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OS MORTOS E OS OUTROS 
MANUELA CARNEIRO DA CUNHA 

Por que numa coleção que se chama 
Linguagem incluir um texto de antropologia? 

Porque a coleção poderá conter além de 
antropologia, obras de lingüfstica, teoria· 
literária e filosofia da l inguagem. 

Mas isto é mais uma decisão do conselho 
editorial do que uma explicação. Esta, se 
se quiser dar uma, deve ser buscada no uso 
amplo que tem o termo " linguagem" para 
designar qualquer elaboração siste,mática 
de significações por uma sociedade. 

Não será, então·, difícil, depois de p·er
correr o livro de Manuela Ca.rnelro da 
Cunha, que o leitor encontre ele próprio 
as justificativas para esta incltJsão. Tam
pouco, deixará ele de se apaixonar pelo 
inteligente e bem escrito estudo que a 
autora faz dos Krahó, f ndios que vivem no 
cerrado do norte de Goiás, e pertencem à 
grande familia lingüfstica Jê. 

Buscando estabelecer as representações 
do grupo no que concerne aos seus mortos, 
a autora tem ainda como objetivo escla
recer a noção de pessoa entre os Krahó. 
Empresa complexa, cuja realização requer 
os instrumentais afiados da antropologia, 
da lingüistica e da própria psicologia h ~stó
rica, tal como a pratica, J:>Or exemplo, um 
Jean-Pierre Vernant. Manuela é hát>il arte.sã 
e melhor arquiteta. ·o resultado é a textura 
sutil que nos leva à distinção entre as so
ciedades que têm o par vivos/ mortos como 
oposição primária e as sociedades em que 
prevalece a continuidade dos consangüíneos 
e nas quais aquela oposição é relegada a 
um segundo plano. 

Entre muitas tribos brasileiras a alteri
dade fundamental que o morto representa, 
não só circunscreve geográfica e social
mente o espaço dos vivos, como também 
constitui, de modo necessário, a noção 
do eu. 

É este jogo de alteridade sócio-cultural 
que Manuela Carneiro da Cunha apreende 
neste livro que, sem dúvida alguma, aponta, 
entre outras coisas, para uma semiologia 
no melhor sentido em que a imaginou 
Saussure. 
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P. Qual a düerença fundamental entre uma coletiva de 
imprensa e uma Comissão de Inquérito? 

R . - e que uma procura evitar as perguntas e a outra tenta 
extrair respostas. 

P. - Como assim? 

R . - Na primeira a tônica é uma certa implicância com "os que 
querem saber demais"; na segunda, uma irritação com 
"os que querem dizer de menos". Na primeira, há um 
excesso de perguntas; na segunda uma escassez de 
respostas. 

Millôr Fernandes, Veja, 6 de abril de 1977 
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Introdução 

Objetivos e estratégias 

O objetivo deste trabalho é duplo: tentar evidenciar as 
representações relativas aos mortos, tentar esclarecer aspectos da 
noção de pessoa entre os índios Krahó. 

Estes dois propósitos exigem estratégias de abordagem 
distintas: o primeiro poderá ser apreendido através de uma análise 
detalhada do elaborado conjunto ritual e jurídico que são as 
instituições funerárias, das descrições escatológicas, dos presságios, 
de uma etnofisiologia, enfim do conjunto de representações que 
cercam a idéia da morte. 

O segundo porém, só pode ser indiretamente buscado nas 
entrelinhas do primeiro, e requer, por assim dizer, táticas 
sub-reptícias, emboscadas que de repente surpreendam essa fugidia 
noção de pessoa. 

Pensou-se por bastante tempo, sobretudo na antropologia 
social britânica, que, ao antropólogo ou ao sociólogo cabia 
tão-somente o estudo das identificações sociais, isto é, no fundo, 
do status enquanto conjunto de direitos e deveres; seu objeto de 
estudo não podia ultrapassar a "persona" sem invadir os terrenos 
de caça da psicologia e portanto desnaturar-se enquanto tipo 
específico de explicação. No entanto, Devons e Gluckman ( 1964 J 
mostraram que as ciências humanas não se distinguem entre si 
pelos seus objetos mas pelas variáveis que privilegiam e as relações 
que entre elas visam a estabelecer. Tomar portanto a pessoa como 
objeto de estudo antropológico, embora pudesse cheirar a heresia, 
se justifica enquanto se pretende procura de uma etnopsicologia, ou 
seja, tentativa de apreender as categorias a que uma sociedade 
específica recorre para elaborar sua noção de pessoa. Para tanto 
tivemos muito mais a aprender com a chamada corrente de 
"psicologia histórica", do que com antropólogos que a ortodoxia 
entrava em territórios melhor demarcados. 
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Não se trata portanto somente, embora se trate primeiro, por 
uma questão de método, de evidenciar a personalidade social. Para 
abordar este primeiro nível, o da pessoa revestida do seu status, a 
razão logística da escolha do tema da morte é patente: a morte 
não se satisfaz em destruir o que chamamos organismo, mas inicia 
também um processo de dissolução do homem social, e isso em 
vários estágios de seu ciclo de vida. Nos outros ritos que desde 
Van Gennep se convencionou chamar "de passagem", nascimento, 
casamento, iniciação, o estágio no ciclo de vida (e eventualmente 
o sexo na iniciação) é fixo; em segundo lugar, estes ritos são 
cumulativos, no sentido que vão sucessivamente investindo o 
homem de sua máscara social, seu status e seus papéis. Cada um 
destes ritos de investidura corre~ponde portanto a um status fixo. 

Mas a morte que ceifa a esmo, que não escolhe sexo nem 
idade, opera um tipo de "corte" na sociedade en1 que são 
representadas todas as categorias de idade e de status, e isto se 
traduz em comportamento diferenciado no desenrolar das exéquias. 

O estudo das manifestações socialmente padronizadas que 
cercam a morte permite, no processo de dissolução da personalidade 
social, entender-se, de certo modo "pela negativa", o que 

.. precisamente constitui esta personalidade em uma dada sociedade, 
e que vai sendo progressiva e lentamente formada ao longo do 
ciclo de vida de cada indivíduo. "O status de uma pessoa é 
proclamado do modo mais conspícuo à sua morte, quando sua 
personalidade social tem de ser cancelada por rito ou cerimônia" 
(M. Fortes 1969 [1949]:55). 

No outro extremo, o nível etnobiológico que esmiuçamos nos 
pareceu igualmente importante para entendermos onde se situam, 
para o Krahó, as fronteiras do indivíduo. 

O problema da pessoa no entanto não se esgota em nenhum 
desses níveis: se procuramos esclarecer-lhe certas facetas, foi no 
intuito de abrir algumas sendas para pesquisas futuras que 
provavelmente partiriam das noções de companheirismo e amizade 
formal, das quais esboçamos neste trabalho uma primeira análise. 

Assim colocada em duas problemáticas diferentes, tivemos 
de optar por uma ordem de exposição. Se escolhemos uma ordem 
"diacrônica" que, dos presságios de morte passa pelos rituais 
fúnebres e chega à herança, foi um pouco à maneira de um mito: 
a diacronia é um artifício de narração, nela não reside a estrutura 
mas na recorrência de certos temas ao longo das descrições. Uma 
exposição diacrônica fornecia ainda a vantagem adicional de 
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evidenciar mais claramente o alinhamento dos grupos sociais que 
intervêm nas exéquias. Pois estas são a ocasião, como escreveu 
outrora Malinowski ( 1968 [1929]: 126), de um "jogo social onde 
representam uns contra os outros os vários grupos em que a 
comunidade se recristaliza à morte (de um indivíduo)". 

Dentre os temas evocados acima, que ressurgem em diversas 
etapas da análise, um, o da alteridade dos mortos, ocupa um lugar 
preponderante. a no entanto necessário, cremos, esclarecer em 
que nível de realidade ele se situa. 

O homem classüica e toda a sua apreensão do mund9 é 
mediatizada pelas classificações que a precedem. A antropologia 
social, em cada campo que lhe era tradicionalmente reservado -
totemismo, parentesco, por exemplo - parece ter deparado com 
a dissolução de qualquer esperança substantivista. 

Esta é a perspectiva em que devemos ver também o par 
vivos-mortos em cada sociedade. Não existe, como parece ter 
pensado Hertz 1970 (1928) um modo de se pensar os mortos que, 
de tão natural seria de certa forma "universal". Na realidade, vivos 
e mortos podem ou não serem concebidos como antônimos, par de 
opostos em uma classificação; ou melhor, não é na realidade tanto 
a existência da oposição que interessa - provavelmente sempre 
se poderá, em certo contexto, opor vivos e mortos - mas antes a 
precedência desta classificação sobre as outras. Se por exemplo a 
linhagem, onde ela exista, for um operador classificatório mais 
importante do que a distinção vivo-morto, esta esmaecerá e 
passará a um segundo plano. No formalismo da teoria das 
decisões, trata-se de saber em que ordem são colocadas as 
perguntas e as opções a que conduzem. 

O que transparecerá ao longo deste trabalho é o lugar 
prioritário que cabe, entre os Krahó, à oposição vivos-mortos. É 
este um operador classificatório primário, e os mortos encarnam a 
alteridade máxima, vivendo em uma anti-sociedade, na me~ida em 
que esta ao mesmo tempo nega em seus fundamentos a sociedade 
dos vivos e a hostiliza roubando-lhe os seus membros: os 
mortos configuram-se assim duplamente como "outros" enquanto 
estrangeiros, isto é, bárbaros, e enquanto inimigos. 
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Uma palavra sobre os Krah6 

Os Krahó, que vivem atualmente perto da margem direita do 
Tocantins, no cerrado do norte de Goiás, formam com cerca de 
seiscentos membros, repartidos por cinco aldeias, uma tribo que 
tira seu sustento da caça" de uma agricultura de coivara e da 
coleta, tendo empreendido recentemente uma tentativa de criação 
de gado. 

São enfeixados, juntamente com os Ramkokamekra-Canela, 
Apanyekra-Canela, Pikobye e Krikatí, tribos do Maranhão das 
quais são muito próximos lingüística e culturalmente, na apelação 
de Timbira Orientais, por sua vez subdivisão dos Jê Setentrionais 
que englobam entre outros Apinayé (Timbiras Ocidentais), 
Kayapó ( Gorotire e Xikrin) e Suyá. Ainda na mesma família 
lingüística Jê costumam-se enquadrar os Jê Centrais (Xavante e 
Xerente) e os meridionais, hoje reduzidos aos Kaingang e Xokleng. 

Como em todas essas tribos, sua organização social é tão 
complexa quanto é rudimentar sua tecnologia. Dispõem de um 
pletórico sistema de metades que se entrecruzam, ligadas ao nome 
(as metades sazonais W akmeye e Katamye e as metades H arãrumpe 
e Khoirumpe), às antigas classes de idade (são as metades 
H arãgateve e Khoigateye) ou escolhidas ad hoc para um ritual. 
Seu parentesco é do tipo bilateral, e se ignoram regras de 
casamento quer prescritivas quer preferenciais - nenhuma das 
metades acima é exogâmica - são no entanto uxorilocais como 
todos os Jê. 

Os Krabó estão há muito tempo em contato com os 
neobrasileiros ( 1) : há cerca de cento e setenta anos, quando ainda 
se encontravam no Maranhão, foram alcançados por uma frente 
pastoril que, vinda da Bahia, iria, ainda no século XIX, cruzar o 
Tocantins e o Araguaia e chegar ao Pará. Rechaçados e finalmente 
cercados pelo gado em Go'iás, os Krahó no entanto não se 
extinguiram culturalmente: Melatti atribui este "conservantismo" 
ao fato de a frente pastoril não necessitar dos índios como 
mão-de-obra. Quanto à sobrevivência física, os Krahó devem-na 
em parte à aliança que mantiveram até meados do século XIX 
com os criadores de gado, ajudando-os a exterminar as outras 
tribos da região. 

( l ) Estes dados e os que seguem são fornecidos por J. C. ~lelatti 
( 1967) que analisou as características do contato da frente pastoril com 
os .Krahó. 
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Transferidos em 1848 para Pedro Afonso, mais ao sul, sob 
a direção do capuchinho italiano Rafael de Taggia que tentou 
evangelizá-los, os Krahó tomaram a se deslocar, desta vez em 
direção nordeste, indo estabelecer-se na região onde até hoje se 
encontram, entre os rios Manuel Alves Pequeno e Manuel Alves 
Grande. Pouco se sabe sobre suas relações com os neobrasileiros 
a partir dessa época e até 1940. Nesta data, fazendeiros da região, 
irritados pelos furtos de gado, atacaram duas aldeias Krahó e 
fizeram mais de vinte vítimas. Uma conseqüência deste massacre 
foi a demarcação em 1943, de um território de 320 . 000 hectares, 
cedido em 1944 pelo Estado de Goiás. 

Postos à margem do processo de produção dos regionais, 
os Krahó puderam manter a tradição viva. Os principais elementos 
disruptivos foram, cremos, a supressão das expedições guerreiras 
e a introdução de bens raros que não mais podiam ser produzidos 
pela tribo. A primeira foi possivelmente causa do desaparecimento 
das classes de idade, a segunda modificou, conforme veremos, o 
sistema de herança, e a frustração que produziu suscitou um 
movimento messiânico do tipo do "cargo cult" (vide Melatti 1972). 

A criação da Guarda Indígena (recentemente extinta), 
alterando a divisão do trabalho - era impossibilitado aos guardas 
cultivarem suas roças - e fazendo circular dinheiro entre os 
índios, teve repercussão no sistema de trocas. 

Quanto aos costumes funerários, objeto de nosso estudo, 
sofreram imposições externas, e os Krahó tiveram de abandonar 
os enterros secundários e as inumações dentro das casas. No 
entanto, nestes casos, as inovações se fizeram, como bem diz 
Melatti ( 1970: 51) "segundo o sistema simbólico Krahó". A 
experiência nova foi apreendida através de um arcabouço mental 
preexistente. 

A tradicionalidade de um grupo não se mede, com efeito, pela 
vigência de sua antiga indumentária, de suas técnicas agrícolas, 
de suas casas, mas sim no "uso" que ele faz das velhas categorias 
como princípios organizadores da realidade vivida, por inesperada 
que ela seja. Para tanto, a conservação da língua parece ser de 
suma importância, já que ela encerra e expressa o sistema 
simbólico. Ora os Krahó mantêm sua língua, e por enquanto só 
os homens e alguns adolescentes falam português. 

Não houve, cremos, assim, uma ruptura no pensamento 
Krahó, ou melhor, o pensamento Krahó atual prolonga sem com 
ele se confundir um pensamento tradicional defrontado com novos 
problemas. Os neobrasileiros, para usar um outro jargão, 
parecem ter fornecido novos significantes mas não novos 
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significados. Não que queiramos estabelecer uma "autenticidade", 
uma "primitividade'' à tribo, que não têm maior relevância: o que 
queremos afirmar é que nos movemos dentro de um pensamento 
específico, muito pouco alterado pelas influências neobrasileiras. 
A presença de elementos Xerentes, Apinayés e de alguns Canelas, 
etnias que participam do mesmo fundo Jê, não nos parece ter, 
por sua vez, modificado o universo conceptual Krahó. Em muitos 
casos, portanto, em que as práticas tradicionais são apenas 
lembranças, elas não obstante esclarecem as reinterpretações atuais 
que as circunstâncias exteriores impuseram. Por enquanto pelo 
menos, o pensamento Krahó parece-nos seguir sua trajetói:!a 
própria. 

O 111aterial 

Trabalhamos para as nossas descrições com dois tipos de 
material: houve primeiro a observação direta nossa ou encontrada 
na bibliografia. A tese de doutoramento de Melatti ( 1970) foi 
aí uma fonte de informações seguras. 

Não podemos, como Goody ( 1962), nos vangloriar de termos 
assistido, nos curtos períodos que passamos entre os Krahó (três 
semanas em agosto de 1970 e cinco semanas em julho-agosto de 
1972) e muito menos no mês que um Krahó passou conosco em 
São Paulo, a inúmeras cerimônias relativas a ritos fúnebres. Não 
houve hecatombe. Assistimos à morte dolorosa da velha Kotoi~ 
assistimos a um porgahok (um dos ritos de fim de luto) mas feito 
para divertimento. Não que a mortalidade - e sobretudo a 
mortalidade infantil - não seja muito elevada: como em várias 
outras tribos, ela é estarrece.dora, e as histórias de vida que 
recolhíamos pareciam antes um "memento domine" em que se 
desfiavam os nomes dos mortos. 

Foram essas evocações de mortos, recentes e antigos, que nos 
forneceram nosso segundo tipo de material. A comparação da 
descrição com a observação permite evidenciar os tempos fortes 
do ritual, distinguir o que é relevante do que é acidental ou 
secundário. E não só isso: dedicamo-nos em companhia de um 
informante à exegese minuciosa de cada descrição de funerais ou 
rituais ligados. Surgiram assim aspectos insuspeitos, emergiram 
considerações que não seriam reveladas por outros meios e 
ordenaram-se sobretudo em uma hierarquia os princípios que 
determinam o desenrolar das cerimônias e a atribuicão dos papéis. 
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Sinopse 

Optamos por descrições que já eram, de certa form~, a 
síntese dos casos particulares analisados, enquanto estes assumrram 
na exposição apenas função de exemplo. Cremos que o que se 
perde por um lado em não poder voltar aos fatos brutos, se ganha 
talvez em clareza, e permite aceder mais diretamente à análise. 

Não implica esta escolha no abandono do que não se 
enquadraria na análise: procuramos fazer descrições mesmo 
daquilo que - como por exemplo os presságios ou o ritual de 
fim de luto - não fosse ser analisado, pois pareceu-nos que 
devíamos fornecer os dados mais completos possíveis sobre tudo o 
que diz respeito à morte, ao ciclo fúnebre e à escatologia Krahó. 

Começamos assim por uma parte essencialmente expositiva, 
que descreve o que antecede a morte (critérios e definição de 
morte, causas que foram analisadas enquanto discurso simbólico, 
presságios, últimas disposições, origem mítica) e tudo o que 
imediatamente lhe sucede, o~ seja o desenrolar do enterro e a 
eventual refeição póstuma. 

Com a repartição das tarefas funerárias e a descrição do luto, 
deixamos o domínio das ações para nos concentrarmos nos atores, 
e evidenciamos assim a dupla e contraditória ação da procura 
de prestígio e da contabilidade das prestações matrimoniais, 
distinguindo o nível prescritivo dentro da realidade observada. 

No capítulo seguinte, procuramos chegar a uma descrição 
exaustiva do ritual do fim de luto, separando a parte fixa da 
parte facultativa realizada somente sob certas condições. Nesta 
distinguimos o que chamamos o "cânon" e a parte móvel que é a 
mais espetacular. A çomplexidade do corpus ritual Krahó impediu, 
no entanto, que se pudesse incluir nos limites deste trabalho uma 
análise deste ritual. 

A análise da amizade formal e do companheirismo, esboçada 
a esta altura sob um pretexto fútil, tenta evidenciar os princípios 
lógicos - o da oposição e o da semelhança - que presidem à 
edificação da pessoa entre os Krahó. 

Retomando uma exposição diacrônica, consideramos a prática, 
hoje extinta, do enterro secundário. Tentamos primeiro reconstituir 
os fatos e, em seguida, as representações que tal costume supunha, 
o que nos levou a um longo estudo da posição semântica do 
sangue e sua ligação com uma idéia de força vital. 

Tentamos em seguida fazer uma análise interna das crenças 
escatológicas e da luz que projetam sobre a autoconcepção da 
sociedade Krahó. Configurou-se que se pode interpretar uma 
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escatologia não como o reflexo mas como uma verdadeira reflexão 
da sociedade que a concebe. Embora este seja até certo ponto um 
capítulo autônomo, ele remete novamente ao problema da alteridade 
já surgido anteriormente. 

Enfim, a ausência de culto dos antepassados foi confrontada 
às explicações funcionalistas. Mais do que tentar adequar os fatos 
à teoria, aliás os fatos satisfaziam todas as teorias - preferimos 
propor uma interpretação em termos conceptuais cujo valor 
explicativo global expomos em conclusão. 

Notas sobre a transcrição das palavras Krahó (2) 

Nas transcrições pelas quais optamos, usamos as letras com 
o valor aproximado que têm em português, excetuando-se no 
entanto as seguintes: as vogais ii e e pronunciam-se respectivamente 
como o a e o e não acentuados na pronúncia de Portugal (por 
exemplo: em ama ou em levará); a vogal o pronuncia-se como 
em alemão (por exemplo, em bose; quanto à vogal i, ela se 
pronuncia de modo muito semelhante à e, com a diferença de que 
seu lugar de articulação parece-nos mais próximo do i. 

Note-se ainda que oh, quando aparece, é sempre aspirado e 
que o ií pronuncia-se com em espanhol, isto é, nh. 

Eventualmente certas oclusões glotais são marcadas por um 
k (ou às vezes um g, sendo difícil distinguir entre ambos) depois 
da sílaba e acima da linha. 

O r, em Krahó, é sempre brando. O w pronuncia-se como 
em inglês. Quanto ao k ele ê comumente aspirado e notamo-lo 
então kh. 

K e g, t e d, p e b são alofones e pode ocorrer em nossas 
transcrições que usemos um ou outro de modo inconsistente. 

Mencionemos que existe uma grafia padrão para os grupos 
Timbira, elaborada no Departamento-Geral de Planejamento 
Comunitário da FUNAI por uma comissão composta de antro
pólogos e lingüistas a 8 de outubro de 1974, como preliminar à 
alfabetização em língua indígena: nossa grafia pouco difere 
dessa grafia padrão, na medida em qu~ se quer próxima do 
português, e só não a utilisamos por ter tomado conhecimento 
dela tardiamente. 

( 2) Agradecemos a Haquira Osakabe que ajudou a redigir esta nota. 
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Quanto à notação das posições genealógica~ seguimos o uso 
brasile iro: 

p 
I 
F 
E 

. 
pai 
irmão 
filho 
esposo 

m . 
l 

f 
e 

mãe 
irmã 
filha 
esposa 

Assim, por exemplo, Ime lê-se "o irmão da mãe da esposa". 
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A Morte 

Definição e critério da 1norte 

Um krahó é dito ratek (onde o prefixo ra indica estado) 
quando cessa a respiração ( 1 ) : respirar é por excelência o ato 
vital. O vento ( khwôk) invade a garganta, chega ao coração 
(itotok) e toma a sair: este sopro vital é comandado pelo 
coração, que controla também todos os movimentos, os sentidos 
e o pensamento. A vida humana é assim conceptualmente ligada 
à respiração e, por além desta, ao coração que a determina. 

Um segundo princípio vital é o karõ (no plural mekarõ). 
~ Habita o corpo, embora se ausente nos sonhos e nas doenças; 

sobrevive ao homem, e é ele quem vai se estabelecer entre os 
mortos e lá levar uma existência insípida e diminuída. Talvez por 
isto karõ conte entre outros sentidos o de "morto'', que lhe é 
o mais usual quando usado na forma coletiva (mekarõ), um 
pouco como nós usamos os termos "espíritos" ou "almas" com 
o sentido implícito de "espíritos ou almas de defuntos". O 
significado de karõ, no entanto, parece ser bem mais amplo: o 
termo abrange entre seus denotata a fotografia, o reflexo, toda 
"imagem do corpo". Mas não só: o karõ pode assumir, mesmo 
enquanto ligado a um corpo hospedeiro, aparência diferente desse 
corpo que ele habita: foi-nos descrito, certa vez em que se nos 
contava a reinserção de um karõ vagabundo, como um objeto 
branco, do tamanho de um dedo, parecido com um pequeno sapo 
(prokayê), algo portanto mais manipulável pelo curador. 

Assim poderíamos traduzir talvez mais apropriadamente 
karõ por "duplo'\ lembrando que "se toda imagem é um duplo, 
todo duplo não é necessariamente uma imagem" (L. Lévy-Bruhl 
1963 [1927]: 189) Na realidade, em sua essência, o duplo é, 

( 1) E nunca antes deste momento, como é eventualmente o caso 
entre os Kayap6 (T. Turner 1966). 
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como escreve J. P. Vernant (1965), algo profundamente düerente 
de uma imagem: é o que remete ao objeto sem no entanto se 
confundir com ele. Representações análogas são legião na literatura 
etnográfica, e se reencontram na psyché homérica e no genius 
latino. O que importa porém não é sua generalidade, mas antes 
sua especificidade, enquanto se a pode correlacionar com outros . . 
traços socuus. 

A cessação do sopro, se é o início de uma possível mudança 
de estado, não basta no entanto por si só para consumar a morte: 
esta não é uma passagem brusca de estado, mas um processo, e 
um processo singularmente reversível, pelo menos até ao momento 
da instalação do karõ na aldeia dos mortos que marca. o _Ponto de 
"non-retour". Pois não é, como já vimos, a exterioridade do 
karõ - exterioridade que pode ocorrer no sonho ou nas expediç?es 
de certos privilegiados, akrãgaikrit (vide .C:apít~lo VII:. Escato~ogia) 
- que sanciona a mort~, mas a par~c1paçao n~ vida social _da 
aldeia dos mortos atraves da ace1taçao de comida, de relaçoes 
sexuais, de pintur~s e corridas de toras. Embora o termo !a_tek 
se refira portanto ao que poderíamos chamar a morte orgamca, 
ele não supõe uma irreversibilidade: devido à "defasagem" da 
cessação do fôlego e da instalação da alma, permanece aberta 
durante um tempo a possib~dade de uma ressurreição. ~ o que 
rezam várias estórias exaltando as proezas dos curadores de 
antanho: 

"Havia um curador. Já a pessoa estava morta. O curador 
trazia o karõ para viver de novo. Contam que a irmã de um 
homem que tinha morrido o chamou. Ele disse: 

- O que é que você vai me dar? 
- O que é que você quer? 
- Panela e espingarda para meu pai e minha mãe. 

Ela deu. A mãe apanhou o pagamento. O curador acendeu o khôt 
(cachimbo muito usado na magia). O khôt parecia como luz de 
estrela (porque o curador usou muito fumo). Aí ele caiu morto ao 
lado do morto que ele queria trazer. Deu suor nos dois, curador e 
morto (isto se refere à corrida de ambos, voltando da aldeia dos 
mekarõ). O curador mexeu o pé e o morto mexeu o pé. Quando o 
curador sentou, o morto também sentou. Quando o curador abriu 
os olhos, o morto também abriu. 

Pediram água: 
- Dêem pouquinho para o doente. 

Deram aos poucos; depois deram para o curador. Aí o curador 
levantou, o doente disse: 

- Estou com fome, mamãe, quero peixe ( ... )'' 
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Embora o karõ possa ausentar-se com freqüência, o corpo 
não sobrevive muito tempo a uma ausência contínua, e não mais 
intermitente, de seu duplo. Este, porém, prescinde o corpo humano: 
toma-se então o que chamaríamos uma "imagem livre", não 
porque sem matéria - o karõ não é imaterial - mas porque 
reflexo de toda coisa e de coisa nenhuma, que forma alguma 
saberia circunscrever de modo duradouro. Eis porque, parece-nos, 
o karõ de um morto tem por característica o poder de metamor
fosear-se e assumir a forma que lhe aprouver (vide M. Carneiro 
da Cunha 1973). Não deixa no entanto de ser, pelo menos 
durante um tempo (vide capítulo VII: Escatologia), o karõ 
pessoal de um determinado homem. 

As causas da morte 

A morte, para o Krahó, pode ser devida a "feitiço", a 
"doença" ou a "acidente". O acidente abrange picada de cobra, 
qµeda, criança que nasce morta, e eventualmente suicídios: em 
outros termos, parecem ser consideradas acidentais todas as mortes 
repentinas. 

A distinção de feitiço e de doença é feita por um especialista, 
o curador, que sua visão aguçada e sua imunidade aos mortos 
torna igualmente apto a cuidar de ambas as eventualidades, desde 
que a vítima não seja parente sua. O feitiço consiste na introdução 
de substância estranha no corpo da vítima, causada por malévolo 
intento. Se diagnosticar feitiço, o curador pedirá um khôt, 
cachimbinho feito de uma folha enrolada, e soprando fumaça no 
paciente, fará aflorar a substância estranha até por debaixo 
da pele; sugá-la-á, cuspindo-a em seguida e eventualmente 
queimando-a juntamente com um cupim. Indicará ao mesmo tempo 
o responsável pelo feitiço, mas esta acusação não é, via de regra, 
tornada pública: limita-se ao conhecimento dos consulentes. 

"Doença", termo usado por alguns informantes, é a saída e 
permanência do karõ fora do corpo; cá fora, os parentes já mortos, 
e dentre eles especialmente os parentes matemos, estão sempre à 
espreita, sequiosos de levar o duplo do doente. Assim a doença é 
geralmente provocada por um contato abusivo com parentes 
mortos : Gabriel "cheirou demais a catinga" do cadáver de seu 
irmão, e isto, anos depois, foí apontado como causa mortis,· 
súcubos e íncubos levam à morte certa; sonhos com defuntos são . 
pengosos. 
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Se diagnosticar doença, o curador tratará de recuperar 
o karõ e de reinseri-lo no paciente; sua competência estende-se 
teoricamente, como vimos, além da morte orgânica que não é 
tida por irreversível. 

O karõ de Prumkwui e o de Karate, respectivamente irmã da 
mãe e pai da mãe de Poyoy vieram raptar-lhe o karõ. O curador 
Romró mandou a paciente sentar-se numa esteira, de costas para 
o marido que, atrás dela, a amparava; ambos deviam olhar na 
direção do mato, espaço dos mortos, onde já se ouviam tocar os 
instrumentos dos mekarõ. Romró perseguiu os raptores e conseguiu 
reaver o karõ de Poyoy que foi reinserido na paciente pela cabeça. 
Apesar de ter reavido seu duplo, Poyoy morreu. A c~nclusão_ se 
til'OU por exclusão: já que não fora doença, só poderia ter sido 
feitiço. 

O procedimento parece ser costumeiro: ao adoecer uma 
pessoa, a menos que se lhe conheça conflitos com algum suposto 
feiticeiro, a tendência é de diagnosticar "doença" e sempre se pode 
invocar algum parente morto como origem. Se o paciente se 
recuperar, a hipótese estará confirmada; mas se definhar e vier a 
morrer, a menos que se trate de um velho, caso em que a convicção 
do chamado dos parentes defuntos se mantém, firmar-se-á a 
hipótese de feitiçaria. Seria pois o próprio mecanismo de 
diagnóstico, com a precedência do de "doença", que levaria à 
maior incidência da feitiçaria como causa mortis. Por outro lado, 
a "doença" parece corresponder à "morte natural", na medida em 
que não acarreta as conseqüências políticas de uma acusação de 
feitiçaria. 

Embora inabaláveis em um dado instante, para um dado 
grupo, estas acusações são no entanto variáveis segundo a parentela, 
as facções e as inimizades de cada um. O problema ~a feitiçaria 
em uma sociedade que não recorre à mântica ou a oráculos para 
determinar o feiticeiro, e em que as acusações não são tomadas 
públicas senão - e ainda nem sempre - ao cabo de uma escalada 
que culmina com a execução do feiticeiro, é que para uma mesma 
ocasião, cada grupo de interesses tem seus próprios suspeitos. Com 
tais mecanismos, acrescidos da freqüente consulta a mais de un1 
especialista, a relação vítima-acusado perde sua importância inicial 
e é o par acusador-acusado que passa ao primeiro plano, a vítima 
assumindo um papel de pivô cada vez mais irrelevante (2). Assim, 

( 2) Max Marwick ( 1970:293) insiste na tomada em consideração 
do trio acusador, acusado e vítima. Na reaUdade, a vítima enquanto tal, 
isto é, quando não assume o papel de acusador, parece passar progressiva
mente, entre os Krah6, para o segundo plano. 
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a propósito de uma mesma morte, a de Poyoy, ouvimos o viúvo 
e a família de origem acusar Zezinho, que ameaçara veladamente 
a defunta numa discussão e que teria sido desmascarado pelo 
curador, possivelmente guiado pelas suspeitas da família, que deste 
modo sancionava. Para Penõ, chefe da aldeia, no entanto, casado 
com a filha da esposa do acusado, o culpado era outro - Aleixo 
- seu inimigo pessoal. Reforçando a primeira acusação, a morte 
de Kotoi foi atribuída por um curador do primeiro grupo ao 
mesmo Zezinho, enquanto a voz corrente indicava novamente 
Aleixo, genro da defunta. 

As convicções parecem também sofrer certa evolução no 
tempo, à medida em que se tenta acumular acusações contra 
determinado feiticeiro, tendo sido registradas variações no mesmo 
informante em épocas distintas. Assim, atualmente na aldeia de 
Penõ, o inimigo público número ·um, que capitaliza praticamente 
todas as acusações de feitiçaria como acusado principal ou, pelo 
menos, como acólito, é Basílio, que já teve de fugir durante um 
ano para a aldeia Canela dos Porquinhos: o próprio pai queria 
matá-lo, acusando-o da morte de sua esposa. Mal havia Basílio 
voltado, l.ezinho, feiticeiro em ascensão, acusou-o de nada menos 
do que ter posto um "feitiço coletivo" na água do ribeirão ond~ 
se toma o banho matinal ... 

As causas da morte e o discurso do corpo 

Teorias das causas da morte talvez sirvam fins políticos, mas 
o nível político não esgota o problema. Mary Douglas ( 1970) 
propôs, depois de Mauss, e levando às suas últimas conseqüências 
as hipóteses durkheímianas, a análise da feitiçaria enquanto 
discurso e particularmente do uso específico que tal discurso faz das 
categorias "dentro" e ''fora" e sua tradução em termos de 
morfologia social ( 3) . Ampliando tal sugestão para a análise não 
só da feitiçaria, mas do par doença-feitiço, poderíamos notar de 
início que a doença é uma conjunção excessiva com a parentela 

( 3 ) Notemos que não é no entanto necessariamente funcionalista 
este tipo de interpretação, ou seja, que não é indispensável postular a pri
mazia da organização social, determinando o nível simb6lico. Bastaria afir
mar que morfologia social, enquanto ordem também "concebida" (para 
retomar os termos de Lévi-Strauss) ao mesmo tempo que "vivida", é um 
código que veicula a mesma mensagem do que o código do corpo ou o 
código do espaço. 
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morta, um abuso dos laços familiares: manüesta-se pela exterio
ridade do karõ. Ao contrário, o feitiço é uma agressão por um 
estranho e manifesta-se pela invasão do corpo por uma substância 
exterior. Em um caso, a terapêutica consiste em reinserir-se o 
karõ vagabundo, no outro em extrair-se o feitiço. 

A pergunta seria então: por que o feitiço penetra e a doença 
faz escapar; por que um perfaz uma trajetória fora-dentro e a outra 
a trajetória inversa? Por que um é o acréscimo de algo que está 
desde logo "em excesso" e que pertence ao exterior, e a outra a 
carência de algo que pertence ao interior? 

Pensemos primeiro na fuga do karõ, seduzido pela parentela 
defunta. Patentear-se-á, ao longo deste trabalho, a concepção de 
que os mortos são os inimigos e que a morte é concebida como 
uma traição: a imagem de algo que sai do corpo, a def ecção do 
karõ, é consistente com a passagem do morto ao campo adverso, 
campo adverso este que é exclusivamente alimentado por membros 
do "lado de cá". O trânsito se dá numa só direção, de 
dentro para fora, pois os mortos são concebidos como a própria 
exterioridade. ( 4) Seu espaço é tudo o que o círculo das casas não 
encerra. A saída do karõ do corpo do doente é homóloga à saída 
de um membro da aldeia para a exterioridade dos mortos. 

O uso de categorias espaciais e, em particular, das noções 
dentro-fora não é aqui metafórico: é o meio mais fiel de expressar 
o pensamento Krahó que transforma e atualiza as oposições que 
apreende ou postula em distinções espaciais. Como diz Cassirer 
que descreve admiraveltnente o espaço mítico: "aqui cada diferença 
qualitativa parece ter um aspecto no qual ela é também espacial, 
enquanto cada diferença espacial é ,e permanece uma diferença 
qualitativa. . . os simples termos espaciais se tornaram assim um 
tipo de expressão intelectual original. O mundo objetivo tornou-se 
inteligível à linguagem na medida em que a linguagem conseguia 
traduzi-lo de volta em termos de espaço. . . Para o pensamento 
mítico, a relação entre o que uma coisa "é" e o lugar no qual 
está situado não é nunca puramente externo e acidental; o lugar 
é em si mesmo parte do ser do objeto, e o lugar confere ao 
objeto laços internos muito específicos~' (E. Cassirer 1965: 85, 
86, 92). 

Resta o problema de saber porque são os parentes, e dentre 
eles principalmente os parentes matemos, que vêm raptar o karõ. 

( 4) Dispomos até de uma etimologia, talvez fantasiosa, mas que ex
plica o sufixo txua como significando "de fora". Ora esse sufixo se apõe 
aos nomes pr6prios e aos termos de parentesco referentes aos mortos. ( J. 
and Popjes 1972:62). 
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Já se falou muito do esquema espacial dos Jê: um homem nasce 
na periferia da al~eia! vai para o centro à medida que se socializa 
e volta para a penfena para fundar família. A mulher permanece 
ponto fixo no círculo das casas. A parentela é assunto de casas' 
de periferia, as metades. ,cerimoniais assunto de pátio, assunt~ 
central. A casa mate!na, J.ª que o~ Krahó são uxorilocais, é quem 
f~rnece o membro a sociedade, isto no nível da prática social: 
d12er que os parentes matemos vêm buscar o doente é dizer que a 
porta de saída é a mesma porta de entrada, é fechar uma trajetória 
que se completa na exterioridade da morte à qual se acede pela 
mesma casa em que se viu a luz. Entradas e saídas são assuntos 
de família. Mas não é apenas isso: se há ênfase na casa e na 
parentela matrilateral que ela eacerra, percebidas como elementos 
de sedução e de traição, não é sem dúvida por acaso. Parece-me 
~u~ d~v~, refletir.ª. t~nsã~ ~xistênte entre g.rupo doméstico e grupo 
. p~b!tco , ,~ a ~,1~sao nittda operada socialmente entre o que o 
1nd1v1duo deve a sua casa e o que "deve" à sociedade mais 
ampla. Esta reclama para si as lealdades que laços familiares 
~ode~ perverte~. Todo o ~roc-esso de socialização, com a progres
siva 1ncorporaçao dos memnos aos diversos grupos públicos e sua 
separação dos grupos domésticos de origem, parece marcar as 
prerrogativas da sociedade na apropriação do indivíduo. Neste 
sentido, ver-se-á mais adiante o papel do doador do nome que é, 
entre os. Krahó, um mediador entre a parentela, à qual pertence, 
e a sociedade como um todo. Não é pois de estranhar que ele 
apareça também con10 o personagem que traz à vida aquele que se 
aventurou entre os mortos. (vide p. 26 e capítulo VII). 

Saída, pois, do karõ seduzido pela parentela, saída do vivo 
do recinto da aldeia através de sua casa, perda de um homem: o 
simbolismo do corpo reproduz o simbolismo do espaço que 
empresta sua forma à experiência social. 

Quanto ao feiticeiro, a ação que se lhe atribui reflete a sua 
posição na sociedade. Ele é freqüentemente um estrangeiro intra 
muros~ ou melhor, o estrangeiro parece atrair regularmente as 
suspeitas ( 5). 

. , ( 5_) ~em en~nnos aq1;1i em descrições pormenorizadas, das quais 
alias ~ao ~ispomos Já que a importância da feitiçaria no nosso assunto só 
s? ev1denc1ou durante a redação, notemos apenas aqui que 0 feiticeiro di
n~e .seus ataques . contra membros da aldeia em que está vivendo, 0 que 
nao impede que circule entre aldeias diferentes. Contrariamente aos Navaho 
ou aos .~onkomba, por exempk>, o feiticeiro não ataca normalmente seus 
consanguíneos. Poderíamos resumir dizendo que o feitiço provém de um 
estranho, mas de um estranho espacialmente próximo. 
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Mas o forasteiro, livre dos laços familiares que lhe conferem 
não só proteção mas também obrigações, parece ser um subtipo 
do caso mais geral: o do homem que foge à regra da reciprocidade, 
daquele que não se insere no ciclo das trocas, e que é, em suma, 
um quisto no corpo social ( 6). 

O feiticeiro é aquele que usa a ameaça, velada ou arrogante, 
para conseguir o que os outros obtêm pela troca: assim as suspeitas 
parecem recair nos avarentos, nos gananciosos. Nesse sentido, o 
feiticeiro é a antítese do chefe enquanto fundo de redistribuição: 
o chefe adquire prestígio pela generosidade, o feiticeiro adquire 
poder pela tentativa de acumulação. E suas reivindicações são 
talvez a primeira instância da extorsão do "tributo" que caracteriza 
o poder (P. CJastres 1973). O feiticeiro ocuparia então a única 
posição de poder na sociedade Krahó, mas sendo o poder incom
patível com a sociedade primitiva, tão logo proclamado, ele é 
abolido (7): o feiticeiro vai, e esta é a sua vertigem, de encontro 
à sua morte. 

Assim o feiticeiro seria ele próprio um quisto irredutível ao 
fluxo das trocas e seu feitiço, substância estranha no corpo da 
vítima, é sua límpida metáfora inscrita no corpo humano: o 
feitiço é o próprio feiticeiro. E como este, ele é extirpado e 
queimado. 

Respondemos, mediante a premissa de que o discurso do corpo 
diz algo sobre a sociedade, à nossa questão inicial, do porquê da 
doença ser tida como um rapto do karõ pela parentela e o feitiço 
como uma invasão do corpo por uma substância estranha. Mas 
resta uma segunda pergunta: por que levam à morte? 

Se no corpo se imprime o simbolismo da sociedade, então a 
morte de um homem "significa" a morte da sociedade, ou .pelo 
menos de uma sociedade igual a si mesma. Ora, o que diz a teona 
Krahó, senão que a conjunção excessiva com o círculo familiar 
em detrimento da vida pública assim como a negação da 
reciprocidade comprometem irremediavelmente a sobrevivência da 
comunidade. Na morte de um homem enquanto discurso simbólico 
aflora a inquietação do grupo. 

( 6) Note-se a este respeito que não há poderes mágicos inatos ou 
inconscientes. O feiticeiro é um curador pervertido, isto é, que usa os dons 
que lhe foram conferidos em benefício próprio. 

( 1) Ou não seria uma sociedade primitiva, conforme diria P. Clas
tres ( 1973), que define esta como sendo uma sociedade "contra o estado". 
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wa a1níiy 
eu reflexivo 

A proximidade da morte 

mã pa tek txo 
eu (enfático) morto + nominalizador 

yakrliinare 
prever + negação 

amííy 
reflexivo 

mã pa tektxo amkró akrepeinare 
saber + negação 

geha ra 
quando 

. , 
Jª 

ta 

eu morte dia 

pl 
perto 

a-tektxo 
sua-morte 

geha 
quando 
depois 

huyarénare 
contar + negação 

"Eu, eu não adivinho a niinha tnorte; 
eu não sei o dia da 1norte; 

amkró 
dia 

amã 
a você 

quando já está próxima sua 111orte, o dia não lh-e conta". 

No entanto, são vários os presságios da morte: nunca porém 
a própria morte, mas sempre a alheia, ou mais precisamente a 
morte de um consangüíneo ou de um membro da casa. E ainda não 
qualquer morte, mas apenas morte por "doença". Novamente 
estão aqui ligadas as noções de parentela e de doença. 

. Assim, qu~ndo se avista um. peixe morto dentro de água, 
entnstece-se pois há de morrer um parente. O mesmo prenuncia 
a visão de uma jibóia viva (hokati). Se se ouvir o txaktxakti 
(descrito como "uma mucura que não fede") atrás da própria 
casa, alguém há de morrer nesta casa; se uma coruja (panré) entrar 
ou gritar atrás da casa, estará chupando o miolo de um dos 
moradores que há de ficar doente, definhar e morrer; se alguém, 
sem estar dormindo, vir o karõ de um parente vivo, o dono do 
karõ vagabundo não sobreviverá mais de um ano ... 

Desprezando aparentemente os presságios do txaktxakti e da 
coruja, que podem anunciar a morte de consangüíneos ou de afins, 
os Krahó afirmam que só se prevê a morte dos parentes 
consangüíneos. A veracidade do presságio é aliás reconhecida 
a posteriori mediante por vezes verdadeiras acrobacias genealógicas 
que permite reconhecer consangüíneos em pessoas normalmente 
tidas como não parentes. Pudemos seguir assim a malabarística 

redefinição de um sogro em termos de consangüinidade, ao 
perguntarmos a um informante que nos queria responder afirmati
vamente se o presságio do peixe morto na água era aplicável a 
esse afim. 

Nota-se portanto que a mântica, ao contrário das técnicas 
terapêuticas, não requer especialistas: . cada qual é qualificado para 
prever a perda de seus próprios parentes. 

A oniromancia, por sua vez, também pode indicar a 
proximidade da morte. Assim, segundo o estilo de Penõ, que 
colocava a ap6dose antes da prótase, se um homem fosse morrer, 
outro sonharia com toras pequenas de buriti; se uma criança 
estivesse para morrer, sonhar-se-ia com tora grande de buriti. 
Isto parece ser uma alusão ao ritual de fim de luto, mas não 
sabemos infelizmente se realmente o tamanho das toras varia. 
Note-se que os presságios contidos nos sonhos podem se referir a 
qualquer pessoa da aldeia. 

Sem entrarmos aqui numa análise dos conteúdos dos 
presságios, que nos levaria demasiado longe (mas que teria um 
interesse evidente), notemos simplesmente a oposição do presságio 
e do diagnóstico. Enquanto o primeiro não requer especialistas e é 
do âmbito doméstico e consangüíneo (pelo menos em teoria), o 
segundo é da competência exclusiva dos curadores e situ~-se 
expressamente fora deste âmbito, já que se afirma que o curador 
não reconhece o feitiço quando a vítima lhe é aparentada. 

Os conselhos do moribundo 

A iminência da morte é manifesta quando o fôlego fica curto 
e o olho "vira" e fica branco. Ao pressentir a m0rte, o Krahó há 
de dispensar seus últimos conselhos e decisões que deverão ser 
acatados. Kotoi, na véspera de morrer, enquanto ainda podia falar, 
exortou seus genros a tratarem bem suas mulheres, a não baterem 
nos filhos, quando ela já lá não estivesse para impedi-lo. 

