâre, antes da or
denação do mundo pelos demiurgos Xixi e Nunâ, pertencia ao kozekâ, 
o veado, que era o seu sodo, "senhor". Xixi e Nunâ, usando de seus 
poderes e de artimanhas, sob a orientação de seu avô Kwamóty, re
passaram-na aos Bakairí, condenando o veado a viver pelos campos co
mendo capins e outros vegetais. Dizem que antes a mandioca frutifica
va em árvores, mas Xixi a enterrou. A partir de então ela passou a 
produzir suas raízes na terra. Foi o veado (fêmea) que ensinou às an
tigas Bakairí a transformar a mandioca em massa para beiju [takoro ], 
a fazer beiju [awadu] e pogo. Mas essa geração, devido aos desati
nos cometidos, como se viu, foi destruída por K wamóty. 

A partir de dois pares de irmãos sobreviventes que se casaram entre si, 
eles proliferaram. Mas esta geração também foi morta pelo fogo, sal
vando-se mais uma vez dois casais de irmãos, a partir dos quais a socie
dade se reconstituiu. Foi das cinzas desses mortos que se originaram 
várias espécies de plantas: dos dentes, o milho [anji]; do estômago, a 
cabaça [kudupi]; da coluna e costelas, a mandioca [makua]; do saco 
escrotal [emoêty =casa de testículos], nawy, o cará; das partes exter
nas da genitália feminina, um tipo de feijão de vagem, o andu [enewary]. 

Esses dados sugerem que a mandioca makua foi adquirida antes da 
sawâre e expressam também o ideal das roças consorciadas. 

O milho é tido pelos Bakairí como importante fonte deekuru, mas 
ocupa o terceiro lugar em sua alimentação. Isso se deve ao seu ciclo 
de produção. Há uma variedade de milho que dizem ser do "tempo dos 
antigos" e que denominam anjikura, sendo esta objeto do ritual do 
"Batizado do Milho", Anji Itabienly. As demais variedades, que so
mam seis, são agrupadas na categoria anjikaraíwa, denotando aqui
sições posteriores. 
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Ó Algodão 

~ Batata.doce, Melancia, Melão, Abóbora 

~ Milho 

i Arroz 

dJ Cará 
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Quanto à lavoura mecanizada, ela é praticada nas duas áreas indíge
·nas, voltando-se basicamente para o plantio do arroz. Outras tentativas 
foram feitas, mas apenas a mandioca apresentou algum resultado e, ainda 
assim, questionável. Além de não ser compensadora- para ela tem que 
se desviar óleo diesel conseguido às custas de muita barganha junto ao 
órgão tutor - , os Bakairí consideram que a mandioca produz melhores 
resultados nas roças abertas nas matas de galeria. 

Na área indígena Santana existe apenas um trator Massey Ferguson, 
introduzido em 1980, considerado propriedade dos moradores de 
Iamârâry, os "donos do lugar", não tendo os outros três grupos lo
cais acesso a esse equipamento. 

Na área indígena Bakairí existem dois tratores, um que foi introdu
zido em 1980 no antigo aldeamento (Massey Ferguson 27 5, com imple
men tos), hoje pertencente ao Pakuera, e outro, da mesma marca, 
pertencente ao Aturua, primeiro estabelecimento fundado. 

Nesta área os Bakairí, logo que o trator foi introduzido, expressa
ram a idéia de que deveria ser utilizado para mecanizar as suas "roças 
de toco", respeitando as unidades de produção já existentes. Todavia, 
a posição dos agentes da Funai, de que deveria ser feita apenas uma 
lavoura mecanizada e "comunitária", sob a direção do chefe de posto 
e do "capitão", terminou por prevalecer. Isso acirrou as tensões e au
mentou a tendência estrutural da sociedade à fissão. 

Assim iniciou-se uma experiência inédita para eles, pois, além da intro
dução da lavoura mecanizada, passaram a explorar o cerrado [pojianary], 

" antes nunca utilizado para a agricultura. E interessante notar que eles en-
tenderam que os adubos seriam um tipo especial de ekuru que viria 
compensar a pobreza do cerrado, em termos da ekuru "natural". 

Dispersos, os grupos locais dessa área, que não possuíam tratores, 
buscaram ter acesso a ele mediante um complicado sistema de trocas, 
que envolvia a intermediação do órgão tutor, pois por meio dele obti
nham óleo diesel, adubos e sementes para tanto. Uma parcela era uti
lizada e outra era trocada pelo empréstimo do trator e serviços pres-
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tados, o que permitia aos dois grupos possuidores dos equipamentos 
ou ampliar suas lavouras, ou ter acesso ao diesel para tanquear os ca
minhões que também possuíam. 

As lavouras mecanizadas de arroz variavam, em 1989, entre seis e 
sessenta hectares, sendo, é claro, as menores, dos grupos que não 
possuíam os equipamentos. Mas a baixa fertilidade do cerrado, que 
carece de adubação para produzir, a falta de orientação técnica e de 
know-how, as doenças desconhecidas e a infestação de gafanhotos, a 
partir de 1982, nunca permitiram que a produção fosse compensadora. 

Em Aturua a lavoura é de cerca de sessenta hectares, sendo reali
zada em detrimento das roças nas matas de galeria. 

Ultimamente os grupos locais não possuidores dos equipamentos de
sistiram da lavoura mecanizada por várias razões interatuantes. Dentre elas 
podem-se citar, entre outras: as dificuldades cada vez maiores para ob
ter diesel e outros bens na Funai, que lhes dava poder de barganha; a ma
nipulação dos agentes desse órgão dentro dessa situação, pois os que con
trolam os reéursos e bens buscados terminam por jogar com os diferentes 
grupos locais e facções, gerando conflitos internos e a utilização da situa
ção para depor o chefe de posto que, desde 1985, é um Bakairí; o relati
vo desencanto com os resultados do empreendimento. 

Esses grupos vêm também desenvolvendo reflexões no sentido de 
que as roças consorciadas são mais adequadas e seguras - os gafanho
tos não as atacam-, por supri-los não só de arroz, mas de vários ou
tros produtos. Somam-se a isso as atividades da pesca e da caça, que 
fornecem suprimentos de fontes de proteínas. O trator do Pakuera tem 
sido inclusive mais utilizado para transporte-o caminhão se estragou 
definitivamente -, seja interno, seja para percorrer os caminhos que 
ligam a área a Paranatinga, sede do município, que dista nada menos 
que cerca de 11 O quilômetros da mesma. 

E muitos manifestam o pesar de não haverem lutado para que, com 
os recursos do Polonoroeste, tivesse sido adquirido mais gado e f os
sem abertos poços artesianos, que poderiam resolver o problema da 
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água para se beber, já que os rios se encontram cada vez mais poluí
dos, pela degradação do ambiente em que se· encontra inserida a área. 

