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INTRODUÇAO 

Em 1962 tivemos ocas1ao de visitar, por poucos dias, o grupo 
Kayapó-Xikrín * do rio Caiteté (fig. 1) . Tratava-se, antes de tudo, de 
uma viagem de reconhêcimento sôbre possibilidades de pesquisas. Fize
mos a referida viagem em companhia do Rev. Pe. François Gentel, 
conhecido daqueles índios e a quem somos gratos pela ajuda prãtica e 
pela introdução que nos deu ao ambiente Xikrín. Verificamos, então, 
que, de fato, podíamos ainda fazer es.tudos originais d'.êste grupo 
Kayapó, até então pouco atingido pela civilização. Voltando a Belém, 
apresentamos um plano de pesquisa que foi aprovado pela chefia da 
Divisão de- Antropologia do Museu Goeldi . Era, então, a nossa intenção 
fazer investigações sôbre a inter-relação e interdependência dos níveis 
econômicos e sociais : como, p.. ex., funcionavam a caça, a pesca, a 
coleta, a agricultura e o incipiente extrativismo em relação ao indivíduo, 
à família nuclear e extensa, e ao grupo em sua totalidade, assunto que, 
devido à complexidade estrutural Kayapó, não é fácil de compreender. 
Chegando outra vez ao Caiteté, em janeiro de 1963, ~ncontramos o 
ambiente completamente modificado . Os índios tinham-se mudado para 
a foz dês te rio e queimado a antiga aldeia. O sistema de moradia 
f ôra alterado. A casa dos homens não funcionava mais, simplesmente 
porque não havia, etc. O pior de tudo, porém, era a forte tensão 
existente contra os civilizados, castanheiros e compradores de peles, 
assunto que explicamos em "Notas sôbre a situação atual dos índios 
Xikrín do rio Caeteté" (Frikel, 1963:156 seq .). Devidó a estas e outras 
circunstâncias, não havia possibilidade de fazer o estudo proposto . 
Para não perder a viagem, fomos forçados a remodelar os nosso~ 
intuitos. Lançamo-nos a outro assunto que, dadas as circunstâncias, 
estava ao nosso alcance: cultura material e bases de subsistência, 
colhendo ao mesmo tempo notas sôbre o ambiente social e cerimonial 
Xikrín1 notas que, talvez, possam ser editadas posteriormente. Nesta 
segunda viagem tivemos, durante um mês, a companhia do cineasta 

( • ) - Para a transcrição das palavras indígnenas adotamos, até onde possível, o 
.alfabeto em uso entre nós . Exceções são : 

ü = vogal alta, fechada, central, não arredondada. 
õ = vogal média, fechada, central, não arredondada. 
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:Fuerst que, mais tarde, publicou um pequeno trabalho sôbre a pintura 
·coleti'\ta das mulheres Xikrín (Fuerst, 1964), assunto ao qual pouco se 
pode ajuntar a não ser uma explicação mais ampla das inter-relações 
entre pintura corporal e classes de idade, relativamente ao "status" 
íe.minino dentro do grupo. 

Além dos artigos citados (Frikel, 1963; Fuerst, 19'84), pràticamente 
nada foi publiC'ado sôbre· os Xikrín. Dreyfus (1963:26), considerando-os 
ramo dos Djóre, diz, em seu trabalho sôbre os Kayapó setentrionais : 
·"Malheureusement 1es Dyore, encore hostiles, n'ont fois l'objet d'aucune 
·étude". Todavia, segundo referência dos próprios Xikrfn, os dois 
grupos são idênticos (cf. Fuerst, 1964:117; Frikel, 1963:146, n .1). 
Apresentamos, pois, a primeira tentativa de um estudo sôbre os Djóre
-Xikrín ou Kayapó-Xikrín do rio Caiteté, focalizando o presente trabalho 
alguns aspectos de sua cultura. Um descreve o equipamento material, 
incluindo casa e moradia. Cremos que conseguimos fazer um levan
tamento mais ou menos completo, o que não exclui a possibilidade de 
existirem ainda objetos não observados durante a nossa estada no 

·Caiteté. O outro aspecto visado, relacionado à economia tribal, diz 
respeito aos ciclos. econômicos e às bases de subsistê.ncia, como também 
.as suas deeottências principais, como o seminomadismo, a aquisição e 
preparação de comidas e assuntos semelhantes. Por fim,. tentamos 
·estabelecer algumas deduções do material apresentado, a respeito de 
matérias primas, divisão de trabalho, o fundo da cultura Xikrín e a 
aculturação incipiente. Não resta dúvida que, sôbre vários assuntos, 
.seriam desejáveis informações mais amplas ou mais pormenorizadas (1). 
Mas em vista de tratar-se de um grupo ainda monolingue e da falta de 
intérpretes (só havia dois rapazes que conheciam um tanto a língua 
portuguêsa e êstes, muitíssimas vêzes, não estavam à disposição), não 
se podia esperar muito mais matt!rlal. Assim oferecemos poucos dados, 
·mas cremo-los seguros. Para confronto e para mostrar a básica união 
·cultural existente entre os Xikrín do Caiteté e os Kayapó do rio 
Fresco/Xingu, utilizamo-nos dos trabalhos de autores mais recentes 
.acêrca dos Ka!apó, especialmente de Banner, Diniz e Dreyfus. 