Neste momento, o moribundo tem poder de dispensar o 
cônjuge do período de luto que, como veremos, é especialment~ 
penoso para o viúvo. Se nada di~ser, a duração da viuvez ficará a 
critério dos parentes do defunto.. Ao morrer, Poyoy pediu ao marido 
que não tomasse logo a casar, que cuidasse do filho pequeno. O 
marido submeteu-se a uma longa viuvez que só findou quando a 
sogra lhe pediu que casasse com a irmã da morta. 

Quando Estêvão, que não tinha filhos, estava morrendo, 
teria dito à mulher que suas quatro reses deveriam ficar para ela. 
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Infelizmente para ela, só a mulher ouviu. Então os consangüíneos 
do morto pegaram três reses e deixaram só uma para a viúva e a 
filha de criação. Os problemas sucessórias são relativamente 
recentes (vide capítulo VIIl) e constitui uma extensão dos conse
lhos tradicionais do moribundo o dispor-se da propriedade ao 
chegar a morte. 

O 1nito de origetn da 1norte 

A origem da morte, colno de todos os males que afligem a 
humanidade, remonta a Pedleré, Lua, que forma com seu amigo 
formal, Ped, o Sol, o par de demiu.rgos, cujas andanças são longa
mente contadas em um ciclo de episódios míticos. 

Recolhemos, do episódio da morte, duas versões, ambas com 
curiosas ressonâncias malthusianas: 

"Porque foi Pedleré que resolveu de morrer. Ped não queria. 
Aí Pedleré morreu. Se não morrer, a terra não agüenta todo o 
mundo. É pra ir morrendo e desocupando a terra para os mai~ 
novos ficarem no lugar dos mais velhos" (Zé Aurélio). 

"Se fosse só o Ped, não tinha esse negócio de morrer gente. 
Morria um, punha na sombra do pau (árvore), de tarde acordava. 
Pedleré morreu. Ped pôs na sombra do pau e de tarde ele voltou. 

Ped morreu. Pedleré fez cova, enterrou. Assim não volta 
mais. Pedleré não quer que o povo aumenta senão a terra não 
agüenta, fica muito pesado" (Pascoal). 

Uma versão mais completa é a de H. Schultz (1950:63). 
Quanto à versão provavelmente Ramkokamekta-Canela de Nimu
endaju (1946:244), é singularmente pobre e só contém o episódio 
da morte transitória de Pedleté, não explicando portanto a origem 
de uma morte irreversível. 

O mito de origem da morte não poderia ser aqui analisado 
in extenso, pois as análises estruturais, para serem exaustivas, 
tendem a transbordar perigosamente quaisquer limites que se lhes 
queira impor. Restringir-nos-emos aqui a levantar alguns pontos. 

São dois ritos funerários que, no mito, dão conta do caráter 
diverso da morte: uma morte seguida de ressurreição e uma 
morte irremediável, para que as gerações se sucedam e não mais 
coexistam. De certa forma, poderíamos dizer que através da morte 
definitiva, um tempo linear se instaura. A oposição não reside 
tanto no par vida-morte, quaato no tema do "eterno retomo" 
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opondo-se ao tema do "nunca-mais", ou seja numa forma atenuada 
e deslocada da oposição primeira. Paralelamente, as oposições em 
jogo nos dois tipos de funerais são também oposições em que um 
dos termos parece figurar de modo atenuado: 

sombra (da árvore) vs. trevas (e não, por exemplo, luz/ trevas). 
coberto de folhas vs. fechado (no buraco) (e não descoberto/ 
fechado). 
superfície da terra vs. subterrâneo (e não céu/ subterrâneo). 

Já se poderia aliás suspeitar disso pela presença não de um 
demiurgo único, mas de uin par, Sol e Lua, com aspectos 
dioscúricos e no qua] um dos personagens, Lua, tem componentes 
de um "trickster". Lévi-Strauss sugeriu, com efeito, na "Gesta de 
Asdiwal" e na "Estrutura dos Mitos" ( 1958 [1955] e 1970), que 
"tricksters" e dióscuros são tipos de mediadores que unem ou 
justapõem opostos por vezes inconciliáveis: se o mito já se inicia 
com dióscuros ou "tricksters'' é que, por assim dizer, já não estamos 
"no início", na oposição maior vida-morte, mas sim "no meio", 
num par transformado. 

Uma palavra para precisar em que sentido Lua pode ser 
visto como um "trickster": se por este termo entendermos o 
brincalhão, o enganador, o maganão, então de um exame mais 
atento do ciclo de Sol e Lua ressalta que Sol merece mais o epíteto 
do que Lua, que é antes o eterno enganado. Mas se entendermos 
por "trick~ter" aquele que altera uma ordem pelas suas trapalhices, 
o epíteto convém a Lua que, de modo bastante maniqueísta, é 
autor de todos os inconvenientes n:a criação. O plano de Sol teria 
sido um mundo edênico, sem trabalho humano e sem morte 
irremediável. Lua, por seus "faux-pas" ou seus contra-argumentos, 
faz abortar esse projeto. A criação da ordem, neste mito, é pois 
uma dialética entre Pede Ped1eré, mas onde é sempre o primeiro 
quem sanciona a nova ordem querida ou involuntariamente 
provocada por Lua. Dois episódios têm porém status especial: 
neles Lua toma a iniciativa dos dois únicos ritos mencionados 
neste' ciclo mítico: o do resguardo pelos recém-nascidos e o dos 
ritos funerários. Sol propõe um resguardo curto, para que "nossos 
filhos não emagreçam", mas Lua argumenta que a população 
aumentaria depressa demais, o que poderia ser paliado pela 
proibição temporária de relações sexuais. Lua pratica o resguardo 
prolongado e acaba vencendo a oposição de Sol (H. Schultz 
1950:62). O mesmo argumento de controle populacional estã 
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presente, como vimos, nas duas versões que recolhemos de origem 
dos ritos funerários, e aqui também Lua inaugura uma modalidade 
do rito. Talvez esta autoria não seja fortuita: se é verdade que o 
" trickster" é um princípio individualizador (vide mais adiante, 
capítulo V), sua presença nestes dois rituais de separação que são 
os funerais e o resguardo de parto poderia atestar os limites que 
se colocam dentro de uma unidade familiar para que emerja ou 
desapareça um indivíduo (vide capítulo VI) . Mas por estes 
caminhos não nos aventuraremos mais adiante. 
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CAPÍT ULO II 

O Desem"olar do Enterro 

O lugar da morte e a posse do morto 

Há uma sintaxe no espaço krabó: lugar da morte é lugar 
de origem, vimo-lo no capítulo I; as saídas e entradas devem 
coincidir. O Krabó procura assim morrer na casa materna, e nesse 
intuito poderá se submeter, já agonizante, a penosos transportes. 
Isto inclui os homens casados que, quando adoecem são levados 
pelos consangüíneos para sua casa de origem. "Não se deixa 
morrer na casa da esposa não, a não ser que não tenha mais 
família . . . " Se sua mãe estiver viva, um homem já maduro, e até 
chefe do grupo doméstico em que vive, voltará para junto dela. 
Mas evidentemente o problema acaba se ligando ao estágio do 
ciclo de desenvolvimento do grupo doméstico. !?, freqüente que um 
homem velho não tenha mais parentes suficientemente próximos e 
esteja por demais enraizado na sua família de procriação, em 
uma casa da qual ele já se tornou o chefe, para voltar morrer em 
sua casa de origem. 

Neste caso, contrariamente ao que Nimuendaju (1946: 126) 
escreve dos Canela ( 1 ) , não será também o corpo velado na casa 
materna ( 2) . Mas a partir daí todas as manifestações ulteriores, 
a eventual refeição póstuma e o fim do luto, serão encabeçadas 
pelas consangüíneas de sua casa de origem, mesmo que estas 
sejam relativamente afastadas. aaramente, o morto lhes pertence, 
ou mais precisamente, pertence à casa materna onde seu nome 
será perpetuado, e onde, antigamente repousavam seus restos. Pois 
como dizia Mauss em um artigo sobre ritos funerários australianos: 
"Não são de modo algum os parentescos de fato, por mais próximos 

( l ) "Mais ainda, ... , u1n homem que cai seriamente doente volta 
para sua mãe, normalmente com sua mulher, para lá ficar até seu resta
belecimento. Se houver a menor possibilidade, um Timbira morrerá na casa 
materna, onde o cadáver é invar;avel1nente exposto" (grifos nossos) ". 

( 2 ) Mas alguém que, como Kuhok, morre na casa da roça setá 
transportado para sua casa na aldeia e só se começará o funeral a partir daí. 
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que os concebamos, ( ... ) são os parentescos de direito que 
governam as manifestações do luto" ( 1921 :429). 

Ora o "parentesco de direito" por excelência parece ser o 
parentesco consangüíneo na família de origem e é esta que 
reivindica o morto para si. 

A presença da comunidade 

Ao saber que alguém está prestes a morrer, acode1n à casa 
de1e as mulheres da aldeia. Invadem a casa, si1enciosas, e sentadas 
ou de pé, fitam o n1oribundo. Embora essa presença na casa seja 
comum a todas as mulheres da aldeia, a distância em que se 
colocam é reveladora de seu envolvimento enquanto parentes do 
morto ou estranhas. Os funerais, neste ponto, consistem em uma 
verdadeira coreografia, onde são afirmados ostensivamente os 
laços de parentesco1 independentemente dos sentimentos que se 
possa ter ou dos sentimentos atribuídos pela comunidade (3). 

Olhar o morto e mais tarde " ajudar a chorá-lo" concerne a 
todas as mulheres da aldeia. Os homens virão mais tarde, e nem 
todos, só aqueles que lá são chamados. por laços de parentesco, por 
suas funções públicas - o prefeito e o padré ( 4) virão exortar a 
família - ou pela coparticipação em atividades rituais. Portanto, 
enquanto a participação feminina parece assegurada, a participação 
masculina à primeira parte do funeral, que vai da morte ao 
sepultamento, será proporcional à importância do nlorto na vidn 
pública. Eis porque as mulheres associadas a qualquer grupo de 
homens hão de contar com a presença de muitos homens em suas 
exéquias. Eis porque também QS homens presentes aos funerais 
de uma criança são praticamente circunscritos à esfera doméstica, 
e porque, caso limite, o atendimento dos homens às lamentações é 
nulo quando se tratar dos funerais de um cachorro. Este será 
chorado pelas mulheres da casa "ajudadas" pelas mulheres da 
aldeia, e enterrado atrás da casa de seu dono, dentro de um 

( 3 ) No caso da morte de Teresa, um de seus genros - Aleixo - era 
designado pela opinião pública como tendo sido seu enfeitiçador. Não 
obstante, ele foi requerido p ara as tarefas que lhe incumbiam. 

( 4) "Prefeitoº, termo português usado pelos Krahó, é um t1os dois 
homens designados para, durante uma estação do ano ( estação seca ou 
estação das chuvas), coordenarem as atividades cotidianas e repartirem a 
propriedade coletiva (J. C. Melatti 1970:308 ss. 315). Padré, por sua vez, 
é uma corruptela de padre e designa o chefe dos rituais. 
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buraco forrado piedosamente de folhas de pati da chapada (5) . 
As cerimônias mortuárias para um cachorro se restringem à 
lamentação e ao enterro. 

Este atendimento relativo dos homens é perfeitamente coerente 
com a divisão sexual de papéis, segundo a qual se espera que o 
homem seja antes de tudo um membro do pátio, interessado 
principalmente na esfera política e cerimonial. 

Se o morto foi personagem importante e, ao mesmo tempo, 
especialmente ligado à vida rituàl, a comunidade pode manifestar-se 
ainda de outro modo. Se ele tiver morri.do de tarde, e portanto 
só deva ser enterrado no dia seguinte, leva-se o corpo para o 
pátio, por iniciativa do chefe dos rituais - o padré - e durante 
uma noite inteira cantam-se para alegrá-lo cantos do ritual ao 
qual ele era associado ou de que era devoto. A partir deste 
momento, sabe-se que a parte final deste ritual será encenada no 
fim do luto (vide capítulo IV). Ao amanhecer, leva-se o morto 
para sua casa e as cerimônias propriamente domésticas continu?m 
onde haviam parado: novamente os consangüíneos retomam as 
rédeas. Também pode o padré entoar na própria casa do morto 
alguns cantos de um ritual ao qual ele era associado. 

Se o morto não tiver ligação com ritual algum, um especialista 
do Porgahok poderá, a seu critério, vir cantar com o ·txé 
(instrumento que consiste num cinto ao qual são suspensas 
inúmeras pontas de cabaça) cantigas deste ritual à cabeceira do 
cadáver. Neste caso, o Porgahok será celebrado no fim do luto. 

O corpo é colocado com a cabeça para leste e deitado de 
costas. Esta é também a orientação ideal de quem está dormindo, 
e os jiraus (camas de varas) estarão assim dispostos. Tolerar-se-á 
para eles uma orientação diversa mas em nenhum caso a cabeça 
eleve ficar para oeste. ' 'A cabeça deve ficar para leste, pro Ped 
(Sol) ensinar direito, pra alma (karõ) fica sabida, pra saber 
subir e atravessar na água. Se dotmir com cabeça para oeste, 
fica doente e morre", disse-nos Raul, padré da aldeia Pedra Branca, 
enquanto outro informante afirmava que quem fica deitado com 

( 5 ) O cachorro parece ser o único animal doméstico a ser enterrado 
(e não o é sempre). Os animais domésticos, como em outras sociedades. 
formam uma categoria de transição entre o selvagem e o social. Só adqui
rem nomes cachorros, araras, papagaios e porcos ou outros bichos que se 
destinem a serem criados, não comidos. Galinha não ganha nome. As re
gras de nominação, embora desprezem o sexo do animal, e se restrinjam 
a um só nome, e não a uma série, são as mesmas da nomeação humana: o 
dono nunca pode dar nome; o nomeador deverá ser pessoa da casa e de 
geração igual ou superior à do dono. Este nome é de posse do nomeador 
e, até certo ponto, da casa, como um todo. 
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cabeça para oeste fica "ruim do juízo". Lembremos que o leste é 
comumente designado como a parte de cima ("pra riba"), sendo 
o oeste a parte de baixo. A oposição do dia e da noite, da luz e 
das trevas, é a primeira experiência, segundo Cassirer ( 1965, vol. 
11:96) que imprime orientação ao espaço e que assim o qualifica. 
Exigir, para um "juízo certo", que o que é de cima (cabeça) fique 
voltado para cima (oriente) é fazer coincidir a espacialidade do 
corpo, protótipo, "sistema de referência ao qual todas as outras 
distinções espaciais são indiretamente transferidas" (E. Cassirer 
ibidem.: 90), com o macrocosmo; é requerer, em termos espaciais, 
que o pensamento esteja "bem orientado", e nesta metáfora perce
bemos a nossa própria intuição espacial subjacente. 

A orientação do corpo, para voltarmos à etnografia, nada 
tem portanto a ver com a orientação da casa, refere-se diretamente 
aos dois pontos cardeais krahó, o leste e o .oeste. Também o corpo 
será enterrado nesta posição. 

Chorar antes de muitas horas é repreensível, pois é condenar 
o morto a não mais poder reviver, é mandá-lo embora para a 
aldeia dos mekarõ, vedar-lhe o caminho de volta, consagrar a 
ruptura. Pois nesse período, conta-se, já muitos voltaram à vida, 
quando ainda existiam curadores eficientes, ou graças à proteção 
de um keti ( 6) e à própria continência, recusando compartilhar os 
alimentos ou a vida dos mekarõ: 

O irmão da n?ãe de Hoktxa morreu. Quando ia morrendo 
disse para a mãe: "Não chorem. Eu volto ainda11

• Morreu. Chegou 
na aldeia dos mekarõ. Ofereceram banana, água, correr com tora, 
khworgupu (bolo de mandioca e carne ou peixe, assado no forno 
de pedras e comida "por excelência" dos Timbiras). Foi irmã que 
ofereceu. Ele não aceitou. ªNão estou com fome . Só vim ver vocês. 
Não gosto de vocês não". 

Chegou keti morto dele e disse: "Não ofereçam não. Os 
parentes dele estão com saudade". Levou de volta. Iam parando e 
não escutavam os parentes chorar. Se tivessem escutado, voltavam 
para trás. Se quer bem ao filho , não chora logo. Quando chora está 
mandando embora . . . " (7) 

Kotoi morreu de madrugada e o choro ritual, con1eçado 
algumas horas depois, se prolongou, com alguns intervalos, até de 
tarde ou seja até à saída do corpo. 

( 6) keti, categoria na qual é escolhido o nomeador para ego masculino 
e que inclui entre outras as püSições genealógicas de lm, Pm, PP. 

( 7) O resto desta est6ria, contada de noite por Hoktxã a seu genro, 
será analisado mais adiante. Vide desenho feito por este, foto 1. 
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Depois disto, cada parente que tenha estado ausente no 
momento das exéquias, dirige-se, ao ser inteirado das más notícias, 
para a casa do luto onde é recebido com as mesmas lamentações 
e onde ele próprio chora abundantemente. 

Espera-se que toda a aldeia participe desse choro através de 
suas mulheres. :E: importante notar que enquanto os consangüíneos, 
homens e mulheres, interpelam o morto, as outras carpideiras se 
endereçam, elas, aos sobreviventes enlutados. Isto é consistente 
com o papel da comunidade (que será detalhado mais adiante) de 
ajudar os enlutados a romper seus laços com o morto e de 
contrabalançar a atração que este exerce sobre eles. 

Chora-se em atitude convencional, sentado sobre o pé 
esquerdo, joelho direito fletido apoiando o braço direito dobrado, 
que por sua vez sustenta a testa, enquanto escorren1 livremente as 
lágrimas e o ranho (vide foto 2). 

Estas lamentações cantadas desenvolvem dois temas: dizem 
ao morto quão grande era o afeto que se lhe tinha quando era vivo 
e quão pungente é a saudade dele; e pedem-lhe sem transição que 
se esqueça de seus parentes pois estes não estão prontos para 
segui-lo. 

Ilustrando o primeiro destes temas, eis um trecho que 
gravamos e depois traduzim~~ do choro fúnebre de Kotoi. Nele se 
alternam os solos dos parentes próximos e o coro de carpideiras, 
sem que na palavra coro se implique uníssono, mas sim choros 
diferentes cantados simultaneamente, pelas mulheres tidas como 
"parentes longínquas" e que se endereçam ou ao morto ou ao~ 
parentes próximos a quem estão "ajudando a chorar" . 

Coro: 

Uma irmã 
classif icat6ria 
cantando 
dentro 
do coro 

' Eu tenho pena; 
~ Tua finada mãe jaz, 
l Eu estou com pena 

bern 111orta, 

f Por que quando você ainda estava viva, não 111e 

1 deu seus conselhos? 
, Minha irmã caçula jaz 

l Eu estou chorando apesar de nova (8) 
Eu estou chorando ben1. 

( 8 ) Os jovens tên1 vergonha ( palwm ) de chorar. Os velhos são 
pahamnare (não têm vergonha ) . Veremos rnnis adiante os diferentes sen
tidos da palavra paliam. 
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Coro: 

Solo da 
filha 

Solo da 
irmã 

Solo da 
filha 

Solo da 
mãe 
classif icatória 

r 

l 
r 

{ 

r 

Eu estou chorando bem (porque já estou velho) 
Eu estou chorando com muita saudade, 
Tua finada tei (9) jaz 
Tua irmã caçula jaz 
Você está chorando com muita pena 

Você é nova mas já está estendida (nzorta) 
Hoje eu estou chorando 
Hoje vai ser coberta de terra 
Minha finada mãe jaz 
E a primeira vez que estou chorando 
Agora eu estou chorando, eu, sua filha, 

estendida (ao seu lado) ( 1 O) 

Minha irmã caçula jaz, deittlda, ela vai en1bora 
Eu vou me lembrar dela 

Minha mãe você é nova, 111as você n1e deixou 
Minha finada mãe é uma só, 1nas você n1e deixa 
Minha finada mãe, desejosa de viver, você me 

deixou 
Eu choro sozinha ca1ninha11do, eu vou chorar, 

chora' 
Eu me sento, eu sua filha, chorando deitada 
Eu lhe quero bem. 

Eu sou sua mãe, eu choro 
Eu estou e$tendida (ao seu lado) 
Já eu choro b~m 
Eu choro caminhando saudosa 
Sua finada mãe é utna só 
E você está deitada (ao seu lado) 

A posição espacial das carpideiras é sujeita a uma etiqueta 
estrita: o primeiro círculo à volta do morto será constituído pelos 
consangüíneos e pelo cônjuge, no caso de um adulto casado. O 
lugar de honra neste grupo parece ser o lado direito do cadáver. 
Em segundo, o lado esquerdo, e depois a cabeceira e os pés. Este 

( 9 ) tet - categoria em que se recruta a nomeadora para ego femi
nino e que recobre entre outras as posições genealógicas seguintes: iP. 
n1m, mP. 

( 10 ) Como veremos, as consangüíneas se deitam e enlaçam o corpo. 
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lado direito, no caso da velha Kotoi foi reivindicado pela irmã, 
embora nas ausências desta fosse ocupado sucessivamente pelas 
três filhas ; às cabeceiras ficaram duas netas. Uma atitude 
reservada às consangüíneas mais próximas é a de se deitar 
enlaçando com as pernas as pernas do cadáver e alisando-lhe 
o cabelo; ou então sent~-se passando as pernas por cima do 
cadáver. As mulheres grávidas ou com filhos pequenos devem 
abster-se de tal proximidade com o cadáver. O segundo círculo à 
volta de Kotoi era constituído de algumas parentes patrilaterais 
mais afastadas. Enfim as outras carpideiras, que ocasionalmente 
estarão dormindo ou conversando, se repartem pelo resto da casa. 
Entre os não parentes, as mulheres e crianças constituem um grupo 
separado do dos homens. 

É a partir deste ponto que eomeça uma divisão do trabalho 
funerário. Analisaremos mais adiante os critérios de atribuição das 
tarefas que, dentro do nosso enfoque, constituem o nível relevante, 
mas cabe aqui uma breve descrição dos costumes fúnebres krahó, 
baseada, em grande parte, no enterro de Kotoi a que assistimos 
em julho de 1972. 

Estes podem ser distinguidos em dois conjuntos, cada um 
atribuído a um grupo de pessoas diferentes, e que dizem respeito 
respectivamente à ornamentação e à remoção do cadáver. 

A ornamentação 

A ornamentação subentende a lavagem do corpo, o corte de 
cabelo, a inserção de batoques auriculares nos homens, a 
empenação ou a simples tintura com urucu. 

A lavagem pode ser f~i,ta dentro de casa, perto da por,ta, ou 
na frente desta. Como a água usada para tal fim torna-se 
perigosa ( 11), costuma-se levar a areia molhada para longe e 
espalhar terra nova no local. Colocou-se Kotoi sobre uma folha 
de bananeira, sentou-se-a e amparando-lhe os ombros, jogou-se 
água de uma bacia sobre o corpo e a cabeça, esfregando-os 
conscienciosamente. O cabelo foi em seguida aparado e a risca 
característica que corre de têmpora a têmpora cuidadosamente 
desbastada. O cabelo do morto é guardado para ser colocado por 
cima do túmulo. 

( 11) Depois do corpo de Kotoi ter sido retirado do lugar da lavagem 
e estendido no fundo da casa, uma galinha veio beber a água do banho. 
Foi rapidamente enxotada e uma criança espalhou areia seca no local. Ti
vesse a galinha bebido dessa água, seria causa da morte de quem a comesse. 
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Enfim procede-se à pintura ou à empenação ( 12) do corpo. 
Teoricamente, têm direito à empenação todos os personagens de 
destaque na vida pública e cerimonial: os informantes enumeram 
em geral os cantadores, o chefe da aldeia, os chefes honorários 
representantes de outras, tribos, os "governadores" que seriam algo 
como uns "prefeitos perpétuos'', os witi (meninas associadas aos 
homens e meninos associados às mulheres e às meninas), as moças 
associadas aos rituais de iniciação (Ketuaye-gahãi, krokrok-gahãi 
etc.), os chefes de grupos de iniciandos ( krãrigaté), abrangendo 
estas três últimas categorias todos os que desempenharam alguma 
vez tais funções e que delas se tenham desligado. Além disto a 
empenação parece ser também prerrogativa dos poucos Krahó 
legítimos, os "donos da aldeia", que não têm ascendentes de outras 
tribos. Seria esta a única ocasião em que se faz uma distinção 
entre estes e os alienígenos. Enfim, se um menino morrer antes de 
ter completado um ritual de iniciação (Pembkahok ou Ketuaye), 
seu nomeador empená-lo-á como teria feito durante sua iniciação. 

A empenação parece ser, em todos os contextos em que 
aparece (investiduras e iniciações) uma honraria suplementar, 
uma marca distintiva dos personagens centrais envolvidos (inician
dos, moças associadas, chefes, witl). Nos funerais, segundo diversos 
informantes, é permitido aos parentes distinguirem desse modo o 
defunto perante a aldeia se assim o desejarem. Isto acarretará 
normalmente, a menos de conflito com a aldeia, a realização 
de uma festa oferecida à comunidade para celebrar o fim do luto. 
A empenação como a festa "alegram o karõ", acumulando prestígio 
sobre ele e portanto sobre sua família. 

Se não for empenado, o morto será tingido com urucu da 
cabeça aos pés, com exceção do rosto (mas não da risca do 
cabelo) (foto 3) e eventualmente vestido com alguma roupa. A 
pintura de urucu dos pés à cabeça parece ser usada no fim de 
períodos de resguardo, por exemplo no de parto. Infelizmente não 
colhemos os dados necessários para poder concluir com firmeza, 
mas avançamos a hipótese que afinal não é muito temerária, de tão 
batida que é, de que a ornamentação do morto com urucu é carac~ 
terística dos ritos de passagem enquanto a empenação eventual é 
um modo de distingui-lo e elevá-lo aos olhos da comunidade. 

Se se tratar de um homem, colocar-se-lhe-ão batoques 
auriculares novos. Seus próprios batoques, juntamente com seus 

( 12) A empenação consiste ein aplicar peninhas de juriti, periquito 
ou gavião por cima da seiva de pau de leite que age como cola. Cobre-se 
de urucu o colo, a risca do cabelo e parte dos antebra~s e das pernas 
que nunca são empenados. 
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outros pertences, arcos, instrumentos musicais ou e~eites serão 
ou reservados para uma distribuição no moll?-ento ~o fim do l_!lto, 
ou se os parentes não lhes suportarem mais a vista, dest~dos 
durante a vigt1ia fúnebre ( 13) . Neste caso, ao ver os ob1et?s 
começarem a ser quebrados, qualquer pessoa,. desde q~e se1~ 
"de fora~', poderá se apoderar deles. Estes ob1etos! CUJO karo 
acompanhou o do defunto, são tidos por pouco resistentes, por 
se quebrarem rapidamente: é absolutamente vedado aos parent'?8 
se apoderarem de tais objetos, sob pena do morto se zangar e vir 
bater-lhes nas costas, quando deambularem pelo mato. 

A remoção do cadáver 

Sob esta apelação genérica incluímos o envo~v~mento em 
esteira ( freqüentemente substituída agora por ~ cruxao de talos 
de buriti), a transladação do defunto, a .escavaçao. da sepultura e 
seu preparo, e enfim a inumação propname!1te dita:, ... 

Se englobamos todas estas etapas sob o titulo de re~oçao do 
cadáver" é porque este se afigura ser o ponto culn11nant_: da 
cerimônia, o nó da tragédia: em nenhum outro mom~n~o serao ?S 
grupos e 0 conflito entre eles tão ~laram:_nte de~dos e t~o 
exacerbadas as expressões de dor. A mumaçao propnamente dita 
não despertará depois senão um interesse limita~o. 

Ao aproximar-se o momento da remoçao, umas doze a 
dezesseis horas depois da morte, os afins reúnem-se no centro da 
casa. Ao vê-los, os consangüíneos se agrupam redobrando as 
lamentações à volta do morto. 

Transcrevemos aqui a descrição desse momento nas exéquias 
de Kotoi: "as duas netas (ff) deitaram-se ao lado da morta, 
abraçadas ao cadáver. Outros parentes con~iderados mais próximos, 
a filha, o irmão vinham desalojá-las. Todos choravam e punham 
as mãos sobre o corpo. S6 havia consangüíneos. Os genros não 
choravam estavam mais afastados, junto ao caixão que haviam 
trazido e ~locado no lugar exato em que Kotoi morrera, orientado 
leste-oeste. Kotoi havia sido removida para o lado após a lavagem 
do corpo. Um itamtxua (FI) 'll Comprido (Ayehi) e?~rou ~a 
roda mais próxima e começou a chorar. U,m filho classif1catóno 
(Fi), Ropkure (Zé Nogueira) chorava de pé, mais afasta~o. 
Hõpekwui, filha da morta, que estava abraçada com a mae, 
levantou-se para pegar a filhinha que estava chorando. 

( 13) Os batoques podem ainda ser colocados sobre o túmulo. 
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Foi quando os genros qu~, nestes funerais, desempenhavam 
as funções de coveh:os, se aptoximaram para pegar o corpo. Os 
consangüíneos não queriam largar o cadáver e esboçou-se uma 
batalha. Mas Pedro Pereira, filho da morta, acabou por ajudar 
a levar o corpo para o caixão e a fechá-lo ( 14). Neste momento, 
a irmã e duas filhas da morta se lançaram ao chão, dando 
cambalhotas ( t6konk) e batendo os punhos no peito, sendo seguras 
por mulheres que choravam com elas. A emoção estava no auge. 
O irmão, o filho, o marido da itmã, os netos choravam. Os parentes 
mais afastados choravam cantando. A maioria dos estranhos se 
calavam: essencialmente, a cena pertencia aos parentes. 

Irmão e irmã afirmam-se agora como os mais próximos: 
enquanto o filho e as filhas põem o braço sobre o caixão, eles 
choram sentados na posição dos carpideiros e não se aproximam 
do féretro. Este foi coberto com o pano que Kotoi estava usando 
quando doente, além do pano branco oferecido por Paulo Cadete 
(Eff). 

Ao sair o c.aixão Akokro, uma das filhas, teve de ser contida; 
lá ·fora estouravam foguetes lançados pelos coveiros ( 15). O caixão 
atravessou o pátio, e ao vê-lo passar, as mulheres acocoravam-se 
nas casas e entoavam um choro cantado". 

Tais descrições abundam na literatura etnográfica tim
bira ( 16) : em todas elas o momento mais dramático ~ aquele 
em que o cadáver transpõe a porta da casa, que é .excluído do 

( 14) Tradicionalmente, os cadáveres eram envoltos em esteiras cujas 
pontas eram amarradas num pau (J. C. Melatti 1970:202). 

( 15) Os foguetes constituem novidade nas exéquias. Mas parecem 
ser usados também em outros contextos, como o da volta de um Krah6, 
após uma longa vh~gem: o viajante estoura-os ao chegar nas proximidades 
da aldeia e espera que se o vá buscar. Aparentemente portanto, o uso 
de foguetes parece conotar ritos de passagem, e são também usados no 
final dos ritos de iniciação. 

(16) Veja-se ~r exemplo Zacarias Campelo ( 1957 :54) : "o coveiro, 
que era o valente Waiacá-Chico Craô' entrou rápido, com ar arut:açador 
e, ·numa fúria de leão, arrebatou o cadáver. Deu-se o pânico. . . As 
índias, numa espéeie de dança macabra, loucas atiravam os pés para 
o ar, dando saltos mortais". E Nimuendaju (1946;133) escreve: "A viúva 
e oonsangüíneas do defunto podem chorar e atingir um paroxismo de 
desespero e tentar suicídio, especialmente quando o cadáver está sendo le
vado embora". As mulheres apinayé ( cf. Nimuendaju 1939: 151) e canela 
( Nimuendaju 1946: 133) praticam não somente os saltos mortais mas tam
bém ferem a caheça e as costas com o que encontrem, ferramenta ou 
brasa. Segundo M~latti ( 1970:40) este mesmo costume imperava entre os 
Krãhó. As mulheres layapó e bororo, por sua vez também costumam ferir 
o couro cabeludo, mas à beira do túmulo. (T. Turner 1966:391 ). 
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grupo doméstico. É este o momento da verdadeira separaçã?'. e é 
quando certas mães, privadas de seus filhos, tentam se SUfCtdar. 
Deixá-las perpetrar seu intento ê sinal de vergonhoso descuido da 
aldeia: mais do que nunca, a aldeia deve ficar solícita para que 
os mortos não seduzam os enlutados. 

Contrariamente ao que Nimuendaju (1946: 133) afirma dos 
Ramkokamekra, também os homens podem executar saltos mortais. 
(tókonk) nesta ocasião: assim os três filhos de Kuhôk atiraram-se 
ao chão, quando o cadáver da mãe transpôs a porta da casa. Note-se 
que Kuhôk morrera na roça e tivera de ser transportada para sua 
casa. Esta primeira remoção não suscitou nenhuma manifestação 
dos filhos: visivelmente, o momento adequado é o que marca a 
remoção da casa. 

Uma vez arrancado à casa e aos consangüíneos, o cadáver 
pertence aos coveiros. Nenhum consangüíneo deveria idealmente 
tocar no fardo fúnebre, até chegar ao local do enterro: na prática, 
se por falta de afins ou de possibilidade de retribuição, poucoc; 
forem os portadores do cadáver, é possível, mas causa comiseração, 
que até uma filha ajude a carregar. Também as inovações que 
constituem, por exemplo, o caixão, requerem especialistas e 
distorcem as regras. Assim, Pedro Pereira, filho de Kotoi e 
"fazedor de caixões" confeccionou o de sua mãe: porém em 
hipótese alguma ajudaria na remoção. A participação tanto da 
comunidade quanto dos consangüíneos mais próximos parece dever 
se limitar ao espaço da aldeia. Melatti (1970:202) menciona que 
o chefe dos rituais e algumas parentes só acompanharam o corpo 
de Pedro Colina até ao limite das casas. E C. Nimuendaju 
afirma que entre os Ramkokamekra ( 1946: 134) e os Apinayé 
(1939:151/152), os consangüíneos mais chegados ao defunto 
nunca acompanhavam o corpo até à cova, mas permaneciam 
chorando à volta do lugar onde repousava o cadáver. Embora o 
princípio seja esse, no caso de Kotoi, vários parentes próximos 
acompanharam o cadáver até à cova. 

Os consangiiíneos são lavados na frent~ de suas casas por 
qualquer pessoa "de fora'' que se venha oferecer. Por este s~rviço, 
o voluntário poderá pedir substanciais presentes. Como para a 
lavagem do cadáver, renova-se a areia molhada pela água usada 
nesta purificação. 

A cova é, hoje em dia, de forma retangular, forrada com paus 
fortes - caxamorro (pekaikô), sucupira preta (kukrãyõpi) -
por todos os lados, para proteger o corpo do autxet, o tatupeba, 
sempre referido como "o comedor de cadáveres" (foto 4). Se o 

33 



túmulo for perto da aldeia, atrás das casas, far-se-á uma cerca 
destinada a protegê-lo dos animais domésticos (foto 8) . 

O corpo é deitado com a cabeça para leste ( 17), e os regionais 
são tidos como "enterrados de cabeça para baixo" (lembremos 
que o oeste é associado ao baixo). J. C. Melatti (1970:204) 
menciona uma campanha de Penõ, chefe da aldeia de Pedra 
Branca que recomendava inumarem-se os mortos com a cabeça 
para o oeste, "como os cristãos", porque assim a população 
.aumentaria ( 18) . 

O fundo da cova é forrado com pati da chapada ( hothô) que 
consangüíneas mais afastadas trazem em sinal de solicitude ( 19). 
Por cima destas folhas costu111a-se colocar uma esteira nova 
f omecida pelos coveiros, depois o morto, ou eventualmente o caíxão 
de talos de buriti, em seguida tr0ncos longitudinais tapando a cova, 
recobertos por mais folhas de pati, eventualmente panos e cober
tores do morto, a esteira habitual do morto e por fim a terra que 
é jogada por todos os homens com as mãos. No enterro de Kotoi, 
vimos seu irmão pegar uma pedrinha de outro túmulo qualquer 
(era o de João Delfino, e afirmaram-nos que não era relevante 
<le quem fosse o túmulo) e pô-la por cima dos panos, antes da 
terra, para o tatupeba não vir cavar. Por cima de tudo poderá 
ser posto o cabelo do morto e a embira que serviu para trazer as 
folhas de pati ou amarrar as e-steiras (fotos 5, 6 e 7). 

Na volta do enterro, os coveiros tomam um banho no riacho 
para se purificarem. 

( 17) Entre os Apauyekra-Canela visitados por Snethlage, o buraco 
seria antigamente redondo e profundo e o cadáver ficaria sentado, enca
rando o sol nascente ( H. Snethlàge 1930: 173). Segundo informação pes
soal de A. Seeger (iulho 1973) os chefes suyá, suas esposas e seus filhos 
e filhas são enterrados sentados sobre um banco, olhando para leste. Os 
demais são enterrados com a cabe_ça para oeste, para que "quando se le
vantem olhem já para o começo do céu (E)". Os Beiço de Pau (grupo 
Suyá recuperado para o Parque do Xingu) enterram oom cabeça para E. 
Provavelmente a passagem da posição sentada para a deitada, entre os 
Timbira orientais, sob lnfluência dos regionais ( C. Nimuendaju menciona 
que em 1934 os Ramkokamekra já enterravam seus mortos em covas retan
gulares) deu margem a reinterpretações diversas. 

( 18) Talvez se possa associar isto ao mito de origem da morte, esta
belecida por Ped e Pedleré - SOl e Lua. Mas não aprofundaremos aqui 
este ponto. 

( 19) Em todos os contextos rituais, trazer folhas de pati da chapada 
é dever das consangüíneas, seja para descansar as toras (por exemplo no 
ritual do Apunré), seja para os iniciandos se sentarem (por exemplo no 
Ketuaye) . 

34 

O lugar do enterro 

. M.~s .do que o lugar da morte, sujeito a circunstâncias 
1mpre':1s1ve~s, o lugar do enterro é carregado de significado. e 
u!Ila situaçao bem conhecida dos antropólogos a da ligação do 
túmulo com o que poderíamos chamar o "verdadeiro lugar do 
home!ll"· Os Merina de Madagáscar, descritos magistralmente por 
Ma~~ce ~loch (1971), dispersos por migrações em territórios não 
trad1c1onais, desenvolveram esta ligação a um ponto máximo: 
para eles, a verdadeira referência sócio-espacial não é onde vivem 
nem onde nasceram, mas sim onde serão enterrados, na aldeia 
ancestral. Enraizar-se no lugar de origem, de nascimento, enraizar
~se no lugar dos despojos dos ascendentes são duas opções 
1gu,almente p~ausíveis. Entre os K.rahó, a uma mulher apinayé que, 
apos uma bnga, ameaçou deixar a aldeia em que vivia há longos 
anos, foi objet~?º: ~'sua mãe e sua irmã morreram aqui, estão 
enterradas aqw . Nao se lhe falou do filho nascido entre os 
Krah6, apenas dos depojo~ de seus parentes! ' 

Temos, atualmente, vários lugares de enterro entre os Krahó 
e analisaremos mais adiante suas implicações simbólicas. O uso d~ 
cemitério, apesar de já antigo (20) ainda não se generalizou. 
~ealmente exi~te, como menciona Melatti ( 1970: 49), um cemitério 
situado a mais ou menos 1,5 km a oeste da aldeia. Mas nem 
todo~ são lá e~terrados: é sinal de afeição guardar os mortos perto 
de. s1, e .Pºr isso, apesar das exortações dos "governadores", os 
pais frequentemente enterram seus filhos, mesmo adultos, atrás de 
suas casas (21). 

. Mas não é só iss?: existe um cemitério só de crianças, na 
aldeia Pedra Branca, situado também, grosso modo, a oeste, mas 
perto do círculo das casas; enfim, como entre os Canela 
(Nimuendaju 1946:235), muitos são enterrados em aldeias 
abandonadas. 

Um fator prático intervém na escolha do lugar para cada 
enterro, a saber, o número de portadores dos despojos, por sua 
vez decorrentes, como veremos, da extensão da parentela e da 
munificência dos "donos do luto": se forem poucos os portadores, 

. _( 20) Antigo não s.ó entre os Krahó: Pohl, que conheceu várias bibos 
timbaa em 1819, menCJona um enterro secundário no cemitério entre os 
Poracamecrãs (J: E: Pohl 1951 ( 1837) :155). Também os Canela já dis
punham de Celillténo quando Nimuendaju esteve entre eles ( Nimuendaju 
1946:185). 

( 21 ) Lembremos que é costume dos regionais isolados em fazendas 
o de se enterrarem as crianças atrás das casas. 
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adotar-se-á o lugar de enterro mais próximo dentre as opções 
_, . 

poss1ve1s. 1 

Se, por uma parte, estas localizações diversas se esclarecem 
mediante a compreensão da linguagem espacial krahó, por outra 
parte, elas refletem o esforço de traduzir, de investir em un1 
enterro único imposto pelos neobrasileiros, o simbolismo dos dois 
enterros consecutivos de tradição anterior. 

Sabe-se, com efeito, que os Krahó praticavam o enterro 
secundário: algum tempo depois da primeira inUmação, desenter
ravam-se os despojos fúnebres. Os ossos, limpos e lavados~ eram 
pintados de urucu e novamente inumados. Nem todos pareciam 
ter acesso ao enterro secundário, reservado provavelmente aos 
homens iniciados e às mulheres associadas aos ritos de iniciação 
ou a grupos masculinos ( wifi) . Os esforços missionários e a 
influência dos regionais parecem ter-se concentrado em dois 
cavalos de batalha, o lugar da inumação e o enterro secundário. 
A importância que· lhes foi dada mereceria um estudo em si que 
esclareceria talvez nossa própria atitude com os mortos. 

E. difícil, nas informações atuais, traçar a fronteira entre a 
realidade e o modelo. Teriam os Krahó, por exemplo, enterrado 
seus mortos dentro das próprias casas? Diversos informantes no-lo 
afirmaram, enquanto outros situavam o primeiro enterro atrás da 
casa materna. Embora suscite reservas, a primeira informação não 
deve ser rejeitada sem maiores considerações: um informante 
geralmente fiel declarou que, antigamente, um homem casado se 
enterrav~ dentro da casa de sua mãe; outro afirmou que se fazia 
a sepultura dentro da casa, no lugar em que o morto costumava 
dormir; outro enfim, que não mencionou o lugar do primeiro 
enter.ro, afirmou no e~tanto que se desenterravam os ossos que, 
depois de 1avados e pintados, eram novamente inumados ao lado 
do primeiro buraco. Ora o lugar da segunda inumação, exceto para 
personagens de destaque, era dentro da casa. Temos ainda o 
testemunho do pastor batista Zacarias Campelo que esteve entre 
os Krahó a partir de 1926 e que declara que a criança é enterrada 
dentro de casa e que os pétjs dormem sobre seu sepulcro (Z. 
Camp~lo 1957:52). Enfim, um outro grupo Jê, onde não consta 
que exista o enterro secundário, os Suyá, pratica um enterro dentro 
de casa, no lugar onde o morto dormia ou perto da porta, a não 
ser para os chefes e seus filhos e filhas que são inumados no pátio 
(informação pessoal de A. Seeger, junho de 1973). C. Nimuen
daju, no entanto, só menciona enterros primários atrás da casa, 
que os Krahó teriam mantido até 1930, no caso de morte de 
criança ( C. Nimuenda ju 1946: 134). 
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:B possível que, sendo o enterro secundário concebido como 
enterro no sentido próprio, os informantes se refiram a este, desde 
que não sejam interrogados sobre enterros específicos. Talvez a 
inumação primária fosse atrás das casas e só as duplas exéquias 
permitissem trazer os despojos para dentro de casa. O testemunho 
de Z. Campelo se explicaria então pelo não acesso das crianças ao 
enterro secundário e sua conseqüente inumação na casa. 

Ao nível do modelo, duas ordens de considerações atuam na 
localização espacial do cadáver. Enquanto tal, ele é llm morto, e 
como morto opõe-se aos vivos como o exterior ao interior. Mas 
o morto tem por sua vez dois aspectos: por um lado ele foi 
membro de uma casa ou, mais apropriadamente, de um segmento 
fesidenoial, onde desenvolveu e tramou o que chamaríamos suas 
atividades privadas (que envolvem, além da produção agrícola e da 
reprodução, a sua vida faccionai); por outro lado, ele foi eventual
mente um personagem público, isto é, investido de valores da 
sociedade como um todo. Este dupl0 aspecto de todo Krahó acha-se 
inscrito no solo da aldeia, cuja forma circular afeta a vida pública 
ao pátio central e a vida privada ao círculo das casas. Ou seja, se 
pegarmos agora apenas a aldeia como espaço de referência, 
diríamos que a vida pública está para a vida privada como o 
interior ao exteri0r. O círculo das casas ocupa portanto um lugar 
intermédio no espaço e no pensamento. Por um lado, está para o 
pátio central como a vida privada para a vida pública, como o 
particularismo fac.cional para o universalismo comunitário. Por 
outro lado, ele se insere na aldeia, no mundo s.ocializado, por 
oposição ao espaço exterior, ao cerrado envolvente, isto é, ao 
mundo natural. Nesse sentido, a circunferência das casas é um 
limite, uma zona de transição, pois embora participe da sociedade, 
é através dela, através das divisões faccionais, que s.eguem 
geralmente os contornos dos segmentos residenciais, que a 
comunidade é vulnerável, é por ela que se rompe. 

Potencialmente disruptiva da ordem social mais ampla, essa 
zona ambígua, perigosa, que é a zona doméstica, também confunde 
o claro limite, a exclusão mútua, que deveriam existir entre as 
categorias vivos/mortos: assim os laços de família são vistos como 
resistindo à expulsão do morto. Nesse espaço de transição entre 
o dentro e o fora da alcleia, cometem-se traições à sociedade, cede-se 
à sedução dos laços de sangue com os mortos, tenta-se guatdar o 
cadáver perto de si. A ligação da casa ao aspecto mais propriamente 
individual do homem reflete-se aqui na ligação da casa com o 
organistno morto, manifesto na tendência dos consangüíneos de 
guardarem os mortos perto de si, em sinal d~ afeto: talvez 
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convenha, adiantando-nos sobre o que será laboriosamente discuti
do no capítulo VI, explicar a distinção que está subentendida. 