No cômputo geral, a sobrevivência dos Bakairí é hoje garantida pelas 
roças de coivara, em termos de produtos cultivados que, praticamen
te, todos retomaram, constituindo exceção Aturua, que insiste em 
investir seus esforços na lavoura mecanizada. 

A pesca 

A pesca, como se pode constatar no quadro anteriormente apresenta
do, ocupa o primeiro lugar no que diz respeito à obtenção de proteí
nas animais, seguida pelo gado e, por último, pela caça. 

Essa atividade é também cercada de muito perigo, pois associados 
ao domínio das águas existem vários sobrenaturais que atacam os pes
cadores que andam sós ou que se voltam contra eles, se por acaso co
meterem excessos. 

Cada espécie de peixe, de animal aquático e de ave ribeirinha pos
sui o seu sodo [dono, "senhor"] que somente aos xamãs é dado ver e 
estabelecer comunicações. Dizem eles que esses tutores são idênticos 
às espécies que protegem, porém invisíveis ao olhar do homem comum. 
Tal como os sobrenaturais tutores dos animais terrestres, esses sobre
naturais se afastam quando da aproximação dos pescadores, para de
pois irem se reunir às espécies que controlam e protegem. Mas se eles 
capturam mais do que o necessário para o consumo, voltam-se essas 
entidades contra os infratores, causando-lhes desequilíbrios físicos e 
emocionais, quando não a morte. 

Nas águas profundas e escuras habita também pakororo, enorme 
onça branca e sobrenatural que vira as canoas dos pescadores,. bem 
como poro tapekéim, imensa e monstruosa piraíba que, além de vi
rar as canoas, pode engolir os pescadores vivos. 

Fala-se, com recorrência, em sucuris sobrenaturais e de uma legião 
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de seres denominados kuramã [mã, sufixo que indica a condição de 
sobrenaturalidade], que teriam se originado nas malfadadas expe
riências de K wamóty relacionadas à fabricação das moças entregues 
às onças por casamento. Descontente com os primeiros resultados, ele 
os teria atirado na água, dando origem a seres antropomorfos, tais 
como o nosso "negrinho d'água". 

As forças sobrenaturais ligadas à água podem conduzir as canoas 
dos pescadores por caminhos outros, que levam a uma forte corren
teza que desemboca em águas igualmente sobrenaturais [parumã], 
onde vivem onças, lontras, iraras da mesma ordem. 

Existem ainda, segundo afirmam, lagoas sobrenaturais, "encanta
das", onde vivem só peixes, sucuris e outros seres aquáticos da mes
ma natureza. Capistrano de Abreu obteve igualmente notícias delas. 
Em u.ma passagem ele assim registrou: 

Trata-se taiflbém de uma lagoa, onde assistem o avô do peixe cachor
ro, avô da piranha, o avô da cobra, o avô da lontra, o avô do peixe agu-

"' lha, o avô do tembor etc. No meio da água aparecem fantasmas. Lá não 
vai anta nem capivara, nem queixada, nem volátil a atravessa. Anti
gos bacaeri levaram para lá uma canoa, mas um redemoinho virou-a, 
o Kxririo (espécie de lontra encantada) comeu-os, só aparecendo dos 
mortos a barriga.[ ... ] O Kxririo e o Kxuxobe agitam suas cabeças e soam 
como trovões, e quem ouve tal som adoece e morre, e quem vê os avôs 

' dos animais também morre. A borda da lagoa existe um brejo, e a la-
goa é de sêmen de animais. [1976:193] 

Os.olhos d'água têm seus tutores, denominados monxe, anões mal
vados que gostam de roubar bebês. Quem os vê adoece ou perde uma 
criança da família. 

Dentre os sobrenaturais relacionados a esse domínio, o que os Bakairí 
mais temem são os iamyra subaquáticos. Eles controlam todos os ou
tros habitantes dos rios, principalmente os tutores das diversas espécies 
de peixes, aves e animais ribeirinhos. Os peixes, dizem os Bakairí, são 
seus "instrumentos" e eles mesmos assumem formas de peixe. Qualquer 
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contato com iamyra é, como já se aludiu, fonte de doença eminente, se 
não de morte. 

Há ainda xibuku, "espíritos" que se liberam dos corpos dos karaíwa, 
dos feiticeiros e inimigos e que são empurrados pelos xamãs para as 
barrancas altas dos rios. Eles são invisíveis, mas o contato é percebido 
pelos Bakairí, gerando fortes dores no estômago, vômitos e desmaios 
que podem não ter retorno. 

Segundo os Bakairí, na região do Sawâpa, que de tempos em tem
pos visitam, existem muitos sobrenaturais que atiram na água ou en
louquecem as pessoas que não respeitam tão sagrado local, tido como 
o centro do universo. Aí residem os sodo, "senhores" da impigem 
[myguy] e das feridas bravas, que são classificadas em dois tipos, xiu 
e pâji. Nas águas, comentam, podem-se ver peixes sobrenaturais que 
possuem só cabeça e espinhaços, que são denominados :Xixi yodupyry 
[que foi comida de Xixi]. Dizem eles que são transparentes. Capistrano 
de Abreu registrou que aí seria também a morada do turi, "pai das 
bexigas" (1976: 188), termo usado regionalmente para a varíola. 

Tal como afirmou para esse autor o seu único informante - Irineu, 
trazido do Paranatinga para o Rio de Janeiro pelo dr. Oscar Miranda 
(Abreu, 1976: 158-9)-, os Bakairí atuais também dizem que esse sal
to é extremamente perigoso, não se podendo ir até ele sem a presença 
de pelo menos um xamã. 

O domínio aquático, tão prenhe de sobrenaturais, leva a marca de 
' espaço essencialmente masculino. As mulheres cabe permanecer nas 

margens domesticadas, nos portos de banho, onde também lavam rou
pas, nos riachos próximos e límpidos, onde buscam água para beber. 
Podem desses locais, das canoas aportadas, lançar uma linhadinha-para 
tentar tirar algum peixe pequeno como o lambari. Embora seja raro, 
algumas mulheres arriscam, desses locais, tirar uma matrinxã. Partici
pam da pesca com timbó. 

As mulheres animam nesta estação os trechos domesticados das 
margens dos rios. São os homens, via de regra, que saem para pescar, 
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sendo grande o movimento das canoas na estação da seca. As canoas 
levam sempre duas pessoas: dois irmãos, pai e filho, sogro e genro. A 
pescaria visa, a princípio, atender às necessidades do grupo domésti
co. Caso se tenha sorte, depois deste atendido, dá-se peixe para os "pa
rentes" muito próximos ou a um amigo que, de tão próximo, é consi
derado como tal. 