{ 1 ) - Soubemos que também René Fuerst está preparando um trabalho sôbre O! 
Xikrín do Cai teté. 
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HABITAÇÃO 

1. AMBIENTE 

~ desnecessário indicar ao etnólogo que os Xikrín pertencem aos 
grupos Kayapó setentrionais, família lingüística jê, estendendo-se 
entre os dois grandes rios Xingu e Tocantins. Embora sejam raros os 
dados históricos sôbre os Xikrfn, sabe-se com certeza que já moravam 
no alto Itacaiúnas e rio Caiteté em começos dêste século (2). Sua tra
dição indica como antigo habitat as imediações dos campos do Triunfo
-rio Fresco, em convivência com os Gorotíre, com os quais formavam 
um único e grande bloco (3). Sobreveio, mais tarde, uma cisão do 
grupo e, enquanto os Gorotíre permaneceram na re,gião do Xingu, os 
chamados Djóre1 ~ou Dyóre) separaram-se, invadindo o vale do Itacaiúnas, 
expulsando os seus antigos habitantes indígenas Akokakore (identifica
dos ora com os Asuriní, ora com os Parakanân), ocupando principal
mente as terras do rio Caiteté ou seja Pükatingró (= Areia Sêca), rio 
que desde então começaram a considerar seu. Não sabemos a data 
daquele rompimento entre os dois grupos Kayap6. Entretanto, parece 
ter acontecido na segunda metade do século passado. Desde os pri
meiros contatos com a civilização, os Djóre do Itacaiúnas-Caiteté come
çaram a ser chamados "Xikrín", nome que afirmam não pertencer a 
sua língua e sim, ser "apelido", dado pelos civilizados. 

( 2 ) - Algumas notas históricas sôbre os Xikrín encontram-se" também em Frikel, 
1963 . 

( 3 ) - Citamos em outro lugar (Frikel, 1963 : 146) uma eJCRlicação etimológica dos 
nomes Gorotíre e Djóre, dada pelos próprios Xikrín. () Pe . Jaime Candeia, 
convivendo com os Gorotíre há anos, fêz-nos vêr qµe aquela, interpretação é 
um tanto precária ou até "folclórica"; que o têrmo "Goroti" nada tem que ver 
com ''dortninhocó.s" (dormir = ngôro), mas que a radical g6ro quer dizer 
''grupo, bando", etc . Goroti ou Gorotíre seria, pois, Q "grupo grande, bando 
grande". De fato, no conjunto, tal interpretação faz mais sentido . 
Também a denominação "Djóre" explicada pelos: Xikrín como "aramã" ou 
"abelinha preta'', permite outra interpretação. Para os Suyá, p . ex., que faiam 
um dialetó Kayapó, dyóre ou dyáre é a batata-doce e os "Djóre", para êles, 
são "os batateiros", porque gostam e plantam muita batata-doce; indicação que 
corresponde aos fatos. Nota-se, pois, que entre os próprios indígenas a ex· 
plicação das denominações grupais varia, permitindo interpretação vária . 
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Desde 1903 constam hostilidades entre civilizadQa t índios ou •. 
em têrmns da gíria regional, entre os "cristãos!.'' e os "bichos11 • Devido. 
a uma expedição de represália por parte dos '~eristãos", pelos anos de-
1930, que resultou em chacina ~ morte de a:groximadamente 180 bldios: 
em sua própria aldeia, os· Xikrín resolveram abandonar o Caiteté. 
Par~ce que. foi nessa ocasião que, motivado .Pela faltá de chefia, de· 
decisões exatas -~ de e,ntendimento entre os so~reviventes a respêito· 
Jo rume a tomar, repetiu-se o fenômeno da cisão. Uma parte set>arou· 
se, indo morar no rio Bacajá eu Pacaj~, afluente do· Xingu. ~te grupo,. 
todav)a, está desintegrando-se nestes últimos anos. eerto número de 
famílias está se agregando, novamente,, aos Xik:rín do Caiteté. Outros. 
estão mudando-se .. para o Pôsto Gorotire do SPI, no rio Fresco . O 
núcleo Xikrín no Pacajá t()rnou-se peque:no. ,. 

~ 

Q grupo maio:r:, entretanto, tomou o rumo sul-sudeste. Depois de · 
uma época de migrações em que chegou até o .Pôsto Las Casas do SFI, 
no rio P'au-d'àrco, em etap;asi lentas., voltou ao Cait~t'é, ~and°"'se 
novamente ali. Temos a impressão de que os Xikrín criar.ara real
mente algo que se . possa chamar "amor à terrau. Temos indícios que· 
neste século~ pelo menos. por três vêzes, abandonaram õ C!aiteté, voltan
do, porém, sempre para lá, mais cedo ou mais tarde.. A última vez, 
nós mesmos pude·mos .observar êste fenômeno. Q. grupo tinha-se- mudado 
em 1962 pa1~a o Itacaiúnas, perto da f'oz do G,aiteté. Todavia, atual- · 
II.lente,, (1966), já vo1tou de nôvo para a região das antigas aldeias. 
Para isso, nã0 há dúvida; 'influi também o. a1nbieHte econômico : a 
abt.tndân-ci'a de ca'ça, de frutas e outros objetos de coleta, facilidades 
para ... a agricultura devido às grandes manchas de terras-pretas ali 
existentes é, espe~ialmente, a atração. pela castanha. Soubemos por 
Be-motí, o jovem ênefe do grupo, qué a In~petotia do SP1 de Beléro, :nor 
algum tempo, tencionava transplantar os Xikrín para os campos do 
Triunfo, a fim de facilitar aos civilizados a exploração dos cas·tanhais do 
Caiteté s~m haver choques c.om os ·índios, pla.no ao quaJ os, Xikrí:J,1 se têm 
oposto ~~té haje (4) . Alegaram comp razão : "No campo há pouca caça 
e pouca água ! No campo nã0 há castanha! ... " Ouvia-:.se, então 'da 
bõca dos Xikrín urn brado bern brasileiro, dizendo literalmente : "O 
Caiteté é nosso ! A c~stanha do Caiteté é nossa l ... " Em out;ras pala--

( 4) - Colhemos tatnbém, em· Marabá, r eferên:cürs ·semelhantes de pessoas .jnteres
sadas nos castabhais do Gaiteté . · Totlavia, não se pode julgar sÕbr,e cas reais 
~nten.ções ela referida Inspetoria dev ide à fàlta de· üma documentação concreta_ 
para o caso,. difíeil de ser adquirida. · · · 
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vras : Os Xikrín temiam e teme·m ainda ser transferidos para uma 
região de condições de vida e sobrevivência muito inferiores às atuais . 