T~adicionalme?te os cadávares teriam sido passíveis - com 
o perdao do trocadilho - de decomposição: eles seriam pensados 
s~pa~adamente como sangue, que ve~cul~a algo como uma "força 
vit~ , e como ossos, que remetenam a noção de personagem 
social, de "persona"; esta última permanecia além da morte, como 
permanecem os ossos, enquanto a primeira se exauria com o 
sangue. Na prática do enterro secundário, manipulavam-se os ossos 

" ,,. 'd ' a persona , . isto e, e certa forma, algo depurado, perene, do 
qual se exorc1sava a morte. Esses ossos eram portanto assimiláveis 
recuperáveis pela sociedade. Ter de resumir em um único enterr~ 
os dois enterros tradicionais sigfiifiéou provavelmen,te ter de lidar 
~o mesmo tempo co!ll. indiyíd~o . e. personagem. Cremos que, 
tivessem os esforços lll1Ss1onános mctdido apenas sobre a interdição 
do espaço habitado pelos vivos como lugar de enterro primário 
n.ão t:ria sido difícil aos Krahó adotarem um outro espaç~ 
sunbolicamente correspondente ao tradicional para enterrarem seus 
mortos. Mas coibindo ao mesmo tempo a prática do enterro 
secun~ário, i~to. é~ a possibilidade de dispor separadamente do que 
remetia ao md1viduo e do que remetia à "persona", deve ter 
colocado problemas mais sérios na escolha de equivalentes lógicos 
para o espaço dos despojos. Daí talvez advenha a sensação 
que ~em~s de estarmos em presença de traduções parciais, 
aproxunativas, nas escolhas atuais dos locais de inumação. 
Tentemos explicá-las. 

O espaço mítico, diz Cassirei:, está a meio caminho entre o 
~spaço da percepçã~ e o espaço geométrico. Como o primeiro ele 
ignora a homogeneidade e desco:nhece a distinção, subjacente à 
construção do espaço geométrico, da posição e do conteúdo. Como 
no segundo, no entanto, ele constrói uma linguagem um sistema 
"p.or ~uja ?tediação os e}ement.os mais di.versos, ele~entos que à 
prune1ra VlSta parec~ 1rredutivelmente mcomensuráveis, podem 
ser postos em relaçao um com o outro. . . Todas as espécies e 
variedades de c,oisas têm seu lugar algures no espaço, e sua absoluta 
estranheza reciproca é deste modo anulada" (E. Cassirer 196., 
vol. 11:85, 87). 

Assim, os sistemas de metades .krahó não se sobrepoe-m isto 
, d ' e, ca a par recruta. seus membros com seu critério específico, e no 
entanto em cada sistema, uma metade está para a outra como o 
leste está para o oeste. O mesmo pode ser dito de cada oposição, 
de homens e mulheres, sol e lua, seco e molhado. . • que sempre 
podem ordenar seus termos no eixo espacial leste-oeste. A ligação 
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entre cada termo e uma direção cardeal não é porém intrínseca, 
conforme veremos quando tratarmos da escatologia: quando se 
opõem os vivos aos mortos krahó, estes são associados ao oeste e 
aqueles ao leste; quando porém se opõem mortos krahó a mortos 
estrangeiros, os mortos .krahó são afetados ao outro pólo do eixo, 
a saber o leste ( cf. capítulo VII). 

Dois pólos bastam, no pensamento .krahó, para ordenar o 
espaço e servir de referência para as outras oposições; são os dois 
pontos cardeais, o leste e o oeste, enquanto o norte e o sul não 
recebem denominação diferenciada e são ditos apenas "lados", sem 
maior relevância para a orientação. Talvez seja esta projeção sobre 
um eixo único de todas as oposições que leve ao paradoxo da 
cosmologia krahó: como entre os Dogon do Máli também, a terra 
é tida por "deitada" e no entanto o leste é dito estar para cima. 

Servindo pois de linguagem universal, ligando domínios 
diferentes da realidade, o oriente se opõe ao ocidente como a luz 
às trevas, o sol à lua, o cima ao baixo, o dentro ao fora, o pátio 
da aldeia ao círculo das casas, a aldeia ao território que lhe é 
exterior, os vivos aos mortos (22). E em cada situação, em cada 
espaço diminuto, cada par de elementos oponíveis, termo melhor 
que "opostos" já que a oposição é contextual, não absoluta, cada 
par, dizíamos, toma ~u lugar como que "naturalmente" por 
referência à oposição leste-oeste. As mulheres irão se postar a oeste 
do pátio, quando forem cantar e os homens dançarão então a 
leste: pois, como diz ainda Cassirer, "não importa o quanto 
dividirmos, encontraremos em cada parte a forma, a estrutura do 
todo" (E. Cassirer 1965, 11:88-89). Assim, na aldeia circular, o 
pátio é leste e as casas são oeste, como se a periferia se abrisse, 
como sugeriu Lévi-Strauss (1958 (1956]), em um segmento de 
reta. No entanto, tal image.m seria firmemente recusada pelos 
Krahó que não vêem ineongruência alguma entre associar uma 
circunferência ao ocidente e seu c·entro ao oriente. 

Vimos portanto: os mortos são de fora da aldeia, de sua 
periferia, do ocidente. O enterro primário colocava-os antigamente 
atrás ou dentro das casas. Possivelmente aqueles cujas ossadas 
iriam para o pátio fossem inicialmente enterrados na frente das 
casas, no lado interno do camjnho circular, como entre os Canela 
(C. Nimuendaju 1946:98) ou então no lado oeste do pátio (J. C. 
Melatti 1970:48). Pressionados para que abandonassem estas 
inumações, os Krahó instalaram seus cemitérios naturalmente a 

( 22) E até, fato que nos pode surpreender, os dois outros pontos 
cardeais aUnham-se segundo em oposição: assim, como me lembrou Melatti, 
o norte está associado ao oeste e o sul ao leste. 
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oeste. Mas a aldeia abandonada era uma alternativa lógica viável: 
era exterior ao espaço circunscrito pela nova aldeia, e no entanto 
era o substituto das casas maternas ou do pátio, que não mais 
podiam abrigar os despojos. Outra alternativa enfim era a de 
substituir a casa pelo espaço que fica atrás delas, já que as casas 
se opõem ao pátio como o espaço externo se opõe à aldeia: 
conciliavam-se assim um tanto canhestramente a ligação do morto 
com a casa e sua exterioridade em relação aos vivos. 

A refeição póstuma 

Como entre os Canela e os Apinayé, se o morto morreu com 
fome, após ter passado por vários dias de agonia, sem comer, seu 
karõ há de vir pedir por intermédio de um curador, uma última 
refeição. Poderá, nesta ocasião, encomendar o cardápio de sua 
preferência: berubu (23) de macaxeira, peixe, paca, veado, arroz, 
sem esquecer o fumo tão apreciado. Ou então o próprio curador 
irá propor ao karõ uma refeição tentadora. 

O preparo desta refeição póstuma compete à casa do luto 
que será normalmente a das consangüíneas. Novamente toma-se 
relevante, no cas·o de um homem, o estágio no ciclo de desenvolvi
mento do grupo doméstico e a proximidade dos consangüíneos de 
que ainda o morto dispunha. Se sua viúva ainda estiver de luto na 
casa dos seus afin~, ela participará do preparo da refeição. 
Consangümeas de outras casas poderão ajudar, fornecendo carne 
(vide p. ex. Melatti 1970:208, caso Pedro Colina). 

A refeição nunca é oferecida dentro de casa, mas atrás, no 
espaço exterior que assenta ao~ mortos. Lá é armado um jirau 
onde se dispõe o berubu, o cigarro, o arroz, o copo de água. 
Enquanto a família temerosamente se agrupa dentro de casa, o 
curador vai convidar o karõ para o banquete. Em breve se o ouve 
chegar tocando o periakho ou o kukhonré (instrumentos musicais) 
a seu modo catacterístico, e em seguida, abrir as folhas de 
bananeira selvagem (pacova) que embrulhavam o paparuto: os 
parentes então não mais contêm o choro. 

Quando o morto se afasta, as pessoas "de fora", essencialmente 
as mulheres, vêm pegar a comida, pois o karõ só consome o 

( 23) Berubu: o mesmo que "paparuto" ou khw0rgupu, designa uma 
grande panqueca de massa de mandioca recheada de carne ou de peixe 
e assada, envolta em follia de bananeira selvagem ( pacova), em fomo de 
pedras quentes. ~ a comida cerimonial por excelência. 
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karõ dos alimentos e não altera seu suporte físico ( 24) . Os da 
casa não tocam nessa comida, nem no cigarro deixado no jirau. 
Aliás o cigarro já privado de seu karõ se consome logo, "não vale 
a pena" . 

A última refeição, embora assinale, como acentua ~· C. 
Melatti (1970:211), um derradeiro cuidado com o orgamsmo, 
não supõe entretanto a comensalidade do grupo domésti~o. O 
morto é excluído, relegado ao espaço que lhe cabe, o extenor. ~ 
partir desta única refeição póstuma que sa~sfaz uma fome 9u,.e n.ao 
fora saciada em vida, o morto não podera fazer outras ex1genc1as 
sem extrapolar seus direitos. 

Note-se que também lhe é negado o leito conjugal. O~ Rés 
do seu jirau foram possivelmente cortados, seu. espaço .do~.est1co 
será desertado. Nem comensal, nem esposo e pai, é-lhe s1gn1ficada, 
em suma, a sua inexistência no grupo doméstico. Seu lugar 
doravante deverá ser entre os mortos, seus pares. 

( 24) Nossos info.rmantes não concordam com o de Melatti ( 1970: 
209) segundo o qual o curador consumiria, como recompensa de seus 
serviços, a comida sem alma deixada pelo morto. Seu convívio com os 
mekaró livrá-lo-ia dos riscos dess.a comida. Os dados semelhantes canela 
e apinayé ( C. Nimuendaju 1946: 135 e 1939: 152) em que o papar:uto é 
distribuído no pátio apoiariam as informações que nos foram dadas. 
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CAPÍTULO m 

A Repartição dos Papéis Funerários e o l.uto 

Tendo descrito as exéquias em algum detalhe, cabe agora 
analisar a repartição dos papéis. Max Gluckman (1937:119) 
apontou que os costumes mortuários recon~tituem relações alteradas 
por uma morte: não só as dos sobreviventes com o defunto, 
mas também a dos sobreviventes entre eles, por exemplo a de 
afins que perdem o elo que os unia. Um funeral é portanto algo 
diverso para cada parente, ou melhor para cad~ grupo de p~rent~s 
envolvidos, e isto fica especialmente claro diante da ass1metna 
que se manifesta entre o enterro de um homem e o de uma mulher, 
assimetria que decorre do sentido em que transitam as prestações 
matrimoniais. E portanto no quadro geral destas prestações que 
entenderemos a atribuição das tarefas fúnebres, e em particular o 
papel dos afins nas exéquias e no luto. 

Esboço do sistema de prestações matrimoniais 

Embora nem sempre possam .fazer executar o que consideram 
lhes ser devido, os Krahó mantêm uma contabilidade minuciosa 
das prestações n1atrimoniais. 

Há que distinguir preliminarmente a dívida de um homem 
que casa com moça virgem ( 1) da do esposo de mulher já 
deflorada. A diferença é considerável, pois aquele que tomou por 
mulher uma virgem é de certa forma um eterno devedor: esperam
-se dele prestações infindas, à medida que as puder fornecer (2). 

( 1 ) A virgindade da jovem esposa é atestada pelo vermelho de 
urucu com que a sogra a tinge, ap6s consumado o casamento. 

( 2) Não entraremos aqui no detalhe destas prestações, a não ser as 
quo concernem as exéquias e o luto. Para que se tenha apenas idéia de sua 
import!ncia, mencionaremos o caso de Hap6ro que, durante os quatro ou 
cinco anos que esteve casado, deu cinco espingardas a seus afins, das quais 
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Não existe uma prestação inicial estipulada, mas o que se considera 
o "total" da dívida é imediatamente exigível somente em caso 
de ruptura do casamento e, no caso de morte de um dos cônjuges, 
no fim do luto do viúvo (3). 

Daquele que esposou mulher "já mexida", fosse ela solteira, 
viúva ou separada, as prestações matrimoniais podem reduzir-se a 
pouca coisa e ficar latentes até à ruptura ou ao fim do luto, 
excetuando-se obviamente o concurso cotidiano que o genro 
fornece, na caça e na agricultura, à casa do sogro. A importância 
das prestações dependerá de ter tido o casal alguma descendência, 
e nesse caso o marido pagará consideravelmente mais, reduzindo-se 
as prestações a bagatelas se o casamento tiver sido estéril. 

A dívida matrimonial, embora recaia sobre o esposo em 
primeiro lugar, exige amiúde a contribuição de seus parentes 
bilaterais, tidos como igualmente responsáveis, principalmente em 
caso de ruptura. 

Regras e generosidade 

Quando iniciámos nossa pesquisa, procurámos saber as 
injunções teóricas e reais na determinação dos coveiros e paramen
tadores do cadáver. A partir do conhecimento que tínhamos de 
certos casos concretos, formulávamos as perguntas em termos de 
relações de parentesco, consangüíneo ou por aliança, e obtivemos 
o conjunto mais disparatado possível de respostas. Visivelmente 
a designação não era feita nesses termos. Depois de muito tatear
mos, uma observação do chefe de Pedra Branca colocou-nos em 
pista mais fecunda. Ao lhe perguntamios quem haveria de pintar 
o corpo e cortar o cabelo de Kotoi, ele declarou: "Se os parentes 
sovinarem, são as filhas mesmas que pintam e cortam o cabelo. 
Se alguém quer ganhar alguma coisa, pede para as filhas licença 
de fazer a pintura, lavar e cortar o cabelo". 

A partir daí, começamos a fazer a exegese, com um 
informante, de todos os funerais de que ele e eu tínhamos notícia, 
detalhando a razão da escolha ou da rejeição de cada ator 

uma coube ao Ime e as outras ao sogro que as redistribuiu entre seus 
parentes, vendeu ou guardou para si. 

( 3) Lembremos que, se morrer o marido, a viúva, ao ser "despa
chada" pela famf Ua do marido, tem direito a receber consideráveis pre
sentes. 
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teoricamente possível, e só então, finalmente, os princípios de 
designação se esclareceram. 

Sabemos que os serviços funerários contam entre as prestações 
matrimoniais exigíveis de um afim. O uso deste direito é no 
entanto alterado pela interferência de outro princípio, o da 
generosidade, que constitui uma, senão "a" virtude cardeal krahó. 

Ser hõtxén, generoso, compete em particular aos chefes e aos 
governadores, pois a generosidade é fonte de prestígio entre os 
Krahó como em tantas outras sociedades, como já é sobejamente 
conhecido desde Mauss. Seu antónimo, hõtxe ou hõtxekti significa 
ao mesmo tempo ser avaro e "ruim" e é um termo injurioso ( 4). 
A avareza é catacterística dos feiticeiros que derivant s.eu poder 
da intimidação. 

Ora, a generosidade manda que se recorra aos estranhos, aos 
de fora, para as tarefas funerárias, e estes têm o direito de exigir 
em pagamento qualquer coisa que desejem. É o que leva 
provavelmente o pastor batista Zacarias Campelo a escrever com 
uma indignação contida: "O coveiro contrata o enterro para 
realizar a tarefa sozinho, ficando como único e universal herdeiro 
do morto, mesmo que se trate de pai de família que deixe viúva, 
fiJhos e um espólio composto de lavoura e criação" (Z. Campelo 
1957:54) . 

Possivelmente a situação ideal ramkokamekra, isto é, em 
termos da generosidade almejada, não diferiria muito da que 
descrevemos. Segundo Nimuendaju, quando morria um homem, o 
chefe perguntava no pátio quem se dispunha a cavar o buraco e o 
voluntário tinha direito de tomar para si um ou dois objetos 
pertencentes ao morto (C. Nimuendaju 1946:134 e 158) (5). 
.Quanto à decoração do corpo, competia entre os Ramkokamekra 
aos amigos formais, igualmente recompensados, mas não com 
pertences do morto (Nimuendáju 1946: 134 e 102). 

( 4 ) li; hõtxe a aldeia que se abstém de convidar outra p ara uma 
festa ou que, convidando-a, reserva as mulheres livres ( ingrékrére - sol
teiras, separadas ou viúvas) para seus próprios homens. São hõtxe também a 
mulher que se recusa a um homem, o homem que não cede aos irmãos de 
sua esposa tudo o que estes lhe pedem. De um modo mais geral, recusar 
um pedido ou solicitação é causar paham, neste contexto, "vergonha", 
humilhação ao solicitante, sendo portanto repreensível. 

( 5 ) Nirnuendaju menciona que o voluntário não podia pertencer à 
metade exogâmica do defunto. Esta informação deve ser considerada com 
reserva, desde que os pesquisadores que sucederam a Nimuendaju não 
parecem ter encontrado tais metades. 
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"Sovinar" nos funerais, como em qualquer outro ritual (6) 
é pois "ficar entre si". No entanto há a isso certas limitações. 
Enquanto a lavagem e ornamentação do corpo podem ser feitas 
pelos consangüíneos, a estes é vedado cavar o túmulo e carregar 
o morto para enterrá-lo. Podem para estas tarefas, e se persistirem 
em sua avareza, recorrer aos seus devedores, ou seja aos homens 
casados com as consangüíneas do morto. As exéquias assumem 
nesse caso conotação familiar: recorre-se àqueles que, por 
pertencerem ao círculo dos consangüíneos ou lhe serem devedores, 
não exigirão pagamento (fotos 4 e 1 O) . 

Segue-se do que acabamos de descrever que, se enterrar os 
parentes de sua esposa faz parte das prestações matrimoniais do 
marido, este fá-lo-á somente qQando for solicitado pelos consan
güíneos e daí decorrem algumàs das anomalias que registramos no 
começo de nossa pesquisa. Outras provêm da estrita contabilidade 
que já mencionamos e que registra ciumentamente todas as 
prestações: quando morreu Karãte, menino de seus oito anos, seus 
pais pediram a Chico Novo que cavasse o buraco. Ora, Chico Novo 
era um afim relativamente distante, marido da filha de uma irmã 
da mãe do morto, isto é de uma irmã classificatória, enquanto havia 
na casa o recém-casado esposo da irmã do menino. Mas a este 
nada foi pedido porque ele havia casado com uma virgem e iria 
ter portanto de pagar muito mais: não queriam os consangüíneos 
que ele pudesse se valer dessa prestação para se eximir de sua 
dívida, se largasse a esposa. Seus temores não eram infundados: 
Romró, casado com a irmã de Yayé, pretextou ter feito a cova do 
filho deste para não pagar nada ao abandonar a mulher. Verdade 
era que esta já andava em seu terceiro casameato. 

Há uma diferença nas exéquias de um homem e de uma 
mulher pois as prestações matrimoniais são num sentido só: da 
parentela do marido para a parentela da esposa. Assim, se houver 
morrido um homem, seus parentes podem pedir à viúva de o lavar 
e adornar e a consangüíneos desta de fazer a cova e enterrar o 
defunto. Neste caso, a dívida dos parentes do morto em relação ao 
grupo que lhes forneceu mulher aumenta em virtude desta prestação 
de serviços funerários: em conseqüência, no fim do luto, ao ser 

( 6) Em muitos rituais, parto, iniciações etc., existe a possibilidade 
de alguém, estranho ao círculo familiar, se oferecer para executar um ser
viço pelo qual exigirá um pagamento substancial que não lhe poderá ser 
negado. Assim uma mulher idosa pode se oferecer para receber e cortar 
o cordão umbilical de um recém-nascido. Assim também são pessoas de 
fora que vêm lavar os parentes do morto depois da saída do corpo. 
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liberta a viúva, ela receberá um considerável acresclmo de 
presentes. D_?. mesmo ~od~, mas c~m implicações inversas por 
causa da divida matrunomal antenor, se tiver morrido uma 
mulher, a família poderá pedir aos parentes do viúvo de se 
ocuparem dos funerais. Cuidarão estes de todos os detalhes desde 
a coleta dos ingredientes para a pintura ou para uma e~entual 
empenação, tratando de abrir a cova e enterrar o defunto. O marido 
no entanto não participa: considerado por um lado muito próximo 
da morta para poder enterrá-la, também não lhe compete a pintura 
corporal, reservada às mulheres. No entanto, através da participa
ção de sua parentela nos funerais da esposa, acha-se eximido de 
boa parte da prestação que, fossem outras as circunstâncias, deveria 
pagar ao s~r levantado seu luto. Quando a família do viúvo(a) 
assume assim os encargos dos funerais, deverá também participar 
do luto, abstendo-se de festas e ornamentações. Deve-se lembrar 
que a observância do luto é outra prestação matrimonial que 
incumbe ao viúvo ou à viúva e cuja quebra é severamente 
sancionada. 

. No enterro de uma ;~ança que ainda não tem seus próprios 
1n laws (7a), outras famíbas (kindreds) que tenham com a casa 
do morto um laço de afinidade, e em primeiro lugar os maridos 
de consangüíneas podem fazer uma prestação funerária a pedido ou 
com o consentimento ~os pais do morto (7). B o caso por 
exemplo do enterro do filho de Yayé. Além de Ro.mró, BiP (do 
n:orto) j.á menciona~o, Wagapi, casado com uma filha de Y ayé 
nao so a1udou Romro a cavar o buraco, mas sua mãe ainda pediu 
para lavar e pintar o corpo, "poupando o dinheiro do filho" 
segund? a expressão elucidativa de um informante. Pouco depois, 
~agapi .abandonav~ a mulher sem outras indenizações, pois ela 
nao havia casado virgem e dela não tivera filhos. 

. En~endemos assim a posteriori outro erro nas nossas primeiras 
mdagaçoes: sempre perguntávamos a ligação entre os coveiros e 
paramentadores do corpo com o defunto e não conseguíamos 
descobrir qualquer consistência nas respostas. Ora, os mecanismos 
que acabamos de descrever evidenciam que a relação pertinente 
não é necessariamente com o defunto mas com uma família. 

( 7) A propósito dos funerais de uma criança, obtivemos dados inte
ressantes. Se se tratar de um menino, pedir-se-á ao seu nominador de o 
emp:nar, corno o teria f~ito nos rituais de iniciação. Assegurou-no.s então 
um informante que, antigamente, era sempre o nominador quem empe
nava o corpo. 

( 7a ) Vide nota ( 9 ) à pág. 51. 
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Enfim, como vimos acima, a generosidade maior consiste em 
se recorrer, para ~s tarefas funerárias, a completos estranhos que 
poderão exigir retribuições que, em outros contextos, seriam tidas 
por exorbitantes. 

O Krahó oscila entre a avareza e a generosidade funerárias e 
na mesma família, cada funeral poderá ser tratado diferentemente. 
Em geral, os parentes atêm-se a uma generosidade sem excessos, 
mas seu prestígio está em causa: assim, na família da esposa do 
chefe de Pedra Branca, de dois enterros de homens maduros, um 
foi generosamente e outro parcialmente confiado aos parentes da 
esposa, enquanto um enterro na casa de um feiticeiro foi assunto 
puramente doméstico, pois como vimos, o prestígio de um feiticeiro 
independe de sua generosidade. 

Podemos entender agora porque a pergunta formulada 
genericamente da repartição das tarefas funerárias suscita dois 
tipos de respostas, ambas paradoxalmente enunciadas como 
"regras". Se o informante se colocar na perspectiva das proibições, 
e adotar portanto a definição mínima, ele há de afirmar que os 
consangüíneos ornamentam e iwawe, homens que receberam 
mulheres consangüíneas em casamento, enterram. Se se colocar 
na perspectiva de acúmulo de prestígio pela generosidade, tal como 
significativamente o fizeram os chefes de Pedra Branca e de Pedra 
Furada, dirá que qualquer um "de fora" pode ornamentar e 
enterrar o cadáver. 

Um princípio conceptual e problemas para um estudo 
comparativo entre os J ê 

Vimos, até agora, como as prestações matrimoniais afetam 
a escolha dos incumbentes dos papéis funerários, e as manipulações 
a que dão ensejo as considerações conflituosas do prestígio e da 
avareza. Porém, ao nível ideológico, há um certo princípio 
básico, uma determinação mínima, que poderíamos esperar 
fosse evidenciada através de um estudo cómparativo das tribos 
Jê. Maybury-Lewis descreveu, com efeito, as sociedades Jê centrais 
e setentrionais como "variações sobre um mesmo tema sociológico" 
(D. Maybury-Lewis 1967:303) e desprezou as clássicas taxono
mias baseadas nas terminologias de parentesco como sendo 
irrelevantes (D. Maybury-Lewis 1969). Metodologicamente, esta 
hipótese básica tem implicações importantes: se a aceitarmos, 
poderemos considerar que todas as variações - e são muitas -

47 



que as tribos Jê tecem sobre a atribuição das tarefas fúnebres 
correspondem a um mesmo princípio subjacente, diversamente 
atualizado. 

As sociedades Jê ofereceriam então um cam.po propício para 
os estudos comparativos tal como Uvi-Strauss (1958 [1956]) o 
definiu: ao mesmo tempo suficientemente próximas para termos 
certeza de estarmos tratando de fenômenos comparáveis, elas são 
ao mesmo tempo suficientemente diversas para que não recaiamos 
sempre no mesmo fenômeno. 

Ora, à exceção talvez dos Apinayé (8) e dos Xerente, parece 
ser uma constante das sociedades Jê sobre os quais possuímos 
documentação, a divisão dos serviços fúnebres nas primeiras 
exéqµias em lavagem e ornamentação do cadáver por uma parte 
e, por outra, escavação da cova, remoção do corpo é enterro. 

Infelizmente os grupos funerários e os mecanismos de seu 
recrutamento foram desigualmente estudados nas tribos Jê. Seria 
necessário conhecer, antes de mais nada, as "proibições de acesso" 
às tarefas fúnebres. Assim sabemos que entre os Krahó os 
consangüíneos têm acesso à ornamentação mas não à remoção 
e abertura de cova. Depois destas regras negativas, viriam ·as 
regras prescritivas ou preferenciais. 

Na realidade, os dados· de que dispomos para as sociedades 
J ê não distinguem estes níveis, tornando difícil a comparação. 
Resumamos esses dados em um quadro (pág. 49). 

Deparamo-nos, diante destes dados, com uma série de 
dificuldades: discrepância nos coveiros entre Xikrin e Gorotire, 
imprecisão dos dados Xavante e esta outra "anomalia Apinayé" . , . 
que Jª mencionamos. 

Se, no entanto, trabalharmos com as proibições, excluindo 
portanto o problema da generosidade, talvez possamos afirmar, 
desprezando os dados Gorotire, que uma constante é os coveiros e 
removedores não poderem ser consangüíneos. Os coveiros são 
conceptualmente "os outros", "os de fora", e os genros têm 
naturalmente uma posição privilegiada já que, para uma família, 
são dentre os distantes os mais próximos, estrangeiros que se 
encontram "à mão". Com efeito, em todas as sociedades Jê, entre 
essas duas categorias, consangüíneos e afins, a uxorilocalidade 
introduz uina assimetria: o homem vai para a casa do seu sogro, 

( 8) C. Nimuendaju ( 1939) menciona que tanto a ornamentação do 
cadáver comg a cova eram feitas por um amigo formal, mas que qualquer 
pessoa podia remover o corpo da casa. ];: possível que estes dados, como 
outros dados Apinayé, tenham de ser verificados. 
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dos ir!11ãos da esposa e suas principais obrigações reverterão, daí 
por diante, para esse grupo que lhe é alheio, senão hostil. Entre 
os ?':avante, onde o facciona~i~mo intenso que opõe os clãs 
patrilineares exacerba esta opos1çao, o homem que vai para a casa 
de sua esposa. toma-se "como u~ refém no campo inimigo" (D. 
Maybury-Lew1s 1967: 103). Retirado assim do meio dos seus 
consangüíneos pelos seus in-laws, o marido pode por sua vez 
arrancar, da casa de procriação, os parentes da esposa quando estes 
morrerem, e quem assistiu à remoção de um cadáver krahó e à 
batalha que ela suscita entre consangüíneos e coveiros perceberá 
como o antagonismo dos "de dentro" e dos "de fora" pode se 
manifestar. Talvez isto aponte também para a ruptura, a cisão total 
entre mortos e vivos. Os mortos são "outros", arrancados aos seus 
por estranhos, seus semelhantes. · 

Não se enterram os próprios mortos, não se casa com as 
próprias irmãs: foi Goody quem melhor assinalou a analogia 
funcional que existe entre a aliança e o que ele chamou as 
"amizades funerárias" (funeral fri.endships). Como a proibição do 
incesto que, pela renúncia à irmã, instaura a cultura (L.-Strauss 
1949), a proibição de ente_rrar seus próprios mortos exige o 
estabelecimento de laços sociais fora do círculo estreito da parentela 
(Goody 1962:64-65). 

:É curioso observar que, dentre as tribos do Brasil Central, 
os Bororo parecem ter' explicitado melhor estes dois focos 
fundamentais da sociedade. Assim J. ChJ. Crocker (1967: 108) 
escreve, referindo-se aos atributos que definem o "ser Bororo'': 
"Conta-se que antes de seu advento (das instituições Boroto), os 
Bororo eram como os bichos e os outros índios, guerreando entre 
si, "deixando seus mortos apodrecerem na mata" e "sem vergonha" 
nas suas atividades sexuais, c0pulando até com as próprias irmãs". 

Se, funcionalmente, a proibição de enterro é passível da 
mesma explicação que a proibição do incesto, também o são outras 
relações sociais que Radcliffe-Brown (1952 [1940]: 102) chamou 
de "consociação" por oposição às "relações contratuais". Na 
realidade, como Mary Tew (aliás M. Douglas) ( 19 51 : 122) 
lembrou há duas décadas, trata-se, desde Radcliffe-Brown, de 
desenvolver uma teoria da amizade entre grupos separados ou 
pessoas pertencentes a grupos separados. Mas enquanto a análise 
funcionalista ou se detém nestas considerações gerais ou detalha 
o modo de inserção das instituições de amizade em cada sistema 
social, sua incidência e modo de atribuição específica, o problema 
que nos irá interessar mais adiante (capítulo V) é o de uma 
teoria da amizade enquanto modo de se pensar a alteridade e 
conseqüentemente de se colocar a identidade. 
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Os enlutados e o tempo do luto 

O luto d~ere ~m natureza segundo os grupos sociais que o 
observam: obngatóno para os consangüíneos, ele é de certa forma 
contratual para os afins, ou mais precisamente os in-laws do 
morto (9). 

Para estes, observar luto pode ser uma prova de afeição pelo 
defunto e sua família, mas nunca deixa de ser concomitantemente 
um ~to de soli~ariedade emocional e econômica para com o viúvo, 
m~mbro do ktndred. Observar o luto com ele é, conforme vimos 
acima, reforçar-lhe uma prestação matrimonial 

O luto tem uma duração variável determinada pelos 
consangüíneos e finda com uma cerimônia que pode ou não 
em condições que detalharemos, ser acompanhada de uma festa: 
Este ritual marca a reintegração na vida cerimonial de todos os 
consangüíneos e idealmente, do viúvo (a) que só então é 
"despachado", podendo contrair novo casamento. Em nenhum 
caso, contrariamente à informação dada a Melatti (1970:205) 
prolongavam os consangüíneos o luto além deste ritual. Quanto 
ao c_?njuge sobre o qual pesam ,as mais severas restrições, é pouco 
frequente que ele o observe até ao fim e terá por esta infração 
de oferecer, se for homem, um pagament~ suplementar ao~ 
consangtiíneos, e se for mulher, abandonar a pretensão a qualquer 
presente por parte destes. 

. O luto é claramente dirigido pelos consangüíneos do defunto 
e ligado à sua casa natal. Assim a viúva mudar-se-á com seus filhos 
para a casa de sua sogra. É esta, juntamente com os casos de 
doença do marido ou sua eventual ausência da aldeia a ocasião 
de uma virilocalidade provisória. Embora, em cada um destes casos 
o propósito explícito seja o controle da castidade da esposa pelo~ 
consangüíneos do marido, na prática o tempo que lá irá ficar varia 
inversamente com o incômodo que ocasiona. Por outro lado, não 
se pode contar com a abstinência sexual das mulheres: "elas não 
agüentam mais luto; pintam-nas e despacham-nas no mesmo dia 
do enterro", foi o comentário desabusado de Penõ. 

Além disso, mais uma vez a generosidade dos consangüíneos 
é posta à prova, pois uma viúva que permanece casta até ao fim 
do luto deverá receber consideráveis presentes. Assim se o defunto 
não tiver consangüíneas suficientemente próximas dispostas a 

( 9) Na ausência de termo melhor, chamo de "in-laws" aqueles afins 
que ego adquire através de seu próprio casamento, à exclusão do de algum 
parente seu. 
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acolher a viúva, esta será imediatamente liberta do luto ( 1 O). Um 
compromisso que poupa as suscetibilidades dos consangüíneos 
excluindo ao mesmo tempo a viúva do grupo dos enlutados é o 
levirato, ou mais precisamente o casamento com um consangüíneo 
do defunto (11). 

Enquanto o luto da viúva é mais um peahor que exige nova 
prestação por parte dos seus afins, o luto do viúvo deve ser 
entendido como uma prestação matrimonial, e c0mo tal varia com 
o tipo de casamento, a existência de filhos e o saldo das prestações 
anteriores. O viúvo com filhos pequenos, sobretudo se tiver casado 
com virgem, continuará na casa dos sogros, trabalhando para eles 
por longo tempo - teoricamente até os filhos atingirem uns dez 
anos - sem poder casar nem sequer namorar na vista de 
consangüíneos de sua finada esposa (12). Quando finalmente for 
"despachado", no momento do fim de luto, deixará na casa seus 
filhos a quem continuará no entanto a trazer carne de caça. J;: nessas 
situações que se salienta a vantagem de contrair novo casamento 
co~ mulh~~ da casa da falecida, já que, ao mesmo tempo prende 
o Jovem VIuvo à casa dos sogros onde continua criando os filhos 
e lhe permite tornar a casar antes de escoado o longo tempo de 
luto. Novamente não se pode falar aqui em sororato, pois não se 
trata de um privilégio do viúvo, que inicia um casamento 
considerado novo, implicando nova dívida. No entanto, feito 
com o consentimento dos "donos do luto", ele não é repreensível 
e não ocasiona indenizações, embora o viúvo não acompanhe neste 
caso o luto dos consangüíneos até seu término. 

Um viúvo que houvera casado com mulher não virgem e da 
qual não tivera filhos, observará normalmente um luto curto. Assim 
também fará se já for chefe do grupo doméstico em que vive ou 

( 10) Jl: sem dúvida essa, a abreviação do luto, a explicação da pin
tura e corte de cabelo das mulheres de Pedro Colina, no próprio dia das 
exéquias deste, descritas por Melatti ( 1970:201 ). 

( 11) Não se pode falar em levirato propriamente dito já que não se 
trata de- um direito matrimonial d-a família do defunto, mas de um novo 
casamento que não difere, quanto às prestações, de qualquer outro, e cuja 
prole não é referida ao esposo falecido. 

( 12-) Para dannos uma idéia do rigor dessa castidade imposta, men
cionaremos o caso de Hapóro que se queixava de que, a mando de sua 
sogra, Agaprêk, Flme, rapazinho de seus dez anos mas "já capaz de contar 
tudo", o seguia como uma sombra quando ia para o banho ou caçar. A 
irmã de sua defunta esposa chegou a lhe roubar a intimidade desejável, 
seguindo-o mata adentro, na festa de encerramento do Wakmeti, quando 
há troca cerimonial e publicamente anunciada de mullieres entre as metades 
Wakmeye e Katamye. 
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se não houver consangüíneos da esposa em posição de exigir dele 
a prestação do luto. 

Mas., de um modo geral, pelo que acabamos de descrever, ~s 
viúvas costumam passar por um luto consideravelmente mais 
breve que os viúvos. Para elas, além disso, por causa d~ regra de 
uxorilocalidade, não se coloca o problema d~s fdhos que 
continuarão morando com elas em suas casas de ongem. 

Lembremos enfim que o moribundo pode dispensar.º cônjuge 
da observância do luto e sua vontade é usualmente respeitada. 

As práticas do luto 

A castidade é apenas exigida do côn~ug~, nun~a d~s outros 
enlutados. A forma especial do luto do pnmeiro eVIdencia q~e .. a 
aliança não se dissolve no momento da. morte mas por decisao 
dos consangüíneos do defunto. Com efeito, veremos que o laço 
matrimonial stricto sensu é rompido com a remoção do cadáver: a 
partir daí todo contato sexual e a comensalidade com .º morto 
devem ser evitados. No .entanto, o casamento que consiste para 
os Krahó, essencialmente no estabelecimento de laços de afinidade 
(cf. E. Leach 1955) não cessa imediatamente com a mort~ do 
cônjuge. Não se pode portanto falar, como Meyer Fortes ~~ma 
para os Tallensi (1969 [1949]:11?), que o mo~t~ retém drre1tos 
sexuais sobre sua esposa. Na realtdade, estes drreitos cabe~ .aos 
in-laws que os auferem ciumentamente, não sob sua forma J>?S1tlva, 
de prestação de serviços sexuais, mas em sua foi:na ne~a~i~a, de 
exigência de castidade. Estes direitos, note-se, nao ~e ~c1~ à 
morte do cônjuge, pois durante um casamento, os afins ~ao tidos 
como especialmente zelosos do comportamento de seu aliado. 

Não existe termo próprio para o luto mas ele é costumeira
mente descrito pela locução amiíy krã kor nõ, "privação de cort: 
de cabelo" ( amiíy = reflexivo, krã = cabeça, kor = cabelo, no 
= privação) que o resume, como veremos, com extrema 
propriedade. 

Não cortar o cabelo e abster-se de pinturas corporais, 
restrições que são sempre concomitantes, significam, em todos os 
contextos, não participar da vida pública. Assim, foi-nos dito certa 
feita, os homens mais velhos não pintam o corpo, apenas braços, 
pernas e rosto já que ficam sentados às portas das casas, de lá 
exortando os corredores de toras e os participantes nos rituais. 
Pela mesma razão, asseguraram-nos então, não se pinta a criança 
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até ela sair ao pátio, apenas se a tinge com urucu ( 13). Renunciar 
à ornamentação corporal implica teoricamente não correr com 
toras, não cantar nem dançar no pátio. Na realidade, vimos a irmª 
e a mãe de Poyoy, ainda de luto pela morte dela, correrem com 
toras uma bela tarde. Ao indagarmos a razão desta incongruência, 
fizeram-nos valer que elas não haviam cortado o cabelo e que 
portanto não estavam ID.fringindo o luto. Vemos aqui que o 
abandono do cabelo é um indicador considerado suficiente do 
estado de luto, quer sejam as práticas que supõe seguidas ou não 
à risca. Sendo este o critério último de luto, segue-se que, se num 
grupo já enlutado ocorrer uma segunda morte, os dois lutos só 
poderão ser encerrados ao mesmo tempo, através do corte de 
cabelo. 

Note-se que o luto não supõe nenhuma restrição alimentar 
pois não é um resguardo de sangue e o termo amtxir que designa 
o encerramento do resguardo de parto, do assassino, do lavador de 
ossos etc., não é aplicável ao fim do luto, embora em todos esses 
casos se reintegre o indivíduo na vida cerimonial. Vemos portanto 
que são de naturezas diversas os ritos de passagem Krahó. Se 
mencionamos isto é porque o termo "rito de passagem" parece 
servir hoje amiúde como mais uma etiqueta cuja função é prevenir 
qualquer investigação subseqüente. 

A comunidade e a redefinição dos papéis 

Os enlutados são postos à margem da sociedade, e passam 
por um período de reajustamento. As suas manifestações de pesar 
são socialmente controladas, e se lhes é dado destruir os pertences 
do morto e executar saltos mortais ao serem removidos os despojos, 
eles deverão no entanto ser refreados pelas pesso.as presentes. É 
motivo de escândalo e opróbio para a comunidade uma pessoa 
conseguir levar a cabo um suicídio nestas ocasiões. 

Os parentes do viúvo (a) ou os cônjuges dos descendentes 
lembrar-lhes-ão os filhos pequenos que ainda precisam deles. Mas, 
além disso, durante o período de luto, a comunidade deverá 
contrabalançar a ação do morto para com os enlutados. O defunto, 

( 13) O urucu, com efeito, não é tido como "pintura" mas como 
"tintura", e os Krahó usam verbos diferentes para "pintar" com jenipapo 
ou pau de leite, Mg, e "tingir" com urucu, kukrii. A pintura propriamente 
dita é o desenho preto feito com jenipapo ou pó de carvão aplicado sobre 
a ~eiva do pau de leite, e nos interstícios do qual se espalha o vermelho 
de urucu. 
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com efeito, não se esquece de seus parentes e se estes não o 
afastarem de sua lembrança, correrão sérios riscos de serem 
arrastados para a aldeia dos mortos. :e dever da comunidade 
exortar então os parentes a se esquecerem daquele que perderam 
e se voltarem para a sociedade dos vivos. 

Assim, se os enlutados ficarem inconsoláveis, chorando em 
suas casas, sem falarem com ninguém, sem sequer sairem para caçar 
ou ir à roça, a aldeia, depois de alguns dias, deverá cerimonialmente 
se manifestar: durante uma noite inteira, homens e mulheres hão 
de cantar no pátio. De madrugada, dirigem-se à casa do luto onde 
choram "para ajudar". Em seguida, o governador exorta os parentes 
a se esquecerem do morto e a não mais o chorarem. Espera-se 
que a partir desta iniciativa da aldeia, _os enlutad<?s "'vo}tem ao 
convívio social e retomem suas ocupaçoes de subs1stenc1a ( 14). 
Não se trata de lhes abreviar o luto, que se mantém, mas de 
contê-lo dentro de certos limites. 

Geoffrey Gorer ( 1967 [1965]: 134), em um ensaio psico
-sociológico, afirma que a privação da expressão ~ocial d~ luto, 
sentido como incongruente ou obsceno na sociedade mglesa 
contemporânea, gera respostas neuróticas e inadaptaç?es n~s 
cidadãos britânicos. Ele enc,ontra confirmação em Melame Klem 
que escreve: "se o enlutado tiver pessoas .de q~em ele g?sta e. que 
compartilham seu pesar, e se ele consegurr aceitar sua s1mpat1a, a 
restauração da harmonia em seu mundo interior é promovida, e seus 
medos e desamparo são mais rapidamente atenuados" (M. Klein 
1940 [1921-25] citado apud G. Gorer). 

Se aceitamos tais conclusões com toda a "ingenuidade" 
requerida por E. Devons e M. <!luckman .C 1964), a interyenção ~a 
comunidade e a expressão social concedida ao luto tenam efeito 
psicológico salutar sobre os enlutados. 

Durante os primeiros tempos depois da morte, estes, e 
especialmente os parentes matrilaterais estão sujeitos à saudade 
do morto que tenta arrastá-los consigo. Isto se manifesta através 
de doença ou de sonhos reiterados com o defunto: Se em ~º!111º 
se aceitar comida, relações se~ais, pinturas corporais ou participar 
de corridas de tora, o sonhador estará prometido a morte certa. 
Muitos são citados que morreram por terem tido intercurso com 
o cônjuge defunto. 

Novamente pode-se ver aí a tradução de fatos psicológicos já 
descritos por Freud. O ego de luto (no sentido psicológico) deve 

( 14) Se a aldeia se omitir, é motivo de paham (aqui "vergonha, 
humilhação") para a familia. 
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progressivamente, e confrontando-se com a realidade, retrair seus 
laços (a libido) do objeto amado. Isto encontra oposição e a 
eventual recusa de o levar a cabo pode acarretar uma psicose 
alucinatória que mantém o ego preso ao objeto. Este retraimento 
da libido é um processo que exige tempo pois o teste com a 
realidade deve ser feito em detalhe (S. Freud 1917, citado apud 
G. Gorer) (15). 

Dito em termos sociológicos, isto significa que todos os modos 
de interação de ego com alter devem ser revistos ao desaparecer 
este último e que deve haver portanto uma redefinição de papéis e 
dos laços que prendiam cada enlutado ao morto. 

Paras~ precaver da sedução desses súcubos e íncubos, costuma 
o cônjuge mudar o lugar onde dormia: não basta fazê-lo mais ,alto, 
é preciso evitar-se aquele espaço. Eventualmente poder-se-á cavar 
um buraco no chão, preenchê-lo de terra nova e reconstruir então 
um jirau feito de outros troncos de árvore. Dormir naquele lugar 
é expor-se a sonhar muito com o morto e arriscar-se portanto a 
ser por ele levado à aldeia dos mekarõ. 

Interessante é notar-se que o karõ, afligido de vista curta e 
pouco discernimento, fica preso àquela terra e àquele lugar. Isto 
fica patente com a informação de que, havendo mudança da aldeia, 
mudança esta que conserva a disposição relativa das casas, o 
espaço correspondente ao antigo jirau do morto pode ser 
reocupado. Segundo Jean Carter Lave ( 1972) uma das razões 
invocadas pelos Kríkatí para uma mudança de aldeia era a quanti
dade de mortos que lhe estavam ligados. 

Ainda para se precaver da afeição perigosa do defunto, este 
é exortado, durante as lamentações fúnebres, a se esquecer dos 
seus. Crianças de peito são sentadas na barriga dos pais quando 
estes morrem. Se a morta foi mulher, far-se-á o mesmo com qual
quer criança que ela estivesse ajudando a amamentar ( 16). Isto é 
feito no duplo intuito de "alegrar o morto" e de lhe rogar que 
esqueça as crianças que amava para que não as arraste para o 

( 15) t espantoso encontrar em R. Hertz ( 1970 [1928] :76) uma des
crição psico-sociol6gica muito próxima da de Freud: "O fato bruto da morte 
física não basta para consumir a morte nas consciências: a imagem daquele 
que morreu recentemente faz ainda parte das coisas deste mundo; delas 
só se destaca aos poucos através uma série de dilaceramentos interiores. 
Não conseguimos pensar o morto como morto desde logo: faz parte de 
nossa substância, pusemos nele muito de nós mesmos; a participação em 
uma mesma vida social cria laços que não se rompem em um s6 dia". 

( 16) t comum as mulheres de uma mesma casa ajudarem a ama
mentar os filhos umas das outras. 
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túmulo. Quando morreu Poyoy, sua mãe sentou-lhe o filhinho. 
Kuheikê, na barriga e em seguida suas próprias filhas gêmeas, que 
Poyoy amamentava: "Você me ajudava a lhes dar de mamar, não 
me deixava bater nelas, mas agora não se lembre mais delas ... " 

Se alguém ficar doente e o curador acusar algum finado 
parente de o estar querendo levar, os parentes vivos zangam-se e 
invectivam o karõ: "Se você se tivesse lembrado de nós, não teria 
morrido. Agora é que você quer voltar pegar a gente. Vá-se embora, 
fique por lá". Transparece aqui rancor pelo abandono e a insinua
ção de que o morto poderia ter evitado o desenlace se não tivesse 
aceito o convívio dos mekarõ. 