Na pescaria os Bakairí demonstram e colocam em prática o profundo 
conhecimento que eles têm dos rios, sobretudo do Paranatinga, assim 
como dos hábitos de cada espécie de peixe: se vive mais perto da 
barranca do rio ou em lugares mais profundos, do que se alimenta e o 
seu ciclo de vida. Eles se identificam muito com os Tapirapé, pela sua 
ligação com a água. 

Se antes os Bakairí não possuíam anzóis, hoje eles os utilizam, as
sim como linhadas adquiridas nas cidades e núcleos urbanos menores 
próximo às suas terras. Mas continuam ca.pturando o peixe com arco 
e flecha e com o auxílio do timbó. Eles utilizam também redes, por ve-.,,-
zes tomadas de pescadores mais audaciosos que invadem suas áreas 
para pescar. Canoas constituem importante recurso tecnológico para 
essa atividade. Hoje praticamente eles não mais usam as de casca de 
jatobá, referidas por Steinen ( 1940, 1942) e registradas em 1977. Eles 
as fazem de troncos inteiriços, ou se utilizam das confeccionadas por 
karaíwa, de tábuas, ou ainda, pequenos barcos metálicos, que são mais 
raros. 

Tempo de seca-âdâpygume- é tempo de peixes de escama, kanrãn 
tâtugueim, considerados, exceções à parte, fonte de saudável ekuru. 
As águas estão límpidas, embora escuras nos lugares mais profundos, e 
não contaminadas pela ekuru não reprocessada pelos vegetais, já que 
não há enxurradas. São também assim tidos porque alimentam-se, so
bretudo, de vegetais. 

Dentre os peixes de escarna, o mais apreciado é a matrinxã [ nonku], 
que tem a carne avermelhada. Dizem os Bakairí, brincando, que ela já 
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vem com massa de tomate, por natureza. Sua importância foi regis
trada por Steinen, que assim escreveu: 

Este peixe que fazia, precisamente, então as suas migrações rio acima, 
em cardumes, e em cuja homenagem se realiza a mais linda festa de 
danças com máscaras divertidas, é para os Bakairí, amante do seu 
Paranatinga, a maior preciosidade da região. [1940:43] 12 

Depois da matrinxã, dentre os peixes de escama maiores, o mais apre
ciado é padâ, o pacu. Dentre os menores, os lambaris, makuala, que são 
de várias espécies (tohogâlâ, kuomi, kâmpego, iwulua ... ). Os demais são 
considerados como alimentos de "segunda categoria", ainda que consu
midos, como o peixe-agulha [kwiatana], a avoadeira [ nonkwadâ], a piava 
[kâxi] , o corimbatá [kwalu], o acari [koedapa], entre outros. As pira
nhas não devem ser ingeridas, porque são carnívoras, embora hoje mui
tos o façam, dada a escassez crescente do pescado. 

Os peixes maiores são pescados, em regra, das canoas, com linhadas, 
usando-se menos chumbo, quando ficam mais na superfície da água, 
como a matrinxã, ou mais, quando vivem mais no fundo, como o pacu. 
Podem-se também usar arco e flecha quando os cardumes de matrinxã 
nodoam as águas com seus lombos, migrando para desovar. 

Quanto mais à superfície, menos contaminados, seja por ekuru não 
reprocessada, seja pelos iamyra que vivem nas águas mais profundas. 

Os lambaris são pescados das barrancas ou próximo destas, porém 
de canoas, onde ficam em cardumes à flor da água. Eles também são 
capturados com o kuzu - um tipo de cesto feito de varetas da tala de 
buriti entretecidas com fios de algodão-, dentro do qual colocam pe
dacinhos de mandioca, ou mesmo a farinha feita desse tubérculo, para 
atraí-los. São as mulheres e crianças que mais fazem uso dele às mar
gens dos rios e nos portos de banho, embora sua utilização esteja cada 
vez mais rara. Eles aprenderam, há muito, pescá-los com Iinhadas pró
prias, sem o uso de varas. 

Para além dos rios estão as lagoas temporárias, herança das enchen-
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tes, onde ficam aprisionados peixes pela perda de contato das suas 
águas com as dos rios. Nelas aplica-se o timbó, cuja seiva [sewyn 
ekuru] estonteia os peixes, que são apanhados com as mãos por mulhe-,,, 
res e crianças. E comum usarem facas maiores e facões para matá-los, 
assim como arcos e flechas. Nas lagoas e terrenos inundados captu
ram o cágado [pe], quelônio cuja carne, tal como a do jabuti [maimai], 
muito apreciam. 

A caça e a coleta 

Caçar constitui uma atividade exclusivamente masculina, sendo prati
cada, na estação da seca, nas matas [iduanary]. A caça é suplantada 
pelo pescado e pelo gado enquanto fonte de proteínas animais. Na vida 
cotidiana ela não produz rendimento sociológico significativo. Ou ela 
está associada

1
à roça, que exige cuidados de limpa e carpa, ocasiões 

em que matam os animais predadores, ou às etapas de preparo da ter-;-
~ 

ra. Os homens saem também exclusivamente para matar animais para 
suprir os grupos domésticos. Mas nunca se vai só para a mata ou para 
as roças. Se se sai exclusivamente para tanto, eles partem sempre com 
mais uma ou duas pessoas (filhos, irmãos, genros) levando arcos e fle
chas, além de espingardas, que na área indígena Bakairí somam 32. 
Mas, via de regra, são grandes as dificuldades para se obter munições 
por intermédio da Funai. Neste caso, não só vão às roças e capoeiras, 
como também fazem incursões para além destas, nos espaços não do
mesticados, prenhe de sobrenaturais. Se a caçada se limita às roças, 
não raro outros membros do grupo doméstico, inclusive do sexo fe
minino, vão junto. Enquanto os homens matam os animais predado
res, as mulheres e filhas catam lenha ou colhem algo. 

Se alguém mais destemido sai só para caçar, sempre leva consigo dois 
ou três cachorros por companhia. Dizem os Bakairí que os sobrenatu
rais não suportam seus latidos estridentes e, em função disto, fogem para 
mais longe. Nunca se sai, nesta estação, para o cerrado [pojianary] com 
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o objetivo único de abater animais. Pelo contrário, o movimento que se 
registra, que é pouco, sempre se deve aos cuidados com o gado ou à 
ida e vinda de indivíduos e famílias que visitam parentes em outras lo
calidades. Caso encontrem uma ema, algum tatu ou veado, eles o aba
tem. Os Bakairí estão sempre atentos para a possibilidade de se obter 
carne. Nas inúmeras viagens que fiz com eles, de caminhão, seja para 
outros estabelecimentos, seja para Cuiabá ou Paranatinga e, mais rara
mente para Santana, pude observar isso. De repente alguém bate com 
as mãos na boléia do caminhão avisando o motorista que se tem caça à 
vista. A carroceria é o lugar preferido pelos homens, pois lá do alto sem
pre se pode divisar alguma caça; sempre carregam espingardas, arcos e 
flechas visando a essa possibilidade, mesmo que estejam indo diretamente 
para Cuiabá. 