Cremos que o fato dos Xikrín, por motivos vários, serem apega
dos à própria terra, explica uma série de atitudes psicológicas, princi
palmente aquelas contra os invasores de suas terras, sejam êles os serin
gueiros de então ou os castanheiros de agora. Explica também, dentro 
dos ciclos econômicos, a sua forte tendência a um tipo de semi-seden
tarlsmo, tomando a aldeia como ponto fixo que não gosta.m de mudar 
ou de transferir sem grande necessidade. 

O Caiteté e as terras banhadas por êle, de fato, fornecem ao índio 
tudo de que precisa. As matas são abundantes de caça grande e muito 
mais ainda de animais pequenos de captura relativamente fácil, como 
jabutis, tatus e outros. Existem muitas frutas e vegetais aproveitãveis 
nas florestas, sobretudo o côco e o palmito de babaçu, tão importantes 
na vida Xikrín. Há peixes no rio e nos igarapés afluentes. E há 
ainda a castanha, cuja coleta serve para o próprio consumo e para fins 
comerciais, devido ao extrativismo incipiente que estã surgindo entre 
êles . Com o excedente da castanha vendida, pagam os artefatos neces-, 
sários, adquiridos dos civilizados. De fato, com tim pouco de contrôle 
por parte de um órgão ~'"otecionista qualquer (SPI ou Missões), os 
Xikrín poderiam não só víver folgadamente; sem c~µsar grandes de~ 
pesas a tais instituições, como também fàcilmente sobreviver como 
grupo em lento, mas contínuo processo de aculturação. 

' 

2. ALDEIA 

. '' .o Xikrín coloca a aldeia sempre perto de um rio oú igarapé, mas 
em ·terreno bastante alto, para que as águas não a alcancem e numa 
posição em que as chuvas e enxurradas possam escoar ràpidamente. 

O tipo da aldeia trádicional Xikrin é circular. Ainda em '1962, 
quando visitamos o alto Caiteté, sua aldeia possuia esta forma (fig. 2 a; 
est ~ 'i a) . As casas, em. número de treze, agrupavam-se ao redor de 
um terreirp: .com o citado ,contôrno oui queren~o ser exato, ligeira
mente oval~ 1 com 85 .i;n de diâmetro no rumo N-S e 65 m no de O-E 
(cf. Banne:r1 1961:4; Dreyfus, 1963:21) . Com exc~ção de alguns toco! 
de árvores, o terreiro era limpo, sem arbustos, . etc. . (cf. Dreyfus, 
1963:22). Quatro caminhos saíam da aldeia, com as bôcaS situadas nos 
pontos cardeais, com divergências de somente 20 a 30 graus ·do rumo 
exato . A estrada de leste levava ao rio Caiteté, ao pôrto de banho· 

- Q ;· -f' .. ... · -



e de água; a do sul ,passando ao lado da casa dos homens, ia para a 
roça nova, situada em outro igarapé de nome Kamrkro-kro ou seja rio 
Sêco, afluente do próprio Caiteté, distando uns 15 a 20 km; a de oeste 

B 

• 

FORNO 

·o 
CASA DO CHEFE <> 1 1 

D ... 

_......--... 
ri Caitete 

(pôrto ~e banho) 

o 

1 10 A 
CASA DOS HOMENS 

...... . 

Fig . 2 -Aldeia e casa Xikrín. a) Croquis da aldeia Xikrín do tiPo tradicional; b) Planta
-baixa de uma casa Xikrín; e) Detalhes de construção da casa Xikrín . 
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era caminho de caça e de coleta, levando pata -as matas; e a .do norte 
dava para a roça v~lha, um enorme batatal, e continuava como estrada 
de ca,ça e coleta. Tem-se a impressão de que a aldeia se compõe de 
dois semicírculos de habitações coro centros no la(jo -norte e sul, pois 
nas bô'cas das estradas de rumo leste e oeste, as distâncias das casas 
eram maiores, esta})eleeendo êstes caminhos uni tipt> de divisória. No 
semiéf:rculo norte· eX'.istiam cinco casas, tendo por centro a do chefe, o 
benadfúre-r~, enquanto no do sul havia oito, com a "casa d.os homens" 
no centro da fila (5). A do chef:e e a dos homens fieavam1 portanto,_ 
uma confronte à outra, em p-osição diametram,iente oposta. Todavia 
não foram · observadas, na estrutura soeial dos. Xiluin, metades ou 
m<Jieti'es . 