Se, não obstante todas estas precauções, o defunto persistir 
em aparecer em sonhos a algum enlutado, cortar-se-lhe-á a este 
uma mecha de cabelos nas têmporas. Se o resultado almejado ainda 
assim não for conseguido, todo o cabelo será cortado ( 17) 
liberando-se pois a vítima do estado de luto. Isto indica que o 
luto é entendido como um estado de transição no qual o morto 
conserva um certo número de laços não de direito mas afetivos. 
Estes serão definitivamente cortados, em caso de abuso, em favor 
de uma reintegração dos enlutados na sociedade. 

Percebe-se pois, nas práticas do luto e no seu cerceamento, a 
oposição entre a sociedade e os mekarõ, ou seja a rivalidade dos 
laços com os vivos e dos laços de consangüinidade com os mortos, 
jogando para reequilibrar o grupo doméstico afetado. 

Espacialmente enfim, a mesma noção é veiculada: o pátio, 
locus da sociedade por excelência, se opõe ao exterior, locus dos 
mortos e a oposição é mediatizada pelo espaço doméstico. Os vivos 
se opõem assim aos mortos, mas os laços de parentesco afetam 
ignorar, com conseqüências que serão estudadas quando falarmos 
da escatologia Krahó, esta distinção fundamental. 

( 17) Este cabelo pode ser guardado ou Jºogado fora, mas nunca pos
to em cima do hÍmulo, segundo o princípio e que não se . mistura coisa 
dos vivos com coisa dos mortos. Por isso permanece inexplicável a afir
mação de Kiss.enberth de que o viúvo canela depositava seu cabelo, como 
oferenda fúnebre, no túmulo de sua recém-falecida esposa (W. Kissen
berth 1912:48). Note-se no entanto que tal prática é consistente com os 
dados xikrin (L. Vidal 1972b:l98 ) e poderia ter sido verdade no pas
sado. 
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CAPÍTULO IV 

Os Ritos de Fim de Luto 

Parte fixa e parte facultativa 

O fim do luto compreende dois ritos distintos, um obrigatório 
e um facultativo. 

Chamaremos de "parte fixa" ao rito que necessariamente é 
celebrado certo tempo depois do enterro de um Krahó, seja ele 
homem, mulher ou criança. Este rito pode ou não ser acompanhado 
de outro, mais elaborado, a que chamaríamos de parte facultativa, 
que compreende o oferecimento de um ritual à aldeia, escolhido 
entre um certo número de ritu~is possíveis, em função de critérios 
que veremos a seguir. As encenações da ~'parte fixa" .e da "parte 

• facultativa" se realizam simultaneamente mas são nitidamente 
distinguidas pelos informantes. 

Assim definido, o fim de luto está presente em todos os 
casos de morte e devemos entender a frase do informante de 
Melatti de que "nem todos têm direito ao cerimonial no fim do 
luto" (J. C. Melatti 1970:20) como se referindo à parte facultativa. 

Se se realizar a. parte facultativa, ela consistirá de um 
"cânon" e de uma parte móvel. 

Critérios 

A realização da parte facultativa depende de dois fatores: 
19) que o morto tenha tido em vida uma ligação especial, 

"afetiva" ou institucional, com um ritual particular; ou então, que 
tenha adquirido direitos à festa do Porgahok, mediante intervenção 
de um especialista durante a vigília que precede seu enterro. Assim, 
se um homem foi krãrigaté (chefe, cabeça) de uma turma de ini
ciandos, ou se ele tiver sido, como Estêvão, entusiasta do ritual de 
Kateti (uma das formas do rito de iniciação Pempkahok), far-se-á 
a "tora de Kateti" como parte móvel do fim do luto dele. Se uma 
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ll!u~er ,foi associada a algum ritual de iniciação, ela também terá 
direito a tora desse ritual. A parte facultativa consiste nesses casos 
na parte final do ritual com a corrida de tora que a caracteriza. 
Pode-se assim ter no fim do luto as toras de Porti (da festa da 
batata-doce), de uma das formas do ritual de Pempkalzok etc. 

A ligação de um morto a um determinado ritual costuma ser 
ratüicada pelo reconhecimento público. Este consiste nos cantos 
que . se há de_ entoar na noite que segue a morte, no pátio da 
aldeia e que sao extraídos do ritual em questão. 

Um caso que mostra a flexibilidade desta ligação é o de 
Wakonkui. Esta havia sido Krokrok-gahãi (associada ao Pemp
kahok). No entanto, seu irmão, Ituãp, é especialista no ritual de 
Porgahok e quis realizá-lo. Em conseqüência, a tora de Wakonkui 
foi de Porgahok. Outro caso é o de Kuhôk que havia sido associada 
a diversos rituais de iniciação. Quem decidiu a tora a ser feita -
e que finalmente foi a de Kateti - foi o padré da aldeia. 

29) Dada esta condição preliminar, a iniciativa da festa deve 
partir dos consangüíneos do morto. :e necessário que estes e, em 
particular o homem que os representa, ou seja o chefe do grupo 
doméstico dos consangüíneos mais próximos, que será freqüente
mente um âfim - marido de irmã ou de filha - consintam em 
oferecer a festa à aldeia. 

Isto depende por um lado da generosidade e do interesse dos 
consangüíneos e, por outro, do comportamento da comunidade em 
relação aos consangüíneos durante o luto. Vimos que a comunidade 
deve, se a dor dos parentes for muito violenta, exortá-los a se 
esquecerem do morto. No entanto, os pais e o viúvo de Poyoy 
foram abandonados à sua dor, sem que a comunidade como um 
todo se manifestasse, por uma noite inteira de cantos seguida de 
exortações. Isto foi causa de paham, de vergonha ( 1), para a famí
lia de Poyoy e, em represália, apesar de Poyoy ter sido Krokrok
-gahãi (moça associada ao Pempkahok) os pais não realizaram 
para ela a parte móvel do fim do luto. 

Também a não ratificação, através dos cantos na noite da 
morte, da ligação do morto com um ritual, poderá ser interpretada 
pelos consangüíneos como um descaso e estes recusar-se-ão a 
oferecer a festa. 

Vemos, portanto, que a realização da parte facultativa supõe 
uma reciprocidade entre aldeia e consangüíneos contabilizada por 

( 1 ) A tal ponto que nos foi escondido o fato pelo viúvo durante 
muito tempo. 
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estes com um rigor suscetível. Todo deslize da aldeia é intérpretado 
como uma afronta ao IJ,lorto e aos seus parentes. 

Parte fixa 

O fim de luto consiste essencialmente no corte de cabelo, 
depilação, e na pintura corporal de todos os enlutados, ritos que 
marcam a plena participação na vida pública Krahó. 

Se o cônjuge não tiver sido despachado mais cedo, é-lhe 
cortado o cabelo por uma consangüínea do defunto. Se se tratar 
de viúva que tenha observado o luto até seu término, é então que 
ela receberá os consideráveis presentes que lhe hão de dar os 
parentes do marido. Quanto ao viúvo, talvez ainda lhe seja exigida 
alguma prestação. No caso dos parentes do cônjuge terem obser
vado luto por solidariedade, eles também o levantam na mesma 
ocasião. 

A decisão de realizar ou não a parte facultativa do fim de 
luto repercute na pompa dada à parte obrigatória. Se os parentes 
se negarem a oferecer a festa, poderão cortar o cabelo e se pintar 
por ocasião do Porgahok por outro morto ou de outro ritual que 
congregue toda a aldeia tal como o Porti, o Pempkahok, o Ketuaye, 
o Apunré ou o "arremate" de wi'ti" (não na intronização de witl). 
Não se pode fazê-lo nos rituais de mudança de estação (Ro'ti, 
W akmeti, Katamti), nem nos rituais de "brincadeira" (Txoikré, 
Portere, Hamaho). No entanto, se decidirem oferecer a festa, esta 
compreenderá necessariamente a confecção de um paparuto 
( khworgupu) ( 2) que é oferecido à aldeia pelos consangüíneos do 
morto. 

Parte facultativa: o cânon 

O propósito confesso da festa é de "alegrar o karõ'' do morto 
através da realização de uma corrida de tora à qual ele assiste 
mas da qual não participa. A partir daí não mais deverá voltar 
a assombrar os vivos. 

A tora é dita "tora da imagem" ou ''tora do morto'', 
mekarõyõpor (mekarõ = morto, imagem, alma; yõ = possessivo; 
por= tora), ou metekyopor onde tek signüica morto, enquanto o 
chefe do grupo doméstico que a oferece, e que não é o parente 

(2) Vide nota (23) p. 40. 
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mais próximo, é dito "dono da festa" (poryõdôn) (3) e pode falar 
igualmente da "sua tora" (iyõpor = minha tora). 

A ele, ajudado pelos consangüíoeos do morto, competem as 
despesas, cortes de pano a serem dados na tora esteira nova e uma 
parte ,da comida .. Se os convidados se restring~m à aldeia, a carne 
devera ser fornecida pelos enlutados. Se no entanto os convidados - . ' ' sao muito numerosos, incluiado membros de outra aldeia, então 
os homens , da aldeia podem fazer uma caçada coletiva cujo 
produto sera entregue ao dono da festa. Este fornecerá arroz e 
mandioca para o paparuto final, mas também dará comida aos 
que cantam a noite toda nõ pátio (paparuto, banana, arroz). 

Todas as mulheres irão ajudar a fazer o paparuto, na casa 
do dono da festa, enquanto rapazes são designados pelos prefeitos 
para procurarem folhas de bananeira brava, "pacova'', que servem 
para embrulhar o paparuto; homens e rapazes armam o ki, forno 
de pedras, na beira do caminho radial (prekarã) que leva da casa 
do dono da festa ao pátio. 

A iniciativa do convite é do "dono da festa". Uma bela manhã 
ou durante a reunião do fim da tarde, ele anuncia sua tora e~ 
termos como estes: 

wa itá khiim 
, 

me amã amny akrepei tó 
eu hoje (plural) você (reflexivo) falar 

ka 
, 

a kü ná nié me akrepei 
vocês a todos (plural) falar 

wa 
eu 

ha 
(futuro) 

né ha 

itá kham 
hoje 

tó 
minha 

né ha 

iyõpor 
tora 

, 
me 

derrubar 

hirãpê hipêr 
e (futuro) 

tónpá 
terminar e (futuro) avisar outra vez 

ka apê 
pátio no 

, -1ne ama 
A a voces 

harén 
ha + yarén 

futuro/contar 

kamé 
A 

voces 
ha krepei 

(futuro) falar 

mô 
• vir 

( 3) por yõ dôn = dono da tora, ou amny khin yõ dcjn = dono da 
fes~; !:_oo = oorruptela de "dono"; yõ = possessivo; par = tora; amfiy 
khin - .. se alegrar, fe~ta. O dona da festa não sendo necessariamente um 
consanguíneo, pode nao estar ele próprio de luto. Assim o fim de luto 
de Kotoi foi encabeçado pelo seu genro Aleixo, que não observou luto e 
que havia sido acusado por muitos de a ter enfeitiçado. 
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"Eu venho hoje (para) vós saberdes 
falar a todos vós 
eu hoje derrubarei minha tora 
e terminarei e avisarei outra vez no pátio 
contar-vos-ei, dir-vos-ei" 

V ai-se então cortar um par de toras. São os enlutados que as 
devem cortar, mas se não forem hábeis, poderão pedir a outros 
que lhas abatam, mediante retribuição. Uma informação de Penõ 
para a qual não obtivemos confirmação menciona que se o dono 
da festa for de uma metade de idade, e não for capaz de cortar 
tora, será um membro da metade oposta que irá fazê-1o por ele. 

Quando se acaba de cortar tora, o dono da festa toma a 
avisar no pátio e pergunta ao chefe se deve convidar outra aldeia. 
O chefe decide, e sua decisão reflete as relações vigentes entre as 
aldeias e possivelmente, a resposta a convites precedentes. Pois se 
os convidados recusam vir, o dono da festa fica com paham 
(vergonha) e zangado (inkre) e não se convidará mais a aldeia que 
lhe fez essa afronta. No entanto, se ele não convidar outra aldeia 
sem motivos válidos, correrá o risco de ser considerado sovina 
(hõtxe ). Vemos portanto que, enquanto o enterro é sobretudo da 
alçada dos consangüíneos e afins, o fim do luto reúne pelo menos 
toda uma aldeia. - Quem vai convidar uma outra aldeia é o próprio dono da 
festa ou um governador (ex-prefeito de prestígio) delegado pelo 
chefe. 

, - wa • A imõrn.are wa ampo na zpen 
eu coisa eu sou vir (negativo) 

wa aniny khin kat;xu wa mõ 
eu festa chamar eu Vlf 

wa por gatxu pit wa 1nõ 
eu tora chamar 

,. 
so eu vir 

' minha 
khré 
aldeia 

yõ 
(possessivo) 

pahi té mé 

,, 
me 

(coletivo) 
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amé 
(direcional) 

chefe (passado) (coletivo) 
awbr ikuyahêk wa mõ 

iuyarén t6 
contar 

mandar eu vir 

mõ . 
Vtr 

ampó tó mé amny khiim 
coisa (coletivo) (reflexivo) dentro 

hapaknáre ( 4) 
escutar (negativo) 

kuté 
ele 

,, . -me zma 
(coletivo) 

eu nós 

amkró 
dia 

hertxo atân 
marcado 

uhá 
(futuro) 

ampágató 
sair 

mé até 
,, ~ -me zma amkr6 hertxb atân uhá 

(coletivo) (passado) 
,, 

dia marcado nos ,, 
ma me 

( direc.) (colet.) 

ra 
,, 

me kúna krí k/Uim . ,, 
(estado) (coletivo) todos aldeia dentro Jª 

me pa yapê ,, 
nos esperar 

( colet. + nós dois) 

hõtkêt nã 
cedo 

té 
(passado) 

rné it6 huyakré 
dizer (?) 

hõtkêt 
cedo 

(coletivo) 

kulzá an1págató 
(futuro) sair 

"Não estou vindo por outra coisa 
Eu venho chamar para a festa 
Eu só venho cha1nar para a tora 
O chefe da minha aldeia ·mandou vir avisar-vos 
Vir contar..,vos. 
Não pensai em coisa alguma 
Ele marcou o dia de nós sairmos 
Ele marcou o dia de nós chegarmos 
Jtá todos na aldeia nos esperam 
Ele disse que chegássemos cedo, 
Sairemos cedo". 

(fut.) 
" . poi 

chegar 

txá nã 

O mensageiro traz, portanto, os convidados da outra aldeia, 
que poderão chegar um ou dois dias antes da cerimônia, e passam 
o tempo entre noites de cantos e corridas de toras divididos nas 

( 4) hapak = escutar; amny = reflexivo; mnny hapak = pensar ( lit~ 
ralmente, se ouvir a si mesm9). 
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metades que competirão na tora do morto. É a ocasião propícia 
para as aldeias medirem seus talentos respectivos nas corridas e 
para cada atleta escolher seu adversário para a corrida final ( 5). 

Quando o ritual é o Porgaho.k, as toras são introduzidas na 
casa materna do defunto e nesse caso os presentes são postps sobre 
elas enquanto as toras de ou~ro cerimonial de fim de luto são deiXa
das no pátio da aldeia. Há então a alternativa de dispor os pr~sentes 
pendurados numa cordinha no lugar de partida da corrida onde 
teoricamente serão apanhados e posteriormente distribuídos na 
aldeia por um prefeito, ou então na chegada da tora, igualmente 
pendurados numa corda por cima do cantador. Os presentes são 
destinados, em primeiro lugar, e COillO em todos os rituais, aos 
visitantes de outt~s aldeias que "vieram ajudar" ( 6), às mulheres 
sem marido e, de um modo geral, àos não parentes1 No entanto, 
nem sempre é possível ao prefeito prevenir a sofreguidão feminina 
que leva as mulheres a se apoderarem dos presentes antes dele. 
Note-se que é direito de qualquer não parente tomar os presentes, 
e o prefeito tem apenas a incumbência de os distribuir de acordo 
com as tradições. 

As insígnias ou certos instrumentos são levados por pessoas 
que tenham direito de usá-los. Assim o maracá do famoso chefe de 
rituais Antônio Pereira foi tomado por Zé Cabelo, cantador de 
Pedra Furada. 

Os presentes são de dois tipos. Uns são alguns poucos enfeites, 
insígnias, instrumentos musicais ou objetos de uso pessoal do morto: 
maracá, txe, khui (batoques auriculares), hokhô (longo cocar de 
penas usado antigamente pelos líderes guerreiros e pelo governa
dor), harapê (enfeite usado em uma das versões do Pempkahok), 
faixa decorada da cantadeira, makó (um tipo de bolsa ,masculina) 
e teoricamente espingarda e pat1ela (7). 

No entanto, somente poucos objetos deste primeiro tipo 
chegam ao fim do luto. Eles são o mais freqüentemente destruídos 

( 5) Lembremos que a corrida de tora é un1a corrida de revezarnento. 
Aqueles de metades adversas que se desafiam postam-se em um mesmo 
lugar de percurso da tora. 

( 6) Em particular, se o ritual foi dirigido por u1n especialista de 
outra aldeia, este há de ganhar um grande presente, o que não se dá se 
for da própria aldeia. Assim Ambrosinho padré de Cabeceira Grossa, rece
beu de um prefeito de Pedra Branca três cortes de pano por ter dirigido 
a tora de kateti no fim do luto de Kuhôk. 

(7) Teoricamente porque a prática é que "os ferros", que consti
tuem inovaç.ão, passem de pai para filhos ( espingarda, enxada, machado 
etc. ) , ou de mãe para filhas (panelas). 
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pelos consangüíneos ou então levados por não parentes durante a 
vigília que precede o enterro. A explicação dada é que os parentes 
evitam assim deparar com qualquer cóisa que lhes lembre o morto. 

O segundo tipo de presente é constituído habitualmente por 
cortes novos de pano, comprados pelo dono da festa e pelos mem
bros de sua casa e de uma esteira nova, que no caso de Porgahok, 
serve para pousar as toras dentro da casa. 

Além destes presentes à aldeia, cabe ao dono da festa e aos 
de sua casa darem presentes diretamente (sem passarem por inter
médio do prefeito) aos amigos formais (hõpin e pintxwoi) do mor
to. Assim Kratpê, amigo formal de Kotoj, recebeu um corte de pano 
e Emiliano, amigo formal de Antênio Pereira, um txe ( 8), instru
mento muito valorizado, confeccionãdo pela filha deste. Estes 
presentes retribuem sua presença na vigília do enterro e sua parti
cipação nos cantos na noite que precede a corrida de toras. O 
mesmo costume se verifica nas várias modalidades do ritual de - . 
iniciação Pe1npkahok em que se pede aos amigos formais que 
cantem a noite toda sem sucumbir ao sono. 

Na manhã da corrida de tora do morto e logo após o fim da 
corrida, a aldeia e os convidados se reúnem na casa do luto, onde 
todos choram abundantemente. 

O governador então exorta pela última vez os parentes a se 
esquecerem do morto: "Podem cortar o cabelo", diz ele (9). "A 
morte vem para todos nós". "Ninguém vai virar pedra (isto é, 
ninguém é imortal)". 

Depois disso procede-se ao oferecimento do khworgupu (o 
"paparuto", corruptela regional). Este, como vimos, é posto no 
forno na véspera da corrida de toras à noite. Ele é oferecido à 
aldeia pelo dono da festa que diz simplesmente: Namri khworgupu 
nõ, "o paparuto está aí". Se, na mesma ocasião, os consangüíneos 
do morto estiverem libertando o viúvo (a), este poderá sair na 
frente do paparuto, pelo caminho radial que sai da casa do luto e 
vai para o pátio. Ele irá s6 até metade do caminho e voltará, 
enquanto o paparuto é levado, na corrida, até ao pátio. Se não 
houver viúvo a libertar, seja porque o morto não tivesse mais 
cônjuge, seja porque este não tivesse esperado o fim do luto, o 
paparuto poderá ser entregue na frente da casa e levado ao pátio 

( 8) Instrumento que consiste em um cinto de algodão com dezenas 
de pontas de cabaça penduradas que se entrechocam. t usado nas cor
ridas como um cinto enquant.o nos cantos é enrolado na perna direita que 
bate o ritmo ou agitado na mão (vide foto 15). 

( 9) Na realidade o cabelo já está co.rtado desde a véspera. 
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onde é repartido. Segundo alguns informantes em todos os casos 
ele é dividido entre as metades de idade - Harãgateye e 
Khoigateye. 

Parte facultativa: o rito móvel 

O Porgahok 

Pelos mecanismos que expusemos acima, o Porgahok é o 
ritual mais comumente realizado no fim do luto. A condição 
preliminar para que ele seja encenado é, como vimos, que um 
especialista do Porgahok, ante_s que o corpo seja tirada da casa, 
cante à sua cabeceira, acompanhando-se com o txe, alguns cantos 
do ritual. 

Os cantos são longos, em estilo alusivo, hermético até para 
bom número de Krahó adultos, e são entremeados de versos comuns 
em todas as canções, que descrevem um detalhe do comportamento 
ou da aparência de um animal. 

Para ilustração, daremos aqui a tradução aproximada de um 
desses cantos, com a explicação de algumas alusões que foram 
esclarecidas. Nem todas eram claramente compreendidas pelos 
informantes. 

Trata-se aqui de uma alusão ao feiticeiro causador da morte 
e de uma evocação da vingança da aldeia. 

"O galho da árvore krémté tem leite ( 1 O) 
Eu estou intrigado com o curador 
Segura bem a folha velha de caité (banana brava) 
Procura como formiga péturé ( 11) 
Não escondas (curador) na planta têtêk (malva?) 
Não cubras com palha o éurador, já aconselhei 
Já apanhei (o corpo) sujo de terra 

o olho branco de coco ( 12) maduro e corri (com ele 
para sepultar) 

Fumaça de gente 
Fumaça no canto da chapada ( 13) 

( 10) Alusão não entendida: pode tan1bém ser verso de refrão. 
( 11) Formiga do mato que sempre é encontrada cm grande número. 

Isto se refere à procura do curador para matá-lo que deve ser feita por 
toda a aldeia em conjunto. 

( 12) O coco tem manchinhas brancas do lado do cabo, quando está 
maduro. Refere-se aos olhos do n1oribundo que fica1n brancos. 

( 13) Refere-se à prática de queimar o feiticeiro. 
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Refrão: Eu vou ser como morceguinho 
o peito (dele) pendurado parece pilão 
a juntinha do osso da perna da ema está 

niachucadinha" 

O Porgahok não é de odgem Krahó. Existem cinco 
especialistas deste ritual na aldeia de Penõ dos quais quatro o 
aprenderam entre os Pekobye (Gaviões) e um outro nos 
Apinayé, havendo uma diferença que mencionaremos entre as 
duas formas. Embora recentemente introduzido, o Porgahok 
encontrou tal aceitação ( 14) que se o pode colocar entre 
os rituais Krahó e analisar dentro do quadro de referência desta 
tribo. 

O núcleo do ritual pode ser assim descrito ( 15): se a tora 
é feita em honra de um homem (ou menino) são as mulheres 
que correm com as toras enquanto os seus esposos potenciais 
(mas não maridos reais) lhes oferecem água. A cada um que 
lhe ofereceu água, a mulher deverá retribuir na aldeia, com 
um presente. Se o morto foi mulher, invertem-se os papéis: 
os homens correm com as toras e lhes é oferecida água pelas 
esposas potenciais. 

As toras do Porgahok, quando este é realizado para 
"alegrar um morto", são de buriti e empenadas e tingidas de 
urucu, uma segundo motivo Katamye (anéis transversais), outra 
segundo motivo W akmeye (riscas longitudinais) (vide foto 11). 
Estas toras são grandes e seu miolo é esvaziado para torná-las mais 
leves. São levadas para a casa do luto, isto é, a casa das consan
güíneas do morto, qualquer que seja em princípio a idade ou o 
sexo deste. ºA toras.e bota na casa da mãe do morto" é a assertiva 
de um informante, confirmadá pelos exemplos e, como veremos, o 
dono da casa (e, portanto, da festa) e as consangüíneas cobrem as 

( 14) O Porgahok é freqiientemente realizado para divertimento, sem 
referência ao luto. Pudemos assistir assim, por iniciativa das mulheres da 
aldeia, a um Porgahok em 1 de agosto de 1972 (vide foto 12). 

( 15) A nossa descrição do Porgalwk baseia-se, ao mesmo tempo: 
a) naquele a que assistimos dia 1 de agosto de 1972, não ligado a fim de 
luto; b) em descrição porn1enorizada do ritual feito para Kotoi, dez meses 
depois de sua morte ( descrição de Pascoal); e) em descrições sucintas 
de Porgahok genéricos feitas por quatro informante; d) na descrição su
cinta de um Põrgahok não ligado a luto feita a Melatti ( 1970: 206) que 
não assistiu ao ritual e que só menciona corrida de homens. 
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toras de dádivas à aldeia. Aqui se evidencia nitidamente que o 
morto é tido como propriedade dos seus consangüíneos ( t6) . 

A introdução das toras na casa materna do defunto 
é característica do Porgahok e não se realiza nos outros 
cerimoniais da parte facultativa do fim do luto. 

Quando o Porgahok é realizado pelo divertimento, usam-se 
toras de madeira, grandes e ocas que não se tingem nem empenam. 
Permanecem neste caso o oferecimento de água e a retribuição, e 
as toras são jogadas no pátio. 

As toras são pintadas e empenadas por uma consangüínea do 
morto, e os partidos que disputam a corrida são habitualmente as 
me.tades de idade - Harãgateye e Khoigateye. As mulheres se 
filiam a estas metades segundo a nletade do pai (se solteiras) ou 
do marido. 

Segundo um informante, a diferença entre as versões Apinayé 
e Pekobye do Porgahok reside unicamente nas metades que corre1n 
para a aldeia. Na primeira, serão as metades sazonais Wakmeye e 
Katamye, mas mesmo nesta versão a corrida no krtkapé (caminho 
circular que passa diante das casas), que sucede à corrida de toras, 
será disputada entre as "metades de idade", Harãgateye e Khoi
gateye ( 17). Os Harãgateye associados com o oeste como os 
Katamye correrão com a tora decorada com motivos Katan1ye, 
enquanto os Khoigateye correrão .con1 a tora decorada com motivos 
Wakmeye. 

Em suma, o que distingue o Porgahok de uma série de outros 
rituais é: 

19) A inversão: os homens correm com as toras para o 
cerimonial de fim de luto de uma mulher e vice-versa; 

( 16) Lembremos nesse sentido que o Krahó procura morrer na casa 
materna mas que a prática é função do ciclo de desenvolvimento do grupo 
doméstico e que um homem que é chefe da casa onde mora a qual per
tence, a rigor, aos consa~güíneos de sua esposa, tende a morrer nessa 
casa. Qualquer que tenha sido a casa da morte, o luto será invariavelmente 
encabeçado pelos seus consangüíneos. 

( 17 ) Esta diferença registrada em u1n caso sobre cinco e decorrente 
do aprendizado do ritual entre os Apinayé talvez não seja significativa, 
ten?o em v~sta que os Apinayé não têm classes de idade, apenas categorias 
( ~i.muenda1u 1939:36-37 ). Além disso, nem sempre Ituap o especialista 
<l1v1de ~s cor.redores em Wakmeye e Katamye (vide por exemplo o Pôrgalú>k 
de Koto1 abaixo ). As metades de idade krah6, Harãgateye e Khoigateye são 
aquelas antigamente constituídas por classes de idade alternadas, e que atual
mente recrutam membros em qualquer grupo de iniciandos. 
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29) O oferecimento de água entre esposos potenciais e sub
sequente retribuição; 

39) A empenação das toras, que só ocorre além desta ocasião, 
no Apunré (ritual em que cada corredor tem sua tora) e no Txoi
kré,· 

49) A introdução das toras na casa das consangüíneas do 
morto, onde se chora pela última vez; 

59) A divisão (com uma exceção) no par de metades -
Harãgateye e Khoigateye. 

Eis, a título de exemplo, a descrição completa do Porgahok 
realizado para alegrar o karõ de Kotoi, dez meses após sua morte, 
em maio de 1973. · 

Na véspera da corrida de tora, de manhã, as mulheres 
começani cantando no pátio, lideradas por Domingos Lambu com 
seu maracá. Os homens estão todos no pátio. 

Poprii, um dos prefeitos da estação seca, já vigente (Popra 
é Wakmeye e Khoigateye) vai à casa de Krampéi, cantora muito 
estimada, pega-a pelo braço e, correndo, leva-a até ao pátio. Faz o 
tnesmo com Arokwui; este ato significava a escolha de ambos para 
um papel cerimonial no fim da tarde. Kuhêk, mulher entusiasta 
deste ritual, pega no braço de Waldé Pempkrô (Khoigateye) e 
col9ca-o junto de Krampéi. Outras duas mulheres pega1n lpiir (da 
metade Harãgateye) e o deixam junto de Arokwui. Es,tão assim 
igualmente designados os protagonistas masculinos para o canto da 
noiJe. 

Mulheres e homens Harãgateye vão para a casa de Raul, casa 
da wifi dos meninos que serve temporariamente também como casa 
de wi'.t'i dos homens. · Waldé e Domirigos Lambu, apesar de serem 
Khoigateye, vão tambéni porque precisam ajudar a cantar. 

Os homens Khoigateye vão u1n por um desafiar um ou mais 
homens Harãgateye para a corrida do dia seguinte. O desafio con
siste em uma corrida de uma. volta no caminho circular da aldeia 
(krikapé) a partir da casa de wltI. Todos correm, velho com meni
no e as mulheres aos pares. 

Em seguida todos se dispersam. E então que os enlutados vão 
cortar o cabelo e se pintar com jenipapo ou pau de leite na casa 
dos consangüíneos do 1norto. Durante este dia, todos na aldeia se 
pintam também, adornando-se para a corrida do dia seguinte. Só 
não se passa ainda urucu. 

De tardez.inha, Hokur (Jaime) designado pelo conselho para 
ser inkrêregatê ("o que chanza para cantar"), vai pegar o txe e 
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uma esteira na casa da morta e chamar ltuãp (o "cabeça branca"), 
cantador do Põrgahok. ltuap sai. de sua casa, seguido por Hokur. 
ltuiip senta-se na esteira e Hokur vai buscar sucessivamente as duas 
niulheres e os dois homen$. escolhidos de manhã. Sentam-se em 
ordem, de E para W, Waldé, Krampé, ltuiip, Arokwui e lpiir, todos 
olhando para oeste onde estão as toras. Cantam assim u1nas três 
cantigas e param. Homens e mulheres vão cantando juntar lenha 
no mato para fazer fogo no pátio, onde deverão passar a noite 
cantando. 

Cada um vai. então para casa, con1er. 
De noite, Hokur vai ehamar outra vez a todos para cantar. 

Nessa noite ninguém vai dormir dentro de casa, todos vão dormir 
no pátio, revezando-se nas cantigas. Estas são ac(Jmpanhadas pelo 
txe,nunca pelo maracá. 

Os a1nigos formais dp de/ unto têm a especial obrigação de 
cantar sem cessar a noite inteira. Por isso serão recompensados 
com presentes dos consangüíneos. Assim Kratpê, hõpin (amigo 
formal) da defunta recebeu um pano, no pátio. 

Quando os cantores se cansam, param para comer o paparuto, 
banana, arroz que o dono da festa traz ao pátio. Em seguida 
retomam o canto que deve se prolongar até de manhã. 

Quando raia o sol, o cantador (ltuiip) vai para as toras, que 
estão a oeste. Não obtivemos confirmação se essa orientação é 
necessária, devido à associação do morto com o oeste. Homens e 
mulheres vão tomar o banho matinal e em seguida, desde que não 
sejam muito velhos, dirigem-se ·ta1nbém para as toras, ou antes 
espalham-se pelo caminho, aos pares(l8). Já estão desde a véspera 
pintados de jenipapo ou de pau de leite. O urucu é passado no 
lugar das toras pelas consangüíneas (19 ). 

As toras são empenadas e tingidas de urucu pela. neta da 
defunta (ff), Prere. Este ritual teve uma particularidade: as 
mulheres haviam decidido correr também com um par de toras, 
pelo prazer, pois não tinham nenhuma obrigação. Em conseqüência 

( 18 ) Esses pares são os que se desafiavam na véspera de manhã. 
( 19) A obrigação de pintar um homem recai sobre as consangüí

neas. Se estas não se lembrarem espontaneamente de o pintar, ele terá 
paham I vergonha). A esposa pode substituir nesta tarefa a consangüínea 
negligente, na medida em que pintar o marido em casa, e na realidade, o 
jenipapo, passado na véspera, é freqüentemente de autoria da esposa. Mas 
ser pintado de urucu pela e__sposa em público, na hora da tora, é motivo 
do grande humilhação pois toma patente o descaso das consangüíneas. 
A falta de consangüíneas, um homem irá passar urucu em casa, antes 
de ir para as toras. 
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haviam sido cortados dois pares de toras, e, em cada par, uma havia 
sido decorada com motivos Katam e outra com motivos Wakme. 

Se tal não houvesse sido a decisão das mulheres, seria a hora 
de elas começarem a oferecer água aos esposos potenciais,· poderiam 
continuar ao longo do caminho da corrida e até no pátio da aldeia, 
sem que fosse permitido aos homens recusar o oferecimento, por 
mais que alguns tentassem se esquivar. 

ltuap, com o txe enrolado à volta da perna direita, canta as 
cantigas do Põrgahok. Ele começa à cabeceira da tora (crowkrã; 
crow = tora de buriti; krã = cabeça), olhando para o Sol que 
se levanta, depois de certo tempo rodeia as toras, cantando mas só 
estaciona novamente à cabeceira da tora. 

Quando terminam os cantos, as mulheres saem primeiro com 
suas toras, repartidas em Khoigateye e Harãgateye. 

Logo a seguir saem os homens, divididos nas mesmas metades 
de idade, e não tardam a alcançar as mulheres. 

Os Harãgateye ganharam, tanto homens como mulheres. 
Largam as toras no pátio e um homem de cada metade (Waldé 
entre os Khoigateye) leva uma tora no ombro, devagar, até à castJ 
da defunta. 

V ma das filhas, mulher do dono da festa, tinha disposto uma 
esteira nova, feita por um dos genros da casa .. As toras são 
colocadas na esteira e cobertas de panos novos. As mulheres (não 
parentes) logo se apoderam dos panos, que são presentes à aldeia. 
Depois qualquer um de fora pode levar a esteira (20). Todos vêm 
então chorar, os parentes perto da tora, enquanto o governador os 
exorta a se esquecerem do morto: todos vão por esse caminho, 
lembra ele. O grande paparuto é então oferecido pelo dono da 
festa à aldeia e repartido entre as metades de idade, no pátio. Aleixo 
oferece t(lmbém arroz cozinhado. Termina assim o Porgahok. As 
toras podem ser imediatamente retiradas da casa e servir para 
novas corridas, de puro divertimento, entre as metades. 

Outro exemplo: a tora de Kateti 

Daremos uma descrição sucinta, a título de exemplo, da tora 
de Kateti (depurada da parte "canônica" de qualquer festa de fim 
de luto), realizada para Kuhôk, que havia sido, entre outras 
coisas, Krokrok-gahãi, moça associada à metade Krokrok, neste 
ritual que é uma das variantes do Pempkahok. 

( 20) As toras das n1ulberes ficam à porta da casa, púrque já lá não 
cabem, e, como vimos, são supérfluas no ritual. 
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Esta variante, que é uma das modalidades do ritual de iniciação 
Pempkahok, parece gozar de grande apreço entre os Krahó; um 
informante chegou a afirmar a V. Chiara que este era o ritual de 
luto tradicional antes da introdução do Porgahok. Devemos enten
der esta afirmação cum grano salis. O Kateti é, na realidade, 
freqüentemente encenado, mas isso se deve antes aos mecanismos 
de seleção do ritual do fim de luto. Com efeito, se o morto for 
homem, é possível que partilhe com o resto da aldeia a inclinação 
pelo ritual de Kateti e isso será o bastante para que seja realizada 
a corrida deste rito. Este é, por exemplo, o caso de Estêvão. Se 
se tratar de uma mulher, ela poderá ter sido associada a vários 
grupos rituais. Se entre estes .estiver o dos Krokrok que atua no 
Pempkahok, coma a e-scolha da tora será feita pelo padré, che.fe 
dos rituais, este poderá determinar que se faça a tora de kateti. 

As preferências individuais ou coletivas entram deste modo 
um tanto disfarçado na decisão do ritual do fim do luto. 

A tora de Kuhôk foi convidada a aldeia de Cabeceira Grossa, 
cujo chefe e padré, Ambrosinho, é especialista deste ritual. O dono 
da festa era Secundo, cuja ligação com a morta era a seguinte: 

Tuhoil K1fuz 

Estivão 

2 

Secundo Q 
Teptelt 

homem O = mulher íl = laço de irmãos LJ 

1 = filiação 

Kuhôlt 

casamento 

Na véspera da corrida de tora, o chamador (hokxêrgatê) 
reuniu o povo no pátio. Ambrosinho cantou a noite toda com o 
maracá, substituído por curto tempo por seu filho Txekxek. De 
manhã, todos passaram urucu, na tora ou em casa (a pintura 
preta já havia sido feita). As toras haviam sido pintadas com 
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urucu, uma com motivos Wakmeye, outra com motivos Kataniye. 
Estavam ao Norte da aldeia (21) . 

Ambrosinho cantou na tora, sozinho, com o txe enrolado na 
perna. Dividiram-se os homens em Krokrok e Hok, cada partido 
pegou numa das toras (qualquer uma) e entraram correpdo, indo 
diretamente ao pátio. Característica da tora importante, por, é 
nunca ser levada pelo caminho circular da aldeia ( krikapé ) mas 
sempre ir diretamente ao pátio (kii). Largaram as toras no pátio 
e foram para a casa do wifi das mulheres (Ketpei, filho de 
Kratxêt na casa de Aleixo). Esta parte era facultativa, só para 
prolongar o prazer da festa. Não era também necessário que 
fossem à casa deste wi'fi específico. Só em seguida se reuniratn 
todos, homens e mulheres, na casa do luto, pata a lamentação 
coletiva. 

Este exemplo, pelo confronto com a descrição de Melatti 
(1970:392-396), permite verificar quão sumária é a evocação de 
um ritual tão complexo quanto o de Pempkahok kateti. Ela se 
reduz à natureza dos cantos e, grosso modo, à divisão em partidos. 

Quisemos neste capítulo apresentar uma descrição, o mais 
completa possível, dos ritos de fim de luto. Quanto à análise do 
que expusemos, exigiria preliminarmente a decifração da complexa 
língua ritual krahó. Para tanto, haveria que isolar o que podería
mos chamar, por analogia, os "ri~emas", e fazer por exemplo um 
estudo de tipo lexicológico para o qual Radcliffe-Brown forneceu 
os clássicos princípios, e que supõe a consistência .do corpus de 
"idioma ritual" (A. R . Radcliffe-Brown 1952: 144). A envergadura 
de tal empresa a exclui evidentemente das possibilidades deste 
trabalho. 

Ideologicamente, o fi~ do luto marca a libertação dos 
enlutados e a ruptura ,definitiva com o morto que, a partir desse 
momento, toma seu lugar e se fixa entre seus semelhantes. Até 
então, ele ainda rondava a aldeia, mexendo em seus objetos, 
assombrando os sobreviventes. No fim do luto é-lhe significada sua 
despedida e ele não mais deverá retomar. 

O fim do luto, como já foi sobejamente evidenciado em tantas 
sociedades, constitui o que Van Gennep chamou de "fase de 
agregação" de um rito de passagem, tanto para o morto quanto 
para seus parentes, como veremos em mais detalhe ao tratarmos 
do enterro secundário. 

( .21) O norte, conforme lembrou Melatti ( cf. supra pág. 39, nota 
22) é o equivalente do oeste: t eríamos aqui mais um indício de que as 
toras dos mortos são associados ao ocidente {vide acima pág. 67 ) . 
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CAPÍTULO V 

Amizade Formal, Companheirismo 
e a Noção de Pessoa 

Vitnos, no capítulo III, que uma explicação funcional não 
pode esgotar o problema da relação com o "outro". Se a recipro
cidade, manifesta por exemplo nas "amizades funerárias" ou nã 
aliança, pode ser vista, em sociedades sem instituições centraliza
doras, como mantendo o controle social ( J. Goody 1962: 69), esta 
explicação deixa intacto o problema dos atributos que se conferem 
ao "outro" e o de seu significado. 

Cremos que um e~tudo da amizade formal tem seu lugar aqui, 
não tanto por desempenhar o amigo formal um papel no ritual de 
fim de luto, embora isto se explique somente dentro de um 
contexto mais amplo, mas porque importa tentar cercear aqui a 
noção de pessoa e o material nos parecer privilegiado para tanto. 
O assunto transborda porém os limites que nos propomos, e restrin
gir-nos-emos, esperando desenvolvê-lo ulteriormente, a algumas 
indicações. 

Amizade fonnal enquanto relação de evitação 

A amizade formal Krahó implica uma relação de evitação; 
além disso, prevalecem entre õs amigos formais um respeito abso
luto e uma solidariedade muito forte embora limitada a ocasiões 
específicas que detalharemos mais adiante. 

Não se interpela nem sequer se encara um amigo formal, 
muito menos se lhe pede ou toma coisa alguma. Idealmente, 
amigos formais não só evitam dirigir-se a palavra mas ainda, se 
se encontram em um caminho, devem se afastar cada qual para um 
lado. Relações sexuais, e a f ortiori casamento, são proscritos entre 
amigos formais de sexo oposto. Embora impere a relação de evita
ção, cada qual deve adivinhar e procurar satisfazer espontanea
mente as necessidades ou desejos de seu amigo formal: un1 
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compromisso usado comumente é a intervenção de um terceiro 
que explicitará tais desejos: "teu amigo formal quer um cigarro ... " 

O amigo formal goza de autoridade absoluta, embora invocada 
apenas em situações extremas, sobre seu parceiro. Esta autoridade 
parece ser usada em último recurso e não pode ser desafiada. 

O termo para amigo formal é hõpin, se alter é masculino, 
hopintxwoi ou mais comumente pintxwoi se alter é feminino. 
Outro termo é ikritxua, meu amigo formal, ou akritxua, teu 
amigo formal: este termo faz parte dos nomes que vêm obrigato
riamente acompanhados de poss,essivo, e que abrangem as partes 
do corpo e as apelações de parentesco. lkritxua e akritxua se 
aplicam indiferentemente a alter masculino ou feminino. 

Hõpin e pintxwoi são também usados prazeirosamente entre 
pessoas que não têm entre si relação de amizade formal, sendo 
mais ou menos equivalente ao uso sertanejo de "compadre" e 
"comadre". São estes aliás os termos pelos quais a relação é 
traduzida pelos Krahó em português-, com muita propriedade, já 
que têm também regionalmente as conotações de respeito e de 
solidariedade. Hõpin é o termo usado em suma para os estranhos 
aos quais se deseja marcar amizade ou simplesmente boas intenções. 
Pohl, narrando a viagem que fizera em 1819, menciona o encontro 
com Xavantes que o intérprete tentou cativar: "gritou-lhes várias 
vezes que ficassem e nos esperassem. Com este fim usava todas 
as palavras lisonjeiras usuais entre eles e sobretudo a expres
são "compadre" que eles muito apreciam". (J. E. Pohl 1951 
[1832]: 127) Este episódio ilustra pitorescamente o que dizíamos. 

Quanto ao termo ikritxua ou akritxua, ele parece se aplicar 
igualmente aos amigos formais vivos ou mortos ( 1). Os Krah.6 
dispõem com efeito de termos de parentesco que indicam defuntos; 
consistem muitas vezes na adjunção do sufixo txua (2) ou ye ao 
termo para o parente vivo. Na realidade, parece-nos que tais 
sufixos, mais do que especificamente os mortos, denotam distdncia. 
Como jã dissemos anteriormente, foi-nos dada uma etimologia, 
talvez fantasiosa, que traduzia txua por "de fora"; e ye é uma 
forma de tratamento respeitoso. Talvez o fato de o termo ikritxua 
ou akritxua não se alterar com a morte pudesse ser interpretado 

( 1) U1n inforn1ante porém negou terminantemente isto, e disse que 
termo para amigo fonnal vivo é ikrit. No entanto, todos os outros usaram 
ikrit%ua comumente. 

( 2) Txua é sufixo não só para termos de parentesco mas também 
para nomes próprios, indicando ''defunto", como por exemplo Hokatxua, 
que significa "o finado Hoka". 
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como a inalteração de uma distância que já impera entre vivos e 
que a morte não vem aumentar. 

Os amigos formais são adquíridos com os nomes: a certos 
nomes, não a todos, podem corresponder um ou mais outros, 
femininos e masculinos, cujos portadores serão ligados por tal 
relação. Em um caso singular de mudança de nome que registramos, 
os amigos formais correspondendo aos nomes abandonados foran1 
também esquecidos. 

Sem detalharmos o sistema de nomeação krahó, mencionemos 
apenas que os nomes são escolhidos dentro de conjuntos, cada 
qual concebido como uma. unidade. Assim um Krahó poderá 
receber nomes de vários conjuntos provindos de nomeadores 
distintos, mas a consciência de sua separação perdura, já que ao 
transmitir por sua vez seus nomes, não atribuirá a uma mesma 
pessoa nomes provenientes de conjuntos distintos, a não ser que 
queira transmitir todos os seus nomes de uma vez, o que parece 
ser excepcional. Uma regra bastante observada é a de se transmitir 
os nomes provindos de "parentes próximos" como o irmão da 
mãe ou a irmã do pai ( respectivamente para um homem e uma 
mulher) a parentes igualmente próximos (p. ex. o filho da irmã, a 
filha do irmão) ; nomes provindos de parentes distantes, por exem
plo de um keti que seja um longínquo irmão classüicatório da 
mãe, tenderão a ser transmitidos a parentes semelhantemente afas
tados. Vemos que a conseqüência imediata deste costume é de ten
der a manter nas casas de origem os nomes que de lá saíram com os 
homens: é aliás em termos de "casas" (na realidade entenda-se 
"segmentos residenciais"), que os Krahó às vezes enuncian1 esta 
regra: dá-se os nomes na casa de onde eles vieram. Outro costume 
que dá origem a uma pesso~ ser portadora de nomes ·pertencentes 
a mais de um conjunto é o de "guardar" nomes de parentes mortos 
para transmiti-los no momento apropriado; em geral, um outro 
keti, vivo, dará seus nomes n~ mesma ocasião, ou mais precisa
mente antes dos nomes do morto, pois os nomes do vivo devem 
preceder os do morto para que o nominador vivo não se ofenda. 