Caçar, fundamentalmente nas matas, constitui uma atividade extre
mamente perigosa, devido aos sobrenaturais. Como já se disse, os 
animais terrestres também possuem seus sodo, que são idênticos às 
espécies que protegem. Dizem que eles se voltam contra os caçado
res que abusam, matando mais do que o necessário ou que apenas fe
rem seus protegidos, sem os liquidar. Soma-se a esse perigo um ainda 
maior, que é o da possibilidade de o animal estar abrigando dentro de 
si iamyra, espíritos dos mortos, que se refugiam em seus corpos se 
são surpreendidos nesta terra durante o dia. E a ira desse sobrenatu
ral é fonte de morte eminente. 

Há ainda kilâino, que, segundo Capistrano de Abreu, seriam: 

[ ... ] entes maléficos, que moram no mato ou no morro, assumem for
mas diferentes, alimentam-se de ratos e passarinhos, não passam água, 
escondem a caça e as setas atiradas, as coisas das mãos da gente; res
pondem aos gritos de uma pessoa para transviar quem anda no mato 
[ .. . ]. [1976: 195] 12 

Os Bakairí atuais descrevem kilâino dessa mesma forma, mas afir
mam tratar-se de um sobrenatural único. E acrescentam que ele eston
teia os caçadores fazendo-os perder nas matas, onde ficam andando 
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em círculo sem conseguir encontrar o caminho de casa. Vi alguns 
homens chegarem da caçada com as vestes rasgadas, apavorados, afir
mando terem sido vítimas desse sobrenatural. 

Contra todos esses perigos os Bakairí têm que se proteger e, caso 
sejam por eles atingidos, têm que recorrer aos xamãs, únicos que po
dem aplacar a ira dos iamyra e desses sobrenaturais. 

Caçar é uma atividade que exige "olhar de lince" e muita observação, 
além de sutileza para não espantar a caça. Os rastros dos animais, a partir 
das roças ou dos caminhos que levam a elas, são seguidos cuidadosa
mente com a finalidade de localizá-los. Este é o caso do veado mateiro, 
da anta [mae], da paca [pyenary], da capivara [pakia], do caititu [pâu]. 
A capivara não era consumida outrora. Além desses animais, os Bakairí 
caçam o bugio [aunri], a cutia [aki], o quati [xiu]; da fauna do cerra
do, caçam o tamanduá [pâjika], o tamanduá-mirim [wariri], o veado 
[kozekâ], várjos tipos de quelônios, como o tatu-bola [komy], o tatu
liso [pua], sendo desprezado o tatu-canastra, devido ao seu hábito de ,, 
consumir carnes putrefatas. 

Quanto aos pássaros, eles não matam os pequenos e que alçam vôos 
altos, pois são somente eles, além dos xamãs, que alcançam as mora
das dos iamyra, que vivem na "outra terra", onde vão, segundo afir
mam, acompanhando o movimento do sol, que ilumina alternadamente 
aquele patamar e este em que· vivemos. Diz-se que eles também são 
piaje, xamãs. Seus cantos fora de hora trazem consigo presságios de 
dor ou de morte, "avisos de iamyra". São genericamente incluídos na 
categoria konopio. 

Somente as aves que passam a maior parte de suas vidas na terra e 
que alçam pequenos vôos é que são consumidas, como o papagaio 
[toro], a perdiz [pyrykâ], a codorna [pyrykâ nhererõ], ajaó [myka], 
ajuriti [âpiwâ], o bicudo [tulapy, o pequeno e niwaya, um de maior 
porte] , o papa-goiaba [panra] , vários tipos de pombos [papa], mutum 
[mytu] , mutum-cavalo [pai] e a saracura [tokara]. Mas a seriema 
(parare] e o mutum não são consumidos em agosto/setembro, por-
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que ingerem muitas cobras, que abundam nessa época, por ser tempo 
de reprodução. Nos demais meses do ano a alimentação vegetariana 
sobrepuja a animal e, como já se disse, os Bakairí só consomem ani
mais vegetarianos (consumidores primários) ou que sejam sobretudo 
vegetarianos. 

O sangue dos animais abatidos, derramado sobre a terra, voltará à vida 
mediante o reprocessamento da ekuru que ele contém, pelos vegetais. 

Quanto à coleta, ela se faz cada vez mais rara. Os homens extraem 
o mel [penrã] na mata, na estação seca. As mulheres, ovos de quelô
nios, que buscam as areias situadas às margens dos rios para desovar. 
Extraem elas os brotos de buriti, que fornecem na seca uma seda mais 
clara e, segundo seus valores estéticos, mais bonita, com que fazem 
trançados. Coletam também, e sobretudo, ervas medicinais. 

Mas tempo de seca é também tempo de kado, marcado por comen-,, 
salidades coletivas. E especificamente para os rituais pancomunitários 
que se voltam as caçadas e pescarias coletivas realizadas nessa esta
ção. Sociologicamente mais densas, waxi, como as designam, repre
senta uma das formas mais ativas dos homens Bakairí no ciclo da ekuru 
e, portanto, na revitalização do espaço. 

A estação das chuvas e as atividades de subsistência 

Se a estação da seca é tida pelos Bakairí como o tempo da alegria e 
da fartura, a estação das águas é traduzida por eles como o tempo da 
tristeza, da monotonia e da escassez, que chega mesmo aos limites da 
penúria nos meses de dezembro e de janeiro, quando as precipitações ,, 
são mais densas. E o tempo em que se registra baixa mobilidade, trans-
correndo suas vidas no interior dos grupos locais, quando não dentro 
das unidades residenciais, nos dias de chuvas ininterruptas. Sem "fes
tas de santo", torneios de futebol, sem kado e com as águas dos rios 
imundas, sem possibilidades de andar longe para visitar parentes em 
outros estabelecimentos, a vida fica bastante restrita. Os grupos do-
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mésticos se sobrepõem às unidades mais amplas, como a parentela e 
os grupos locais. Eles se voltam para si mesmos, interrompendo os mo
vimentos e as trocas que animam a estação da seca. Nesse quadro, 
por eles mesmos considerado monótono e triste, os radinhos de pilha 
ganham um valor sem par. Passam-se horas a fio nas redes, escutan
do noticiários e músicas sertanejas. 