Em · nossa s~gunda. visita.., a:queia aldeia jã não e~istia mais . ô 
grupo tinha-se dividiClo e, em conseqüência,, queimara a altleia, dei
'xandp ·uma só casa em pé para. servir de abFigo por ocasiã,o de viagens 
naquela região, ou para desfrutar a r&ça velha. A nova aldeia foi 
const.ruida na foz Clo Caiteté, nQ ângulo es,querdo da. sua c,onfluência 
com o ltacaiún~:l'~f; s·endo o l1tgar açanh~do, ficava comprimida entre o 
alto barranco ào rio e uma baixa~ muito úmida n·o tempo das chuvas. 
Era formada. à maneitra da· dos civ~lizàdos: e consi~tia num alinhamento 
de easas ao longo do battancot com o caminho para o lado interno, o 
lado da mata. Não havia terreiro, nem "casa dos homens". A casa 
do chefe ficava- ern primélro lugar, vista dá bôca do rio Caitete, isto é, 
não máis e·m poSição central, mas sim numa das extremidades . No 
total existiam 5eis barracas, nas quajs· todo o pessoal se ·aglomerava . 
Os próp_rios Xikrín já não .gostavam mais daque~a disposição e faziam 
plant>s de transferi!" novamente a aldeia para o. mterior das matas do 
Caiteté; querendo r~col)strui-la erp. estílp traqiéi:onal. Soubemos que, 
de fato, os Xiktín se mudaram, mas, ignoramos sua resolução a respeito 
d.o tipo da aldeia ªtual. .. 

·3. CASAS . . 
Em ambas as aldeias, porém,o tipo de casa era o mesmo, consis

tindo huma espécie- de barracão retangular (6), bastante comprido,. 

( -5 } - Banner ( 1961 : 17) e Dreyfus (1963': '21)- fazem r~ferên,cia. ·à posiç~o cent1al 
da "casa âos liomen'1" na aldeia ~yap_@, e qu~ níio foi observado. e·ntre os 

___ Xikt.ín, ondel ao _ contrãtio, a ngobe· ficava ao lado s~l· d~ circwo das casaS'. · 

( 6 ) -..... N:ão.. ençontramQS e tiPo de casa Kay~ de teto ~bobadado, referi® por 
Banner -( 1961 : 3 ') e Dreyfus ( 19.~3 : 24). 
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sem divisão interna, onde se abrigavam várias famílias, baseadas num 
sistema de residência matrilocal. 

A casa Xikrfn ocupa, em média, uma área de 4 por 8 m (fig. 2 b, e) . 
Existem, geralmente, oito esteios (a), a saber : quatro nos cantos e 
·mais um no meio de cada lado, para o sustento do teto. Os esteios 
têm uma altura de 1,80 m acima do chão, de forma que frechais e 
travessões ficam a uma altura de 2 m, aproximadamente. Na con~tru
ção colocam-se primeiro os frechais (b) e por cima dêles, os traves
sões (c). Mais para o centro existe!ll ainda dois esteios, que sustentam 
a cumieira, recua~os uns dois metros de cada parede (~). Pelo lado 
externo dêstes, como também pelo meio da casa, colocam-se ainda 
travessões, servindp de base ou andaime para trepar e consertar o teto 
de palha, pendurar objetos, etc. (f). Por cima de todos êsses traves
sões, em sentido longitudinal, corre uma viga em todo o comprimento 
da casa (g), também encostada nos esteios centrais da cumieira. Esta 
é mais curta, de uns 5 m, ficando a uma altura aproximada de 4 m (e). 
Ela e os frechais estão ligados entre si pelos caibros (h), de varas 
roliças, que recebem e suportam a palha. O oitão, do tipo de tacaniça 
(cf-. Diniz, 196·2:4), possui no alto uma travessinha (i), para onde todos 
os caibros daquele lado confluem. As pontas da cumieira, dos traves;. 
sões e dos frechais, sobressaem uns 50 a 80 cm. Tôdas as amarrações , 
são feitas com cipó e envira. Espaçados de 1 m e atados aos traves
~ões e frechais, fixam.se varas fortes. (k) para a amarração da palha 
das paredes. Empregam-se, principalmente, fôlhas de babaçu e inajá, 
tanto para as paredes. como para o teto. Nas paredes amarram-se as 
palhas pelo lado de dentro e de fora, separadamente, em carreiras 
bastante espaçosas, às vêzes ·as: de fora no entre-espaço das internas. 
No teto, tipo de tacaniça ou de duas águas (cf. Diniz, 1962:4), a palha 
é colocada em intervalos mais estreitos, para fazê-lo mais denso. Na 
aldeia velha, circular, observamos que as casas, com excessão da "casa 
dos solteiros" possuíam somente três paredes, a saber, as dos lados e 
a do fundo, ficando aberta ~ parte que dá para o terreiro (ef. Dreyfus, 
1963:21). Todavia a palha do teto ficava ali bastante cotnprida, che
garido a poucos palmos acima do chão, num sistema de parede fictícia. 
Assim, os moradores da casa sempre tinham a vista bastante livre sôbre 
o terreiro e o movimento na praça, enquanto os de fora não podiam 
observar as pessoas dentro da casa. 

Havia sempre uma porta, às vêzes na frente, indicada por um 
recorte bastante largo na palha pendente, ou em forma de um vão 
aberto na parede lateral. Freqüentemente as casas tinham mais uma 
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pequena abertura na parede do fundo que dava para a mata, para 
·saídas de eme~gência e outras necessidades (cf. Dreyfus, 1963:21). 

Na segunda aldeia da foz do Cai teté, tôdas as casas possuiam 
quatro paredes com uma porta grande para o lado do caminho e uma 
abertura menor para Q lado do rio. Ao redor da casa, para apertar 
a beira da palha no chão, colocavam-se paus pesados e compridos. 
impedindo assim a entrada de animais noturnos : sapos, cobras, etc. 
Devido à proximidade do barranco, os Xíkrín fizeram em certos trechos 
uma cêrca, para as crianças não cairem no rio. 