Se uma pessoa receber nomes de dois nominadores, ele terá a 
soma (pelo menos potencialmente, conforme veremos adiante) dos 
amigos formais de seus nominadores; por sua vez, cada um de 
seus nominadores terá em comum com ele apenas aqueles amigos 
formais correspondentes aos nomes que lhes transmitiu. Por exem
plo, Gabriel Velho deu um de seus nomes, Kuheikê, ao FfF. 
Este recebeu também o nome de um Im já defunto, Kãrãté. Por isso 
possui duas amigas formais, ligadas ao nome Kãrãté, que não são 
amigas formais de Gabriel Velho. 
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FOTO 1 

Desenho de Haporo, ilustrando a estória que lhe foi contada por Hoktxa (vide 
pp. 26 e 121), da vista de um homem à aldeia dos mortos. O desenho deve 
ser " lido" de baixo para cima: em baixo, à direita, a aldeia dos mor tos 
(mekarõyõk1·i), onde uma consangüinea oferece bananas ao karõ visitante. O 
ket i objeta e recomenda ao karõ que volte para os vivos. No centro, o karõ 
r egr essa e atrâs dele vem seu keti. Há uma ponte estreita a passal", por cima 
de üm r iacho, onde, se caísse, o 1carõ se transformaria em caranguejo (p1íi). 

Em cima, à esquerda, estão na. porta da casa. O keti está empurrando o karõ, 
recomendando-lhe que não caia para que se não transforme em sapo (prôti). 
Dentro de casa <à direita, em cima), a mãe está velando o corpo, sentada à sua 
cabeceira. Não chora, para não impedir a volta do karõ. 



FOTO 3 

P inta-se a morta com urucu: aqui a risca do cabelo (vide p. 30) . 

, 

FOTO 4 

Homens casados com mulhe res da casa da niorla fo r ram o túmulo com 
troncos r esistentes (vide p. 33). Aqu i, o filho está ajudando, "sovinando" 
portant o (vi ele p. 45). 
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FOTO 5 
FOTO 6 

Recobrindo com troncos. 
R ecobrindo com pati da chapada. 



FOTO 7 

FOTO 8 

O túmulo pronto. 

Túmulo perto da a ldeia, atrás das casas, defendido por uma cer ca. dos 
animais domésticos. 
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FOTO 9 

Folhas de pati Am túmulo antigo, atestando o zelo da família. 

FOTO 10 

Desenho de H a poro : a morte. Embaixo: o morto está deitado na esteira, 
rodeado por duas parentes e decorado com motivos Wakmeye. Em cima, 
ligeiramente à esquerda, está uma ia.partxwoi (fF, ff; Fi para ego masc., 
fi para ego masc., fim, para ego fem. [vide J. C. Melatti 1970: 125]), 
colhendo pati da chapada (hotlzô) para forrar a cova e depois cobri-la. 
Ao centro está a esteira nova feita pelo wawe (essencialmente o Ei para 
ego masc. e o Ef [vide J. C. Melatti 1970: 126]) para forrar a cova. A 
esteira velha do morto é usada para cobrir o túmulo. Dos dois lados da 
cova, que está à direita, estão desenhados os troncos que servem para 
forrá-lo e cobrir o corpo. Vê-se aqui muito claramente a distinção nos 
papéis funerários entre consangüíneos e in-laivs. Um detalhe curioso é de 
se ter desenhado em preto certas figuras para indicar que estão fora 
da casa. 



FOTO 11 

Desenho de Haporo: o Põrgah.ok. Representa a saída da corrida de toras. 
Ã esquerda estão membros da metade Wakmeye, reconhecíveis pela pintura 
corporal com desenhos longitudinais, à direita os Katam;ye com riscas 
transversais. O pe1·sonagem maior, no centro, é o chefe do ritual, cantando 
à cabeceira da.s toras, olhando para o nascente, com o txe enrolado em 
sua perna esquerda. 

FOTO 12 

Corrida de Porgabok entre mulheres (vide pp. 66 ss.). 



Corrida de toras 



FOTO 1) 

;~ Corredor. Note-se o txe usado em volta da cintura. 

Mas há que precisar ainda mais : o nominadoi;: dá nomes 
extraídos de um conjunto, mas não forçosamente todos os nomes 
do conjunto. Pareceria que a amizade formal se prende a cada 
nome enquanto tal e não a cada conjunto, embora este seja tido 
como uma unidade. Assim, para pegarmos o mesmo exemplo, 
Gabriel Velho, Hõpre Kuheikê H apugatenk, deu, como vimos, 
apenas o nome Kuheikê para seu bisneto. Anteriormente havia 
dado dois nomes Hõpre Kuheikê, para Martim, seu Ffie. Em 
conseqüência, nenhum dos nominados possuía os amigos formais 
ligados ao nome Hapugatenk, nem o pequeno Kuheikê tinha os 
amigos formais ligados ao nome Hõpre, a saber os dois portadores 
do nome Akro Padyaka. 

Os nomes ligados para estabelecer a an1izade formal são 
diferentes, mas seus sentidos parecem ser irrelevantes: todo 
Harêkaprêk, "vereda vermelha", é amigo forn1al de toda Ayer, 
"ela é assim'', e os próprios informantes não encontravam relação 
possível entre estes nomes. 

Os nomes do (a) amigo (a) formal não devem ser enunciados 
na sua presença ou na presença de seus parentes, pois causaria 
muita "vergonha", muito paham a todos. Também os parentes 
próximos, consangüíneos e afins, e sobretudo o nominador, não 
devem ser chamados pelos nomes: no entanto a situação, no dizer 
do próprio informante que fez a aproximação entre esses fatos, é 
diferente, pois se é errado chamar esses parentes pelos nomes, 
isso não provoca "vergonha". 

Não é apenas o nome que estabelece a relação de amizade 
formal que não pode ser enunciado, mas todos os outros nomes 
do amigo formal igualmente, inclusive aqueles que pertenceJµ a 
um conjunto diferente. Embora Hohom seja amiga formal de 
Kuheikê Karaté por sua ligação com este último nome, ela não 
pode mencionar também o nome de Kuheikê. No entanto, poderá 
dizer Kuheikê a Gab1iel Velho que não é seu an1igo formal, por 
não ser este portador do nome Karaté. 

A relação de amizade formal, contrarian1en te ao caso Xikrin 
( L. Vidal 1972b), não tem ligação alguma com o casamento, entre 
os Krahó. Apenas, negativamente, é vedado a amigos formais de 
sexos opostos manterem relações sexuais e portanto casarem. 
Porém há casos de genro e sogro ou genro e sogra serem amigos 
formais: os sogros têm então um grande respeito pelos genros, e 
além de evitarem lhes falar diretamente, não lhes pedem os serviços 
e presentes costumeiros; por sua vez, o genro, enquanto amigo 
formal, procurará se adiantar aos desejos dos sogros. Também há 
vários casos de consangüíneos serem amigos formais: avô e neta, 
e até pai e filho. 
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Há precedência do termo hõpin (respectivamente pintxwoi) 
sobre termos de parentesco, quando os parentes são mais longín
quos ou quando se trata de afins. Quando o parentesco é mais 
próximo, não parece haver precedência de nenhum. 

O (a) amigo (a) formal é centro de uma série de termo~ 
tecnonímicos: hõpinmehum "pai de meu amigo formal", pintxwo1 
meimphien, "esposo de minha amiga formal". Mas tais termos 
não prevalecem sobre termos de parentesco, mesmo longínquo. 

Note-se que a relação, embora simétrica, não é porém 
transitiva, isto é, "os amigos (formais) de meus amigos (formais) 
não são necessariamente meus amigos (formais)''. 

A ligação de certos nomes, embora seja condição necessária 
p~ra a amizade formal, não ~ no ·entanto .suficie~te .. Fornece na 
realidade o conjunto das anuzades formais posszvezs para ~ada 
indivíduo. Não que, como nos Ramkokamek.ra-Canela, ha1a a 
seleção de um amigo formal por excelência (C. Nimuendaju 
1946: 100) , ou que, como entre os Krikati, haja preferência por 
amizade formal entre sexos opostos (J. C. Lave 1967:187), mas 
simplesmente porque somente é amigo formal aquele q.ue é tratado 
como tal, não se tolerando qualquer quebra de etiqueta, pel.o 
menos a partir da "idade da razão", que os Krahó talvez traduZI
riam por "idade do paham", pois as crianças pequenas são tid~s 
por privadas de paham, conceito complexo, que retomaremo~ mais 
adiante (pág. 123), e que provisoriamente se pode traduzir .por 
"vergonha". Assim um informante observo~ que só er~ amigos 
formais de sua filha aqueles que ele lhe ensmara a respeitar. Com 
efeito, a simples inobservância d~ regra de evitação po~e .desfazer 
a relação. Uma mulher Krahó recem-che.gada a uma aldeia ignorava 
o conjunto de nomes de outra mulber, ~á que se usa apenas um 
nome para designar uma pessoa, e grace1ou com ela. Veto a saber 
depois que seus nomes eram ligados por amizade ~ormal, ma.s era 
tarde: a relação já fora desfeita. Por isso os pais ensinam aos filhos, 
desde pequenos, quem são seus amigos formais e como devem 
tratá-los. 

A evitação aparece portanto desde já como de certa forma a 
essência da amizade formal. Vejamos no entanto a sua outra 
faceta, a da solidariedade. 

Solidariedade dos amigos formais 

A solidariedade dos amigos formais manifesta-se em ocasiões 
que podemos heuristicamente dividir em três tipos. Quando um 
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Krahó é picado por formiga ou marimbondo, ou quando acidental
mente mastiga pimenta ou se queima, seus parentes chamam os 
amigos formais da vítima, que devem acudir prontamente com sua 
própria parentela e submeter-se ao mesmo dano que afetou seu 
parceiro - picadas ou queimaduras. Tal serviço merece recom
pensa: os parentes da vítima semeiam um campo de arroz ou 
batata-doce, e um belo dia, ao amadurecer o campo, chamam o 
amigo formal e sua parentela para que colham tudo o que conse
guirem no espaço de uma manhã (ou de um dia, os informantes 
variam). Sem mais delongas, constitui-se uma hoste de coletores, 
tentando arrancar ao campo a maior colheita possível. Outro 
pagamento possível consiste no oferecimento de boa quantidade de 
arroz, já colhido. 

Por ocasião do ritual de iniciação Pempkahok, quando há 
quebra cerimonial de um ninho de marimbondos (vide abaixo), os 
amigos formais dos homens designados para a façanha e sua 
parentela devem ajudar a matar os marimbondos e submeter-se 
portanto, às suas picadas. O quebrar de ninho de marimbondos 
é um tema aparentemente comum aos grupos Jê setentrionais: 
trata-se de metáfora, mas metáfora singularmente dolorosa, para 
significar a expedição guerreira ( J. C. Melatti 1970: 411 ) . O 
marimbondo pretende significar o guerreiro e, nas versões que 
recolhemos da epopéia de Atorkrã, o herói é dito "o marimbando 
de espora venenosa". O mesmo termo hobrê, valente, designa entre 
os Krahó não só o guerreiro destemido no combate, mas também, 
estremeçam as feministas, os homens que costumam espancar suas 
mulheres. São estes os escolhidos, já que os outros não mais 
existem, para, no ritual Pempkahok, icem quebrar o ninho de 
marimbondos: se o fizerem., poderão continuar a surrar suas 
mulheres, senão com o beneplácito - pois tais modos são 
tidos como repreensíveis - pelo menos sem a interferência 
da comunidade. 

Outro tipo de ocasião em que intervêm os amigos formais diz 
respeito, como Lux Vidal (1972a) já assinalou entre os Xikrin, à 
reintegração na sociedade. Assim, por exemplo, são os amigos 
formais que oficiam no ritual de fim de resguardo do matador. 
Este, após ter morto um homem, passa por um resguardo no qual, 
além das proibições alimentares e sexuais costumeiras, deve 
também passar carvão no corpo todo, para afugentar o karõ de 
sua vítima, pois os mekarõ temem a cor preta. Durante uma 
semana não pode sequer tomar banho, e mais tarde, quando já o 
puder, deverá cuidar de tosnar a se cobrir de carvão. No dia em 
que finda o resguardo, faz-se um grande fogo no meio do pátio. 
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Os amigos formais, homens e mulheres dançam e cantam atrás do 
matador. Os outros fazem roda em volta do fogo, exteriores ao 
matador e seus ikritxua, dançando também e cantando: paipê tôno 
nén paikatê punã payó krókrót paha (bis), o que, traduzindo 
aproximadamente a linguagem difícil e extremamente alusiva dos 
cantos, corresponderia mais ou menos a: "eu estou virando como 
tatu, riscando o chão ao redor de meu inimigo e pisando nas folhas 
secas (zangado)". Depois, à medida que os cantos vão cessando, 
os amigos formais lavam com água e limpam o carvão do corpo 
do matador, com o auxílio de grandes molhos de algodão que eles 
próprios foram colher, e que serão em seguida jogados por uma 
velha no mato ou colocados no oco de uma árvore dura e forte, 
sucupira ou candeia. Os amigos formais são recompens~dos com 
uma oferta de caça. Um comentário significativo do informante, 
referindo-se à limpeza do carvão pelos amigos formais, foi: "não 
sei con10 não têm vergonha de estar passando a mão no ikritxua". 

Enfim, no ritual de iniciação Pempkahok (vide J. C. Melatti 
1970:374 ss.), eles desempenham papel relevante que convém 
analisar aqui em maiores detalhes. 

Melatti descreve três modalidades do ritual. Em todas elas, 
conforme ele assinala, há a divisão da aldeia em três grupos que 
se repartem em dois partidos. Um dos grupos é o dos iniciandos 
que se alia invariavelmente ao dos iraras ou papa-méis, Krokrok; 
o terceiro grupo, de animais aéreos, pode ser chamado de Petxu, 
abelha, Yuyui, muriçoca, ou Hok, gavião, conforme a modalidade 
do rito adotada. 

Melatti demonstra convincentemente que os animais alados 
representam um outro povo, já que lhes é negada a habilidade de 
cortar tora: ora, "característica explíeita dos Krahó, reconhecida 
por eles, é cortar e correr com toras" (Melatti 1970:411). 

Teríamos de certa forma um jogo com três categorias ou 
melhor, duas categorias definidas e uma categoria residual, em 
vias de definição: os de dentro, os inimigos e os iniciandos, que 
não pertencem a nenhuma classe circunscrita, como mostra sua 
localização espacial, exterior ao círculo das casas. Aliás o 
código espacial é eloqüente: ''convém notar ainda", diz Melatti 
(1970:412), "que o fato de os iniciandos estarem isolados de seus 
aliados, os Papa-méis, pela metade que representa o inimigo, 
constitui a transposição para o contexto do espaço de um princípio 
que já foi formulado com relação ao tempo: de fato, assim como 
em determinadas sociedades se nota a solidariedade entre gerações 
alternadas, ou entre classes de idade alternadas, no rito de Pemp
kahok se notaria a presença da solidariedade entre grupos dispostos 
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em espaços alternados". Realmente, entre os iniciandos, que são 
exte ·iores à aldeia como a qualquer classificação - eles são por 
assim dizer intersticiais - e a aldeia à qual, no fim do rito, serão 
incorporados, interpõe-se o grupo hostil dos animais alados, ou 
seja dos estrangeiros que, de certa forma, é necessário negar, 
ultrapassar, para se aceder à categoria certa. Do mesmo modo, 
como assinala ainda Melatti (1970:412), que identifica os marim
bondos às metades que tomam o nome de animais aéreos, "na 
primeira e terceira modalidade ( qo ritual de Pem bkahok) , a des
truição do inimigo, representada pela quebra da casa de marim
bondos, é condição para a integração final dos iniciandos na 
aldeia". 

Poder-se-ia arguLne.atar que se trata apenas de afirmar a 
qua1ificação guerreira dos iniciandos através de uma batalha 
metafórica, antes de lhes pe.nnitir o acesso à sociedade dos adultos, 
mas parece-nos que há outros níveis mais fundamentais subjacentes 
a este, pois a prática da guerra, diríamos, parafraseando Lévi
-Strauss, não é só "boa para matar" mas também é "boa para 
pensar". E pensar em quê senão na alteridade profunda, radical, 
que a hostilidade institui entre o "eu" e o "outro". Pois não nos 
parece que a hostilidade derive da alteridade, mas sim o contrário. 
Não é porque o outro é "diferente" que eu o hostilizo, mas eu o 
hostilizo para colocá-lo como diferente. ~ para poder pensar-nos 
que nos opomos. No plano da sociedade, instaura-se a especifici
dade do grupo pela negação do estrangeiro. Matando-se o inimigo, 
afirma-se o "eu" pela negação do "outro", do "não-eu". Nesta 
perspectiva entenderíamos porque a execução de um inimigo, 
(cativo de guerra laboriosamente qualificado como "o outro") 
entre os requintados Tupinamb.á implicaria a assunção de um novo 
nome (Fl. Fernandes i970:312 ss.): matar o outro é afirmar um 
novo eu. 

:E: tanto um problema de definição que está ligado aos grupos 
que as metades que se opõem estão sendo continuamente 
redefinidas, substituídas por outras oposições. No final do_ Pe1np
kahok Hópitohõ' txure, no momento que antecede a reincorporação 
dos iniciandos na sociedade, as abelhas se unem aos papa-méis, 
anteriormente "aliados" dos iniciandos, para os atacarem. Defron
tam-se com duas linhas de defesa: a primeira composta de homens 
e mulheres não considerados Ktahó, pertencentes a outras tribos; 
a segunda composta dos hõpin e pintxwoi dos iniciandos (Melatti 
1970: 389); na modalidade Pempkahok Kateti, os atacantes se 
reduzem aos Yuyui, muriçocas, mas na defesa reencontramôs os 
estrangeiros e os amigos formais dos iniciandos (Melatti 1970: 
396) . 
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Assim a atuação dos amigos formais no Pempkahok poderia 
ser reduzida ao segundo tipo que havíamos evidenciado, o da 
reintegração na sociedade. Mas, na breve análise que fizemos 
acima ressaltou-se um fato que fica como uma música de fundo. ' . 
um tema que já encontramos e que tornaremos a encontrar mais 
adiante: o da associação conceptual dos amigos formais com os 
estranhos, os outros. 

Resumamos as conclusões provisórias que já podemos tirar. 
O que há de comum em todas as ocasiões em que intervêm os 
amigos formais? Contentemo-nos por ora em observar que .. .Pºd~~os 
distinguir as situações em que ego sofre uma agressao f1~1c!, 
picadas, queimaduras etc., daquelas em que ego ~uda de cond1ç~o 
social através de um rito de passagem que o reincorpora à socie
dade depois de uma segrega;ção t~mpor~i~. No prit?eiro c~s?, o 
objetivo será de restaurar a mtegr1dade f1s1ca ou so~1al da v~ttn1a; 
No segundo, o de fazer aceder a um novo status, isto é, nao so 
restaurar o amigo formal mas também instaurá-lo em nova 
condição. 

Relações prazenteiras associadas à amizade formal 

Em contraste com a relação de evitação que impera aqui, 
cada Krahó mantém relações prazenteiras assimétricas, isto é, que 
não podem ser revidadas, com os próximos parentes de seus amigos 
formais. Os alvos privilegiados de suas injúrias e brincadeiras são 
os pais, eventualmente os filhos e irmãos dos amigos formais, mas 
nunca seus esposos. Não cabe às suas vítimas melindrarem-se nem 
retrucarem aos insult0s que podem receber. Cada qual é livre de 
interpelar os pais de seus amigos formais por apeJidos desairosos, 
e invectivá-los com os xingamentos usuais: krãgekrere, "cabeça 
pelada" (careca), wagati, "dente grande", iparkati, "pé grande", 
hahêti, "barrigudo", hõtxekti, "sovina" ... 

As relações prazenteiras ( 3) não consistem apenas em 
injúrias "tradicionais" desferidas em qualquer ocasião, mas 

( 3) As relações prazenteiras, expressão pela qual traduzimos "joking 
relationships", não se enquadram na taxonomia de Goody (1962:6-69) , 
que distingue "parceria jocosa" ( joking partnership) que é uma relação 
entre grupos, e "relação prazenteira", que vigora entre indivíduos que 
estão em certa categoria de parentesco. O caso Krahó, como. o Xa~ante 
e o Bororo necessitaria mas não nos parece de grande valia continuar 
classificand~, uma terceÍra categõria onde a cláusula do parentesco esti
vesse ausente. 
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permitem também um·a crítica direta e pertinente que parece 
encontrar aí uma forma institucional de se expressar. Assim foi-me 
contado que o fracassado líder messiânico Zé Nogueira, depois de 
desmentidas suas profecias, e tendo ido viver com alguns parentes 
na sua casa da roça, recusa-se a voltar para a aldeia '1>orque os 
hõpin do filho dele o chamam de velho mentiroso". 

Em noites de lua nova, o primeiro a avistar no céy. o fino 
crescente, assinala-o à aldeia gritando - "para que a lua fique 
bonita" - au, au, au, hawe, no que é seguido pelo coro dos índios. 
B este o momento propício para que cada um, da frente de sua 
casa, invective em altos brados os pais de seus amigos formais. 
Embora não tenhamos conseguido, por mais que perguntássemos 
uma explicação krahó às fases da lua, podemos talvez inferir, dada 
a generalidade do fato, que o momento da lua nova é um momento 
de transição, de emergência do caos, a que, a julgar pela ampla 
Jiteratura existente sobre essas ocasiões, se adeqúam os ritos de 
inversão, destinados a propiciar o ressurgimento da ordem que a 
lua "bonita" expressa; as injúrias, que se referem às desproporções 
físicas ou à avareza, pecado capital contra a sociedade, são típicas 
da inarticulação, da desordem, que regem semelhantes momentos. 

Observemos aqui que são precisamente aqueles que o injuriam 
que o Krahó irá chamar em socorro de seu filho, e uma coisa é 
concebida como o reverso da outra. Existe um termo de referência, 
ego falando a um parente de seus amigos formais, ou seja daqueles 
que "brincam" com ego: trata.-se do termo hútõ "o seu hõpin 
(de você)'', cuja forma feminina é hiitõi, "a sua pintxwoi (de 
você)". 

Fica c1aro pela des~rição que esboçamos que a amizade 
formal deve ser entendida como um complexo que abrange ao 
1nesmo tempo uma estrita reláção de evitação (com os amigos 
formais) e uma relação prazenteira (com certos parentes seus). 

Radcliffe-Brown (1952 [1940]:92) afirmou a equivalência 
funcional dos dois tipos de relação, na medida em que são meios 
aJtemativos de se conjurar e "conjugar" (nos próprios termos de 
Radcliffe-Brown) a hostilidade virtual resultante de uma "disjunção 
social'', isto é, da divergência estrutural de interesses. Em suma, 
ambas estabelecem uma relação entre grupos que não têm outro 
modo de se relacionar. 

Se não foi o primeiro a expressar essas idéias ( 4) Radcliff e
-Brown foi, no entanto, a nosso conhecimento, o último a pô-las em 

( 4) Pois já Mauss dizia, em 1926, falando das regras de evitação: 
"Quando se as considera juntamente com seus opostos, quando se compara 
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prática. A partir dele, com a proliferação de dados sobre- as 
relações prazenteiras na África Central, desenvolveu-se uma litera
tura consagrada exclusivamente ao estudo destas relações, isoladas 
arbitrariamente do conjunto d-is amizades. Criou-se assim, e talvez 
por instigação involuntária do próprio Radcliffe-Brown - que a 
escolheu para título de seu artigo, uma falsa categoria, a de 
"joking relationship". Griaule ( 1948) censurando-o, escreveu ser 
este agrupamento tão arbitrário quanto reunir numa categoria de 
"cerimônias de sinos", as bodas e os funerais, sem suspeitar que 
tais classificações seriam mais tarde o deleite dos estruturalistas. 
Seja como for, o próprio Griaule propôs, embora com reservas, 
o termo "alliance cathartique" que tem o inconveniente de 
substituir à forma específica de reJação contida no termo 
"joking relationship", um conteúdo não menos específico que 
é o "catártico". 

Uma observação quanto ao m.étodo cabe porém aqui: a 
similaridade funcional não seria argumento suficiente para se 
agrupar como o fizemos a amizade formal, sob sua forma de 
relações de ·evitação e as relações prazenteiras. Se as reunimos foi 
a partir dos dados empíricos krahó que as revelam ligadas. Uni 
mito de Sol e Lua, aponta por sua vez também para a unidade da 
instituição entre os Krahó: Sol e Lua são amigos formais, e no 
entanto, para a maior perplexidade dos próprios informantes, 
interpelam-se sem maiores cerimônias e passam seu tempo a se 
burlarem um ao outro. 

A importância do "outro" 

Nas instituições que suscitaram a ampla literatura sobre 
relações prazenteiras, ficou nítida desde logo a importância da 
categoria de "estranho", "estrangeiro" definido, por exemplo err1 
termos tribais (Dogon versus Bozo) ou clânicos (como entre os 
Tonga e os Ambo da Zâmbia) ou, na conceituação mais ampla de 
Gluckman (1965:101) como "aquele que se acha fora do tipo 
particular de relações envolvidas em un1a situação dada". 

a etiqueta com a fan1iliaridade, o respeito com o ridículo, a autoridade 
com o desprezo, e que se vê cmno eles se repartem entre os diferentes 
grupos sociais, compreende-se melhor sua razão de ser" ( 1926: 21 ) . E 
ainda: "Mas estas relações têm seus contrários, que, de mesmo gênero, no 
entanto, por suas próprias natureza e função, podem, como uma antítese a 
uma tese, servir para a explica~'.áo de g~nero como um tcdo". ( ~1. ~.fauss 
1926:5). 
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O papel central que a amizade institucional concede ao 
"outro" pode ser funcionalmente interpretado como derivando 
do seu não envolvimento, de sua isenção, na ação na qual ele 
opera como árbitro. Tal foi o argumento de Gluckman ( 1965 :99-
-103) que se poderia, embora não esgote o problema, aplicar ao 
r;aso krahó. Para o Krahó, de fato, o amigo forma] é sempre 
conceptualmente o distante, o outro, o ikhuanare, não parente, 
muito embora haja casos de consangüíneos e afins portadores de 
nomes ligados por amizade formal, que pode ou não ser cultivada 
como tal (já que pode ser destruída pela simples inobservância da 
evitação). O amigo formal, pela regra de evitação, está fora do 
campo de ação cotidiano de ego. E no entanto, sua palavra é lei 
para este e seu privHégio de ridicularizar os parentes de ego pode 
reforçar sua ação no grupo doméstico de seu amigo formal. 

Um argumento paralelo a este, porém em nível conceptual foi 
sustentado desde há alguns anos por certo número de antropólogos 
britânicos. A idéia básica seria o contraste entre o que V . Turner 
( 1969) chamou de "com.muni tas" e "estrutura" (entenda-se 
estrutura no sentido tradicional da antropologia funcionalista, 
como estrutura social), ou seja entre dois modos de ação social, 
uma se ordenando pelo sistema de status, hierarquias e classifica
ções, e a outra aparecendo nos interstícios da primeira e negando
-lhe a vigência. São estes conceitos que parecem derivar diretamente 
das noções de instituições e carisma de Max Weber. 

Dentro desta corrente, Peter Rigby ( 1968), Beidelman 
( 1966) , mas mais sugestiva de todos, Mary Douglas ( 1968), 
desenvolveram sobre o tema das relações prazenteiras idéias que 
se poderiam enfeixar grosseiramente e para o que nos in.teressa 
aqui do seguinte modo: as relações prazenteiras subvertem a ordem 
vigente, e são portanto expressões da "communitas". Na própria 
brincadeira, no "joke", afirma M. Douglas (1968:366) es_!endendo 
sociologicamente a teoria freudiana, trata-se de desafiar uma 
configuração dominante de relações. A anedota, a brincadeira, 
expressam as possibilidades latentes de uma situação: irrupção do 
possível dentro da ordem imperante que momentaneamente 
subvertem, elas são não só criativas, mas permitem ainda realizar 
que a configuração estabelecida não é a única possível e desta 
descoberta resulta um sentimento de libertação das formas. 

Ora os estrangeiros são por definição os que fogem à estrutura, 
os que nela estão privados de lugar, e assin1 os mais indicados para 
as relações prazenteiras. Possivelmente por isto os bobos da corte 
que exerciam, como é sabido, controle moral sobre a autoridade 
do rei, eram comumente estrangeiros ( cf. M. Gluekman 1965: 
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1-02-103) ou seres disformes, isto é, que negavam as prop.orções 
do corpo humano, o que, em outro código, vem a ser a mesma 
coisa: estranhos à sociedade em um caso, à ~'humanidade" no 
outro, negaTido em seu próprio corpo a articulação harmoniosa das 
partes, eles eram sempre "os de fora,,, "os outros", os que negavam 
por sua própria existência a soberania de uma ordem. Não é 
provave~ent.e fortuito que a maioria dos insultós que se en9ereçam 
os parceiros JOCosos Krahó se refiram a desproporções ou aberra
ções na aparência física, "cabeça g11ande'', "pé grande", "pé torto'\ 
~·barrigudo"·, ''€abeça compridá.~' ... Foge a esta categoria a injúria 
de hõtxe,, "sovina", q1;1e se refere à negação da reciprocidade, outro 
modo de s_e colocar fora da sociedade. 

O an1igo formal enquanto antônim,o 

Qual a essência da amizade formal? Nada pudemos extrair 
de uma análise do significado dos nomes aparçeirado&, senão 
por vezes um.a possível m&s duvidosa complementaridade de 
sentidos: todo Kôchin, nome que significa "barulhinho de pedra 
n'água", é amigo formal potencial de tpdo Hoka, "sucuri"; um 
Kuheíkê,, "lavrar arco" é amigo formal de Kaliekã, ''casea da 
árvore kahii''. Os infopnantes foram unâp,imes no ~ntanto em negar 
qualqueJ relevância ao sentido dos nomes na amizade formal 

A distância caracteriza a amizade fotn:tal: evitações de andar 
pelo m:esmo caminh0, de pronunciar o nome, de .encar'3r, de 
interpelar, de ter relações sexuais, afirmam a distância resp~itosa 
que deve.reger as relações dos patceiros. Seriam estas características 
secundárias da instituição? Não o cremos: a simples inóbservância, 
por involuntária que seja, da distância, rompe de modo ,abrupto a 
relação, sem que esta possa jamais ser reparada. Na realidade, 
Jigar a instituição aos nomes é que p'arece ser um modo "secundá
rio" de ~se a inserir no sistema social. As variaçoes nas diversas 
tnoo~ Je ,e Bororo - umas~ como os Apinayé e Kayapó, ligando 
a amizade. formal ao parentes~o e tomando-a hereditária, outras, 
como os Xa:vante e Bororo, vinculando-a à afinidade e às classes 
de idade - nos inclinam a pensar deste modo ( 5) . 

( ~) Há possiveln1ente uma correlação entre as divérsas modalidades 
da ?m1zade fonnal e .as estruturas s0ciais em que são encônftadas. Qs tJ:íê.s 
Qon1un~os .de .tribos que apresentam diferenças na instituição, Apinayé
Kayapo, Trmb1ras orientais (Canela, Krahó, Ktikati), ~avante-Bororo, di-
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Mas há mais: ao perguntarmos se se conhecia casos 
de amizade formal entre animais, um informante, Davi, lembrou 
que o sapo (prokayêré) e a anta ( kukret) eram hvpin. E ~ razão 
foi a seguinte: 

ffPorque uni Krahó estava esperando u1na anta, na espera (6). 
Anta chegou e faleu pro índio: "não m,ata eu não. Espera urn 
pouco''. A anta foi buscar fogo pra queim'llr o índio en1 cima da 
árvore. Entretanto, o índio fugiu, passou pelo brejo e os sapos 
ficaram gritqndo. Aí a anta (que o perseguia,) parou e falou: "Ah, 
se não tiv.esse meus. hõpin no caminho você não escapava não". 
Aí o índio fugi,u. Assim f icóu sabendo que sapo era hõpin de anta. 
Vai ver que é porque anta tem respeito de sapo". 

Assim a r~lação de. evüação, de respeito~ permitiria por si só 
diagnosticar a amizade formal. Na realidade, parece-nos que se 
trata de muito mais do ,que isso: a distância é por assim dizer a 
própria essência da amizade formal, distância que toma a forma 
extrema da Of10sição. 

Explícita nesse sentido é a prática ram:kokamekra-aanela 
descrita por Nimuendaju (1946:101). Os iniciandos, ao oabo do 
ritual de Pepyê, podem, se o desejarem, estàbelecer relações de 
antlzade for,mal, mediante o seguinte rito: de ,aostas um para o 
outro, mergqlham no ribeirão em direções o.postas, em seguida 
emergem ,e se encaram. Significativamente, utn rito muito seme
lhante mas com uma inversão crucial serviria, entre os- mesmos 
Canela, para estabelecer a relação d~ companheirismo (ikhuonõ:1 
"meu companheiro") : os candidatos mergulham junto~, abraçados, 
e na mesma direção (C. Nimuendaju 1946:105). 

Nossos dados indic:atn que sã.o ''companheiras" entre os 
Krahó as crianças nascidas no mesmo dia, ma& aparentemente não 
os gêmeos verdadeiros, t,:apazes q\le foFain krãrigaté, chefes de 
metades de . iniciandos, durante o mesma ritual de iniciação, seja 
no Pempkàhok ou no Ketuaye, as nroças que foram associadas a 
um m.esmo grupo na mesma celebração de um destes rituais, os 

ferem entre si: os dois primeiros possuem s"istemas eegnáticos de -paren
tesco, enquanto o terceiro po~sui si.s.tema unilinear (matrilinear entre os 
B~uoro, patrilinear entre 0 s Xavante); os Apinayé e Kayàp·ó ocupan1 uma 
posição intermediária entre os outros dois coüjuntos por se m:ganizare1n en1 
patrilinhagens simbólicas ou adotivas. 
.. ( 6) .Refere-.Se. à caça "pór espeta" ou de tocaia, na qual o caçador 

costuma ficar em crma de un1a árvore cujos· frutós sejam apreciados pêlà 
espécie que deseja abater. 
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homens que foram prefeitos do pátio, ofício sempre in vestido em 
dois incumbentes, na mesma estação do mesmo ano e assim por 
diante. ' 

. Os ikhuonõ, ao contrário dos amigos formai.s, são compa
nheiros de tod.as as horas e todas as atividades, pelo meno~ até 
se tornarem pais de numerosa prole. Reina entre eles total liberdade 
de discurso e uma camaradagem descontraída. No ritual que 
encerra a estação chuvosa e no que encerra a estação seca há troca 
cerimonia] de mulheres entre as metades Wakmeye e Katamye. 
Nessa ocasião, os ikhuonõ trocam preferencialmente de mulheres, 
a não ser que estas não pertençam à metade alterna requerida. 

Um estudo lexicológico rudimentar permite descobrir uma raiz 
con1um nas palavras que designam o companheiro ikhuonõ 
(feminino ikhuoré) e a placenta, ikhuoti, a que os ' Krahó se 
referem aliás em português como "o companheiro da criança". 
Tudo isto corrobora a ligação da idéia de semelhança, ou melhor 
da sbnultaneidade com a instituição do "companheirismo". ' 

Fica então mais claro o contraste entre nadar na mesma 
djreção e nadar em direções opostas para estabelecer, entre os 
Canela, as relações de companheirismo e amizade formal respecti
vamente. Tal como o ikhuonõ corresponde ao semelhante, o hõpin 
corresponde ao outro, ao antônimo, ao radicalmente oposto. 
Cremos, ~e fato, e tentaremos fundamentar ainda esta assunção, 
que a amtzade formal, em seu duplo aspecto, relação de evitação 
c~m amigos formais e relação prazenteira com seus parentes, pode
na ser entendida como a noção lógica - não psicolófilca nem mais 
sociológica - da alteridade e complementaridade,ei e~ contraste 
com a instituição da amizade informal ou companheirismo, que 
corresponderia à gemeleidade, ou melhor, à simultaneidade. 

Amizade formal, companheirismo, e edificação da pessoa 

Se a essência do amigo formal é de ser outro, e a do 
cotnpanheiro de ser semelhante ou melhor simultâneo, quais seriam 
suas respectivas funções? 

Lançaremos mão a esta altura de conclusões e pesquisas de 
outras ciências, sobretudo da psicologia, num exemplo do que 
M. Gluckman e E . Devons abençoaram com o nome de "validated 
abridgement" (E. Devons e M. Gluckman 1964: 164), que pode
ríamos traduzir por algo como "resumo validado". 

. ~ .ontogênese da categoria de pessoa, em sua acepção 
ps1colog1ca e moral de "ser individual, consciente de si, razoável 
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e capaz d~ se determinar por motivos dos quais ele possa justificar 
o valor diante de outros seres razoáveis" (A. Lalande 1956 s.v. 
p~rsonne) '. ~ on!ogêne~e dessa categoria, dizíamos, passa por duas 
vias de ~d1f1~açao: a unagem do corpo e a assunção de papéis . 
Ambas implicam o reconhecimento de limites e reencontramos 
nelas todo o ca.minhar semântico, toda a "filogênese" da noção 
de pessoa, oscilando entre a individuação pela matéria e a 
individuação pela forma. Pois não foi perigraphé, "limitação" a 
pri~~ira palavra para "pessoa~', na teologia cristã primitiva '( J. 
Dan1elou 1973: 116), antes mesmo que a expressão pr6sopon 
face, o equivalente do persona latino, se consagrasse? ' 

Em colóquio interdisciplinar sobre os "Problemas da .Pessoa", 
realizado em Royaumont há mais de dez anos, e reunindo gramá
ticos, antropólogos, historiadores, juristas, psiquiatras, romancistas 
e psicólogos, René Zazzo fez uma comunicação da qual selecio
naremos aqui certos pontos que nos parecem cruciais para nosso 
propósito: "a consciência de si", diz Zazzo, "sob a forma mais 
humilde surge com a imagem do corpo entre dois e três anos ... 
o emprego do eu só aparece quando a criança sabe reconhecer-se 
sen1 hesitação na imagem do espelho, por volta ~os três anos" 
(R. Zazzo 1973:408). E sobre os papéis: "Cada papel é um 
limite. Cada papel considerado em um sistema é uma abertura a 
outrem. A personalidade, como unidade integrativa das caracterís
ticas individuais pode ser definida como um sistema de papéis; 
mas não sem dúvida a pessoa, se entendermos por ela esse ser de 
universalidade, de autonomia, de liberdade enraizada em uma 
história singular. A criança edifica sua pessoa representando papéis, 
fabricando personagens" (R. Zazzo 1973:416). 

A pessoa psicológica e moral passa pelo person~gem e esta 
se coloca através da oposição eom o outro. A ausência de tais 
oposições, da vivência de pares complementares dificulta a emer
gência da " imagem de si", como se o "eu" não conseguisse então 
se destacar da ganga que o envolve, reconhecer seus limites: eis 
porque a noção de identidade se forma muito mais tarde entre 
gêmeos idênticos (R. Zazzo 1973:412). 

Esta concepção de pessoa como "ser de universalidade de . ' 
autonomia, de liberdade" não é certamente universal: embora 
cada c~ltur~ tenda a perceber sua noção de pessoa como sendo 
P,9r assim ~er natural, cada uma elabora no entanto representa
çoes espec1f1cas sobre o ser humano enquanto indivíduo inserido 
no grupo. 

A maioria dos que estudaram esta noção de pessoa 
preocuparam-se em descrever-lhe os atributos ou os componentes 
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explícitos, tais. como almas múltiplas, princípios mais ou menos 
individuais etc., e fizeram valer assim sua diversidade. Mas, se a 
pessoa não é uma noção universal, se seus conteúdos diferem 
culturalmente, no entanto, o problema dos seus limites, o problema 
da identidade, apresentam constantes que parecem decorrer da 
própria natureza: poderíamos talvez resumi-las na dupla necessi
dade de reconhe.cer o "semelhante" e de opor-se ao "contrário". 

Poderíamos atribuir então à amizade formal e ao companhei
rismo a função de modeladores da noção krahó de pessoa. A 
primeira significaria o contraste absoluto, o negativo, a antítese, 
e, como tal, seria formadora de limites. O segundo por sua vez, 
seria como que uma imagem especular, não da forma do corpo, 
porém, mas antes de sua ação: o companheiro seria "quem faz 
o que eu faço ao mesmo tempo que eu", quem nasce no dia em 
que nasço, quem governa o pátio quando também eu o governo, 
mais genericamente quem me acompanha em minhas ações, por 
cotidianas que sejam. Tratam-se de ikhuonõ os dois cunh~dos que, 
na epopéia de Haltant, partem juntos para o pé do céu, um 
duplicando o outro até que a morte os separe; também no mito de 
Katxere, a mulher-estrela, o par de rapazes que vão juntos buscai 
um machado se tratam de "companheiros"; um come a carne 
proibida de mucura e envelhece instantaneamente, enquanto o 
outro continua seu caminho. Nos dois mitos, a "construção" é a 
mesma: o par de companheiros só parece existir em função do 
incidente que os fará divergir: uma trajetória serve por assim dizer 
de referência à outra, que se alterou. Mas para tanto, é necessário 
que as trajetórias sejam inicialmente paralelas, o que é expresso 
pelo artifício estilístico de fazê-los chamarem-se reciprocamente de 
ikhuonõ. E significativamente, Sol e Lua, que não cessam de negar 
a ação um do outro não são "companheiros", mas sin1 amigos 
formais. Lembremos (vide capítulo 1) que, no mito da criação, 
Lua está em relação dialética com Sol, alterando-lhe os projetos. 
.E uma imagem de Sol, mas uma imagem por assim dizer "inver
tida", e a astronomia sustenta a n1etáfora. Talvez "imagem 
invertida" seja ajnda a melhor tradução pai:a hõpin. 

Eis porque a placenta seria o companheiro maior, o 
companheiro por excelência~ pois nascida com o homem, ela é sua 
primeira imago. O companheiro é a ação ou a função simultânea, 
aquele que me espelha em minhas obras e no qual eu me re.conheço 
e me assumo enquanto homem agindo: se é verdade,. o que 
ainda deve ser confirmado, que dentêe as pessoas nascidas no 
mesmo dia, apenas o gêmeo verdadeiro não é chamado de ikhuonô 
mas sim de irmão, talvez tenhamos aí mais um indício de que a 
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semelha?ça do ikhuonõ reside não na forma mas, por assim dizer, 
no movimento. 

~as não seria justamente a simultaneidade de ação, e não 
propnamente a semelhança na forma o elemento central da 

•A • ' 

expenenc1a do espelho onde Zazzo vê a possibilidade para a 
criança, de descobrir seu corpo e estruturar sua pessoa? '.E o que 
se parece depreender de suas recentes experiências: na imagem 
especular que reproduz os movimentos, a criança se reconhece, 
~n,u~to, na mesma fase de desenvolvimento, percebe seu gêmeo 
1dentlco, colocado em frente dele como se fora sua imagem como 
um "outro" que tenta pegar. E Lacan, por sua vez cita expe;iências 
que atestam o papel formativo no próprio organismo da imagem 
similar, "desde que animada de movimentos suficientemente 
p.róximos dos de sua espécie" basta para fazer passar certo gafa
nhoto de sua forma solitária à forma gregária (J. Lacan 1966 
[1949]:92, grifos nossos). 

A gemeleidade poderia talvez ser encarada em vista disto 
de modo mais amplo, podendo consistir em identidade de forma oi; 
(e este "ou" não é exclusivo) em simultaneidade e similaridade de. 
ação. O companheirismo poderia então ser concebido como permi
tindo a identificação no sentido que Lacan confere ao termo ou 
seja, "a transformação produzida no sujeito quando ele assume uma 
imagem" (J. Lacan 1966 [1949):90). 

Reconhece!-se portanto no semelhante, distinguir-se do oposto, 
cremos que se1a~ essas as funções lógicas da gemeleidade _ 
placenta e da amizade formal - relações prazenteiras. 

A amizade f?rm~l (pensada sempre como o conjunto amigo 
formal - parceiro JOCOSO) corresponderia ainda em termos 
lógicos, à noção psicológica de "sombra", um do~ aspectos da 
personalidade inconsciente que, para Jung, contém ao mesmo 
tempo. o que é rejeitado do consciente e possibilidades criadoras 
que vimos ser~m características do "trickster", do bufão (C. G . 
Jung, Ch. Kerenyi, P. Radio 1958 e C. G. Jung 1952). 

Esta mesma ligação está presente, por exemplo, entre os 
Y or~ba, onde Exu, o "trickster", Hermes africano, abridor de 
~ammh?s, vem a ser ao mesmo tempo o princípio da vida individual. 
'Repetmdo mais uma vez as palavras de Ifá, 'se alguém não tiver 

seu Exu no corpo, não poderia existir, não saberia que está vivo; 
portanto todo o mundo deve ter seu Exu individual'. Ele não 
saberia que está vivo: em outros termos, ele não s& reconheceria 
como um ser ~~m. su~ próp~ia vida, ele continuaria a pertencer à 
massa de matena n1d1ferenc1ada. Exu é uma parte inseparável de 
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qualquer ser ou matéria diferenciada. Ele é o princípio da vida 
individualizada" ( J. Elbein dos Santos e Deoscóredes ~- dos 
Santos 1973 :56, os grifos são do artigo original). E mais: este 
Exu individualizante, como todos os elementos da pessoa, tem seu 
duplo no Orun, mundo sobrenatural. Ora, onde se situa este duplo 
do Exu individual senão justamente na placenta? "A pJacenta 
transmite o princípio da vida individual. ~ o duplo da pessoa que 
se desenvolve juntamente com o feto e que, separado do corpo da 
mãe representa Exu, o Exu do Orun, a contrapartida do novo Exu 
indi~idual encarnado no recém-nascido" (J. Elbein dos Santos e 
D. M. dos Santos 1973:59). 

Retomemos o fio da meada e perguntemo-nos se a discussão 
acima traz alguma luz sobre os fatos krahó descritos: porque se 
pede ao amigo formal e à sua parente!~ que sofram o m.es!°o da~o 
físico da vítima original, picada de manmbondo, de form1gao, senao 
porque infligir o dano ao antônimo é dobrar, reiterar a negação e 
recobrar assim a integridade inicial. Por outro lado, por que o 
amigo formal está presente ein princípio em ritos de passagem? 
Por que eJe se interpõe entre os iniciandos e seus atacantes, mem· 
bros da aldeia aliado nessa batalha aos "estrangeiros" de outras ' ~ -aldeias? Se o amigo formal é o outro, a sombra, a antitese, entao 
sua presença atesta a dissol~ção da personali~~e, a volta ao caos 
indiferenciado que caractenza os estados hm1nares (V. Turner 
1969). Ao mesmo tempo, o confronto tese-antítese, homem
-sombra, nome-antônimo, conduz à síntese que ~ o novo status 
adquirido através do rito. 