As mulheres descaroçam algodão, fiam e tecem mais do que nun
ca, ensinando suas filhas a produzir redes. Quando o sol, por vezes, 
aparece, aproveitam para andar um pouco pelas casas de seus vizinhos 
e parentes, para ir ao rio e colocar em dia as roupas sujas ou molha-

,, 
das. E o tempo em que o fogão a gás é mais desejado pelas famílias 
que não o possuem e mais .utilizado por aquelas que já conseguiram 
adquiri-lo, devido à falta de lenha seca. 

Quando faz sol, aproveitam para também ir às roças em busca de 
mantimentos, principalmente a mandioca, que armazenam e utilizam ,, 
por um pe~íodo de tempo. E a época em que se consome muito ami-
do - inclusive macarrão - e menos proteínas de origem animal. 

A pesca declina significativamente, pois além de as águas dos rios 
estarem sujas, tornam-se perigosas pelo volume, pelas correntezas e 
pelos troncos que rodam rio abaixo até que se enganchem em algum 
lugar. Mesmo assim muitos ousam ir nas suas canoas em busca de 
peixe, confiantes na sua extrema habilidade para navegá-las. Pesca-se 
mais das barrancas. 

As mulheres, dos portos de banho, praticamente engolidos pelas 
enchentes, tentam tirar algum peixe de porte pequeno, com rara insis
tência e teimosia. Os peixes desta época não são muito apreciados, por 
serem considerados menos saudáveis que os de escama, que abundam 
na estação da seca. 

Tempo de chuva é tempo de peixe de couro - kanrãn tituguéim, 
como o jaú [poro tâmâgâneim], a piraíba [poro tapekéim],jurupen
cens, bagres e xum-xuns, estes dois de pequeno porte e encontrados 
mais próximo às barrancas dos rios. Nessa época, os peixes de esca-
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ma esparramam-se pelos campos inundados à busca de alimentos, tor
nando-se difícil a sua captura. 

O jaú e a piraíba, dizem os Bakairí - que antes não os consumiam-, 
não são considerados boas fontes de ekuru, pois, além de viver no leito 
do rio, alimentando-se de limos que nele se depositam, convivem muito 
estreitamente com os iamyra subaquáticos, que nele também vivem. 

Nessa estação a caça é mais praticada no cerrado, pois nas ·matas, 
dizem, além das chuvas apagarem as pegadas dos animais, o seu en
charcamento dificulta a caminhada. Tem que se ir muito longe, andar 
mais, para obter muito pouco ou quase nada. A bem da verdade, os 
homens não investem muito nessa atividade. O fato é que os Bakairí 
temem as chuvas fortes, os relâmpagos e as trovoadas - que dizem ser 
vozes dos mortos - e não apreciam nem um pouco a idéia de serem 
surpreendidos por elas a meio caminho de casa. 

No cerrado caçam o veado [kozekâ], o tatu [mugaro], o tamanduá 
[pâjika], o tatu-galinha [pua], mas nem sempre obtêm sucesso. Quan
do conseguem alguma caça ou peixe, chegam silenciosa e sorrateira
mente, não raro pelo fundo das casas, para que ninguém além dos in
tegrantes do seu grupo doméstico se aperceba. Tendo com quem 
dividir, mas sem ter o que repartir, os grupos domésticos se debruçam 
sobre si mesmos. Somente quando a terra apresenta os seus primei
ros frutos - o milho-, enunciando um novo tempo, esse quadro se al
tera momentaneamente, para depois voltar à condição anterior, até que, 
para a felicidade deles, os dias de sol se sucedam, imperando a seca. 

O gado 

O gado - tapira, termo de origem tu pi-guarani - constitui a segunda 
fonte de obtenção de proteína animal, suplantada apenas pelo pesca
do. Se no passado ele existia na área indígena Santana, até recente
mente não era mais encontrado ali. Somente em meados da década de 
80 algumas cabeças foram adquiridas, com recursos do Polonoroeste. 
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Hoje, a sua presença é mais significativa na área indígena Bakairí, onde 
outrora chegara a existir um plantel de cerca de cinco mil cabeças. 
Atualmente tem-se um total de aproximadamente 612 cabeças. Segun
do os Bakairí, tal redução se deveu às remessas de rebanhos para as 
"frentes de atração" ou à implantação de postos indígenas na região 
norte mato-grossense, assim como também à venda ilícita, feita pelos 

" próprios agentes do Serviço de Proteção aos Indios. Até 1980, o que 
sobrou do plantel constituía propriedade do Departamento Geral de 
Patrimônio Indígena (Funai), tendo sido então repassado para a "co
munidade", ficando sob a responsabilidade do "capitão". 

A partir da primeira fissão, em 1982, que deu origem a Aturua, 
questões relativas ao direito ao gado se apresentaram, levando o che
fe de posto à decisão de dividi-lo, atendendo às reivindicações dos 
Bakairí, entre as famílias conjugais, variando o número de cabeças 
conforme a sua composição. 

Com a constituição dos demais grupos locais, cada qual com seu ter-
~ 

ri tório, houve uma redistribuição do gado também no espaço. Os mem-
bros de cada grupo local reuniram as cabeças que lhes pertenciam, que 
hoje pastam juntas, ainda que cada família mantenha sua propriedade 
particular. 

Hoje os Bakairí trabalham no sentido de obter muitos rolos de ara
me farpado para resolver três problemas: 1) a manutenção do gado que 
pertence aos membros de cada grupo local no interior de seu territó
rio, pois os "outros" podem, segundo pensam, abatê-los e consumi
los, caso penetrem em seus territórios; 2) resolver o problema das di
visas com os estabelecimentos agropecuários, para que o gado não 
adentre as terras dos mesmos e 3) cercar as roças e lavouras mecani
zadas, para que o gado não as destrua. 

Em dezembro de 1988 a quantidade de gado existente em cada gru
po local da área indígena Bakairí era a seguinte: Kaiakoalo - 28 ca-

" beças; Painkun- 15; Paxola - 12 ; Painkun Atuby - 27; Sawâpa -
65; Aturua - 120; Pakuera - 250 (cerca de trinta da "comunidade"). 
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Uma família elementar que vive isolada possui 45 cabeças e outra fa
mília extensa cerca de cinqüenta. Além do gado, alguns chefes de fa
mília possuem animais de montaria. 

Essa desigualdade, em termos de número de cabeças, deriva de 
vários fatores, dentre eles, a quantidade de famílias que compõe cada 
grupo local; o abate para o consumo em tempos de penúria; a possi
bilidade de aquisição de mais cabeças por parte daqueles que são as
salariados da Funai, aposentados pelo Funrural ou contratados como 
professores e merendeiras pela prefeitura de Paranatinga. No caso es
pecífico de Aturua, eles receberam apoio da Wilden Ganzen, entida
de filantrópica holandesa que lhes repassou recursos com os quais 
adquiriram, em 1983, 26 cabeças de gado. 