Surgem, ocasionalmente, pequenas variações de construção. Na 
foz do Cai teté, p . ex. , dependendo do comprimento das casas, faltavam 
os esteios centrais ou havia um só. A cumieira. tinha então o compri
mento da casa, e os esteios centrais do oifão serviam, ao mesmo tempo, 
·de esteios de eumieira. Neste caso também não tinham tacaniça. 
Outrossim, introduziram-se na beira do t.eto "cachorros" para suspender 
um p0uco a .beira da p,alha e jogar a água da chuva mais para fora. 
Outras variantes não observamos. 

Durante a nossa estada na foz do Caiteté foi construida uma casa. 
Reparamos que somente os homens trabalhavam, colocando o madei
ram~ Os mais moços e as crianças ajudavam, abrindo cipôs e fôlhas 
de babaçu, entregando a palha na ocasião da cobertura etc. Mulheres 
não participam nestes trabalhos de construção (7). 

4. DORMIDA 

Entre os Xikrfn existem, por: assim dizer, três tipos de dormidas: 
>em ~ma de fôUta"S dé babaçu ( roti-ô), em esteiras trançadas ( kupf,p) e 
em catres ., 

Na vida cotidiana da aldeia, a fôlha de babaçu é empregada tal 
como vem da mata, especialmente, na casa dos homens solteiros. Tôda 
a rapaziada dorme assim. ~ o grupo dos menores que tem· a obrigação 
de "fazer a cama" de todos os habitantes do ngobe ( cf. Banner, 1961: 17) . 
Diàriamente, à tarde, as fô1hasr murchas ~ estragaãas são jogadas para 
trás da casa, e o grupinho sai para corfart o nôvo suprimento neces
sário, o qual é espalhado pelo chão . Os mais vellros têm o direito de 

{ 7 ) - Em rei~ aos Xikrín diverge a nossa ebservação da de Banner (1961 : 3, 
9) e Dréyfus ( 1963" = 24), referinda que são as mulfléres que se ocupam com 
a construção da ~. Crem~ flue nas ditas referencias se trata, exclns~ 
vamente, dos tipos de casas originais dos Kayapó . A casa tipo barracão 
(neo-brasíleiro ?), ~m dúvida, é constnrida pelos· homens, como Diniz 
( 1962 ~ 11) expressamente constata e como Dreyfus,, em outr-0 lugar 

· (1963: 61), admite. 
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se ajeitar primeiro. Se as fôlhas forem poucas, os meninos levam 
um "pito" e têm que dormir no chão nu . Um ou outro rapaz, que' 
prefira algo mais cômodo, prepara uma esteira destas fôlhas com 
nervura e talas ( roti-ô) , como descrito mais adiante . Todavia, esteiras 
dêste tipo são mais empregadas quando se dorme ao relento, ao luar 
ou no terreiro, em noites de festa . 

Esteiras trançadas que têm o nome de kupip, são usadas nas 
casas de famílias, tanto pelas moças ainda solteiras, como, especialmente,. 
pelos casais. São trançadas de pínulas de miriti, muitas vêzes pinta-, 

das de urucu, bastanle macias e colocadas sôbre o chão ou sôbre o 
catre, quando o haja. 

· A maior parte dos Xikrin, todavia, dorme sôbre catres (cf. Diniz,. 
1962:7; Dreyfus, 1963:26). Assemelham-se êstes a baixos jiraus. 
Consistem em quatro forquilhas com as respectivas. travessas, sôbre as 
quais, longitudinalmente, se colocam ripas de paxiúba. Estende-s~, 

por fim, sôbre êste jirau um esteira kupip, de casàl. Outra ripa, na. 
largura do catre, serve de travesseiro. ( cf. Banner, 1961 : 4). 

Parece costume dormirem com os pés voltados para o centro da 
casa. Quando ·a fileira dos catres está ao longo da parede do fundo, 
as cabeças ficam também para o lado da parede e os pés para o centro 
da casa; vice-versa, onde a carreira das esteiras ou catres fica no lado 
aberto da casa, os pés se acham também voltados para o interior e as. 
cabeças para o lado do terreiro. 

Nestes catres dormem, em primeiro lugar, os casais com os filhos. 
menores, até. a idade de 2 a 3· anos . Depois dessa idade, as· crianças 
recebem uma esteirinha própria ou, se forem mocinhas, que sempre 
ficam em casa, faz-se um segundo catre ao lado do dos pais, servindo 
para dqas ou l}lais crianças . Entre os catres ou as esteiras das váriás 
famílias existe sempre um fogo com bastante lugar para ·os serviços 
do dia, como assar batatas-doces ou milho, etc. , ou também para aqueci
mento pessoal durante a noite. 

' 

Môças adultas, solteiras e viúvas, como também as prostitutas da 
aldeia, as mais das vêzes, ficam dormindo em cima de esteiras, para o 
lado aberto da casa ou perto da entrada, para atender a visitas noturnas . 
A respeito da organização dos catres nas casas parece existir uma ordem 
preferencial, baseando-se em parentesco, prestigio ou mesmo um fundo
cerimonial, sôbre o que não conseguimos colhêr notas JIµlis explicitas. 
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5. FORNO DE TERRA XI 

Um elemento c.enstante na aldeia é constituído pelo forno térreo, 
.cham.ado '/ri (est. 1 b). Faz parte integrante da v1da Xiklin e não se . 
pode imaginar su~ alpeia sem êle. Exis~e .se.tnpre um forno para o 
uso comum, em casa própria . Na aldeia antiga do Caiteté,. êste ficava 
.atrás da casa d'Q chefe; na nova, porém, à fo~ do ·riQ, estav' situado 
numa pequena lombada entre a ·fileira das casas e a baixa pantanosa, 
em frente à .casa d.o meio . A barraca dp 'Jf?i, tipo de constrq.Ção variando 
entre tapiri grande e · c~a pequena, é feita pelos. homens . A constru
.ção e o manejo ;do forno prôptiamente dito, ·são tarefas das mulheres 
{ ef. Dreyf11$, 1963: .34) . Especialmente,, quando há muito alimento para 
assar, as · mulheres· sé reunem ali e, em comum, tratam: do fQ.rp,Q e das 

·Comidas. O.· lugar (lo ki é preferencial das mulheres. Não se pode , 
·comparã-lo ·à casa dos homens, . mas quando o ki fun~iona, é a hora 
do "bate-papo" fem.ininà, onde os bom~ sã9 considerados como intru
sos e tratados como marginais que não pertencem a esta .esfera grupal. 
rQ forno comum, público, exerce, sem dúviCia algµma, função social. 