Assim também Exu, novamente ele, não é só o "princípio da 
vida individualizada, ele é ao mesmo tempo o princípio de restau
ração" (J. E. dos Santos e D. M. dos Santos 1~73:57)._ ''~estaura
ção" parece ser um termo particularmente fehz, subst1tu1ndo-se a 
"purificação". Pois, como G. Dieterlen apontou desde 19~7 entre 
os Dogon - mas a extensão da noção deve ser bem mais ampla 
_ "estar impuro" é o mesmo que "estar incompleto" . . Purif~car é 
pois um modo de completar a pessoa, de restaurar sua .znteg:idade. 
A função de restauração, de purificação dos parceuos Jocosos 
parece ser comum na Africa, onde Goody ( 1 ?62) por e~,emp~o, a 
assinalou entre os Lo Dagaa do Gana setentnonal; mas Jª GnauJe 
também havia chamado a atenção para esse aspecto da relaçã~ 
prazenteira. Pode-se ainda supor representações análogas fora da 
África: Thomson, em 1935., diz das penínsulas do cabo York, que 
"do mesmo modo que a observância dos tabus que regula~ o 
comportamento em relação à mãe da esposa e ce~tas . relaçoes, 
mantên1 uma relação de euforia, a relação prazentetra induz um 
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estado de bem-estar ritual; nas palavras dos próprios nativos, 
faz a todos felizes" (D. F. Thomson 1935 :475). 

Mas é certamente entre os Dogon que a instituição foi melhor 
estudada. Dogon e Bozo são parceiros de uma aliança prazenteira 
mangou, e esta, no mito, é instaurada pela implantação, graças à 
palavra, de uma parte da pessoa bozo na pessoa dogon e recipro
camente. Em artigo publicado em 1971, A. Adler e M. Cartry 
chegam a conclusões extremamente interessantes que tentaremos . . 
resuml! aqui. 

A doutrina dogon afirma como vimos que os parceiros jocosos 
são complementares: cada um possui aquela parcela de que o outro 
é carente. Mas, se se unissem~ numa álgebra rigorosa, alcançar-se-ia 
não uma porém duas totalidades indiscerníveis, ou seja a totalidade 
da gemeleidade, que é ao mesmo tempo uma indiferenciação. Ora 
purificar, ou seja completar, restabelecer a integridade, é obra de 
diferenciação, de individuação, opondo-se assim à gemeleidade 
completa mas onde o indivíduo é perdido. Por isso o poder purifi
cador supõe uma "boa distância" que a proibição do casamento 
se encarrega de manter. Eis porque a Raposa, "trickster" do 
panteão dogon, primeiro ser a fugir ao casamento com sua gêmea 
"pode ser considerado como o primeiro agente de individuação: 
sem ele os homens teriam talvez sido completos, saciados e imortais, 
mas como seres anônimos, eternamente soldados a suas gêmeas" 
(A. Adler e M. Cartry 1971 :43). 

A partir destas idéias de Adler e Cartry, podemos entender 
uma lógica formal na qual o homem é afirmado como uma propo
sição duplamente negada. Já que dogon e bozo contêm cada um 
o que falta ao outro, quando um mangou injuria seu parceiro, conta 
Ogotommêli, é como se se injuriasse a si mesmo. "A injúria 
endereça-se à força de si mesmo (nyama) que está no outro .. . 
~ ·como se se proclamasse um lema às avessas. Injuriar o mangou, 
p~oclamar o lema de um homem, é a mesma coisa" (M. Griaule 
1948:253, grifos nossos). O inverso de um homem proclama o 
inverso de seu lema: a negação da sua negação restaura a 
integridade. 

Tentamos aqui lançar as bases do que será talvez um dia 
um estudo mais aprofundado da amizade formal e da gemeleidade, 
que se enquadra por sua vez numa teoria das amizades que, desde 
Radcliffe-Brown não parece ter progredido, que ainda está por 
fazer. 

Procuramos mostrar como a amizade formal e o companhei
rismo podem ser concebidos como modos de se edificar, de se 
determinar a pessoa, a primeira pela oposição, o último pela 
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semelhança: uma seria um "eu-outro", o o~tro seria _u1n " outro 
eu". Pois a individuação, e entendemos por a1 a assunçao de valor 
~ignificativo por um indivíduo, elemento de um sistema, passa 
justamente e depende de suas relações com outros elementos, de 
sua inserção no sistema global. Dentre essas relações, duas poden1 
e costumam ser privilegiadas, a de oposição por u~ Ia?o, 3: d e 
semelhança por outro. Talvez por isso encontremos tao d1fund1d~: 
os temas da homologia e do contraste, pensados de modo parti
cularmente obsessivo na Africa respectivamente sob a forma da 
gemeleidade e da relação prazenteira. O indivídu~ se instaura por 
assim dizer à intersecção de ambas, pelo duplo Jogo de espelhos 
que lhe devolve sua imagem ª.? mesmo t~mpo que o refl~te, inverso 
de seu inverso, em especulaçao que o circunscreve e afirma. 

Pensarmos nestes termos é liberarmos as instituições de 
amizade formal, companheirismo, relações prazent~iras, ~te. de 
qualquer determinação prévia, seja ela social, ps1colog1ca ou 
biológica; não é porém negar a influência destes fatores. ~a 
elaboração secundária de tais instituições, nas formas que 1rao 
assumir em cada grupo social particular. Estamos evidentemente 
seguindo o espírito de Lévi-Strauss, e, antes dele, de Morga~, 
vendo nas instituições sistemas de sinais, cada um dos qua1 
arbitrário em relação ao que pretende significar, determinado 
pela totalidade do sistema. 

O detalhe que nos induziu a esmiuçarn1os a amizade formal 
foi o dos presentes oferecidos ao amigo formal do morto no. ritual 
de fim de luto. Este é, como se sabe desd_e Hertz, um nto de 
passagem em que se integra ao mesmo tempo o morto em sua 
nova morada e se reintegram os enlutados na sociedade dos vivos. 
A presença dos amigos formais aqui não difere em espécie de sua 
presença em outros ritos de passagem: <:> detalhe que nes serviu de 
ponto de partida revela-se ser então de pouca importância, e uma 
digressão tão longa sobre o tema da amizade formal poderia 
parecer ociosa em um trabalho consagrado à morte, não fora esta 
um pretexto, uma estratégia para tentar apreender a noção de 
pessoa. O que tentamos, em última análise, fazer aqui, foi usar 
outra abordagem para esclarecer um aspecto do mesmo problema. 
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CAPÍTULO VI 

O Enterro Secundário 

J ntroduç(fo 

O enterro secundário que foi outrora generalizado entre os. 
Tin1bira ( 1) parece ter sido 1mantido entre os Krah6 até pelo 
n1enos 1926, pois o pastor ~atista Zacarias Campelo que, nessa 
época, iniciou sua missão, ainda o menciona, ~Z. C~pelo 1957: 
55), e ele está presente além disso na memoria dos mformantes. 

Consistia esse enterro na exumação do cadáver, seguida da 
limpeza e lavagem dos ossos que, pintados de urucu, eram 
embrulhados em uma esteira nova e inumados em um buraco 
fundo. 

Não parece que todos tenham tido . acesso às segu~das 
exéquias: um informante asseverou que as crianças eram exclu1das 
"por terem os ossos moles que acabam logo". Entre os Canela, o 
costume parece ter sido mantido por mais tempo em favor dos 
han1rén que correspondem aos privilegiados sepultados no pátio 
(C. Nin1uendaju 1946:98 e 135) o que indicaria que a realização 
do enterro secundário dependia de certo status mínimo. Provavel~ 
mente prevaleciam as mesmas ponderações que hoje deter1ninan1 
a realização da festa de fim de luto. 

A movimentação ritual gerada por uma morte é proporcional 
à importância social do defunto. Pois, como assinalou Hertz 
( 1970 [1928]:70) ''a morte não se limita a pôr fim à existência 
corporal, ela destrói ao mesmo tempo o ser social enxertado sobre 
a individualidade física, ao qual a consciência coletiva atribuía 
unia maior ou menor dignidade". Eis porque as exéquias de uma 
criança praticamente não saem do âmbito familiar, embora a 

( 1 ) Não, aparentemente, entre todos os Jê; presente entre os Xikrin 
( L. Viual 1972b: 200-201) restrito a uma categoria de idade entre os Goro
tire (T. Turner 1966:479), parece estar ausente entre os Xavante ( May
bury-Lewis 1967 :282) e entre os Suyá ( informação pessoal de A. Seege.,r 
- junho de 1973). 

95 



emoção gerada possa ser muito mais forte do que por ocasião da 
morte de um velho (cf. Zacarias Campelo 1957:54). 

A importância relativa das exéquias é portanto um indicador 
fiel da hierarquia pública do Krahó, e manifestava-se principal
mente na prática do enterro secundário quando este ainda vigorava. 
Evidenciavam-se então três grupos: os que não tinham direito ao 
enterro secundário, aparentemente as crianças e as mulheres 
comuns; os que a ele tinham direito mas eram inumados nas casas, 
provavelmente os homens comuns; enfim, os que al~m de gozarem 
do enterro secundário, tinham seus ossos inumados no pátio da 
aldeia. Estes incluíam os chefes honorários representantes de 
outras tribos, os wi"ti', moças associadas aos homens e aos meninos 
e meninos assoeiados às mulheres (2), as moças associadas aos 
rituais de iniciação - ketuaye-gahãi, krokrok-gahãi etc. - o chefe 
da aldeia e sua mulher, o padré, chefe dos rituais, e sua mulher, 
e ainda outros personagens de destaque, onde alguns informantes 
incluem todos os prefeitos (o que, se levado ao pé da letra, prati
camente esgotaria a população masculina adulta da aldeia) e os 
krãrigaté, chefes de turmas de iniciandos. 

Os hamrén são personagens representativos de grupos mais 
amplos: grupo das mulheres, das ~o.ças, dos homens, dos meni_nos 
(os wzt"i masculinos, as wUi femm1nas), grupo dos estrangeuos 
(chefe honorário), metades de idade e de estação (prefeitos), 
grupo de iniciandos (pempkahok-gahãi, ketuaye-gahãi., e krãrigaté), 
grupo da aldeia, sob seu aspecto político (pahi, o chefe da alde!a 
e mulher) e cerimonial (padré e mulher). 

Suas funções são de dois tipos: de liderança ( krãrigaté, pahi, 
padré e prefeitos) ou de representação simbólica e abreviada, e 
neste caso são sempre exteri0res .ao grupo que representam. Assin1 
os w"iti dos homens e meninos são moças, os witi' das mulheres são 
meninos, o chefe honorário é exterior à tribo que representa. 

Segundo um processo que parece recorrente - pois isso se 
depreende do estudo da amizade formal - a representação de 
um grupo cabe freqüentemente a alguém que lhe é, de fato, alheio. 
Do mesmo modo que o amigo formal corresponderia à definição 

( 2) Contradizendo informações dadas a Melatti ( 1970: 223) que men
cionam apenas um witi das mulheres, três informantes afirmaram a exis
tência de dois win para elas: um corresponderia às mekprere e mekpre, 
isto é às mulheres sem filhos e outro às mulheres maduras. 

No entanto, qualquer que seja o número real (provavelmente sujeito 
a variações e manipulações) a witi por excelência, dada sua importância 
ritual, é a witi associada ao grupo dos homens. 
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externa da pessoa, witi', moças associadas, chefes honorários, 
corresponderiam à definição externa de um grupo. 

Metafóricas neste caso, metonímicas quando se trata dos 
líderes, estas personagens representam condensadamente o con
junto da sociedade krahó ( cf. M. C. da Cunha 1973). Nada mais. 
apropriado, portanto, do que seu enterro no pátio, espaço da vida. 
pública, dos homens, da sociedade dos vivos, em contraste com ai 

periferia, casas e exterior da aldeia, associada às mulheres, à vid~ 
doméstica e aos mortos. Na realidade, era a si mesma, a seus; 
grupos políticos e cerimoniais que a aldeia inscrevia no solo com 
as ossadas de seus representantes. 

Quanto aos outros, seriam seus ossos provavelmente inumados 
na casa materna, como já supõe J. C. Melatti (1970:48). Entravan1 
na determinação do espaço a ser consagrado ao morto dois tipos 
de considerações. Por um lado, enquanto morto, ele era afetado 
ao exterior da aldeia (vide capitulo Il) e, sendo este sinônimo do 
oeste, os cemitérios, ao serem introduzidos, foram naturalmente 
localizados a oeste (3). Por outro lado, a personalidade social do 
morto age em sentido inverso: quanto maior o status, mais perto 
do pátio será seu lugar. O enterro secundário retém do morto o 
que nele não é perecível: menos "morta" e mais social. podia 
portanto a ossada ser aproximada da aldeia e inumada, segundo 
seu status, na casa materna ou no pátio. Confirmando esta aproxi
mação espacial dos ossos, um informante declarou que a segunda 
inumação se dava a oeste (o que é provavelmente inexato, mas 
vimos a razão disto) mas "mais perto da aldeia" do que a primeira 
inumação. 

Embora portanto, a assignação do espaço fúnebre resultasse 
da combinação de uma força centrífuga com uma centrípeta, ou 
seja do caráter "exterior'' do morto enquanto organismo, e do 
caráter "interior" de sua personalidade social, o prim~iro fator 
perdia sua intensidade ao se tratar não mais de carne mas dos 
ossos, levando o enterro secundário a aproximar da aldeia o 
cadáver Krahó. Esta "socialização" do cadáver com o desnuda
mento dos ossos ficará mais clara quando analisarmos, mais 
adiante, a posição semântica do sangue e sua conexão com a idéia 
de uma força vital pessoal, contrastando-a com a natureza "social'' 
atribuída aos ossos. 

( 3) A sinonímia do exterior e do oeste fica expressa por exemplo nas 
alternativas ramkokamekra e krahó para o enterro no pátio. C. Nimuendaju 
( 1946: 98) menciona que os hamrén eram primariamente enterrados na 
frente da casa, do lado interno do caminho circular, enquanto Melatti 
( 1970:48) fala de um enterro no lado oeste da praça. 
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As informações quanto aos executantes das tarefas ligadas às 
segundas exéquias s~? incertas. e impossíveis de testar c_omo.-o 
fizemos para os papeis funerários. No entanto, as flutuaçoes sao 
paralelas às que registramos para estes e podemos supor que 
obedeceram a princípios semelhantes. Apoiando esta hipótese, 
temos as informações de Nimuendaju (1939) sobre os Apinayé 
em que as funções de lavadores de ossos eram desempenhadas por 
ciqueles que haviam s~do os ~oveiros,. ~ssim a confecçã?. ~da esteira 
e possivelmente a tmtura 1ncumb1nam aos consangu~eos ( ~f. 
Melatti 1970:208) enquanto a lavagem dos ossos e sua mumaçao 
deveriam ser feitos por gente "de fora", os maridos de consangüí
neas sendo habitualmente designados para essas tarefas. 

Quanto ao momento apropriado para as exéquias definitivas 
ele se prendia teoricamente ao estado de decomposição do cadáver. 
Defrontamo-nos aí com uma representação que está longe de ser 
inédita e que já Hertz ( 1970 [1928] : 78 et passim) evidenciou, a 
saber que o estado de putrefação do corpo serve de suporte material 
para as crenças ligadas à condição da alma ( 4). Mais precisamente, 
parece-nos que o Krah6 define o momento do enterro secundário 
ao mesmo tempo de um modo positivo e de um modo negativo: 
tanto quanto o acesso aos ossos enfim desnudados é o desapareci
nient o total do sangue que marcam as exéquias definitivas. 

A razão deste último critério - a eliminação do sangue -
prende-se, a nosso ver, à existência de uma noção de "força vital", 
que tentaremos evidenciar. Esta tem justamente como suporte 
orgânico o sangue e, como este, sobrevive por certo tempo à 
morte biológica. Mas para estearmos esta asserção, teremos de nos 
deter longamente sobre a posição semântica do sangue entre os 
Krahó. 

Antes disso, porém, algumas observações: a eliminação do 
sangue parece ter sido a condição necessária do enterro secundário, 
n1as ela certamente não erª suficiente já que este não parece ter 
gozado de uma data fixa . Zacarias Campelo (1957:58), o pastor 

( 4) "A destruição gradual do antigo corpo terrestre, que prolonga 
e consuma o atentado inicial, expressa concretamente o estado de co.n
f usão ( "trouble") em que se encontra a comunidade enquanto a exclusão 
do cadáver não estiver terminada... a matéria sobre a qual se eiçercerá de
pois da n1orte a atividade coletiva e que há de servir de objeto para os 
ritos, é naturalm.ente o pr6prio corpo do defunto ... Assim os fenômenos 
físicos que constituem ou que seguem a morte, embora não determinem 
por si mesmos as representações e as emoções coletivas, contribuem no 
entanto para lhes dar a forma definida que elas apresentam; eles lhes for
necem de certo modo um suporte material" (R. Hertz 1970 (1928] :78 ). 
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batista, fala em um período de um mês, mas um informante 
menciona 5 a 7 meses; Nimuendaju afirma que entre os Canela o 
lapso de tempo era de três a cinco anos depois do primeiro enterro 
(C. Nimuendaju 1946:135) e de um ano entre os Apinayé. Um 
i nf armante de Melatti ( 1970: 205) assegurou que acabava o 
luto (5) quando -se abria a sepultura para retirar os ossos e se 
realizava o enterro secundário, o que nos foi confirmado pelo chef ~ 
da aldeia de Pedra Furada, que situou a festa de fim de luto no 
momento da exumação. Neste caso, as flutuações no intervalo das 
duas inumações teriam provavelmente as mesmas motivações que 
condicionam a duração do luto. Mas isto não altera a concepção 
básica, a saber que os ossos já deviam teoricamente estar despo
jados de toda a carne e todo o sangue. 

Na realidade considerações de outra ordem intervêm, não 
desprezando a condição do cadáver, mas alterando-a. a o caso 
por exemplo dos mortos tombados ao longe ou em campo de 
batalha; avisados, os parentes tratavam sem mais delongas de 
reaver o cadáver. Para tanta acelerava-se o processo de decompo
sição, acabava-se de limpar os ossos trazendo-os dentro de um 
cesto para a aldeia onde seriam devidamente tingidos de urucu, 
envoltos em esteira nova trançada por um consangüíneo e nova
mente inumados. 

As manipulações que se inflingem ao campo ideológico 
não o negam portanto, antes o reconhecem (para melhor o iludir) 
atuando através dele. Insistimos neste ponto por ter sido o foco da 
crítica que D. Miles (1965) endereçou à teoria do enterro 
secundário de Hertz ( 6). Miles introduz na discussão fatores 
econômicos que repercutiriam diretamente na realização do Tiwah, 
o enterro secundário dos Dayak que Hertz analisou detalhadamente. 

Mi1es critica este último "que considera o choque na 
consciência coletiva como a variável primária e fatores (7) 
sócio-econômicos como variáveis dependentes" (D. Miles 1965: 
169) . Parece-nos que Miles força as posições de Hertz, nem sempre 

( 5) Este informante parece dizer que seria o luto do cônjuge que 
finalizaria então, o que, pelo que expusemos acima, nos parece altamente 
bnprovável. 

( 6) Não que consideremos que o método de inferência de Hertz seja 
váHdo mas porque nos parece que ele intuiu processos básicos relativos 
às representações mentais que concernem a morte, e em particular seu 
caráter de rito de pa. ssagem (o termo não estava ainda consagrado, assim 
ele falou em "iniciação"). 

( 7) As outras acusações de Miles p. 169 parecem-nos desprovidas de 
fundamento. Bastaria confrontá-las a Hertz 1970 ( 1928) : p. 22, p . 29, 
p. 78. 
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claras, para melhor contestá-las. Na realidade, as conclusões a que 
Miles chega, que as variações na forma do enterro secundário são 
atribuíveis a fatores econômicos "e que o atraso na realização dos 
ritos não é simplesmente função do impacto na 'consciência 
coletiva' causado pela morte, mas é afetada diretamente por esses 
fatores" (D. Miles 1965: 174 ), não vão além do simples reconhe
cimento das manipulações que já Hertz assinalava (R. Hertz 1970 
[1928]:5) embora lhes negasse a primazia: afinal sobre quê agiriam 
os fatores econômicos que ele aponta - necessidade de acumular 
a considerável riqueza a ser diSpendida no enterro secundário -
se não houvesse representações preexistentes? 

Os fatores sóció-econômicos que Miies aponta não explicam 
senão as variações sem invalidar as representações mentais que 
sustentam o enterro secundário. 

Não obstante os fatores de outra ordem, as inferências de 
Hertz são aplicáveis à ideologia krahó: a morte é um processo que 
se consuma não instantaneamente mas durante tempo mais ou 
menos longo, teoricamente ligado ao estado de decomposição do 
cadáver e mais particularmente ao desaparecimento do sangue. É 
para o karõ do morto ( 8) e para os parentes sobreviventes um rito 
de passagem, ao cabo do qual o primeir0 é definitivamente fixado 
entre os mortos enquanto estes últimos reintegram a comunidade 
dos vivos. 

O descaso em que caiu o enterro secundário não alterou, 
parece-nos, estas concepções, que estão subjaeentes ao ritual de 
fim de luto. 

Mas voltemos agora ao nosso argumento e tratemos de 
justificar o papel que atribuímos ao sangue, ou antes à sua ausência, 
na determinação teórica do enterro secundário. 

Sangue e transgressões de fronteiras 

Na carne, há água e há sangue. A água sai sob forma de suor 
(inakô). E esta água que aflora quando se salga, por exemplo, a 

( 8) Um dado curioso Kayap6-Gorotire menciona que o enterro se
cundário seria reservado às crianças ainda não iniciadas ( T. Turner 1966: 
479). Haveria provavelmente muito mais a dizer quanto às relações da 
iniciação e do acesso ao mundo dos mortos. Lembremos que Nimuendaju 
( 1946:235) atribui ao Ketuaye Cane]a o objetiv(i) de estabelecer contato dos 
iniciandos com os espíritos. 

100 

carne de vaca. Ao contrário da água, o sangue (kaprô) não sai~ 
ou pelo menos não deve sair. Serve para sustentar o corpo: se 
houver falta de sangue, o corpo fica "todo encolhido". 

Não parece existir consenso sobre a procedência do sangue 
da criança. Três informantes afirmam que todo o sangue vem do 
pai (ou dos diversos pais biológicos, já que os Krahó acreditam 
numa concepção progressiva), cujo sêmen (keriakwa; ker = 
"tapioca, parte visguenta da comida"; mandioca e milho têm ker) 
vai para a placenta, a qual por sua vez alimenta o feto. O papel 
da mãe se reduz a fornecer o local apropriado, que deve ser fresco 
("mãe é como geladeira; guarda as coisas lá, fica tudo fresquinho"). 
Já outro informante diz que quase todo o sangue vem da mãe, e 
um pouco vem do pai. Os informantes de Melatti (1970: 135) 
também parecem inseguros. Quanto ao aumento de sangue, seria 
devido primeiro ao leite materno e depois à carne que, inchando, o 
produziria. 

Sangue e movimento estão ligados: quando se está parado, 
o sangue está secando. Quando se caminha ou se corre, os músculos 
trabalham e o sangue vai se espalhando. 

O sangue é sempre perigoso, mas certos sangues parecem ser 
mais temíveis, ou por serem mais virulentos. ou por penetrarem 
mais facilmente: as precauções que com eles se tomam aumentam 
com sua capacidade de penetração no organismo do homem. 

Para entendermos essas precauções, temos de considerar que 
são vários, para o Krahó, os modos de se cruzar as fronteiras de 
um ser: destes, uns são de incorporação, como a ingestão (de 
carne, de vegetais), os banhos - e nisto é baseada a magia para 
a caça e o plantio (9) -, o feitiço, picadas ou mordidas de 
animais ( 1 O) ; a audição, a olfação (e em particular através da 

( 9) A magia propiciadora da caça é reveladora do modo de aqui
sição ou de expulsão de qua1idades. Essencialmente consiste em: l.º ) lim
par o corpo por meio de fqmigações e através do suor ou de vômitos 
( Melatti 1970:69); 2.0 ) beber ou banhar-se em infusões de folhas ou casca 
ou ainda raízes de plant.as de que se alimenta ou especificamente caracte
rísticas do habitat do animal que se deseja abater (o cano da espingarda 
pode ser submetido ao mesmo tratamento); usar folhas ou fibras dessas 
mesmas plantas cotno pulseiras ou colares; ainda, s6 comer animais cujos 
hábitos - noturnos ou diurnos - coincidam com o da presa a caçar (Melatti 
1970:68-73). 

( 10) A pie.ada do animal (formigão, pephe, e cobra, kangã) nu~a 
versão que recolhemos do mito de Turkrên, acarreta a introdução do pró
prio animal (ou seja o feiticeiro que nele se transformou) no corpo da 
vítima: " ( Turkrên) virou kangã e mordeu a mulher e o amante. A mulher 
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fun1aça) ; enfim a cópula. Est~ última age nos dois sentidos, ~is 
cada um dos parceiros cede e incorpora ao mesmo tempo propne
dades do outro ( 11). 

No sentido inverso, o vômito, a emissão de voz e as secreções 
cm geral (cuspe, lágrimas, suor, pus) dilapidam as propriedades 
individuais, e, como vimos, o mesmo se pode dizer da cópula. 

Deve-se notar que essas transgressões podem se efetuar através 
de qualquer membro do que já se chamou a "unidade biológica" 
de um homem (Melatti 1968:350), isto é, qualquer membro de 
sua família elementar, indo atacar de preferência, mas não exclusi
va1nente, o ser mais frágil dessa unidade: a criança, cuja pele é 
fina e parco o sangue, ou o doente momentaneamente enfraque
cido ( 12). Assim, o sangue ele uma cobra morta pelo pai poderia 
entrar no corpo do filho (vide por exemplo Melatti 1970: 131; 
outro exemplo p. 132), assim como também o sangue chupado e 
cuspido por um médico-feiticeiro na cura de seu paciente (H. 
Schultz 1949: 5-6). Reciprocamente, em caso de doença ou picada 
de cobra, infrações dos filhos, siblings ou pais afetam o estado da 
vítima. 

Para voltarmos ao sangue, há vários modos de se ser invadido 
por ele: comendo-o, matando cruentamente, derramando-o e enfim 
tocando-o. A capacidade de transgressão de fronteiras de cada um 
destes atos é decrescente e o primeiro, comer, é certamente o mais 
eficaz. 

Em conseqüência, não se pode ingerir sangue de carne 
alguma - "porque nós já temos sangue", diz o informante, à guisa 
de explicação. Vemos aí explicitado o princípio subjacente a todas 

chorou e · já estava mole, prestes a morrer. A inãe de Turkrê.n pediu para 
«urar a mulher. Ele tirou a cobra da cabeça dela, a cobra ia se enrolando 
na mão dele e se metendo dentro dele. Fez a mesma coisa com o irmão 
(o amante} porque a mãe pediu". 

( 11 } Melatti ( 1970:71) cita o exemplo de wn caçador de veados 
<1ue, enquanto dura seu "tratamento" para apresar veados, deve evitar 
relações sexuais. Se, no entanto, as tiver sem que isso afete suas ca
çadas poderá continuar, recomendando, no entanto à mulher que não ceda 
n outro homem a fim de que ele próprio não perca sua habilidade de ca
çador. Isto mostra claramente que o ato sexual pode acarretar modificações 
ün1 ambos os parceiros (vide tb. Melatti 1970:211). São tão numerosos 
os paralelos afiicanos que seria fastidioso enumerá-los. 

( 12} O caçador, continuamente sujeito à conjunção resultante da ma
tança, terá um cuidado especial com suas fronteiras. Por isso, seu resguardo 
por um filho deverá durar mais do que o da mãe da criança; por isso 
também lhe é negado tomar a criança no colo. O contato das peles, e mais 
ainda o contato com a urina da criança destrói suas qualidades venat6rias. 
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ti ' precauções relativas ao sangue, a saber que sangues diferentey 
não devem ser misturados. 

Pode-se comer a "água da carne" mas nunca o sangue. Um 
peixe mal assado retém sangue que provoca inchaço em quem o 
con1a. O sangue do homem assassinado penetra no corpo do seu 
n1a tador, que fica amarelo e pode morrer. O sangue menstrual e o 
. angue placentário penetram no corpo pelo simples contato e 
causam, segundo um informante, dor de cabeça e febre. Schultz 
( 1949 :7) relata o caso de uma criança atingida pelo sangue de 
u1n aborto subseqüente de sua mãe. Este acidente foi diagnosticado 
con10 causa rnortis da criança. Segundo as palavras do informante: 
use tivesse só comido terra, poderia ter sido curaaa. Mas depois. 
que tem o sangue de sua mãe dentro de si, nenhum remédio tem 
nu1is efeito. A criança tem que morrer mesmo". 

Para se precaver contra os perigos de penetração do sangue, 
é costume enterrar-se a placenta (ikhuoti) em um buraco fora da 
ca~a, forrado com folhas e pedras duras e devidamente recoberto; 
a mãe deverá urinar nesse mesmo lugar até que cesse o sangue por 
completo. Ninguém se atreverá a pisar em tal lugar, por medo da 
penetração do sangue em seu corpo ( 13). 

PERIGO comer 

:::..~·" -------------- -- ----------L ...... 
sem / : sa111ue 
criansa 1 
pequena 1 1 

Mm / , 1 
/ 1 1 

enfermo / 1 1 1 

/ 1 1 1 

1 /. 1 1 i 

l //l : 1 1 

limite 
por unidade 
biológica 
compreen
dendo 

- - - - r - _,, - - - - - -
1 ; 

/; 
• 

criança outra veado 
pequena ca~a prd 
ou puso.a pica 
d04!n te l'tc. 

homem arara onç1 cobri sangue 
cachorro menstrual 
maracaj.i ou placen

tário 

ORIGEM 
DO 
SA~CU~ 

( 13) O cuspe pareceria ser o antídoto mais usado para combater o 
angue. ! com cuspe que o curador iri retirar do corpo do paciente o 
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Para não alongarmos indevidamente a enumeração, dispusemos 
alguns dados em um gráfico. Nele vemos que a periculosidade do 
sangue varia ao mesmo tempo com a sua origem, o modo de 
entrada na unidade biológica (conta to, derrame, morte, ingestão) 
e com a resistência dessa mesma unidade. 

Deve-se observar que o que está em jogo não é só a não 
mistura de sangues, mas também a manutenção de um sangue 
considerado bom e a exclusão do mau. Assim deve-se expelir o 
sangue ruim que se possa porventura conter: para febre que não 
passa, o Krahó pode se valer de sangrias aplicadas por consangüí
neos, nos braços, nas pernas, nas coxas, no peito, nas costas e até 
no rosto. Criança não pode pisar em cima deste sangue: é este 
sangue "ruim" também que ó cutador retira do corpo do paciente,. 
chupando e cuspindo-o em seguida em lugar seguro (é geralmente 
queimado ou cuidadosamente enterrado). 

Além disso os sangues menstrual e placentário são especial
mente nocivos, enquanto o sangue de um corte acidental não tem 
tão forte periculosidade; no entanto não convém chupar sangue 
de ferida própria e muito menos alheia, pois o sangue que saiu 
não deve mais entrar. 

Resguardo, fronteiras e força vital 

Para podermos prosseguir, teremos de nos deter sobre a 
prática do "resguardo" (iakri = fazer resguardo) e sua ligação 
com o sangue. 

O termo, com qualificativos diversos, designa uma série de 
restrições, alimentares, sexuais e cerimop~ais observadas por uma 
ou mais pessoas durante tempo que varia com a ocasião. 

Ora, as ocasiões são: assassinato, defloramento, parto (bem 
ou mal sucedido) , aborto, menstruação, perfuração da orelha, 
corte do cordão umbilical, contato com sangue de cachorro, de 
cobra, de onça, doença grave ou picada de cobra (etc.), e antiga
mente a lavagem dos ossos para o enterro secundário; possivelmente 
plantio de certas espécies, em particular o amendoim (14). Tere
mos de separar para a análise o resguardo do plantio que, por ora,. 
poderia ser considerado como extensão do outro tipo de resguardo. 

sangue exterior que o penetrou (H. Schultz 1949:6). Também é usado o 
cuspe, constantemente, para estancar o sangue da perfuração da orelha. 

( 14) Dizemos possivelmente porque ignoramos se o termo geral para 
resguardo é aplicável neste caso. 
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Isto se justifica parcialmente por ser o conteúdo das proibições 
ligadas ao plantio diverso do do resguardo "comum". 

Pondo de parte este caso, a nossa primeira proposição é que o 
resguardo seja ligado especificamente ao sangue. 

Isto resulta, além dos casos evidentes da menstruação e da 
defloração, de várias observações: 

19) em todos os casos envolvendo perda de sangue, o 
resguardo dura até que esta cesse; 

29) não só devem observar resguardo os pais de um recém
-nascido mas ainda, se uma criança nasce morta ou se a mãe 
aborta, espera-se que tanto ela quanto o pai observem resguardo 
até que cesse o sangue; 

39) o resguardo de um matador (panyêgatê) pode ser consi
deravelmente diminuído se, ao invés de enterrar o morto, ele o 
queimar, eliminando assim o sangue, que é a substância perigosa 
por excelência ( 15). Esta é a razão, explicitamente formulada, de 
se queimar o corpo do feiticeiro executado pela tribo ( 16) ; 

49) o feiticeiro que matou através de seu feitiço incruento não 
fará resguardo pela sua vítima; 

59) enfim, um informante afirmou-nos textualmente "o res
guardo é feito por causa do sangue". 

Podemos concluir que sangue perigoso derramado exige 
resguardo, mas, por causa dos casos de doença, a recíproca não 
parece ser verdadeira, isto é, nem todo resguardo supõe derrame 
de sangue. 

Observemos que por ocasião do defloramento e das regras, 
os parceiros sexuais fazem resguardo; quando da perfuração da 

( 15) Os Xiktin parecem comp~rtilhar a mesma representação: os 
guerreiros, regressando de uma expedição, postavam-se sobre pedras, no 
centro da aldeia e ao sol, para "secar o sangue do índio k1'ben" ou "des
fazer-se do sangue dele" ( L. Vidal 1972b: 177). Isto confirma também a 
refutação feita por Francisco de Paula Ribeiro em 1841, da antropofagia 
dos Sakamekrã, tribo timbira oriental que se fundiu com os Ramkokamekra 
no início deste século. A antropofagia que lhes era imputada decorria âe 
se ter achado o cadáver do comandante Eugênio Antônio desenterrado, 
"espargidos seus ossos, e tostados como que tivessem sido assadas as carnes 
que os haviam coberto, e até com sinais de haverem sido roídos {p. 300)". 
Objeta com clarividência Francisco de Paula Ribeiro que não era essa 
"impreterível prova da eretendida antropophagia; porque ainda que com 
efféíto fosse por estes Indios desenterrado o cadáver, como é factível, para 
o queimarem também é mais factível que seus cães lhe roessem os ossos, 
do quo eles Indios lhe comessem a carne . .. " 

( 16) Outra razão que indicamos alhures ( M. C. da Cunha 1973) 
é provavelmente a de impedir reencarnações. 
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orelha paciente e operador; quando do parto ou aborto, pa~~ 
bioló!!Ícos e mãe, mas não os irmãos ( 17); quando de um hom~
cídio ºsó 0 assassino por razões óbvias. Disto podemos deduztr 
que todos aqueles envolvidos diretamente no derrame de sangue 
e somente eles devem observar resguardo. 

Devemos entender que este envolvimento supõe os vário 
modos krahó de transgressão de fronteiras que explicitamos acima : 
contato tátil e derrame. Além disso, sangue menstrual e sangue 
placentário ~ão ambos vistos como conseqüências da transgre~são 
física operada pelo ato sexual, o que implic_a que t~dos os parce~ros 
sexuais estão envolvidos. Esta concepçao exphca um cunoso 
postulado timbira: é o que afirma que as primeiras .. regras de 
un1a moça só podem sobrevir com seu deflora1nen.to. A.ss1m a n1oça 
que ficar púbere antes do casamento é forçada a indicar seu amante 
para a indenização devida ( 18). 

Vimos que estar diretamente envolvido no derrame de sangue 
é expor-se a ser penetrado por ele. Isto leva a sup_or, que o 
resguardo visa à proteção contra este sangue. Esta h1potese se 
acha corroborada pela análise das práticas envolvidas no resguardo : 
para todos os casos de resguardo o princípio subjacente é o 
restabelecimento do discreto: ingestão de comida seca ou de casca 
grossa (conforme os informantes: batata-doce, milho branco, 
inhame, macaúba (19) ), farinha de mandioca, e é especificado 
"puba não", abstinência de carne que pode por acidente conter 
ainda a1gum sangue (20), abstinência sexual. 

Enfin1 durante qualquer resguardo, não é permitido n1isturar-se 
alimentos: comer-se-á só batata, de outra feita só milho branco, 

( 17) Os aiblings só observam resguardo por ocasião de doença de 
um irmão ( lúiyakrl, resgQardo de doençjl; lia, doença) 1nas não participam 
do resguardo de parto ( lpyakrl). 

( 18) Este postulado é válido, além de entre os Krahb, tamhé111 
entre os Apinayé ( C. Nimuendaju 1939:75) e entre os Ramkokamekr,t 
( C. Nin1uendaju 1946:120) onde muito intrigou Nimuendaju pois contra
dizia os fatos de modo flagrante já que as moças dessa tribo casavam n1b
livamente tarde, em geral depois da puberdade. 

( 19) A diferença do coco macaúba com outros cocos tais co1no litt
caba e buriti reside justamente na casca, que ~estes é amolecida na á~11~. 
A casca do coco macaúba ao contrário, é dura, s6 se podendo descasca-1 t 

com faca. 

( 20) Uma apücação deste princípio de comida seca está patentP 
na informação inovatória seguinte: "não se pode comer carne fresca de 
caça, só car-ne seca de gado". 
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e assim por diante. As categorias também devem ser nitidamente 
distinguidas. 

Significativo é que, como T. Turner observou entre os Kayapó, 
as primeiras carnes permitidas sejam as de animais de couro forte, 
anta, tamanduá-bandeira, boi ou seja aqueles cujas fronteiras são 
bem definidas (21). 

O termo Krahó para pele é kho, que recobre extensa gama de 
significados que poderiam ser enfeixados na noção de "limite" ou 
" fronteira". Assim kho é também a beirada, o limite da aldeia, 
constituído pelas casas.; kho é ainda casca de árvore ou de fruta, 
couro ou carapaça de animal; puriakho é o limite da roça (pur = 
roça) como parkho é o sapato (literalmente, couro do pé, par) e 
khréyakho é a margem de um buraco ( khré). A pele é pois 
concebida como a "fronteira" do organismo. 

Assim, embora persista pela vida afora a unidade biológica 
da família elementar, pelo fato essencial de seus membros 
compartilharem uma certa quantidade inicial de sangue (22), o 
intuito do resguardo nos parece ser, antes de mais nada, separar 
" biologicamente", restabelecer fronteiras entre sangues perigosos de 
origem diversa: entre estes figuram em primeiro lugar o sangue 
menstrual e placentário, o sangue de certos animais e o sangue do 
assassinado. 

Devemos distinguir a obrigação do resguardo que recai sobre 
os consangüíneos mais próximos, com conseqüências perigosas se 
não for observado, do resguardo voluntário, em geral feitO como 
prova de afeto que é freqüentemente praticado pelo cônjuge e 
sogros da pessoa envolvida. 

:e porque os fatos Krahó diferem . dos Apinayé, onde não 
consta que haja resguardo por ocasião de um aborto ou de uma 
criança que nasce morta, que não podemos aplicar aos primeiros 
a interpretação dada por R. Da Matta (1971 :32), que escreve: 
''a chamada couvade portanto, ao menos na sua expressão 

( 21) T. Turner ( 1966:475-77) apontou de n10do brilhante - a 
partir de fatos análogos e da teoria kayapó de que a inobservância de 
resguardo acarreta doenças de pele - a importância entre os Kayapó, da 
pele como fronteira física e social de um indivíduo. Veremos n1ais adiant<' 
até que ponto os fatos lcrah6 diferem ou corroboram os fatos kaiap6. Não 
cremos seja possível ligar essa preocupação com a pele como fronteira 
individual com a tipologia que Mary Douglas estabeleceu em Natu·ral Sym
bols (M. Douglas 1970), quando mais não fosse por que não parec:c 
~xistir nenhuma cautela ligada às outras "entradas e saídas" do. corpo. 

( 22) W. Croclcer ( 1963: 167) afirma que, para os Cane]a, os "p:t · 
rentes" compartilham um mesmo sistema sangüíneo. 
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Apinayé, pode ser considerada como um rito de passagem, onde 
tanto os genitores quanto o filho (a) estão numa posição marginal 
e perigosa. Ela não só define, põe em foco e racionaliza os laços 
entre genitor, genjtrix e recém-nascido, como também uma área ou 
campo social que deverá ser ocupado por uma família nuclear 
totalmente estabelecida". Roberto Da Matta ainda distingue as 
precauções e abstinências do parto que geram o que ele chama uma 
"comunidade de substância" na família elementar, liquidando 
fronteiras, da abstinência por ocasião de uma "comunidade 
. aflitiva", doença e assassinato, que reordenaria fronteiras. Con
forme vimos, tal distinção não é aplicável aos fatos krahó, onde 
.a cada vez, o resguardo implica o. restabelecimento de fronteiras 
individuais comprometidas, e· isto por referência direta ao sangue. 

É de se notar que Terence Turner tem uma irtterpretação 
inversa da de R. Da Matta: para ele como para nós, o resguardo 
-Oo parto destina-se à separação dos indivíduos envolvidos: pai, mãe 
e filho. No entanto, os fatos kayapó, onde, ao contrário do que se 
registra entre os Krahó, os filhos não fazem resguardo pelos pais, 
·onde os siblings participam do resguardo do parto, e onde o sogro 
e sogra observam resguardo por doença do marido da filha, levam 
Turner a concluir que a abstinência alimentar é observada por 
aqueles parentes cuja posição pode obscurecer os limites de ego, 
enquanto ser social (T. Turner 1966:477). Nos Krahó, foi o que 
procuramos mostrar, trata-se de garantir não as fronteiras socirus 
de um indivíduo, mas suas fronteiras enquanto organismo, através 
·do que nós chamaríamos símbolos biológicos (23). 

Este sangue bom que deve permanecer nos estritos limites 
·de cada indivíduo e cuja diminuição desestrutura o corpo, parece 
ser a reificação de uma força vital, semelhante ao rakare bororo, 
·distinguindo cada indivíduo (24): esteando esta hipótese dispo-

{ 23) Isto é reforçado pela observação de Me!atti { 1970: 133), de 
que são só os pais (incluindo os que "ajudaram" a fazer o filho), filhos 
e irmãos biológicos, e não os classificatórios que fazem resguardo por 
·ocasião do nascimento, enfermidade ou ataque de animais venenosos. 

( 24) Enquanto os Bororo têm no rakare uma noção independente de 
sua manifestação fisiológica, os Krahó não parecem dissociar o veículo que 
·é o sangue da idéia de força vital, para a qual não têm um termo próprio. 
Para os Bororo, rakare é uma "força ou substância vital" veiculada pelo 
sangue, o sêmen, o leite materno e o fluxo menstrual. A ausência de 
rakare coincide com a morte. t rakare do sêmen e do sangue menstrual 
que formam o feto e muito rakare dos pais é gasto em cada ato sexual; 
'Deste entram em contato rakare antitéticos cuja conjunção J. Chr. Crocker 
compara a uma descarga elétrica (J. Chr. Crocker 1967:55-69). A análise 
das noções bororo conduz Crocker a conclusões um pouco diferentes das nos-

aos 

mos de uma informação que, embora isolada, nos parece signifi
cativa: é a que diz que "os mortos não têm sangue", já que este 
"coalhou quando morreram". Não sabemos se, como entre os 
Bororo, esta força diminui com a idade e com a incontinência, 
mas há razões de pensar que este é o caso, já que a inobservância 
dos resguardos e portanto o enfraquecimento dos limites físicos 
leva, segundo os Krahó, ao embianquecimento do cabelo. Aponta
vam-me ltuap, cognominado . "cabeça branca", como prova desta 
funesta conseqüência: ele havia passado longos anos fora da aldeia 
e os regionais tê-lo-iam convencido a não seguir os resguardos . 

Para voltarmos ao nosso ponto inicial, podemos agora 
entender que o organismo cessa de existir quando se exaure sua 
força vital, isto é, quando a carne acaba de se corromper e com 
ela desaparece o sangue que continha. :É portanto este o momento 
apropriado para as exéquias definitivas. 

Que o enterro secundário coincidia teoricamente com a 
depuração final de todo o sangue que podia remanescer no 
cadáver (25), é atestado ainda pelas práticas ligadas à lavagem 
dos ossos: à luz do que acabamos de ver, toma-se claro que o 
resguardo do lavador de ossos se refere ao contato com o sangue 
que ele é encarregado de eliminar, além de remediar ao contato 
com os mekarõ. 

sas: "A minha hipótese é que ocorre perigo ritual quando todo o rakare 
de uma pessoa está 'exposto', tal como o é pelo sexo, nascimento e morte, 
a um contato .com o 'outro mundo' ou quando está simplesmente fora da 
pessoa" ( p. 69). No entanto, ele mesmo dá indicações de que a confusão 
de categorias é temida, por exemplo nas proibições alimentares depois do 
parto, singularmente semelhantes às proibições do Levítico ( p. 72) anali
sadas por M. Douglas ( 1966). Mas a convergência dos nossos resultados 
é tanto mais significativa que conduzimos nossa análise sem ter conheci
inento da de Crooker. Ainda entre os Sanemá-Yanoama defrontamo-nos 
com representações análogas ligadas à idéia do híkola ou força vital: "en
quanto dure a podridão da carne e dos m~culos, nos quais circulava o 
sangue, este elemento vital principal dos Sanemá-Yanoama, há ameaça de 
contágio? o contágio de uma força vital temível e agressiva, a do híkola 
solto e desorientado do defunto" (D. de Barandiarán 1967:30). 