O gado é um bem de alto valor para os Bakairí por duas razões: 1) por 
ser vegetariano e, portanto, excelente fonte de ekuru e 2) por sua auto
nomia no que diz respeito à obtenção de alimentos. Por esta razão, os 
galináceos são também valorizados. Com relação aos suínos, já não se pode 
dizer o mesmo, e os Bakairí pouco investem na sua criação. Eles consi
deram os porcos muito problemáticos porque, se soltos, comem tudo 
quanto é "porcaria", reviram e sujam as casas e pátios; se presos, tomam
se demasiado dependentes de seus donos, que têm que produzir para 
alimentá-los (mandioca, abóbora, milho etc.). Dizem os Bakairí que ter um 
porco preso implica tirar alimentos - o milho é tido como excelente fonte 
de ekuru - da fanu1ia para sustentá-lo, o que consideram um desatino. 

A criação de gado é considerada ainda uma atividade estratégica para a 
ocupação das terras que lhes restaram e que são cobiçadas pelos karaíwa. 

A preparação e o destino dos alimentos 

A preparação dos alimentos na vida cotidiana é uma tarefa tipicamen
te feminina e está associada, via de regra, à casa, que leva igualmente 
a marca desse gênero. Mas há outro lugar no qual também se realiza 
essa atividade, caso se passe o dia ou dias nele: a roça. 
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A roça está associada à família, não levando a marca da diferença 
de sexo e idade. Desde os muito idosos até os bebês a freqüentam no 
tempo da seca, principalmente. Aquelas que são mais distantes con
tam, na maioria das vezes, com uma casa. Nesses casos, as famílias 
chegam a passar nela períodos mais longos de tempo. Se há muito o 
que fazer- como em tempos de colheita de arroz-, escala-se uma pes
soa mais idosa ou menos hábil no cutelo para cozinhar. Seja na casa, 
no acampamento ou na roça, cozinhar é uma tarefa que fica sempre 
sob a responsabilidade da mãe, da avó ou de alguém que, de tanta con
fiança que se tem, possa vir a substituir tais mulheres. 

Preparar alimentos, enfim, não é coisa para qualquer um, já que se 
pode utilizá-los como veículo para se lançar feitiços contra aqueles em 
relação aos quais se tenha cismas e desejos de vingança. Só se deve 
aceitar, por essa razão, alimentos de parentes, sejam eles putativos ou 
não, mas parentes. Eles, que são fonte de ekuru, a qual se mistura com 
o sangue, podem ser, igualmente, fonte de saúde ou de doenças. 

Alguns cuidados devem ser observados tanto no preparo quanto na 
conservação dos alimentos. Além de se ter modos especiais de preparo 
de acordo com a natureza da ekuru que cada um deles contém, eles ja
mais devem tocar o chão, porque são candidatos a reprocessamento e 
podem ser contaminados com a ekuru ainda não reprocessada, fonte 
de perigo e de doenças. Recipientes contendo alimentos já preparados, 
copos de água, como já se disse, não devem ser deixados destampados, 
porque podem se transformar em "restos de iamyra", principalmente à 
noite, que é o reino desses sobrenaturais. 

Comida, enfim, é coisa que só se recebe e se dá para parentes, reais 
ou putativos. Aplica-se aos Bakairí o que escreveu Thomas Gregor 
com relação aos Mehinaku, ou seja, que observar e registrar uma rede 
de trocas alimentares é um bom método para se discernir grupos de 
parentesco (1982:254). 

Os Bakairí não estocam mantimentos em grandes quantidades. In
dependentemente de as roças serem mais distantes ou mais próximas, o 
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ir e vir é um dos prazeres que eles cultivam, desde que isso não repre
sente sacrifícios físicos para os seus corpos e para os seus tão andarilhos 
pés. Se a roça fica próxima, trazem pouco mantimento, porque pode
se ir a ela com facilidade. Se ela fica longe, o peso da carga, que triplica 
com o tempo de caminhada, é levado em consideração. Nem sempre eles 
enchem seus sacos de algodão, de plástico ou de amianto - obtidos fora 
- ou os mayaku 13 e "bakités", obtidos mediante as trocas com os Xavan
te que os visitam, de quando em quando, com essa finalidade (gostam 
de trocar esse trançado por bolas de algodão fiado) ou encontram em 
Paranatinga, cidade em que se pode ver, por vezes, alguns Kalapalo. 

Aproveita-se, é claro - pois os Bakatrí, como qualquer ser huma
no, dispensam sacrifícios desnecessários -, o ir e vir dos tratores, dos 
caminhões, das carroças, para transportar sacos de arroz (sessenta 
quilos) ou maior quantidade de mandioca para se fazer farfnha ou massa 
de beiju. Em Aturua, Sawâpa e Painkun, roças de rhandioca foram 
feitas bem próximo aos estabelecimentos, o que facilita sobremaneira 
a vida. 

A mandioca, depois de descascada, não deve tocar o solo, por razões 
que já foram colocadas. Ou ela vai direto para as panelas e vasilhames 
para ser cozida, ou é colocada sobre folhas de zinco, de bananeira ou 
em cochos de madeira, gamelas, para ser submetida a outros proces
samentos. Se cozida, não só a mandioca em si é consumida, pois eles 
apreciam igualmente o caldo grosso que se forma com a sua fervura. 

Transformam também a mandioca em farinha, em massa para se 
fazer beiju e dela fazem vários tipos de "chichas" [pogo], fontes de 
ekuru por excelência. Em todos esses casos ela é ralada em· ralos que 
hoje fazem reutilizando latas, que são perfuradas com pregos e assen
tadas em madeira. Não se observa mais.hoje o uso dos tradicionais ralos 
feitos de madeiras finas e pontiagudas incrustadas em madeira de maior 
dureza (Steinen, 1942:244). Eles não fazem uso de qualquer tipo de 
tipiti. Espremem a mandioca, seja para extrair polvilho ou o suco ve
nenoso da mandioca-brava, em uma esteirinha confeccionada com 
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nervuras da folha de buriti, entretecidas com fios de algodão segundo 
a técnica do "fio duplo" [twinned], de uso comum entre as socieda
des alto xinguanas. Ela é denominada kwawi, correspondendo ao tuaví 
dos Yawalapití (Ribeiro, 1988:58). 14 

A farinha é feita, via de regra, da mandioca-brava e é uma atividade 
que envolve sempre mulheres parentes que habitam outras unidades 
residenciais e, por vezes, outros grupos locais. Ela é torrada em for
nos metálicos acomodados sobre pedra no chão. Grandes colheres de 
madeira são utilizadas para mexê-la, garantindo assim uma torragem 
uniforme. Tal produto é muito apreciado pelos regionais, que consi
deram a farinha Bakairí de excelente qualidade. 