Além C:tisso, observ~µios fomos tén-eos. em casas particulares. 
;Seu lugar, as mais das vêzes, ficava p~rto de um dos oitões e, sõm~nte 
,havendo suficiente ··espaço, mais para o ·meio dá casa. Parece, éntre
tanto, que êstes fornos são eonstruidos em casos ou para casos de 
.eme1~gência, mas .. sem catáter permanente. 

Deviao a sua estrutura, ki, o· forno Xikrfn, :funciona, bàsicamente, 
eomo um forno :de carvoeiro·. Prepara-se primeiro. um braseir,o e, ao 
mesmo tempo, esquenta-se dentro dele, uma série de pedras aproxima
·damente do tamanho de um punho. As pedras do ki são sempre lisas, 
<de forma aITedóndad:a ou oval, tiradas .do rio. Quando 8i brasa está 
boa e às pedras bem quentes.,. estas ~ão retiradas e postas na ·beira de 
.fogo. Entrementes, forma-se uma fogueira no mesmo local~ colocan
do-se lenha en;i cima da brasa em duas óu três camadas cruzadas. Por 
fim, põem-se. as pedras já pré-aquecidas. Na escolha da lenha há certas 
preferências. Deram-nos uma série de nomes de madeiras, para nós 
·desconhecidas. Todavia, nunc~ se emprega lenha ·cuja fumaça po·ssa 
afetar o gôsto da comida ~ 

Outr~ 1tlaheira de c:onfé,ccionat .o ki, embora não passando de uma 
~simples variante; é esta : tendo bastante bras.a no fun~o, arma"'Se o· 
·íornp~ colo.c~ndo altertfaâamente uma óamadà de lériha e uma de pe
.dras. O número d~ camadas depende eia quantidade de comida a ser 

,........ 15 -



assada. Queimada a fogueira, retiram-se os restos ou toc9s de lenha, 
coordenam-se as pedras dentro &a brasa e colocam-se as con)idas·. Estas: , 
são embrulhadas .em fôlhas de bananeira ou sororoca ou, raras vêzes, 
em outras fhlhas largas, para que os alimentos não. ·se quéimeui, não· 
tomem gasto de fumaçai ou fiquem sujos de terra. Cada mulher coloca· 
'assi.m a comiffa preparada po1' ela, e que é, qµasé sempre, o sustento 
do dia para a familia. Assim embrulhada, a carne se ,torna realmente 
macia e guarda todo 6 s:abor . 

. Por fími procede-sé a cobertur~ dos alimentos. S6bre os embru
lhos estende-se uma camada de fôlhas de bananeira ou uma esteira 
velpa ~· rôta ou m~mo qualquer palha que pq~sa protege~ as comidas. 
da terra c.om a qual, em seguida, todo aquêle aparato é coberto. A 
brasa e as pedras quentes guisam as CQIJl.idas qúe ali ficam comb 
que enterradas, assand-0 durante duas ou três _·heras . Depende isso· 
da espécie do alimento., se a carne é conhecid·a como dura ou não. 
·Quando os embrulhos de comida são grossos; de forma que o lado 
menos afetado pela" brá$,à pos&a cozer mais dJ:wagar, aesmancha-se o ki' 
e víram-se os pacotes. Neste caso, porém, o :forno não é mais reeoberto 
e continua-se a assar o alimento sôbre pedras quentes e brasas ab.ettas~ 

(cf. Bann.er, 1961:4; Diniz, 1962:7;( Dre~us, 1963':34 seq.). 

l!;ste é, esquemàticamenté, o proceêlirnento na prep.aração e o. 
manejo: do' -'m ê6b:erto. Toda,via, para certas comidas, êle é usado 
abert0. ~ preparado da maneira descrita para obter brasas e pedra$:, 
quentes,, mas não ·se cóbre com- terra~ Desta maneim são assaiios, 
p. .ex., jà:butis, milho em espigas, ·bananas em casca, etc. { est.. 1 b) . 

.. eomo já ficou dito, o trabalho no ki é feito exclusivamente pela 
' f . 1 

inulhe!. • Quando o homem quer assar, por conta própri~, uma espiga 
d~ m,ilho, umas batat~s·doces ou seja o que f(lr, faz isso sôbre o fogo 
aberto, seja em cas~, no fogo .ao· lado da esteir~, ou fora, ou ainda na 
"'casa dos homens'\ onde os meninos, e rapazes solteiros fazem as suas: 
pequenas refeições e:xtras. .. . 