· (25) Ao cabo deste desenvolvimento sobre o sangue, folheando o 
caderno de campo de minha primeira viagem aos Krahó, em 1970, vejo 
e. sta anotação que nunca mais relera: "o que importa é o sangue no res
guardo do assassino, este tem de se defender do sangue do morto. Por 
isso no enterro secundário já não existe periculosidade nos ossos que po
dem portanto ficar em casa". Istc;> me foi dito por R. Da Matta, que voltava 
dos Apinayé, e que encontrei num ônibus na Belém-Brasília. Evidente
mente a idéia frutificou embora a tivesse aparentemente esquecido. 
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:e significativo que nenhuma proibição ou resguardo recaia 
sobre os coveiros mas unicamente sobre os lavadores de ossos que 
provavelmente seriam as mesmas pessoas. 

Costumava o lavador, como o assassino, dormir atrás da casa 
e evitar contato com crianças, mais suscetíveis ao ataque da5 
almas. Segundo um informante, o lavador deveria tomar o suco 
e esfregar as mãos nas folhas de várias plantas, das quais urna é 
o pephokakoho, usada no ritual de iniciação Ketuaye para recon
fortar os noviços atacados pelas almas. 

Para se desfazer do contato com o sangue, o lavador devia 
se re~tringir aos mesmos alilnentos que já conhecemos: farinh a 
de mandioca (puba não!), macaúba, batata-doce, milho branco ... 

Segundo o atual pàdré de Pedra Branca, até sair a pestilência 
(ikróti) da carne podre, que adere ao lavador de ossos, este não 
deve encostar em criança alguma : se esta cheirar o ikróti fica 
amarela, definha e morre. 

Tiremos algumas conclusões. 
No capítulo 1, dissemos que o krahó qualifica de rate/.. 

àquele cujo fôlego e coração cessaram, e traduzimos aproximada
mente este estado por "morto". No entanto, pareceria que uma 
"força vital" continuaria presa ao organismo, ou mais exatamente 
ao sangue, pois precisamente corpo e sangue são equivalentes: 
a morte só se consuma portanto e só se torna definitiva a separação 
quando e~te sangue desaparece. Só então realmente, cessa o 
organismo vivo. 

Mas não só: enquanto o sangue define algo como um 
''indivíduo biológico'', os ossos parecem ser o sustento de uma 
noção de "persona", de um conjunto de direitos e deveres que se 
abate regularmente sobre ÍllCumbentes diversos. Os ossos dizen1 
respeito ao personagem, o sangue ao indivíduo biológico. Porisso 
podiam aqueles ser "socializados", levados para o centro da praça 
ou inumados debaixo da casa; porisso também podiam ser maneja
dos, manipulados sem maiores cuidados, pois embora não perten
cessem a seres vivos, pertenciam ainda à sociedade. Note-se que 
isto elucidaria a explicação de um informante de que crianças não 
tinham acesso ao enterro secundário por terem "os ossos moles" 
(vide supra) . 

Há provavelmente aí uma oposição que utiliza as qualidades 
~ensíveis que distinguem sangue de ossos: enquanto um é liquido, 
flui portanto e pode secar e desaparecer, o outro é sólido e perene; 
aptos assim em seu contraste a significar o ser biológico opondo-se 
ao personagem social. 
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Seria de se esperar então que houvesse um terceiro termo 
mediador entre sangue e ossos, e teríamos de procurá-lo também 
ao nível das qualidades sensíveis. O fôlego ou "sopro vital" poderia 
corresponder a tal termo, já que, sendo ar, se djferencia ao mesmo 
tempo do sangue líquido e dos ossos sólidos. 

Ora o fôlego parece ir mudando progressivamente na morte, 
e poderíamos caracterizar esta mudança dizendo que de in1pulso 
interior de se tornar impulso exterior, já que se atribui às vezes aos 
1nekarõ uma respiração parca e uma ausência de movimento 
próprio, impelidos que seriam pelo vento (vide capítulo VII) . 

Mediadores realmente entre corpo e sociedade serian1 os 
mekarõ, individuais até certo ponto e ao mesmo ten1po pseudo
-sociais como tentaremos mostrar que são no próximo capítulo. 
Talvez resida, de certa forma na sua posição intermédia a 
impossibilidade dos 1nekarõ de conciliarem, como veremos, a 
consangüinidade com as exigências de uma sociedade. 
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, 
CAPITULO Vll 

Esca toloe:ia 
V 

"Nous autres, civilisations, nous savons 
à présent que nous sommes mortel
lés .. . " (P. Valéry) 

Reflexo e reflexão 

A escatologia pode ser definida como um conjunto de 
representações relativas ao destino post mortem do homem. Tal 
conjunto faz parte de uma herança cultural, de um acervo da 
sociedade, e não pode portanto, como assinala Max Gluckman 
(1937:117) ser tido como uma resposta individual à idéia de 
morte. Esta posição, que hoje nenhum antropólogo poria em 
dúvida, tanto é enraizada a herança durkheimiana, leva a novos 
problemas, que se podem situar no contexto mais amplo do estudo 
das representações simbólicas: posto que a escatologia é um 
conjunto social de representações, quais as relações precisas entre 
ela e a sociedade? 

A esta pergunta foram dadas, pelas escolas antropológicas 
que se preocuparam com a "letra" das crenças e não apenas com 
sua função ou manipulação, respostas que talvez pudéssemos 
agrupar grosseiramente em dois dogmas. O primeiro afirma que 
as representações simbólicas reproduzem a sociedade: um autor 
que se debruçou sobre problemas escatológicos, embora não 
propriamente sobre seu conteúdo, Raymond Firth, escreve limpi
damente: "é intrínseco ao caráter da crença religiosa que tenha 
alguma relação com o estado da sociedade em que vigora. Estas 
afirmações sobre o destino da alma são reafirmações da estrutura 
social, em nível simbólico" (R. Firth 1955:22). Durkheimianos e 
neodurkheimianos admitem uma projeção da sociedade sobre 
as representações, esta refletindo algo como a morfologia daquela. 
Uma interpretação deste tipo não explica obviamente variações 

112 

dentro de um mesmo conjunto de crenças, pressupõe uma ideologia 
monolítica. Esta dificuldade pode, no entanto, ser contornada, por 
uma variante da posição acima, que vê nas representações algo 
manipulável por grupos de interesse aderindo a crenças distintas. 

Ambas variantes no entanto postulam que representações são, 
de alguma maneira, reflexos da sociedade. 

O segundo dogma afirmaria a independência relativa de 
representações e sociedade, na medida em que a própria sociedade 
pode também ser vista como um conjunto de representações sobre 
relações sociais, e ambas dependendo em última instância portanto 
da lógica simbolizante do espírito humano. Nesta perspectiva, a 
análise da "letra" das crenças não se prende às representações 
como símbolos - isto é, algo ligado intrinsecamente ao que 
pretende significar - mas como sinais, cuja relação ao objeto é 
aleatória e que só adquirem sentido através do sistema como um 
todo (cf. J. P. Vernant 1974). Daí a possibilidade de admitir e 
incorporar na análise divergentes versões de um mesmo mito. 

Os antropólogos também já estão habituados a pelo menos 
achar, senão considerar, variações apreciáveis nas teorias escatoló
gicas das sociedades que estudam. Dentre eles, Raymond Firth 
parece ter sido senão o primeiro a apontá-las - o privilégio creio 
que caberia a A. R. Radcliffe-Brown (1964 [1922]: 168-170) -
pelo menos o primeiro a tentar analisá-las, acabando por atribuir 
as flutuações na escatologia dos Tikopia a diferenças "estruturais", 
isto é, a variações na posição do informante na estrutura social. 
Sua função seria permitir diferenças de interpretação de acordo 
com os grupos de interesse ("com.mital of interest"). Em situações 
de mudança, como na conversão dos Tikopia ao cristianismo, 
crenças escatológicas conteriam ainda um juízo de valores de cada 
facção ou tendência sobre a facção adversa. A iaexistência de um 
dogma unificado permitiria enfim poder jogar sobre estes doi8 
teclados, o situacional e o ético, sem desembocar em inconsistências 
( R. Firth 19 5 5 : 23, 44-45 et passim) . 

A análise de Firth supõe que se possa consistentemente 
correlacionar o grupo de interesse do informante com sua infor
mação. Ver-se-á que o material krahó, que exibe assustadora 
diversidade, não é passível de tal correlação. Resta a opção de 
supor que a consistência na escatologia krahó deva ser procurada 
em um nível subjacente à informação, evidenciando-se princípios 
que regulem o surgimento inesgotável de novas versões. Veremos 
que esta escolha nos leva a descobrir na escatologia não apenas o 
reflexo da sociedade que a originou, mas também e principalmente 
uma reflexão sobre ela. 
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As fontes 

Entre os Krahó, o domínio do consenso sobre a existência 
post 111orte111 é, à primeira vista, muito restrito, embora em seus 
estreitos limites seja particularmente forte. 

Há, em primeiro lugar, vários mitos que fazem intervir os 
mortos ou as metamorfoses que sucedem à morte. mas sua autori-
dade nem sempre é invocada. · 

O conhecimento direto dos mortos é reservado a uma categoria 
de pessoas, os akrãgaikrit ou "cabeças leves", que com eles tên1 
uma experiência pessoal. Esta categoria parece recobrir, além dos 
curadores que já receberam seus poderes, também os curadores 
en1 potencial. Tais pessoas podem entrar em contato com os mortos, 
falar com eles, ir até a sua aldeia e no entanto conseguir voltar. 

Os curadores são comumente citados como autoridades no 
assunto: costumam se vangloriar de mirabolantes incursões e são 
fonte de inovações constantes na escatologia. Essas inovações no 
entanto não são necessariámente aceitas nem perpetuadas. Elas 
servem de certo modo para atestar o conhecimento de visu que os 
curadores têm dos 1nekarõ e firmar-lhes o prestígio. Mas podemos 
distinguir nas versões dos curadores princípios básicos que, ligados 
~t tradição, lhes atestan1 a autenticidade e permitem a incorporação 
de suas histórias. Estes princípios serão analisados mais adiante. 

Outra fonte de especulação sobre os mekarõ, esta ao alcance 
de c~da um, são os sonhos. Karõ é traduzível, como já vimos. mais 
precisamente por "imagem" e as imagens vistas nos sonhos são 
portanto. "!ekarõ. Se em sonho vemos gente, isto é, imagens tendo 
certas atty•?ades, caçando,. correndo com toras etc., isto pode ser 
prova s~f1c1ente para deduztrmos qµe os mekarõ têm tais atividades. 

EXJstem também recorreates histórias de Krahó que se 
defrontara~ c~m. m~~arõ, no ~ato ou no ribeirão. Esta é sempre 
uma expenenc1a 1nd1v1dual - Já que os mekarõ aparecem a quem 
está só - que é em seguida comentada e confrontada com a 
ortodo~ia para se decidir se o encontro foi realmente com quem 
se supoe. · 

. ~vemo~ evidentemente criticar as fontes de acordo com a 
pos1çao do informante e a origem da informação (visão de 
c~rador, sonho ou "tradição"): todas estas fontes afetam mas 
sao . ao mesmo tempo afetadas pelas representações vigentes 
~elativas aos mortos. Embora possamos eliminar eventualmente 
~nformações "arn:rrantes" quando estas são ao mesmo tempo 
.soJadas e contraditas por outras, devemos procurar construir nosso 
modelo de tal forma que dê conta do conjunto das informações 
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por mais aparentemente desconexas que sejam. Metodologicamente, 
o que tentaremos fazer é, a partir das informações confirmadas, 
procurarmos evidenciar os princípios subjacentes e usarmos as 
informações isoladas para testá-los. 

As 1netamorfoses do karõ 

Vimos, no capítulo 1, que o karõ, ao desprender-se do 
h.omem, . tor~a-se, por ~ssim dizer uma imagem "livre", não 
c1Tcunscnta, .1sto e, que nao. remete a uma forma precisa, mas que, 
pelo contrário, pode assumir qualquer forma. No entanto. assina
'amos então, o karõ nunca se acha desprovido de matéria · ele não 
é imagem sem conteúdo. ' 

O karõ ' 'livre" é passível de qualquer metamorfose e no 
entanto, é dito ao mesmo tempo que seu aspecto varia co~ o 
"estágio" em que se encontra: os mekarõ podem, com efeito 
morrer reiteradas vezes, e revestir sucessivamente a aparência d~ 
animais de grande porte, animais de porte menor e enfim conver
ter-se em pedra, raiz, cupim ou toco de árvore; esta enumeração 
varia sensivelmente com cada informante. 

Uma informação colhida por Vilma Chiara de um curador 
menciona a existência de mekarõ múltiplos, cujas mortes sucessiva~ 
1evan1 às transforn1ações de estado. Justifica assim através de uma 
inovação teórica os estágios tradicionais dos meka;õ. "Eu estou 
vivo, tenho quatro karõ. Quando morrer, tenho três .karõ ajnda. 
Um ano depois (i.e. algum tempo depois) morre um, ficam dois. 
O terceiro k arõ vira pó ( veado-galheiro) . O caçador de veado 
n1ata, e]e já usa asa, vira kokonré (pássar0 coã?) anda de noite . ' ' vira cobra. Se Itlatar de nov:o, vira vevé (borboleta), dia vem 
chegando vira toco, lagartixa; se bicho mata, aí pronto, acabou. 
Se fica na a1deia (de 1nekarõ) não acontece de virar. Mas 1nekarõ 
gosta de andar, até que acabe os rnekarõ dele, aí acaba tudo.'' 
{Comunicação pessoal V. Chiara). 

Daque1es mekarõ que estão na forma animal, alguns são bichos 
de caça, anta, veado, papa-mel, tatu, etc. Deles se dirá que "não 
têm gosto", que "têm gosto ruim" ou que são "magros" mas sua 

é 
, ' 

carne comest1ve1. Apenas um curador afirmou que a carne do 
tatupeba (autxet) quando este é um avatar de n?ekarõ é azul e dá 

• 1 

dor de barnga. 
Se~ndo um informan~e oe Melatti ( 1970: 211), esta carne, 

consu1D1da pelos parentes e a causa da semelhança das criança~ 
com aqueles que já morreram: os mekarõ, afirmava ele, se reencar-
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nariam nas crianças, no ventre de suas mães. Esta é a única mençã9 
que temos de reencarnações em humanos, e talvez seja prudente 
acolhê-la com reservas. 

Mas os mekarõ que suscitam algum interesse e que interagem 
eventualmente com os vivos são os que se encontram no primeiro 
estágio, e, salvo menção contrária, é destes e somente destes que 
estaremos falando quando usarmos, de ora em diante, o termo. 

Não devemos necessariamente ter estas representações por 
contraditórias embora cause escândalo afirmar ao mesmo tempo 
que o karõ se metamorfoseia livremente e que é cerceado em 
formas que dependem de seu estágio: se pensarmos que são estas 
afirmações em níveis ou domínios distintos, a contradição se desfaz. 
A indeterminação da forma do karõ livre, isto é, daquele que não 
mais se liga a um homem vivo, se refere à dissolução progressiva 
nele do elemento pessoal: veremos que a pessoa krahó reside 
essencialmente em seu corpo, e assim seu karõ, uma vez liberto, 
dissolve os laços com o corpo que lhe emprestara uma forma mais 
estável. Porém o que dizem as formas dos mekarõ em seus sucessi
vos estágios, apequenando-se, tomando-se insignüicantes no sentido 
próprio, é que há, de certa forma, uma deterioração, uma involução 
do que fora um dia a imagem de um homen:i, e isto se refere a um 
outro nível de idéias que o resto deste capítulo esforçar-::se-á por 
esclarecer. 

O espaço dos mekarõ 

O espaço dos mortos é complementar e oposto ao espaço 
dos vivos: "a Lua (Pedlere) é o Sol (Ped) dos mekarõ", disseram 
freqüentemente os informantes. Os mekarõ gostam da escuridão 
do mato, e não da chapada ou do "limpo" (põ), que é a paisagem. 
bonita por excelência para os Krahó, e corresponde à vegetação 
do sopé do morro. Os Krahó são até chamados pelos seus vizinhos 
Canela e Xerente de Kenpokhrare, literalmente "filhos do limpo 
do morro" ( 1). Os mekarõ, em contraste, comprazem-se em lugares 
recônditos e escuros, nos dias de inverno (i.e. da chuva) e temem 

( 1) Nimuendaju ( 1946:26) menciona corretamente Kenpokateye có
mo designando as aldeias de Pedra Bianca e Pedra Furada, mas traduz o 
termo por "those of the flat rock .. , quando a tradução exata seria "os do 
limpo do morro". Deixaremos de lado neste trabalho a discussão das sub-· 
divisões tribais e seus nomes. 
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o sol quente (2); de dia, ficam na aldeia mas vagam pela mata 
de noite. 

Em particular os mortos estão ligados à cor preta, tek, 
adjetivo que significa ao mesmo tempo "morto". Assim tep tek é 
traduzível alternativamente por peixe preto ou peixe morto; e 
ratek, onde o prefixo ra designa estado, significa "defunto" ou 
"finado" e precede a menção do nome de um morto. 

"A'tuk" ( = atek, o prefixo a é um possessivo) é aliás o 
nome que Nimuendaju dá à metade Ramkokamekra justamente 
associada aos mortos e ao preto, e que corresponde à metade 
Katamye entre os Krahó. Fica assim esclarecida a ligação que 
Melatti apontou entre as metades Canela e Krahó (Melatti 1970: 
319) e para a qual faltav:a o elo constituído pelo significado da 
palavra atek ou a'tuk. 

Segundo Lévi-Strauss (1966 [1955]:207) os Bororo acreditam 
que a cor preta toma invisível aos mortos. Um Krah6, por sua 
vez, afirmou-nos que os mekarõ têm medo do preto: porisso o 
assassino passa carvão no corpo inteiro enquanto dure o seu 
resguardo, para que o karõ de sua vítima, assustado, se afaste. 
Assim também, por ocasião de çliversos rituais, aqueles que estive
rem mais vulneráveis aos ataques dos mekarõ, traçam, por precau
ção, riscos pretos no canto da boca e no peito. Enfim, nas crianças 
já "durinhas", desenham-se pintinhas pretas com brotos novos 
de pau de leite que nunca tenha sido usado (afim de que a criança 
"não estranhe"): esses desenhos são feitos para que "os mekarõ 
não peguem na criança" e a "assustem". 

Note-se que para os Krahó, o preto não corresponde, de 
forma alguma, à ausência de cor, esta sendo hakati, que designa a 
cor da pele, da cestaria, a cor cinzenta, branca, beige, numa 
palavra a ausência de pintura. Do mesmo modo, a escuridão, a 
noite (aliás "as noites" no plural: augapôt) não são descrita~ 
negativamente como ausência de luz, mas positivamente como 
seres que, de dia, se retraem e escondem nos buracos do nariz, 
por baixo das pedras, nos ocos das árvores, nos lugares recônditos 
(informação oral de V. Chiara). 

Não entraremos aqui no problema das cores que mereceria 
estudo separado. Em relação ao preto, ao mesmo tempo temido 
pelos mortos e a eles associado, a primeira interpretação que surge 
e à qual nos ateremos é a de uma defesa "por mimetismo", e a 

( 2) Por isso, explicou um curador, para tentar reaver ~ karõ que 
abandonou seu corpo hospedeiro, não se pode deixar o cadaver no sol 
quente, mas sempre em lugar fresoo e sombrio. 

117 



explicação bororo se enquadra convenientemente. ~encio~e~os 
enfim que o antônimo d~ pret_?, ~omo em outr~s t.r~bos Je, e, o 
vermelho, intépti, associado a vtda, e que s1gn1fica tambem 
.. maduro" . 

Os mekarõ, dizem-nos, quando vêm à aldeia dos vivos, nunca 
assomam ao pátio (kii); segundo alg .. uns, ficam quando muito no 
kríkapé, caminho circular que passa a frente .das ~asas; segundo a 
1naioria, só entram nas casas pelos "fundos", isto e, pela porta que 
dá para o mato, e que muitas vezes não existe para evitar-lhes a 
irrupção. Esta porta pode aliás ser chamada de aJekrumpe harkwa 
onde harkwa aqui significa porta ( harkwa é também boca, lingua
gem e cantiga); rumpe indica direção e atek que significa "morto' ' 
~ " preto'' designa aqui 0 "mato" (mato é Tiormah:aente iróm.). Na 
realidade, portanto, a expressão significa literalmente "porta no 
rumo do morto". 

Em outras palavras, ou os mortos são relegados ao exterior 
do espaço social da aldeia ou são confinados à esfera doméstica. 
Veremos que esta alternativa, que se reencontra em outros níveis, 
e por exemplo na associação com o oeste ou com a aldeia do 
enterro, depende da perspectiva em que se coloca a especulação. 

Os mekarõ têm aparência humana, quando estão em sua 
aldeia, ou durante a noite, quando gostam de andar; mas se o dia 
os surpreende fora de sua aldeia, transformam-se em animal~ seja 
kokonré (pássaro coã), seja autxet, tatupeba, que cava sua toca e 
desaparece (3) seja enfim qualquer animalzinho. Talvez por isso 
se lhes atribua receio de cachorros e gatos, e medo do estampido 
das espingardas e dos latidos dos cães. Por outro lado, os latidos 
afugentam-nos das casas dos vivos e relegam-nos ao espaço exterior 
à aldeia. Melatti ( 1970:208) menciona que os mortos temem, 
além dos latidos, o chocalhar do maracá. Esta informação foi 
contestada por nossos informantes que argumentaram que os mortos 
passam a maior parte do seu tempo cantando e dançando ao som 
dos maracás dos seus cantadores. No entanto a informação dada 
a Melatti pode perfeitamente ser entendida como se referindo à 
exclusão dos mekarõ do espaço dos vivos, pois o maracá é o único 
instrurnento 1nusical que nunca sai da aldeia ( 4). 

( 3) ~ deste tatu, cujo epíteto é regularmente "o con1edor de cadá
veres" que se precavêem os Krah6 forrando o túmulo com paus. Segundo 
um informante, distingue-se dentre os tatupebas necrófagos pela cor <lo 
pêlo da barriga, que nestes é preto em vez de branco. 

( 4 ) Para os XiJcrjn, segundo Lux Vidal ( 1972:148), o maracá está 
simbolicamente ligado ao centro da praça. 
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Trocando o dia pela noite, os mekarõ entram em contato com 
pessoas que estão sós. Por isso muitos são os que não se aventuram 
:-;ozinhos pela mata por temer-lhes o encontro noturno ( 5). 

Vemos por este conjunto de representações que os mortos são 
tidos como "exteriores" em relação à comunidade e à aldeia dos 
vivos, só aparecendo a quem está temporariamente segregado desta 
omunidade e do espaço social que a significa. 

A oposição vivos/ mortos 

A partida para o mundo dos mortos assemelha-se à passagem 
pa ra o campo adverso, quando não a uma traição. Como en! 
tantas 0utras sociedades, e entre as tribos Jê o fato está particular
mente bem descrito para os Caingang estudados por J. Henry 
( 1964 : 67 ss.), os parentes recriminam o defunto por tê-los aban-
lonado, ao mesmo tempo que o exortam a se esquecer dos seus. 

O corte deve ser consumado, e para tanto, oferece-se ao karõ 
faminto uma derradeira refeição e se o contenta uma última vez 
com o ritual de encerramento do luto. 

A analogia entre as rupturas ocasionadas pela morte e pelo 
casamento já foi observada por Melatti ( 1970: 163) que escreve: 
"Há pois algo em co1num entre os termos de afinidade e os termos 
dos mortos. Isso parece ser o reflexo de algo comum que existe, 
também, entre o comportamento para com os afins e o comporta
n1ento para con1 os n1ortos" ( 6). Parece-nos que esse "algo e1n 
comum" na terminologia a que Melatti se refere seja a distância 
denotada pelo tratamento ye, e que convém a ambas categorias. 

AnaJogia semelhapte foi evidenciada por Maybury-Lewis entre 
os Xavante (1967:291-292) como expressão de uma dicotomia 

( 5) Nessas ocasiões, um modo de se afugentar os 1nekarõ que muito 
tün1em os estrangeiros ( kupé ), é assobiar à n10da destes, distinta do as
sobiar Krah6. 

( 6) Vários tenuos para parentes mortos são constituídos pela nJ junção 
do sufixo ye ao termo de parentesco aplicado ao parente vivo ( Melatti 
1970:126-127 ). Ora, oomo em Canela e Krikatí, ye é o tratamento cerimo
nioso, na segunda pessoa do singular, em contraste com ka que denota 
informalidade. "Em relações com uma pessoa à qual se dirige por ye, o 
locutor deve expressar sempre respeito e honra e nunca descortesia ... 
Por e.xemplo, urna boa mulher canela nem deveria falar a seu filho sobre 
os casos an1orosos de sua esposa pois ela deveria se sentir obrigada pela 
honra de proteger sua nora à qual ele se dirige por ye" ( W. Crocker 
1964:80). 
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subjacente opondo o "nós" ao "eles". Se aceitarmos, como deveras 
aceitamos, a interpretação de Maybury-Lewis, a correlação vivos: 
: mortos: : consangüíneos: afins não nos autoriza a deduzir nenhuma 
semelhança entre os termos vivos e consangüíneos por uma parte, 
e mortos e afins por outra. A s·emelhança está na relação, que 
consiste numa oposição em ambos os casos, não nos termo$ 
e1n si (7). 

Os mekarõ opõem-se portanto aos vivos e reciprocamente 
como imagens especulares, e é o que se depreende da afirmação 
que fez, certa feita, um curador: "os mekarõ chamam-nos de 
rnekarõ, eles não se chamam (a si mesmos) de mekarõ, eles têm 
medo de nós". 

Que é a relação e não os termos que são relevantes fica 
especialmente claro se nos detivermos na análise da localização 
dos mortos. A cosmografia é, como se sabe, um indicador preciso 
de categorias do pensamento. 

Quando os mekarõ são congregados em aldeia, o que nem 
sempre é, como veremos, o caso, esta é habitualmente situada a 
oeste, mediante a associação que já descrevemos da sociedade, o 
dentro e o leste, por uma parte, e dos mortos, o exterior e o oeste 
por outra. Isto diz respeito à totalidade dos mekarõ Krah6, mas 
a aldeia dos mortos não abriga estrangeiros. 

Se agora introduzirmos esta nova variável que são os 
estrangeiros, a geografia se altera: segundo o chefe da aldeia de 
Pedra Furada, os mortos Krahó ficam a leste enquanto os 
mekarõ de gente branca se aldeiam a oeste. O que se tornou 
relevante neste contexto foi a oposição Kraho/ est:tangeiros e a 
localização respectiva exprime que a sociedade por excelência é 
krahó (e portanto leste) enquanto os estrangeiros são bárbaros 
(portanto a oeste). 

Podemos inferir para os Xavante uma lógica semelhante a 
esta. Enquanto os Xavante orientais situam seus mortos a oeste, 
os Xavante ocidentais, organizados segundo metades exógamas 
alteram esta assígnação. Cada metade situa seus próprios mortos 
a leste, relegando os mortos da metade adversa ao ocidente (D. 
Maybury-Lewis 1967:292). 

( 7 ) ~ importante mencionarmos isto para que não se nos acuse de 
contradição por afirmarmos que vivos:mortos: :consangüíneos:afin:. e logo 
a seguir pormos em realce que entre os mortos reina a consangüinidade:. 
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Os mortos e a consangüinidade 

São os parentes mortos e especialmente os consangüíneos 
matrilaterais que se reúnem à volta do Krahó doente para levá-lo 
à aldeia dos mekarõ. São eles também os que tentam retê-lo lá, 
induzi-lo a aceitar comida, a participar das corridas de toras, a se 
pintar e cortar o cabelo, atos que acarretam todos a impossibilidade 
de retomar à aldeia dos vivos. Mas se um desses parentes fizer 
valer que outros consangüíneos vivos - filhos pequenos ou pais 
idosos - ainda precisam do amparo do visitante, poder-lhe-á ser 
concedida a volta entre os vivos. As mães defuntas são tidas por 
especialmente sequiosas de guardar seus filhos com elas, e o 
mediador familiar, que poderá advogar a volta destes e que o 
conseguirá se tiver autoridade é habitualmente o keti (Im, Pm, PP 
etc.) (8). 

É o caso por exemplo, da história que Hoktxã conta, citada à 
p. 26: "os irmãos (defuntos) ofereceram banana, água, khworgupu, 
convidaram para correr com tora, mas ele (o irmão da mãe de 
Hoktxã) não aceitou. Chegou o keti defunto e disse: 'não ofereçam 
não. Os seus parentes estão com saudade'. Levou de volta ... " 
(vide foto 1). 

Veremos mais adiante que esta atitude, atribuída à categoria 
em que se recf4t~ o nominador, é coerente com o caráter da 
nominação que garante a continuidade de uma sociedade igual a . 
s1 mesma. 

Que a existência post mortem é concebida como o reino da 
consangüinidade é pitorescamente ilustrado pelo relato do primeiro 
evangelizador dos Krahó, o capuchinho Frei Rafael Taggia (ou 
Tuggia?) que, em 1852, se lamentava do fracasso de sua campanha 
de batismos~ baseada nas promessas de irem as almas para o céu, 
argumento pouco propício para motivar uma conversão: "Pensam 
que tornando-se cristãos não podem mais ir a morar na companhia 
de seus parentes fallecidos, os quais tanto amam •.. " (Frei R. 
Taggia 1898 [escrito em 1852]:123). 

Um detalhe curioso que parece reunir a maioria das vozes é 
o papel dos parentes matrilaterais como "psychopompós". Quando 
uni Krahó está doente, disse-nos o padré de Pedra Branca, um 
karõ vai avisar na aldeia dos mortos que ele está ·querendo chegar. 
Então os parentes da mãe vêm olhar o doente, e seja ele homem, 
mulher ou criança, são eles que o levam para a aldeia dos mekarõ. 

( 8) J;; nesta categoria que é escolhido o nominador; no entanto trata
se aqui de qualquer keti. Para uma mulher, além do keti, a tei ( iP, mP, 
mm, etc., categoria em que se recruta a nominadora) pode intervir. 
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Também uma criança que nasce morta é alimentada (•'não mama 
não") pelos parentes da mãe. Representações idênticas se encon
tram entre os Canela (C. Nimuendaju 1946:235). 

O Krahó ao morrer, não vai pois "ad patres" mas "ad 
avunculos", o 'que leva a certa perplexidade, em uma sociedade 
tida hoje por cognática (9). 

, . - . , 
O que é importante ressaltar e que a opos1çao 1n~?~ e a 

que contrasta os vivos com os. mortos. Embora ~ ~onsa~gu1~1dade 
seja realçada, ela fica subordinada a essa opos1çao pnmána: na 
reaJidade são os consangüíne_os vivos que se opõem aos consan-' ,, .. . . 
güíneos mortos e as recriminações funerarias expnmem o s~!1t1-
n1ento de abandono ao mesmo tempo que a ruptura dese1ave1 
com os parentes defunt0s. Cclntra as investidas ou a sedução destes, 
os consangüíneos vivos defendem os seus membros ( 1 O). 

Os Krahó partilhariam pois com os Xavante (D. Maybury
-Lewis 1967: 292) e os longínquos e exemplares Adamaneses 
(vide Lévi-Strauss 1967 [ 1949]: 616-617) a concepção de outra 
existência onde se estaria "entre si", joio e trigo afinal separados. 

A eliminação da afinidade: a ausência de paham 

Não há entre os mortos, relações de afinidade. Este é u1n 
princípio subjacente a um grande número de afirmações das quais 
a mais radical seria esta: "Os mortos não têm juízo: por isso não 
casam. Mas "trabalham" (copulam). Marido e mulher mortos só 
moram juntos uma noite e se apartam. Conhecem os cunhados, 
sogros, mas não respeitam mais". 

Outros informantes mencionam que o karõ toma a casar, seja 
arrastando o cônjuge para o túmulo, seja contraindo novo casa-

( 9) Seria interessante saber-se quem são os "psychopompós" entrC' 
os patrilineares Xavante e Xerente. Infelizmente Maybury-Lewis ( 1967:289 ) 
E' Nimuendaju ( 1942:98) falam em consangüineos ( kin) sem maiores prc
cis6es. Ou o sistema de descendência Krahó deve ser revisto, ou, o que é 
mais verossímil, não é este, mas antes por exemplo a noção de "casa". 
o traço relevante e explicativo aqui. 

( 10) Nimuendaju cita o comentário de um informante Canela sobre 
o ritual de iniciação Ketuage: '' . .. os espíritos se aproximam, desejosos de 
levarem embora suas almas-sombras ( "shadow souls") . Se conseguissem, os 
indivíduos em questão morreriam imediatamente. Porisso as parentes dos 
rapazes ficam sentadas atrás deles com as mãos em seus ombros, enquanto 
seus parentes masculinos ficam de pé na retaguarda" ( C. Nirnuendaju 
1946:235). 
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n1ento. Mas não se trata nunca, parece-nos, da aliança tal como é 
concebida pelos Krahó, já que não é mencionada a uxorilocalidade 
e o respeito aos afins que a caracterizam. 

Isto é resumido unanimemente na afirmação de que os mortos 
" não têm juízo", "vivem desembestados", numa palavra, que são 
pahamnõ isto é, privados de paham. 

O paham é um conceito fundamental que já foi estudado por 
Roberto da Matta (1971 :24-25) que acentuou seu aspecto de 
"distância social" entre os Apinayé, e, entre os Bororo, por Renate 
B. Viertler ( 1972: 35 ss.) que o traduziu por "vergonha". 

O paham krahó, que pretendemos estudar separadamente en1 
mais detalhe, denota timidez, reserva, autocontrole, observância da 
etiqueta, distância social, desempenJ10 dos papéis sociais e opõe-se 
nestes sentidos a hdbrê que significa bravo, aguerrido, zangado; 
mas como entre os Bororo·, é também humilhação, ferida de 
"honra,,, vergonha. 

O paham afeta as relações interpessoais e intergeneracionais e 
regula um campo muito vasto de atividades: o canto, a emissão de 
qualquer ruído, onde e com quem comer, a quem se dirigir, e, de 
um modo geral, o desempenho adequado dos papéis. 

As crianças não têm paham: por isso, explica-se, não se 
importam os meninos de voltar de mãos vazias de suas pescarias. 
Aos estrangeiros, e sobretudo aos regionais, é freqüentemente 
negado o paham, pois não observam a uxorilocalidade e nem, 
segundo os Krahó, a proibição do incesto: "gostam de casar com 
irmão de pai e mãe''. Os animais, que não conhecem regras sociais, 
também são desprovidos de paham; enfim os "namoradeiros", os 
inconstantes, são ditos pahamnõ (sem paham) e assim também 
os 1nortos. 

Em síntese, ser pahamnã é viver desregradamente, é não tet 
regras sociais. Os mortos pahamnõ, "sem vergonha", não sabem 
se comportar, ignoram etiqueta e em particular desconhecem o 
princípio fundamental das relações apropriadas para com os afins. 

A 111orf ologia da aldeia dos mortos 

Como conciliar em uma linguagem espacial os princípios que 
vimos até agora, é um problema que suscita vasta especulação e 
que nos coloca diante de um corpus contraditório de informações. 

Ora se diz que os mekarõ vagam ao acaso, com suas famílias 
elementares, ora se diz que vivem em aldeias. 

Vimos que os mortos parecem estar ligados à terra que lhes 
recolheu a ossada nas aldeias antigas onde foram enterrados. 
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Possivelmente por isso muitas es.tórias situam-nos nas ald~ias 
abandonadas ( 11). No entanto, os infonnantes costumam localizar 
a aldeia dos mekarõ no khoikwa-yihôt, literalmente o "fim do céu", 
isto é, o ocidente onde o Sol se põe. 

Cremos que nenhuma contradição existe entre as loc~a~õ7s 
respectivas, mas sim a seleção em cada uma de .. ~II?- pnnc1p1.o 
diferente: no primeiro caso, é ressaltada a consangwn1dade, pois 
0 morto era enterrado na casa em que já repousam os ossos de seus 
parentes. No segundo caso, é a oposição mortos/vivos (e a 
associação do "nós" com o leste) que se torna relevante. 

Resta a outra aparente contradição: como podem para uns, 
vagarem os mortos com mulher e filhos, e para outro~ viv~rem 
eles em aldeia? O primeiro tipo de informação confirmana o 
princípio da inexistência da aliança, mas o segu~do tipo parece 
infirmá-1o. Para esclarecermos um pouco a questao, devemos nos 
deter na morfologia da aldeia dos mortos. 

Dispomos de duas descrições mais detalhadas, uma de um 
curador outra de um homem velho que nos parecem elucidar estas 
divergê~cias. Não se trata de conceder a qualquer vers~o u~a 
"autenticidade" que supere a das outras, mas de tentar ev1denc1ar 
os princípios estruturais que o conjunto das variantes supõe. 

Segundo Davi, chefe de seu grupo do~éstico,,e e~~uadra~o ~a 
categoria de idade mevéi ( corruptela de velho ) , mekaro nao 
vive em aldeia redonda, não. Vive em lugar escuro (~ata) que 
nem lugar na roça. As famílias nã? ficam como na aldeia: os q~e 
não têm filha ficam sozinhos na beirada, mas sempre andando, nao 
aquietam. Não têm pátio. Para cantar, se ajuntam em qualquer 
lugar. Não dormem nas próprias ~asas, mas nas. ca~as dos 
outros ... Mekarõ não toma banho; se faz é beber muita agua ... 
Não canta no pátio não: se encontra pessoa no mato, se põe a 
cantar". 

A segunda descrição, re.colhida por V. Chhua de um curador, 
J uarez, menciona duas aldeias. Uma é constituída de casas de palha 
de bacaba ao redor de uma lagoa (hipoti), onde os mekarõ passam 
a noite - noite que é, como vimos, o seu "dia", já que nela 
exercem suas atividades - mergulhando. A água dormente desta 
lagoa, Letes tropical, provoca o esquecimento. "Na águ~ que fica 
fora, o karõ não banha; não banha na água que corre, so em água 

( 11) Parece ser esta também uma concepção Canela ( C. Nimuendaiu 
1946:234-5) e Krikatí (J. C. Lave 1972 ms.). 
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parada". De dia, os mekarõ transferem-se para a segunda aldeia, e 
lá dormem. "Mekarõ não tem ka (pátio) não, nem krikapé 
(caminho circular), é tudo limpinho, só tem pi, (árvores) em redor 
da aldeia, é muito. Tem caminho para roça grande, uma só". 

Esta descrição está em contradição com a de outro curador, 
que atribui aos mekarõ uma aldeia igual à dos vivos; segundo ele. 
a aldeia dos mortos tem ka (pátio), prikarã (caminhos radiais) e 
krikapé (caminho circular diante das casas), isto é, todos os ele· 
mentos espaciais da aldeia dos vivos. 

S6 podemos resolver esta contradição se mais uma vez 
aceitarmos que os informantes estejam especulando em planos 
diferentes. Na medida em que esta última versão estiver se refe
rindo à ligação com a aldeia que contém os restos fúnebres, e onde 
se era enterrado ou nas casas ou no pátio, conforme o status, 
podemos entender um plano idêntico ao dos vivos. 

A qaestã0 vem então a ser porque as duas descrições 
detalhadas acima se afastam desta opção e o que elas pretendem 
significar. 

Note-se, em primeiro lugar, que em ambas inexiste o pátio. 
Na primeirá, a desorganização das casas é patente na sua disposi
ção e expressa na menção de que se "dorme na casa dos outros". 
O pátio inexistente é substituído pelo ribeirão, interno às casas 
em vez de externo, como o é na aldeia dos vivos. O conjunto 
lembra muito a disposição das roças e convém ressaltar que ir 
morar na casa da roça com sua família é o único meio de fugir à 
vida social da aldeia sem ter de se expatriar ( 12). 

Na segunda versão, o esquema se desdobra: são duas aldeias, 
em vez de uma, e em ambas novamente nãe existe pátio. Em uma 
das aldeias, a água é interior e dormente, em uma dupla inversão, 
já que a aldeia dos vivos supõe o ribeirão, ou seja~ água exterior 
e corrente. Ambas as versões mencionam o fato de que os mekarõ 
não se banham em água corr~nte e veremos o significado disto 
mais adiante. 

Enfim, nesta segunda versão, existe uma roça única, coletiva 
como se toda a aldeia fosse uma unidade de produção, tal como 
o é, entre os vivos, o grupo doméstico. Talvez seja este mais um 
traço da consangüinidade - a aldeia sendo associada a um único 
grupo doméstico - imputada à aldeia dos mekarõ. 

( 12) Foi este o adotado por Ropkure, o malogrado líder messiânico 
Krah6 ( Melatti 1972) que optou l)Or viver retirado da aldeia. 
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As aldeias das duas descrições são portanto, na realidade, 
negações de aldeia, colll:o o é a afirmação ~e que os !llortos vagam 
ao acaso, e mais particularmente, negaço_es da aliança. Ve~os 
assim que as várias versões podem ser enfeixadas em um conceito 
comum subjacente. 

Dinâmica e permanência 

Uma afirmação que, esta, reúne o consenso geral, é a que 
atribui aos mekarõ uma plet6rica atividade ritual, digna dos Campos 
Elísios: os mortos são divididos em metades, têm wrt1, co!'1'i.das 
de toras tocam todos os instrumentos a seu modo caractensttco. 
Assim, ~ esfera cerimonial, longe de se evanescer juntamente com 
o pátio, é pelo contrário, ressaltada. 

Recapitulemos sucintamente o~ resu.ltados a . que che~amos. 
Vimos que os mortos são a imagem mvert~da ~os vivos: ha~1ta~tes 
da escuridão, tendo a Lua por Sol, o exterior e para eles o interior. 

Vimos também que entre os me.karõ, a afinidade é esquecida: 
é o reino da consangüinidade, o paraíso perdido, o estar entre si. 

Vimos enfim que entre eles, a esfera cerimonial se mantém 
integralmente. Se nos concederem a validade destas deduções, 
podemos concluir que a inversão ou simetria (usando os termos 
num sentido lato) deixa invariante a esfera ritual, exalta a consan
güinidade e abole a aliança. 

Para entendermos o significado sociológico disto, temos de 
evocar a estrutura da sociedade Krahó. Esta parece ser embasada 
em dois sistemas até certo ponto contraditórios. 

Os Krahó praticam um casamento que n.ão é orientado por 
regras prescritivas nem sequex preferenciais. Segundo dois bons 
informantes, tanto o casamento patrilateral ( i.e. de ego masculino 
com a fiP) quanto o matrilateral (i.e. com fim) são vergonhosos, 
"mesmo que galo e galinha", e no entanto, a troca de irmãs é bem 
considerada ( 13). Mas estes comentários nunca surgem esponta
neamente, nem parecem ser do domínio comum. Mais elucidativo 
do sistema de casamento é o jogo praticado pelos rapazes, com 
um brinquedo de palha que representa uma cauda de tatu: puxa-se 

( 18) Dizemos aqui "no entanto" em virtude da teoria das Stf'UCtures 
~lémentaires que seria inconciliável com estes fatos: a troca de irmãs não 
poderia se repetir por duas gerações s;guidas. Mas é ~reciso ter presente, 
como mostrou Needham ( 1958) que nao se pode deduzll' as mesmas conse
qüências de un1 sistema prescritivo e de um sistema preferencial. 
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um fio e a cauda se encurva, designando ao jogador a casa em 
que irá casar. 

A terminologia de parentesco krahó, conforme estabelece 
Melatti ( 1970: 17 5), é de tipo Crow, com certos traços Omaha 
para ego feminino. Ora Lévi-Strauss (1969[1965]) situa nesses 
sistemas o ponto de passagem das estruturas elementares do 
parentesco - determinadas por uma prescrição matrimonial -
para as estruturas complexas: neles esmaece a noção de ciclos de 
reciprocidade na troca de mulheres, para que se introduza, decerto 
falaciosamente, a noção de história, ou seja, o acaso e a escolha. 
Tais características são consistentes com uma concepção que 
veria na aliança um fator de disrupção: o casamento absorve 
homens ( 14) sem garantias de que o ciclo matrimonial se torne 
a fechar. 

O único mecanismo que parece compensar a absorção contínua 
dos homens e permitir a subsistência de uma sociedade igual a si 
mesma seria o processo de transmissão de nomes, que é básico 
para se entender o sistema Krahó. 

A atribuição de nomes faz com que os nomes masculinos, 
que são a "persona" para os Timbira, sejam transmitidos de tal 
modo que voltem para a casa de origem (15), compensando assim 
a circulação dos homens (vide Melatti 1970: 183-184). Ao contrá
rio, os nomes femininos, transferidos preferencialmente de iP para 
fl, circulam juntamente com os homens, de casa em. casa, compen
sando a imobilidade feminina em um sistema uxorilocal ( 16). 

A ausência de regras de casamento que implica no que pode 
ser visto como uma hemorragia matrimonial pouco controlável, 
teria pois seu reverso no sistema de nomeação que acarreta 
teoricamente uma reciprocidade a curto prazo, estável, segura. 
Estaríamos então diante de uma sociedade cuja permanência seria 

( 14) Pois são homens na verdade, que aqui circulam e que trans
ferem seus serviços de um grupo residencial para outro, o que não altera, 
como já se observou (J. Guiart et Cl. Lévi-Strauss 1968:85 e 87 n. 1 ) as 
regras do jogo. 

( 15) "Para dar o nome", disse-nos um informante, "espera-se que 
nasça um menino na casa do keti do qual se ganhou um nome" { keti, 
categoria em que é recrutado o nomeador, e que inclui entre suas espe
cificações o Im, o Pm e o PP, entre outros). 

( 16) Deve-se ter em mente, no entanto, que os nomes femininos não 
têm o peso e a significação cerimonial dos masculinos. A sociedade ~deal 
krah6 é masculina, e as mulheres só são destacadas enquanto associadas 
a grupos masculinos, o que independe de seus nomes. 
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embasada não na aliança, consider~da desagregadora, mas na 
nomeação, que seria um modelo estático e permanente. 

Daí nos parece decorrer a atitude do keti devolvendo aos 
vivos seu itamtxua: a história toma feições de parábola sobre a 
importância da nomeação na permanência da sociedade. 

Restringir-se à consangüinidade e à esfera ritual é pois, nos 
termos krahó, cristalizar a sociedade no que ela tem de permanente, 
no que a faz perdurar igual a si própria, e conseqüentemente, 
negar-lhe o aspecto dinâmico centido na aliança. 