Tanto da mandioca-mansa quanto da brava, os Bakairí fazem beiju, 
assado cada vez mais em panelas e frigideiras de alumínio batido. Re
gistra-se também o uso do elado, forno de barro, para este fim. As 
belíssimas pás1para virar beiju, ortinomorfas ou semilunares, com ou 
sem decoraç,ão pintada, semelhantes às utilizadas pelos Mehinaku e 
Kamayurá (Schmidt, 1942:64; Ribeiro, 1988:288), tornam-se cada vez 
mais raras, embora muitos ainda dominem as técnicas do fazer. 

Do beiju seco, feito com massa de mandioca-brava, fazem uma chicha 
muito ingerida em estados de reclusão, denominadaxunupy. Ela não 
é levada ao fogo. Apenas se coloca o beiju seco [malomalo] na água 
de um dia para o outro. Da mandioca-mansa, que denominamsaware, 
os Bakairí fazem o pysego. Este, depois de ralado, é levado à fervura, 
formando um caldo espesso e naturalmente doce. Falam os Bakairí da 
preparação da puba, mas nunca vi, em todos os anos em que entre eles 
estive, o seu preparo ou consumo. 

Os Bakairí apreciam muito a mandioca ensopada com carne de gado, 
com matrinxã seca, com outros peixes frescos e aves. 

O arroz é consumido à moda nossa e, se possível, temperado não 
só com sal, mas também com alho e cebola, temperos que muito apre
ciam. Dele também fazem o "bolo de arroz", típico da regiâo - que 
leva na sua composição não só arroz pilado, depois de amolecido em 
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água, mas também uma massa de mandioca cozida e socada - , consu
mido mais em dias de "festas de santo" e de aniversários, além de beiju 
[pay] e um tipo de chicha obtida com muito tempo de fervura em água, 
resultando em um mingau ralo e saboroso. 

O milho é consumido de várias formas, destacando-se entre elas o 
simplesmente cozido, as chichas não fermentadas, mingaus do tipo do 
nosso curau, assado na brasa com palha e tudo, além de pamonhas à 
moda Bakairí, ou seja, feitas com água, apenas um pouco adoçada, cuja 
massa é colocada dentro de palhas de milho e amarrada nas extremida
des e no meio, formando duas bolinhas. Esta é a maneira que amarram 
as pastas de urucu, que conservam secas de um ano para o outro. O mes
mo termo é utilizado para se referir ao urucu e a essa pamonha: aunto. 

Dentre todos os vegetais, apenas as frutas são consumidas in natura. 
Quanto às carnes, elas são consumidas cozidas, fritas, assadas, mo
queadas, ensopadas com mandioca, na forma de pirões e farofas. Os 
Bakairí apreciam muito a carne de gado assada e suculenta, embora o 
acesso a ela seja difícil, pois evitam matar as reses que possuem, para 
aumentar o plantel. O abate é bastante controlado e, via de regra, as
sociado às "festas de santo", de aniversários, ocasiões em que com
partilham a carne com participantes de outros grupos locais. Por ve
zes, o consumo ocorre no interior do grupo local, principalmente quando 
fazem mutirões para diversos fins. Como não poderia deixar de ser, 
alguns não conseguem deixar de consumir as poucas cabeças que che
gam, por um meio ou por outro, a possuir. Outros comercializam al
guma cabeça de gado para, com os recursos obtidos, comprar bens que 
necessitam. 

Dizem os Bakairí que "antigamente" os xamãs "benziam" os animais 
abatidos antes de os esquartejarem e prepararem, para neutralizar 
quaisquer forças que contra eles pudessem se voltar. Hoje, na vid.a co
tidiana, isso não é mais observado, e as suas atividades se voltam mais 
para a cura do que para a prevenção. 
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Comentários finais 

"Viver de morte, morrer de vida." (Heráclito) 

; 

[ ... ] alguns só querem falar da rosa. Outros só destacam os espinhos. E 
necessário que se elabore a visão que comporta tanto a rosa quanto o 
espinho: a visão da roseira. [Porto Gonçalves, 1989:74] 

As relações que os Bakairí estabelecem entre si e com o ambiente em 
que vivem, suas formas de percepção, ocupação e exploração does
paço estão orientadas por princípios eco( cosmo )lógicos, como os 
dados anteriormente apresentados revelam. Não há, de seu ponto de 
vista, qualquer tipo de hiato entre o homem e a natureza, e sua forma 
de ser e estar no mundo não se funda nessa oposição. A vida dos se
res animados e inanimados se realiza, na sua concepção, no interior 
dela e está integrada ao circuito da substância vital que passa pelo ho
mem: o ciclo da ekuru. Ritmada pelas estações do ano - que por sua 
vez são presididas pelos iamyra, que vivem na outra terra - o homem 
se funda em dois pares dialéticos: 

CHUVA/SECA 
FARTURA/ESCASSEZ 

Ter-se fartura na seca é, aparentemente, contraditório, à medida que, 
nesta estação, de acordo com a sua teoria da existência dessa subs
tância vital, ela se encontra desordenada. Mas colhem-se nessa esta
ção os frutos do trabalho realizado no início das chuvas. 

Kopâme, o tempo das chuvas, é marcado - ao contrário do da seca 
- pela baixa mobilidade. Ele corresponde a um período de interdição, 
de redistribuição e reordenação da ekuru na natureza como um todo. 
Exatamente quando o circuito da ekuru se acelera, a vida Bakairí fica 
reduzida ao mínimo de movimentos e trocas. Apenas quando a recicla
gem das energias dessa substância vital apresenta a sua primeira res-
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posta, o milho - que é colhido na mesma estação em que foi semeado 
-, observa-se, temporariamente, uma intensificação dos movimentos, 
promovida pelo "Batizado do Milho", que comemora a primeira co
lheita, ainda verde e plena de ekuru. Por meio dele se reverencia Xixi, 
o sol e o gêmeo mítico que lhe empresta o nome. Ele marca o reinício 
do ciclo da ekuru e também do ano Bakairí. 

A vida, em última instância, depende da relação vivos/mortos, da 
qual depende, por sua vez, a regularidade das estações do ano. Vivos 
e mortos representam forças complementares, de natureza dialética, que 

· atuam no universo. E, do ponto de vista dos Bakairí, a ordem deste 
depende da observação de preceitos religiosos, de sua humana parti
cipação em um campo de relações que envolve os reinos animal, ve
getal, os mortos. Por essa razão os Bakairí se sentem responsáveis 
pelos seus próprios infortúnios, que, segundo o seu mocto singular de 
pensar, resultam de infrações por eles mesmos cometi<das, tal como os 
Bororo (Viertler, 1991:14) e Guarani (Schaden, 1964:116-7). 