' 

6. ACAMPAMENTOS EM VIAGENS 

Na época das andanças ~uais, os Xikrfn fazem, em grupos :fami-.
. liares, ~:xcursões de e:oieta e eaça,- ausentand~se da aldeia por tempo 
~ oo menos_, longo.. Nestas yiagens constroem tapiris nos pontos ae
P~nnanên~i.á mats demond~. Dizem êles que são tapãis sólido$, bemi 

·feitos. · Tadav.ia, nunca tivemos ocasião de ollservá .. Ios. Os que encon-
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tramos em caminho eram bastante primitivos, consistindo de varas. e 
galhos colocados entre moitas e arbustos, cobertos com fôlhas de soro
roca. Nos lugares de demora mais prolongada, as mulheres fazem 
sempre o forno. Mesmo depois de anos pode ser reconhcido tal lugar 
pelas pedras do ki, amontoadas. Se a demora porém é curta, de uma 
noite só, normalmente não fazem tapiris e menos ainda forno. Dormem 
ao relento . Cortam algunias fôlhas de sororoca (bananeira brava) ou 
de babaçu, que servem de fôrro ou esteira. Não gostam de dormir 
diretamente no chão. Entre os lugares das várias famflias, sempre 
fazem um pequeno fogo para aquecer o corpo nas noites, que são bastante 
frias.. Numa ligeira excursão nossa, feita com os Xikrin, foram as 
mulheres e os me.ninos que prepararam os lugares de dormida no chão, 
enquanto os homens cuidavam do fogo ( cf . Banner, 1961: 2 seq. ; Drey· 
fus, 196·3:25) . 

7. HABITAÇÕES ARQUEOLõGICAS 

Corno simples informação queremos anexar ainda uma nota 
arqueológica, fornecida pelos Xikrin, a respeito de habitações antigas. 
Perguntando por cavernas ou lapas nas serras daquela ·região, possivel
mente habitadas por seus ancestrais, os Xikrin informaram ignorar tais 
lugares. Mencionaram, todavia, um tipo de moradia arcaica dos 
antigos Kuben Kamrek-ti, ancestrais daqueles que, antes da invasão 
Kayapó no Itacaiúnas-Caiteté, habitavam aquelas terras. Estas habita
ções consistiam em um buraco cavado na terra, em lugares mais altos, 
não acessíveis ao ajuntamento de águas' de enxurradas ou infiltrações . 
Dentro, a terra se apresenta bem queimada como no interior de um 
forno (que os nossos informantes viram em Marabá). Opinam êles que 
os primitivos enchiam o buraco com lenha, tocando depois fogo para 
secar e queimar a terra, fazendo·a ao mesmo tempo dura e resistente . 
Um dêstes buracões encontra-se não muito longe da foz do Caiteté, à 
margem direita do rio, a cêrca de duas horas a pé, dentro da mata. 
Devido à falta de transporte (o rio estava muito cheio na ocasião e os 
Xikrfn não usam canoas) e o nosso estado de saúde (malária) não pode· 
mos Visitar o local. 
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II. EQUIPAMENTO MATERIAL 

1. MAT~mAIS . DE FIXAÇÃO 

Pretende~os juntar sob êste titulo vários objetos ou materiais, 
cuja função principal é segurar peças compostas, fazer emendas, seja 
por meio de matérias colantes ou amarrações. Nêste sentido agrupa
remos, aqui, tipos de cerol e de fios ou corda de envira e algodão. 

a) CEROL , 

O cerol é a cola indígena, empregada .em flechas, trançados~ cascas 
e madeiras para prender fios, talas ou pequenas peças. Os. Xikrin 
fabricam duas espécies de cerol, chamadas muinya-róp ·e tóp. . 

Muinya-róp é a "cêra" ou seja a resina de jatobá (jutaf, jutaícica), 
ao qual se junta um pouco de urucu, para dar uma côr avermelhada 
(cf. Banner, 1961:39). Não tivemos oca~ião de observar o processo de 
fabricação . É .co~servado em envolturas de palha de babaçu ou ainda 
em recipientes de taquara. É preparado e utilizado pelos homens, 
especialmente como decorativo nas emplumações e nas empunhaduras 
de flechas . 

T6p é outra- esp~cie d~ cerol, obtida da cêra de abelha silvestre. 
É de côr escura. Ignoramos se entram ainda outros ingredientes . 
Também é usado como material colante em flechas, etc., mas destaca-se 
como suporte para <> adômo _ me-kut6p. Iguahnente fazem-se dêle as 
figuras de cêra. Fabricação e uso compete aos hQmens. 

b) ENVIRA 

Entre as enviras empregadas pelos Xikrín para amarrações, 
existem duas espécies diferentes que em aplicação e forma são também 
divergentes : imbaúba e ambé. 

Imbaúba - Aproveita-se a entrecasca de imbaúba nova, por ser 
ainda mole e elástica . Depois de retirada a casca externa e a clorofila, 
tiras estreitas são torcidas sôbre a côxa, para fazer cordas. O emprêgo 
destas varia: para uso no arco, para amarrar pesos e objetos, -.~ mesmo 
para servir de cordel-cinto masculino . Fabricação e uso· compete aos ho-
mens . Cordas de envira chamam-se djêdjê. ' · . .. 
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Ambé - Outra espécie de "envira" obtém-se da casca de ambé 
( boikó), que é extraída em tiras de 0,5 cm de largura, mais ou menos. 
As vêzes, os pequenos nós existentes são alisados com a faca . Guarda
-se o boik6 enrolado. O material é utilizado, especialmente, em 
amarrações de flechas e trançados de bordunas, pulseiras,~ etc . , para 
contrastar, com sua tonalidade escura, com a côr mais clara das talas 
de taboca . Fabricação e emprêgo são tarefas dos homens. 

C). ALGODÃO 

O algodão colhido não recebe tratamento especial. :É chamado 
kad.ycn. Depois de· bem sêco ao sol, é guardado em bôlsas de palha. 
Quando necessãrio, fazem .. se os fios com o fuso. O proce~so de fabri
cá-los é o comum entre os índios amazô~icos e bastante conhecido por 
descrições, dispensando repetições. Fios de algodão são de aplicações 
múltiplas e usados tanto por mulheres quanto por homens. O trabalho 
de tecer fios, todavia, é da competência das mulheres. 