Essa redução aos elementos estáticos percorre toda a fisiologia 
atribuída aos mekarõ, cujo olho é parado e o sangue coalhado -
são só pele e osso, não têm came - elementos que, como vimos 
acima, caracterizam a vida e o movimento. Segundo um informante, 
falam fininho como passarinho, comem e respiram pouco. De 
modo geral, toda a sua existência é atenuada: a água que bebem 
é morna, a comida que ingerem insípida. Segundo vários informan
tes, eles não têm movimento próprio, são impelidos pelo vento 
( khwôk) que sempre sopra de leste a oeste, dirigindo-os para o 
khoikwa-yihôt. Se quiserem voltar para leste, terão "de vir 
arrodeando", explica um informante ( 17). 

Segundo Davi, "o mekarõ anda no rastro que ele já andou. 
Se quando era pequeno, vivia noutro lugar, ele volta para os 
lugares (na mesma ordem) : primeiro no lugar em que nasceu, 
depois no que casou, depois no que morreu. . . Quando morrer, o 
índio trabalhador não passa fome, mas não trabalha mais não. Ele 
fica comendo de suas roças antigas. Mekarõ só tem os filhos que 
já teve. Come o que já comeu mesmo. Mekarõ s6 tem lembrança 
do que conheceu: não conhece coisa nova". 

Nesta versão, os mortos revivem sua vida, isto é, o acaso e a 
escolha, que caracterizam entre os Krahó a aliança, são novamente 
negados. 

Podemos agora entender n·ão só a menção da água doonente 
do lago interior, mas também porque os mortos não se banham 
em água corrente: conforme tentamos evidenciar alhures (M. C. 
da Cunha 1973), a imersão na água corrente é concebida como 
um processo de amadurecimento e é a base simbólica dos ritos de 
iniciação. Ora os mekarõ, privados de qualquer elemento dinâmico, 
não são suscetíveis de maturação, e evitam portanto as águas 

( 17) Este mesmo informante distingue os mekarõ recém-chegados 
que ainda têm braços e se movimentam por saltos, dos mais antip;os que 
têm asas de borboleta e que voam. O andar dos mekarõ é em todos os 
casos diferente do dos vivos. 
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correntes nas quais, segundo um informante, seriam transformados 
em peixes. 

Aos mekarõ são ainda atribuídos por Davi, olhos parados, 
assestados numa única direção e que só vêem uma imagem disso
ciada de seu contexto. Podemos agora avaliar melhor a propriedade 
do termo karõ para traduzir em krahó "fotografia" e "imagem":. 
ele conota o aspecto estático, a ausência de porvir. 

A sociedade dos mekarõ fornece à sociedade dos vivos a 
imagem alentadora de uma continuidade, de uma permanência que 
lhe .resgata a morte dos membros: mas isto só é conseguido 
mediante a supressão do que, na sociedade dos vivos constitui ao 
mesmo tempo o elemento de disrupção e o fator dinâmico a saber 
a aliança. A continuidade almejada revela-se ser então ~m ardil, 
u~ logro, e ~ preço pago por ela a condena: pois, negando a 
ah~nça, a soc1eda~e dos mekarõ a~~ba por se negar enquanto 
sociedade ( 18). Eis o que talvez dizia Juarez quando afirmava 
que, enquanto os mekarõ não saíssem de sua aldeia não morre
~iam. T_?Jvez seja isso também o que pretende signific~r a contínua 
mvoluçao dos mortos: uma sociedade sem aliança é inviável leva 
ao estado de natureza, e de imagens de homens os mekdrõ se 
tomam imagens de bichos, até que, ao cabo de sua; metamorfoses 
alcancem a perenidade da pedra ou do toco, ao mesmo tempo qu~ 
a negação de qualquer vida gregária. 

Ao cabo de toda esta análise veladamente estrutural, a 
escatologia revela-se não um reflexo da sociedade mas antes uma 
reflexão sobre ela. 

"Os mortos têm pensamento de outro jeito 
Os mortos ficam se esc-0ndendo atrás de qualquer 

árvore (não estão morando na aldeia) 
Eles ficam em qualquer lugar 
Eles ficam de pé em qualquer lugar 
Porisso (meus) companheiros têm medo da morte. 
Para onde vamos nós? 
Nós todos caminhamos pra ficar atrás do pau 

(árvore), 

( 18) Compare-se a esta conclusão uma observação de L. Vidal refe
re~t~ aos ~~: "A aldeia dos mortos, embora seja um lugar isento de 
fncçoes socuus, onde ? índio reencontra os seus parentes, é vista ao mesmo 
tempo, como um con1unto confuso, já que os mékaron são muitos e não 
morrem. ll: um mundo sem ordem e sem estrutura onde faltam as 
divisões nítidas da sociedade dos vivos,, ( L. Vida} I 972b: 200). 
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E eu, pra onde vou eu? . 
Nós somos aqueles que estamos vivos. Estar-se 

vivo é bom. 
Se você está vivo, vai. ver os outros no pátio, 
Como os outros caminham no pátio,· 
Você corre com a tora (atrás dos outros) 
Se eles cantam, você está caminhando (por entre 

eles) 
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Isso é que é bom. 
Os mortos ·têm pensame.nto ruim (não têm juízo)". 

(Reflexões de Hapóro, traduzidas literalmente 
do krah6). 

CAPÍTULO Vlll 

Herança e Culto dos Ancestrais: 
sua Inexistência 

A herança 

Tradicionalmente, em quase todas as tribos Jê, a propriedade 
de um indivíduo era ou destruída ou enterrada com seu proprietário 
ou tomada por estranhos. Entre os Xavante e os Caingang, por 
exemplo, queimavam-se os bens do morto (J. E. Pohl 1951 
[1837]:136 e J. Henry 1964:185); entre os Gorotire enterra
vam-se-os com o dono (T. Turner 1966:391); entre os Krahó 
também, Buell Quain ( 1939: 11) afirma que objetos de uso pessoal 
eram enterrados com o defunto. Mas na única morte que ele 
presenciou, a de um homem que havia ficado seis meses doente, 
não existia mais propriedade: seu dono a distribuíra aos poucos 
durante sua doença. 

Não se pode realmente chamar de herança o que se transmitia 
tradicionalmente à morte de um Krahó: as roças, não enquanto 
terra, que não é propriedade privada, mas enquanto cultura, são 
posse conjunta da família elementar e o viúvo (a) continua a 
usufruir do seu produto que aliás é efêmero. Também não se pode 
pensar em sucessão de direitos sobre a esposa já que não há 
levirato institucional, apenas, como vimos, prestações matrimoniais 
entre afins que se podem prolongar além da morte de um cônjuge. 
Sendo os papéis rituais atribuídos com o nome e assumidos em 
conjunto por todos os detentores deste nome, sendo os cargos 
políticos não hereditários, a única sucessão concebível se referiria 
à autoridade doméstica, assumida pelo genro à morte do sogro 
(se não houver na casa irmãos da esposa capazes de contestá-la). 
Quanto aos objetos pessoais - arco, enfeites, instrumentos 
musicais, batoques auriculares - eles são ou enterrados com o 
morto (é o caso da esteira por exemplo) ou destruídos pelos 
parentes ou, ainda, se mais valiosos, tomados por estranhos. Se se 
tratar de insígnias de status, outro Krahó, já detentor do mesmo 
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status, desde que não seja parente, "herdará" o objeto: um khoiré, 
machado de pedra, insígnia de bons cantadores, reverterá a um 
cantador; o marac:á de Antônio Pereira, chefe dos rituais de Pedra 
Branca, foi tomado por Zé Cabelo, cantador de Pedra Furada. 

Tudo se passa como se, à morte do Krahó, se procedesse a 
uma "hecatombe", a uma destruição ou dispersão do que se 
relacionava com seu corpo, sua aparência, seu organismo. 

Poderíamos pensar os objetos destruídos como fazendo parte 
do indivíduo, de um indivíduo com suas "extensões metonímicas", 
as "appartenances" de que falava Lévy-Bruhl (L. Lévy-Bruhl 
1963:318) que as distingue da propriedade no sentido lato: aquilo 
que o homem faz com suas próprias mãos, aquilo que manuseia, 
aquilo que o adorna fariam parte ~ sua individualidade. 

Há, em krahó, dois tipos de possessivos: dir-se-á iflyõkri, 
minha aldeia (krí, aldeia), mas iipar, meu pé; dir-se-á ifíyõrop, 
meu cachorro (rop, cachorro) mas iikhra, meu filho, liíyõ, que 
isolado, quer dizer "minha comida", usado como prefixo é um 
possessivo da primeira pessoa ( 1) . Se seguirmos o argumento que 
Maurice Leenhardt desenvolve em Do Kamo (1971), diremos que 
o segundo modo possessivo é o das coisas que fazem parte do 
indivíduo. Estes termos, aliás, ao contrário dos outros, não podem 
ser isolados de seu possessivo: não se poderá assim dizer "o filho", 
ou "filho", mas tão-somente "meu filho", iikhra, "teu filho", akhra, 
"filhote de arara", pãkhra. 

Todos os termos de parentesco são usados com possessivos do 
segundo tipo, todas as vísceras também e todas .as partes do corpo 
menos, a nosso conhecimento, algumas exceções·: o IadQ da frente 
do pescoço, ifíyõkré, o peito, iiíyõkhuot, o antebraço, iflyiitoihi, a 
mão, iny.úkra e seus derivados (unhas, dedos etc.), meu umbigo, 
iif,yõtót. 

Reciprocamente, dentre os objetos, alguns objetos "pessoais" 
são possessivados como as panes do corpo: iarapê, minha braça
deira, mas paradoxalmente iiíyõkhui, meus batoques auriculares. 
Uma hipótese plausível postularia que fossem estes os objetos 
destruídos à morte de seu dono, isto é, aqueles que, mais "próxi
mos", seriam possessivados como as partes do corpo: no entanto, 
a falta de dados conclusivos neste ponto não nos permite avançar
mos mais adiante. 

Os objetos do morto são tidos por terem perdido o karõ e 
conseqüentemente se quebrarem ou gastarem muito depressa. 

( 1) lnyõ, meu, aiiy6, seu, teu, hõ, dele, fHJnyl5, nosso de mim e vo~ 
(dual), meifiyõ, nosso (de mim e de outros) meafiyõ, de vocês, mehõ, deles. 
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Teoricamente, é vedado aos parentes conservarem os pertences do 
morto, sob pena de incorrerem em sua ira e ele os atacar quando 
estiverem sós no mato. Mas a proibição visivelmente não inclui 
objetos mais cobiçados, conhecidos desde o contato com os 
regionais. A introdução das espingardas, panelas, enxadas, além 
dos animais domésticos veio alterar sensivelmente o sistema de 
herança (2). Estes bens são comumente subtraídos pela família 
à dispersão e constituem um embrião de herança. São bens muito 
valiosos, é certo, mas não cremos que seja só esta a razão: são 
também bens introduzidos pelo contato e que puderam ser ordena
dos segundo outra escala de valores, que justificasse seu tratamento 
diferente (sugestão de Peter Fry) . Acima de tudo, não são obra 
de "mãos de homem", isto é, nenhum Krahó os confeccionou, e 
talvez por isso, à semelhança das raquetes introduzidas entre os 
Esquimós, não se incluam no rol da propriedade privada. Mas 
percebe-se, como em surdina, uma certa má consciência em relação 
a esta categoria de objetos herdáveis, pois de uma espingarda 
também se afirma que perdeu o karõ ao ter morrido seu dono, e 
que portanto, não há de durar muito. 

O gado, em particular, tomou-se "o" problema sucessório. 
Não parece existir ainda um direito costumeiro re_gulamentando o 
assunto e o moribundo, como já vimos, pode dispor dos seus bens, 
mas suas decisões devem ser publicamente expostas para serem 
respeitadas. No entanto a tendência parece ser de deixar espin
gardas e utensílios para os filhos homens ou para o pai, e as 
galinhas e panelas, propriedade feminina, para as filhas. As reses, 
segundo Melatti ( 1970: 79) tendem a ser doadas aos filhos, numa 
sucessão inter vivos. A morte de seu proprietário, é possível que 
passem também aos filhos. Mas se o morto não tiver descendência 
direta, cerno no caso já m·encionado de Estêvão, seus consangüíneos 
podem arrebatar-lhe o gado~ Lembremos que o coveiro que não é 
já previamente um devedor, ganha importantes presentes escolhidos 
normalmente entre os bens do morto. A presença de artigos valiosos 
poderia ser causa da tendência dos Krahó de recorrerem aos 
iwawe (Ei, Ef) eternos devedores, para evitarem a perda de tai~ 
objetos. 

A questão que surge é então a da equivalência presumível de 
três opções: pareceria que tanto faz serem os bens do morto 
destruídos, enterrados ou arrebatados por estranhos. 

( 2) A mesma evolução parece ter prevalecido entre os Xavante ( D. 
Maybury-Lewis (1967:280) e os Kayap6-Gorotire (T. Turner 1966:395 
n. 1). 
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Tudo concorre, parece-nos, para apontar novamente a abso
luta estranheza que caracteriza o morto. Ele se tomou "outro", e 
seus bens, pelo menos os que chamaríamos pessoais, adquirem 
juntamente com ele esse atributo da alteridade. Daí a equivalência 
entre acompanharem o morto sendo enterrados com ele, serem 
destruídos como ele o foi, ou pertencer doravante a estranhos já 
que estranhos eles próprios se tomaram. A herança não poderia 
portanto concernir senão bens que não fossem concebidos como 
parte da pessoa. 

O culto dos ancestrais: sua inexistência 

Já muito se escreveu a.cerca do culto dos ancestrais na 
literatura antropológica. Sem remontarmos ao dilúvio, lembremos 
apenas a querela de Prazer e dos funcionalistas britânicos. Prazer, 
como antes dele Tylor, fazia derivar a existência de cultos da 
existência anterior de crenças: assim por exemplo, a reverência 
pelos ancestrais proviria da combinação da crença na imortalidade 
da alma, quase universal pela humanidade afora, e de um medo dos 
mortos, este mais particularmente restrito ao chamado "homem 
primitivo" (J. G. Prazer 1966 [1933]). 

A este tipo de explicação, a escola funcionalista opôs análises 
que se podem resumir numa frase de Meyer Fortes: "os Tallensi 
têm um culto dos ancestrais. . . porque sua estrutura social o 
requer" (M. Fortes 1959:66). 

E no entanto a exata artículação entre a estrutura social e o 
culto dos ancestrais que variou segundo os adeptos desta escola. 
O próprio conceito é vago e parece ser usado em acepções diferentes 
ao sabor dos autores. Radeliffe-Brown, por exemplo, distinguiu 
os ritos que se referem aos mortos do culto dos ancestrais, no qual 
"o grupo cultuador consiste exclusivamente de pessoas relacionadas 
umas às outras pela descendência em uma linha do mesmo ances
tral ou ancestrais" (A. R. Radcliffe-Brown 1952 [1945]: 163, grifos 
nossos). Note-se que esta definição exclui ab initio a existência de 
tal culto em sociedades cognáticas. Mais tarde Goody haveria de 
estender-lhes o culto dos anc.estrais, que ele define como sendo 
aquele "em que os vivos e os mortos são parentes um do outro" 
(J. Goody 1962:381, grifos nossos), ressalvando no entanto que a 
congregação "típica" do culto dos ancestrais é o grupo de linhagem .. 
A esta forma típica ele chama de culto dos manes. 

Meyer Fortes foi sem dúvida quem mais procurou cercear a 
noção de ancestral. Sua definição draconiana exige que este seja 
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"um antepassado nomeado que tem descendentes ~iv~s de uma 
classe genealógica dada representando a permanenc1a de sua 
relevância estrutural. No culto dos ancestrais, tal ancestral recebe 
ofício e serviço, rituais que lhe são endereçados pela classe a~e
quada de seus d~scendentes" (M. i:ort~ 1965: 124). A nom~açao, 
comenta apropnadamente Fortes, significa que o ancestral é ~y~
tido com os atributos de uma pessoa. Note-se que esta deflDlçao 
corresponde aos fantasmas ("ghosts"~ de J. Middl~ton (1960), 
que reserva o termo "ancestors" para 1ustamente designar os ante-
passados não individualizados. 

Embora o uso de uma mesma expressão possa in~~ ~m 
erro não haveria até agora, maiores düiculdades: ba~tana distm
guir' 0 que cada ~utor entende por "culto ~os ancestr~s" e ter em 
mente que as deduções de cada um se ap~cam exclusivamente ao 
que sua definição particular recobre. A dificuldade surge. ~tes ~m 
outro nível no momento em que os autores pret.endem engir ~quilo 
que definir~ em "instituição nuclear" e reduzir-lhe as manüesta
ções "semelhantes" (seria ainda preciso entender-se sobre esta 
"semelhança"). 

Isto me parece esclarecer os m~anismos da ... experiência .... na 
antropologia social britânica. Como disse Popper, nao há expenen
cia que não se assente sobre uma teoria .. Se se q~er ?ropor a 
explicação de um traço cultural é necessário, em pnmeiro lugar, 
defini-lo. Ora as coisas não se passam sempre nesta ordem. Se a 
teoria que de~e servir para a explicação, isto é, aquela que acolhe 
como submodelo ou como caso particular o modelo proposto (G. 
Granger 1970:33), não dá conta senão de uma parte do campo, 
é prática corrente excluírem-se os dados emba~açosos, propondo-se 
considerá-los co.mo manifestações secundárias de um campo 
batizado "central", "nuclear" ou "primário", aquele precisamente 
ao qual a teoria se ajusta. 

As explicações do culto dos ancestrais são um exemplo dessas 
práticas. Lembremos algumas de. s?as et.ªP:18· Radcliffe-Brown, 
dentro de uma perspectiva durkhelDllana, liinlta-se a observar que 
0 culto dos ancestrais é a réplica, a projeção na esfera do sobrena
tural, do sistema de linhagens. E Middleton, que se consagra antes 
ao aspecto operatório do culto,: faz-lhe no enta.nto e~ quando 
escreve que "os valores que estão no centro da vida social, os do 
parentesco e da linhagem, são sustentadas no culto dos mortos" 
(J. Middleton 1960:35). 

Além disso, do mesmo modo que os ancestrais são como que 
uma projeção direta das linhagens, as ações, as disposições, 
benevolentes ou vingativas que lhes são atribuídas são tidas por 
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Fortes (1949), Goody (1962) e Bradb_ury (1966) como a proje
ção não menos direta das relações entre pais e filhos. Essa concep
ção parece ~: enraizar em um Freud revisto por Malinowski, isto é, 
onde a vanavel cultural, por exemplo a matrilinearidade, viesse 
alterar o complexo de :E:dipo: "há uma continuidade direta entre 
as relações dos pais e dos filhos enquanto em vida e suas relações 
depois da morte dos pais. O culto dos ancestrais é uma projeção 
culturalmente padronizada no plano místico do emaranhado de 
J~gações, . recip.rocidades, tensões e antagonismos submersos que 
hgam pais e filhos uns aos outros enquanto em vida. . . Os pais 
mortos são os protótipos dos ancestrais.. . (M. Fortes 1969 
[1949]:234). E a mesma posição é reafirmada, dez anos mais 
tarde no conhecido ensaio O.edipus and Job in West African 
Religion: "nos termos mais gerais, portanto, o culto dos aneestrais 
~ a transposição para o plano religioso das relações de pais e filhos: 
isso é o que eu quero dizer quando o !!escrevo como a ritualiuição 
da piedade .filial" (M. Fortes 1959 :30); e ainda, "os pais, meta
morf~seados em ancestrais, são restaurados em um lugar na vida 
dos filhos que reflete, sob forma simbólica, atributos críticos da 
paternidade ("parenthood") na vida real" (M. Fortes 1959:63). 
Mas quais são, mais precisamente, esses atributos? 

. Em 1960, em um colóquio sobre sistemas de pensamento 
~~anos, Mer~r Fortes enunciava ~s definições que citamos no 
llllcto, e explicitava um pouco mais suas teorias: o culto dos 
ancestrais seria "a representação ou a extensão do elemento de 
autoridade nas relações "jurais" (jurai) de gerações sucessivas" 
(M. Fortes 1965:133). No mesmo ano, na "Henry Myers Lecture", 
Fortes acrescentava subrepticiamente ao elemento de autoridade o 
da propriedade, quando usava, para apoiar seu argumento, o exem
plo dos Wodaaba, que não conhecem culto dos ancestrais e onde 
a emancipação econômica e jurídica não se dá à morte do pai. mas 
é gradativamente adquirida pelo filho (M. Fortes 1961: 188). Seria 
influência da posição de Jack Goody que encara os grupos corpo
rados como aqueI:s em .que se herda propriedade tangível, e que, 
em 1962, apontana o sistema de herança como determinante do 
culto dos ancestrais (J. Goody 1962:415)? Goody, por sua vez, 
presta home~agem ao seu mestre quando afirma que "o soció
logo. . . vê (no culto dos ancestrais) as normas da sociedade e 0 
próprio sistema de autoridade projetado no plano sobrenatural'' 
(J. Goody 1962:412). Mas, mais prudente do que Fortes, ele 
sugere que o culto dos ancestrais seja uma "modalidade possível" 
de reificação ("embod~ent") ritual em sociedades nas quais a 
descendência (e a contigüidade) são centrais para o recrutamento 
e a organização dos grupos sociais (p. 412). 
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Mas vejamos mais de pe,rto as conclusõe~ de Fortes. Sua 
definição de ancestral se assenta no caso Tallensi, elevado pelas 
circunstâncias ao status de paradigma (vide M. Fortes 1965:124). 
Como escreve H. Scheffler, a propósito desta vez da análise dos 
sistemas de descendência em Fortes, "o modelo Tallensi toma-se 
o modelo analítico preferido" (H. Scheffier 1966: 545). Além disso, 
entre os próprios Tallensi, a definição de Fortes deixa de considerar 
pelo menos duas séries de fatos. Assim, exclui do campo de análise 
em primeiro lugar o culto dos antepassados como um todo, aquilo 
que Freedm.an chamou de "memorialism", e que carateriza o culto 
doméstico dos ancestrais na China do sudeste (M. Freedmau 
1965:84). Ora, a Chma é, de par com Roma, o exemplo clássico 
do culto dos ancestrais. Também entre os Lagbara de Uganda, 
magistralmente descrito por Middleton, os antepassados como um 
todo indiferenciado (os ''ancestors" de Middlet0n) são reveren
ciados por um culto paralelo aos dos ancestrais (que Middleto~ 
chama, como vimos, de "ghosts"). 

Em segundo lugar, a definição de Fortes exclui da análise o 
culto dos antepassados na filiação complementar, isto é, dos ante
passados matrilaterais (respectivamente patrilaterais) em sistemas 
de descendência agnática (respectivamente matrilinear). A existên
cia deste culto é no entanto atestada entre os próprios Tallensi, e 
entre os Lugbara também e foi magistralmente evidenciada por 
R. Keesing ( 1970) que propõe para os paradigmáticos Tallensi um 
novo paradigma. 

Os dois cultos que mencionamos não são, realmente, cobertos 
pela definição de Fortes: no primeiro, os objetos do culto não 
têm relevância estrutural por não serem individualizados, no segun
do, a congregação de fiéis não obedece estritamente às divisões de 
linhagens correspondendo aos antepassados cultuados. 

Meyer Fortes justifica seu procedimento afirmando sua 
convicção de que "a melhor maneira de chegar a hipóteses claras 
é isolar para análise aquilo que é geralmente aceito como sendo a 
instituição nuclear do culto dos ancestrais" (M. Fortes 1961: 137 
grifos nossos) : isto parece ser fundamental, enquanto expõe o~ 
perigos da delimitação do fato a ser analisado. Os contornos e os 
limites desse fato só são "geralmente aceitos" em virtude de 
eventual convenção eivada de pressupostos teóricos. Em outros 
termos, parece que só se exclui do campo de análise os cultos aos 
antepassados na linha de filiação complementar, acusados de serem 
secundários ou derivados, porque eles escapam a essa "hipóte~ 
clara" que se procura formular. A partir daí, a demonstração 
torna-se tautológica: definem-nos os ancestrais como ligados às 
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linhagens, para nos afirmarem um pouco mais adiante que eles 
encarnam ("embody") essas mesmas linhagens. 

No entanto, mesmo na corrente britânica, outras explicações 
eram possíveis. Gluckman, em um artigo de 1937, pouco conhecido 
boje em dia, lançava a hipótese de que o culto dos ancestrais não 
aparecia cada vez que linhagens estivessem presentes, mas que 
e~taria associado a sistemas nos quais os grupos de parentesco 
(que poderiam ser bilaterais) se organizassem em grupes sociais 
com tendência a se cindirem. O culto dos ancestrais, e aqui o termo 
ancestral parece ser tomado na acepção mais ampla de antepassado, 
isto é, de ascendente bilateral, seria um processo mnemônico 
destinado a lembrar, expressar e manter relações sociais, mais 
especificamente, relações de parentesco (M. Gluckman 1937:129 
e 133). 

Qual a posição dos fatos krahó, e porque relembramos toda 
esta discussão? Pois bem, os fatos krahó não colocam problema 
algum, e se ajustam a todas e a cada uma destas explicações. Os 
Krahó não possuem linhagens, ergo não têm e portanto não 
cultuam ancestrais; a herança era até recentemente desprezível e 
poder-se-ia argumentar um descompasso nas representações em 
relação à prática social; enfim, a autoridade doméstica, como em 
todos os grupos Je, não se acha normalmente investida na figura 
do pai. Para um homem, devido à uxorilocalidade, ela é assumida 
primeiro pelo pai da mãe ou pelo irmão da mãe antes de seu 
próprio pai e, posteriormente, em sua casa de procriação, pelo seu 
sogro ou irmão da esposa. Não haveria assim possibilidade de se 
"estender" ao finado pai nem ao irmão da mãe uma autoridade 
que nem sempre, quando em vida, lhes competira na esfera 
doméstica. 

Tudo estaria muito bem e os Krahó teriam razões de sobra 
para não reverenciarem ancestrais, não fossem os Jê centrais, os 
Xavante por exemplo. Entre eles, a organização política repousa 
em linhagens patrilineares agrupadas em clãs. No entanto, não só 
não existe entre eles um "culto dos ancestrais'' (D. Maybury-Lewis 
1967:287) mas nem parece existir a prática de se singularizarem 
antepassados, com talvez uma ressalva. D. Maybury-Lewis (1967: 
288) menciona comunicação com "dead kin", sem maiores especi
ficações, mas relata que a linhagem dominante de São Domingos 
costumava se comunicar com um pai ou um irmão do pai, o que 
constitui a única indicação de uma "preferência" pelos agnatas 
defuntos. No entanto, nenhuma autoridade deriva dessas comuni
cações. Assim, embora a sucessão e a descendência sejam o prin
cípio organizatório da vida política, os ancestrais, contrariando a 
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hipótese de Fortes - embora não a hipótese mais prudente de 
Goody - não estão presentes e muito menos sancionam uma 
autoridade na facção. 

Note-se, de passagem, que não sendo estas teorias nomológicas, 
é difícil dizer que um fato as infirma: quando muito, poder-se-á 
indicar que o fato contradiz a hipótese sugerida. 

Um tanto ambígua é a posição do caso Xavante em relação 
à hipótese de Gluckman, segundo a qual o culto dos ancestrais 
estaria presente quando os grupos de parentesco tendessem a se 
cindir. Maybury-Lewis (1967:177 e 168) mostrou que não há, 
no plano ideológico, cisão ao longo das linhagens, embora a haja 
na prática: isto porque cisões reais são reinterpretadas, imputando
-se às facções que se separam linhagens originais diferentes. Na 
medida em que são na realidade as facções que usam a linguagem 
dos grupos de descendência para se expressarem, homens da mesma 
facção considerar-se-ão pertencentes à mesma linhagem, o que 
resulta assim na demonstração tautológica de que não há cisão nas 
linhagens. 

Embora a hipótese de Gluckman nã0 seja clara neste ponto 
- nessa época ainda se podia acreditar que a genealogia determi
nasse grupos de descendência - pode-se supor que ele a teria 
aplicado a uma situação deste tipo, e que teria argumentado que o 
culto dos ancestrais serviria justamente para impedir, no plano 
ideológico, o esfacelamento das linhagens. 

Poderíamos portanto, mediante certos remendos, encaixar o 
caso Xavante no leito de Procusto da teoria. No entanto, se, como 
afirma Maybury-Lewis (1969), as sociedades Jê são variações 
sociológicas sobre um mesmo tema, então deveria haver uma expli
cação global, válida para todas, sem que se tivesse de excluir os 
Xavantes e parcelar as razões da inexistência em cada tribo de 
culto de ancestrais. 

A admirável harmonia que Fortes ( 1973) e seus seguidores 
exibem entre linhagens, ancestrais e sentimentos, é construída, 
como vimos, à custa de cortes da realidade, tida como ganga 
informe na qual se pode e deve isolar o fenômeno "nuclear", 
central, e excluir-se os outros fatos sob a acusação de serem 
atípicos ou aberrantes. 

Conta o mesmo Fortes que Mauss lhe disse, certa feita, a ele 
e a Evans-Pritchard que o tinham ido visitar em um hotel de 
Londres, que. qualquer que fosse a rede que se jogasse ao mar, 
semp~e haveria de ~r.azer algum peixe. A rede das linhagens que 
seus mterlocutores mam lançar explicou muita coisa, mas muitos 
peixes lhe escaparam pelas malhas. Poderíamos tentar outra rede, 
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outro tipo de explicação, cujo valor residirá apenas na quantidade 
de fatos que puder apresar. Não só esta nova tentativa não 
invalida a anterior, mas também já foi evocada por exemplo por 
um Bradbury que, em seu estudo dos costumes funerários do 
Benim, menciona sem descrevê-lo a existência de um outro modelo, 
complementar do primeiro, e de caráter mais abstrato, cujos termos 
não são relações sociais e categorias de status, mas dicotomias 
conceptuais que permitem ordenar um campo mais vasto da expe
riência humana (R. E. Bradbury 1966:152). Não nos arrogamos 
portanto nenhum pioneirismo, apenas tentamos um modo diferente 
de encarar os dados e que permite ordená-los mais ou menos 
coerentemente num todo. 

Pensemos a posição dos mortos dentro da problemática mais 
ampla da identificação. Sabe-se que os mortos são usados comu
mente para estabelecer genealogias, pedigrees, que sirvam para 
fundamentar pr.etensões de status e explicitar relações políticas. Na 
Europa medieval abundaram as genealogias fantásticas que faziam 
remontar os italianos aos romanos, estes a Enéias que por sua vez 
·era enxertado no mito de origem bíblico como descendente de J afé, 
filho de Noé; os franceses se tinham por descendentes de Heitor 
de Tróia, de Francião seu filho e de seu trisneto Faramond, 
ligando-se às genealogias bíblicas por intermédio de Kitim, neto 
de Jafé; os ingleses do século xn proclamavam-se descendentes de 
Sem, outro filho de Noé e pai dos semitas (L. Poliakov 1974). 

Sabe-se desde Malinowski e Leach como se manipulam mitos 
para sancionar relações existentes: as genealogias sempre consti
tuíram uma linguagem para se arrogarem direitos ou se ratificarem 
relações entre grupos. O que talvez não esteja ainda claro é a 
razão de precisamente se escolher a genealogia como in&trumento 
para tal fim. Parece-nos tão natural seu uso, a nós que vivemos em 
·sociedades que a manipulam, que não nos perguntamos a razão de 
seu poder. Este não poderia derivar apenas da existência de grupos 
sociais para os quais a ascendência seria um título de admissão 
pois, como vimos, mesmo entre os patrilineares Tallensi, antepas
·sados n5o- agnáticos são recordados e reverenciados, embora não 
assegurem acesso a nenhum grupo. O poder das genealogias, 
parece-nos, reside na capacidade que é atrib11Ída à "origem" para 
a identificação de um indivíduo. O que pretenderia responder uma 
genealogia é ao "de onde venho?" que, segundo Freud, precederia 
e suscitaria o "quem sou?" (citado apud L. Poliakov 1974:XVII). 
Vimos que este argumento não é redutível à existência de grupos 
sociais que serviriam justamente para prover essa identificação: a 
identificação, no caso de existirem tais grupos, é que seria um 
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caso particular, uma aplicação do princípio mais geral que expli
caria porque justamente se recrutam membros para os grupos a 
partir de uma genealogia reconhecida. 

A nossa hipótese é que, entre os Krahó, de modo consistente 
com a oposição maior vivos x mortos, as genealogias são secundárias 
para a identificação. Os mortos são tão radicalmente opostos aos 
vivos que não é possível reparar completamente a cisão criada na 
genealogia pela morte de um ascendente. Não haveria, dentro deste 
ponto de vista, nenhuma razão para singularizar ou cultuar os 
mortos, e isto não só entre os Jê setentrionais mas igualmente 
entre os Xavante. Nada impede que se concebam linhagens e ao 
mesmo tempo St! postule a primazia 9a. oposição vivos/mortos, o 
que resultaria no enfraquecimento ou na ruptura dos laços de 
linhag.em à morte de seus membros, ou seja na separação de cada 
segmento de linhagem dos vivos do correspondente segmento de 
linhagem dos mortos. 

Cremos que se possa interpretar "a nosso favor", e não como 
uma posição à la Fortes o que Roberto Da Matta escreveu: 
" . . . eu diria que a continuidade em sistemas unilineares é dada 
num continuum (H. W. Scheffler 1966) orientado em termos 
temporais (mais perto ou mais longe do ancestral comum), ao 
passo que a continuidade entre os Jê do Norte seria obtida por 
meio de substituições. Nesta sociedade uma pessoa assume a 
ntáscara social da outra e ·a substitui cerimonial e juridicamente. 
Não há uma idéia palpável de continuum, mas uma idéia nítida de 
dualidade, mesmo quando se trata de substituições ao longo do 
tempo. Por isso os Timbira não exibem nenhuma ideologia rela
cionada a ancestrais ou que demonstre uma preocupação com 
antepassados longínquos" (R. Da Matta 1971 :61). 

Em suma, o que suspeitamos é que os mortos e as genealogias 
que os usam não sirvam para a identificação entre os Jê, e essa 
suspeita repousa em outra hipótese, a da primazia da distinção 
vivos/ mortos. 

É o valor explicativo de tal hipótese que tentaremos sintetizar 
em nossa conclusão. 
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CONCLUSÃO 

Os Mortos são Outros 

Se considerarmos o problema apenas de um ponto de vista 
lógico, poder~os distinguir duas opções ( 1) entre outras possíveis 
p~ra uma sociedade: ela pode, por um lado, enfatizar a oposição 
vivos/mortos e colocá-la sempre como divisão primária. Mas pode 
também fazer prevalecer a continuidade dos consangüíneos e relegar 
a oposição vivos/ mortos ao segundo plano. 

Esta última opção poderá vir expressa - mas não virá 
necessariamente - em grupos de descendência unilineares e 
será consistente com existência de ancestrais concebidos como 
prolongamento senão parte integrante da sociedade. 

No primeiro. c:_aso, ao. contrário, mesmo que haja linhagens, 
a ruptura, a opos1çao dos vivos e dos mortos é posta em tal realce 
que as relações entre eles s6 possam ser de antagonismo: os mortos 
serão relegados às trevas exteriores e os laços de parentesco com 
eles carregados de suspeição pois o apego a tais laços abre o 
caminho à traição, à passagem ao campo adverso, à morte. Em 
tal concepção, não há lugar, na sociedade dos vivos onde caibam 
ancestrais. 

Aventuraríamos a hipótese de que esta primeira opção tenha 
sido a de muitas tribos brasileiras. 

A segunda estaria presente, ao contrário, em várias sociedades 
africanas. :e este pelo menos o argumento recente e controvertido 
(por J. Brain 1973) de 1. Kopytoff: segundo ele, seria uma 
clistorsão etnocêntrica da visão do mundo africana a de insistir na 
primazia conceptual da divisão entre vivos e mortos (1. Kopytoff 
1971 :136); afrrma que, pelo menos entre os Suku do Congo e 
outros povos bantos, não há diferença qualitativa entre anciãos da 
linhagem ( elders) e ances,trais: "o termo 'ancestral' coloca uma 
dicotomia onde há na realidade um continuum" (p. 140). 

( 1 ) Sem que no uso desse termo esteja implicada qualquer reificação 
da sociedade nem sua consciência do próprio modelo. 

A sociedade krah6 percebe-se pois fundamentalmente como 
uma sociedade de vivos. Mais ainda, ao nível das representações 
ela se quer uma sociedade essencialmente cérimonial, - e isto 
talvez explique algo do famoso conservantismo krah6 - e tenta 
escamotear o faccionalismo que a divide, e se assenta em grupos 
de parentesco. 

Ao nível pessoal, a dupla lealdade, ao grupo como um todo, 
e à parentela, pode ser sentida como conflitiva: haveria então uma 
antinomia interna à representação dos mortos, na medida em que 
a continuidade dos laços que se tenta fazer prevalecer entre 
consangijíneos se choca com a descontinuidade que a sociedade 
exige. E é porque a norma da sociedade como um todo deve,. 
eticamente, levar a melhor, que o apego e a rendição aos laçoS; 
com os mortos pode ser concebida como traição. 

A oposição maior vivos/mortos foi evidenciada de modo pàr
ticularmente brilhante entre os Guayaki do Paraguai e do Brasil 
por Hélene Clastres ( 1968) : da análise dos rituais funerários 
profund~ente diferentes de dois bandos - os Ache Gatu que 
comem seus mortos e os Ache K wera que os enterram - ela 
deduziu que ambos traduzem uma atitude comum em relação aos 
mortos, a de os qualificar como inimigos. "A morte interrompe de 
tal forma as trocas que o grupo não pode senão compreender sob 
a forma da mais radical host!lldade aquele que assim lhe escapa". 
(H. Clp.stre~ 1968: ?~) .. Assim os Ache K wera qualificam como 
onça - o pior dos 1n1m1gos - aquele a quem estão inumando. 

Admitirmos esta hipótese nos levaria a entender globalmente 
a lógica da repartição dos papéis funerários, da escatologia e da 
definiçã0 Krah6 da pessoa. 

Que vimos, com efeito'l Os três grupos que se configuram 
durante os funerais são os consangüíneos, os afins e a comunidade 
como um todo. O quarto grupo está subentendido e no entanto 
insistentemente presente: é ele o grupo dos mortos. Se como 
postulamos, a divisão fundamental é a que segrega e opõe ~s vivos 
aos mortos, e a continuidade dos laços de consangüinidade é 
relegada ao segundo plano, pode~os entender a posição de coveiros 
potenciais dos afins nos funerais: eles são, em relação aos consan
güíneos o que os mortos são em relação aos vivos. Como a morte 
que não devolve sua presa, o casamento retira homens do meio 
de seus parentes, sem garantias, já que não há regras de casamento 
de reciprocidade. E, ao mesmo tempo, os serviços dos coveiro~ · 
têm algo de uma vingança. Como eles próprios foram retirados 
dentre os seus, à morte de seus in-laws eles raptam o cadáver e 
consumam a separação, enquanto atestam a mudança de condição 
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do morto: de "nosso", ele se tornou "deles", alheio, outro, e na 
adjunção de sufixos que marcam a distância social aos termos de 
parentesco, para se referir aos mortos, transparece, como vimos, 
uma noção análoga. No fim das contas, já começa a ser um 
estranho aquele que estranhos carregam para a sepultura. 

A proximidade das noções de inimigo, morto. e afim fica 
particularmente clara entre os antigos Tupi da costa. Do inimigo 
aprisionado e que deveria ser comido fazia-se um afim, dando-lhe 
uma esposa, e os conceitos parecem tão vizinhos que o mesmo 
termo, tovaja, designava ao mesmo tempo inimigo e cunhado (H. 
Clastres 1972: 73) ; Hélene Clastres conclui que era necessário aos 
Tupinambá transformar em cunhados aqueles sobre os quais se 
iriam vingar (p. 81). Há que lembrar aqui o costume bororo: o 
amigo formal (i-orubQ<Jari remawu reu, pertencente a um clã 
matrilinear da metade oposta à do parceiro) assume, depois de o 
vingar, a personalidade cerimonial do morto, tendo o privilégio de 
ostentar os ornamentos exclusivos .da linhagem do defunto (J. Chr. 
Crocker 1967:152-154 e 120 n. 1). Ora, se lembrarmos aqui que 
o amigo formal é o "antônimo", e mediante a nossa hipótese de 
que os mortos são caracterizados pela sua alteridade fundamental 
em relação aos vivos, entenderemos a lógica desta atribuição: 
o homem morto é o outro, e o outro é o amigo formal. Pelo jogo 
destas equivalências, um homem encarna o seu amigo formal, nunca 
enquanto vivo, mas plenamente quando morto. 

Como o amigo formal bororo, substituto do morto, assim 
também o cativo tupinambá assumia objetos e paramentos daquele 
morto da tribo que sua própria morte iria vingar (H. Clastres 
1972:76). A vingança pareceria então exercer-se não tanto contra 
um estranho qualquer, ma.s contra alguém laboriosamente qualifi
cado como uma imagem do morto da tribo: dos mortos tupinambá, 
matava-se e comia-se-lhes o substituto, ou, equivalentemente, 
comia-se os inimigos em que se haviam convertido os próprios 
mortos. 

Entre os Krahó, este lento processo de "alheamento" do 
morto parece estar ligado, como tentamos mostrar no capítulo VI, 
à idéia de uma força vital veiculada pelo sangue. Ao se corrompe
rem as carnes e se libertarem os ossos, o que havia de individual, 
e em particular os laços de afinidade, estaria definitivamente 
anulado: findava o luto, libertava-se -0 viúvo. Restava o que, no 
Krahó, é perene: a sua ossada e seus nomes, e ambos - quando 
ainda vigorava o enterro secundário - reverteriam à casa materna. 
Hoje apenas os nomes tomam à casa de origem: "o nome de um 
homem não pode sair. Vai indo, vai indo, mas depois volta". 
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. . . Cons~mo dos ossos pelos parentes ou consumo da carne pelos 
1mm~gos sao os traços recorrentes da antropofagia brasiliana (0. 
Zerr1es 1960), em sua dupla forma de endocanibalismo ou de 
exocanibalismo. Os costumes funerários krahó exibem metaforica
mente ambas as formas: consumo das carnes daquele que, Krahó 
morto, se tomou um inimigo, consumo e implantação na casa 
11?-atema dos ossos e do nome daquilo que, no Krahó morto, perten
cia à sua perso~a e portanio à sociedade que com ele não desa
parece ( 2) . Pois que é o canibalismo senão uma forma de 
sepultura? 

. Zelosa de ... seu patrimônio de nomes repartidos pelas casas, a 
sociedade tambem se arrogava, com o enterro secundário, o difeito 
de conservar o que transcendia .o status atribuído pelo nome a 
saber os cargos,. ~ ofícios a.os quais ela elevara alguns de ~us 
membros. No patto da aldeia ela guardava - autofagia - sua 
própria imagem, microcosmo fúnebre das ossadas de seus wifi, 
chefes, moças associadas aos ritos de iniciação, prefeitos, canta
dores. . . Lembremos que são na verdade grupos e não as pessoas 
que os ~epresentam que estavam assim inscritos no pátio. E através 
do gráfico que traçam no solo os despojos dos seus a sociedade 
afirma a consciência do que nela resiste à morte de s~us membros. 

E é esta sociedade macabra e subterrânea, com seu círculo de 
nomes à volta de um pátio de grupos políticos e cerimoniais 
enraizados sob a aldeia emergente, que a aldeia dos mekarõ con~ 
testa. Pois na tentativa de conciliar a continuidade post morteni 
dos laços de sangue com a alteridade dos mortos ela desemboca 
num simulacro de sociedade. A aldeia dos mek~rõ, paradisiaca
?1ent~ .consangüínea, revela-se inviável: sua própria perenidade, sua 
imobilidade a condenam. Sem trocas, e sem aliança a sociedade dos 
mortos é sociedade morta. ' 

Tidos por fundamentalmente diversos, os mortos servem para 
afirmar, _circunscrever os vivos. O pensamento krahó parece pro
ceder, vimo-lo, por complementaridades, por negações: eu sou 
aquilo. que_ o que eu não sou não é. Os inimigos, os afins, os amigos 
formais, sao outras tantas formas que reveste o outro para que se 
estabeleça o eu. E este eu é ser-se vivo, ser-se Krahó ser-se de 
certo segmento residencial, ostentar-se um certo nome. ' 

( 2) Os Guayaki, qu~ pare~ querer reificar qualquer metáfora, 
consomem nomes no . sen~do própno: pois a criança tomará seu nome 
( bykwa) dos mortos 1ngendos pela mãe durante a gravidez ( p Clastres 
e L. Sebag 1968:180). · 
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A qualidade de estar vivo seria ponanto um atributo 
fundamental do Krah6: poder-se-ia esperar então o que já se 
chamou de individuação pelo corpo. (M. Leenhardt 1971 ) . Pois 
pode-se equacionar de dois modos a pessoa, atribuir pesos relativos 
às suas partes constituintes: ou a pessoa "está" essencialmente no 
corpo, ou a pessoa "está" de modo privilegiado em seu prinaípio 
espiritual (3). Neste último caso, a pessoa perdura, seu nome pode 
ser lembrado e seus laços de parentesco com os vivos podem ser 
reafirmados além da morte, como se não houvera solução de 
continuidade; poderia caber aí uma noção de ancestral e doutrinas 
de reencarnação com a assunção da personalidade do antepassado 
me<Uante, por exemplo, o porte do mesmo nome. 

Mas se o "eu" reside prlvilegiadamente no corpo, o quadro 
altera-se: privados do suporte físico que instaurava a pessoa, o~ 
mortos seriam então puras imagens, sombras evanescentes, formas 
sem conteúdo; ao nível global, isto seria consistente com a primazia 
dada à oposição vivos/ mortos, o que se pode traduzir na imagem 
dos mortos como anti-sociedade e como grupo antagônico ao dos 
vivos. Isto seria consistente também com a ausência de sucessão 
e de qualquer autoridade investida nos mortos: pois se a pessoa 
se funda em um corpo, ela não é "transmissível" à morte de seu 
detentor. E no entanto a sociedade deve ter meios de assegurar que 
as personagens sejam assumidas: a ·transmissão do nome e, d~ tudo 
o que este implica inter vivos,# a elegibilidade aos cargos publicos e 
às honrarias são soluções dadas ao problema. 

Assumir a dominância da oposição dos vivos e dos mortos 
·permitiu-nos assim ligar e esclarecer de um modo global represen
tações e práticas sociais que pareciam desconexas. Mas a conclusão 
final é a de Hap6ro :· . "Estar vivo é bom". 

( 3) Ve1a-se a este pr~p6sito o que Détienne diz da evolução da 
pessoa entre os gregos antigos (M. Détienne 1973). 
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