Como se viu, do comportamento inadequado de seus míticos ante-
. . 

passados resultou a morte e, a partir dela, a sua humanização e a de-
finição da estrutura do cosmos tal como ele é hoje pensado e vivido 
pelos Bakairí. A morte é, portanto, mais que a morte, na medida em 
que ela se integra na cadeia organizadora da vida. Vida e morte se 
inscrevem uma na interface da outra, conformando uma unidade me
diante interações dialéticas. 

A vida, na concepção Bakairí, está inserida na ordem cósmica e, 
portanto, na natureza que nela está inscrita, como um elemento de 
redistribuição de ekuru da qual, por ~ua vez, depende para existir. 
Redistribuição que se realiza também nas relações homem-homem, 
mediando-as simbolicamente, produzindo diferenças necessárias à vida 
em sociedade, assim como a sua própria reprodução. 

,, 
E em torno do conceito da existência do ciclo da ekuru que os 

Bakairí tecem, no dia-a-dia, as relações com os outros seres vivos, 
,, 

animados e inanimados, e organizam o seu próprio espaço social. E 

- 302 -



REVISTA DE ANTROPOLOGIA, SÃO PAULO, USP, 1994, V. 37. 

nessa perspectiva que a ética alimentar, as formas de ocupação e per
cepção do espaço no tempo e a fragmentação do coletivo se inserem. 

Notas 

1 O sistema de parentesco Bakairí e do tipo Iroquês, segundo a tipologia pro
posta por Murdock ( 1960), não existindo entre eles nenhum grupo de re
crutamento automático (metades, clãs, grupos de idade). 

2 Este artigo reproduz quase que integralmente o capítulo 3 de minha tese 
de doutoramento (Barros, 1992), à qual os interessados em outros aspec
tos da ordem social e simbólica Bakairí podem recorrer. 

3 Capistrano de Abreu, em seu estudo sobre a língua Bakairí realizado em 
fin s do século passado, já observara que "eles não diferenciam em seu 
espírito os conceitos de pluralidade e totalidade, donde tantas palavras 
acabadas em 'do' principalmente, em que a noção de plural não subsiste 
[ ... ]". Capistrano cita ainda, como um dos exemplos, o termo idanara, que 
significa ao mesmo tempo todos e inteiro (1976: 169). 

4 Chefe das onças para as quais Kwamóty entrega, por casamento, as mu
lheres que fabricou, a partir de madeiras. Estruturalmente os mitos de ori
gem Bakairí são semelhantes aos dos povos alto xinguanos (udodo - onça, 
inimigos). 

5 Segundo uma outra versão obtida por mim, Kwamóty teria atirado uma 
série de flechas enterradas umas nas outras, formando assim a interligação 
entre as duas terras. Capistrano de Abreu, que não faz referências a 
K wamóty e sim a Nakoeri, registrou que ela seria feita de algodão ( '1976: 
184). Ele também faz referências à destruição do mundo pelo fogo e pelo 
"dilúvio" (1976: 177-8). 

6 Steinen também registrou a "troca do céu pela terra" (Steinen, 1940:481). 
Sawâpa é o salto mítico de origem e fica localizado pouco abaixo da con
fluência do rio Verde com o Paranatinga ou Telles Pires. Ele é considera-
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do o centro do mundo pelos Bakairí, tal como Morena o é pelos Kamayurá 
(Agostinho, 1974: 16) e demais alto xinguanos. Quanto aos petrógrifos, 
trata-se, provavelmente, dos mesmos reproduzidos por Steinen (1940: 
336), que obteve dos Bakairí, há mais de um século atrás, informações de 
que eles seriam todos originários do "salto", situado, porém, pouco aci
ma da confluência dos referidos rios (1942:124 ~ 1940:502). 

7 O sistema de classificação do solo tem suporte científico, como apontam 
os dados obtidos por Debra Sue Picchi (1982). 

8 Debra Sue Picchi também registrou esse dado, ou seja, que os Bakairí não 
consomem carnívoros (1982: 117). , 

9 Capistrano de Abreu registrou ywanaguroro, que teria "um peito maior 
que o outro, contra o qual mata as pessoas que o ofendem, figura seme
lhante ao caipora dos tupis", sendo o senhor da caça (1976:195). Embora 
as informações divirjam em alguns pontos, trata-se, pelo que tudo indica, 
do moderno ynhangõnrom dos Bakairí atuais. 

1 O Quanto a Karowi, que Capistrano de Abreu grafou kxarowi, seria um ser 
que carrega "por machado um sapo, animado sempre do desejo de fazer 
mal ao bacaeri, mas sempre ludibriado por este, semelhante aos curupiras 
do Amazonas [ ... ]" (1976: 195). 

11 Os interessados em maiores detalhes sobre esse domínio da vida Bakairí 
devem ler a tese de Debra Sue Picchi (1982), que se dedicou muito a ele, 
apresentando também dados sobre nutrição. • 

12 Vide Dicionário do folclore brasileiro, de Câmara Cascudo, verbete kilâino, 
no qual esses dados são reproduzidos (1972:481). Altenfelder Silva tam
bém reproduz os dados apresentados por Capistrano de Abreu e Steinen, 
nada acrescentando a eles (Altenfelder Silva, 1950). Steinen faz referên
c ia a kilain-oroika, quando trata da existência após a morte. Seriam eles 
"espíritos maléficos" dos mortos, que vagueariam de noite pelo mato, "es
parramando terror por toda parte" (1940:448). Em Die Bakairí Sprache 
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(1982), Steinen traduz o termo por "diabo". Os Bakairí atuais desconhe
cem kilain-oroika e afirmam que kilâino não se origina dos mortos. 

' 13 A semelhança do cesto de três lados (oadu), que ilustra o trabalho de Max 
Schmidt (1942:292), denominado pelos Bakairí atuais owandu. 

14 Segundo Pedro Agostinho, o tipiti é desconhecido no Alto Xingue em seu 
lugar usa-se o tuavi (1974:98). O kwawi Bakairí é idêntico à esteira que 
consta na fotografia do livro sobre os Kalapalo (Basso, 1973:32). 
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ABSTRACT: ln this article about the Bakairí (Karíb ), we describe and 
interpret the way they perceive and explore their space, their seasonal 
rhythms. This was done based on their cosmological discourse, the asso
ciation they establish between pan-village communal rituais, the dead, the 
seasons of the year and the cycle of a vital substance called ekuru which 
is present in all Iiving creatures, animate and inanimate. This substance 
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is present in their space-temporal references, their classification systems, 
the interactions they establish among themselves and with the main com
ponents of their environment. 

KEY WORDS: Bakairí, Karíb, economy, cosmology and ethnoecology. 
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