2. ARMAS 

Observamos entre os Xikrín, durante a nossa estada, as seguintes 
armas : arcos, flechas, bordunas e lanças. Todavia, afirmam êles que 
seus ancestrais desconheciam o arco e a flecha (8) e que sua arma 
principaJ era a borduna . Esta tradição, de certa maneira, é confir
mada pelos Xipáya, vizinhos dos Kayapó que, segundo Nimuendaju 
( 1923/ 4: 838) denominavam os Kayapó de "tukama-ma-i", isto é, os 
"sem arco'' e de "pakiridaí", ou seja, de "gente borduna" . Os Juruna 
emp:r;egam designações semelhantes (9). Com tais denominações, por
tanto, os Xipáya e Juruna apontam para uin traço outrora caracteris
tico dos Kayapó, a saber, a ausência dêsses elementos culturais que 
àqueles eram familiares. Embora se tenha notado a presença do arco 
e flecha entre os Xi.krín e outros Kayapó desde os primeiros contatos, 
parecem ser elementos culturais relativamente recentes entre êles, o que 
não exclui que sua aquisição remonte a épocas anteriores às das 
aproximações com os civilizados . Outrossim, deve datar àe uma fase 
anterior à separação dos Xikrín do grupo principal, hoje · cónstituído 

( 8 ) -- Também Banner ( 1961 : 17) menciona uma tradição Gorotire de um tempo 
sem armas . 

( 9 ) - pakiridai : Núnuendaju explica o nome como composição de pakiri = bor
duna e dai = expressão coletiva para "gente, índios, povo'', etc . - Aliás 
como verificamos ultimamente em pesquisa de campo, os Jurúna usam deno
minação quase igual para os Kayapó, a ·saber "Txukahamãe", com o mesmo 
sentido de gente "sem arco" . Comparem-se ós têrmos Xil>áya e Jurúna ! 

- 20- - -~/.,; . . ' . . -

• 

• 



•• 

• 

- ' 

' 
pelos G,orotíre, poiS arco e flecha são essencialmente de tipos e formas 
iguats entre · as várias. facções K:aya.pó . 

AReos 

Os arcos Xlknn, para uso dos adultos, são ba,stante çoQ:lpridos e 
variam entre 195 cm e. 210 em ( cf. Dreyfus, 196'3 : ·38) . São feitos de 
paxiúba, fabricad.os e u.sado.s somente pelos hQmens e, segundo decla
ração dos próprios ín"<Jios, para fins exclusivos de caça, pois nos as$altos 
de guerra usam a borduna (1~. No recorte transversal, o ateo mostra 
forma retanguJ.at, embora com beir~$ . levemente arred(>ndadas (11). 

·Possui,. em média, uma largura de 3 cm e uma grossura de 1,5 a 
l, 7 ém na e111.punhadura. As pontas_; de 2 â 5 cm de comprimento, são 
entalhadas para melhor assentamento da eorda . 

A madeira é desbastada com o tetçádo. e à faca. , O alisamento 
se faz com ·um caramujo grande do mato, cuja concha se quebra no 
ápice. ~te servei pois, de plaina e pelo bur~eo feito saem os rmos 
c-avacos. A técnica de endireitar madeira por meio de aquecimento e 
óleo quente é conhecida e usada. Comumetlte . não usam enfeites n~ 
arcos, a não ser em determinadas festas, quando. se dança com as arm~s 
na mão. Amarra-se, então, um pendente de miçang~s o!! um tufo de 
penas ªº tôpo . r Esta ponta superior possui quase sempre uma amarra
ção de fies de algodão pintados, ter;minando em pequenas :franjas. 
Mais raramente se e-nconti:a, perto da empunhadura, semelhant~ amar
ração de fios, dividida, às vêzes, em dois a quatro segmentos. 

A corda do· arco1 feita de envira de imbaúba nova, é bastante 
comprida . Depois de colo_cada em fixação "'te:r:npor·al'', a parte i;estaqte 
é levada da ponta inferior do arco até a empunhadura, ond·e é enrolada 
numa amarração de voltas paralel~s. Como tôdas as cordas de envira, 
também esta é fabricada por meio de torcimento em cima da côxà, pelos 
homens . O armamento não se realiza com o joelho, mas com o pé . 
A ponta inferior do ·arco é enéostada no chão e, vergando-se com o !>§ 
o arco, pisando na meio dêle,_ arma-se a c6rda. 

(10) - Ocasionalmente, ós- :Xíkrin s.c defenderam contra certas insinuações dos civili
zados . BepkWáte dis8e : "Quando kubén- (os civilizados) ·diz que Xikrin 
màtou alguém a flechad.às, é mentira aêles ou foi outro índio quem matou, 
porque Xiktín não mata (gente) com flepha; mata é com borduna". Acre
dítamos que, oâ:sicaínente, essa asserção esteja certa, embora,. sem dúvida 
permita exéeções . - · ~ -

(11) - Arcos de !Secção semi~lunar anotados por Dreyfus (1963: 38) par.a os Go
rotíre, não foram observados entre os XilGrirl. A ·forma aí mencionada é 
típica pàra o arco dos vizinhos Mundurul&; , 
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O arco in~antil diverge, de certa maneira, do adulto. O dos 
meninos maiores possui wn co~primento de 80 a 130 cm, enquanto 
os que servem de brinquedo aos garotinhos têm de 30 a 50 cm. Nes
tes arcos aparecem também secções transversais convexo-planas e até 
circulares e, embora raramente, fixação frontal da corda, a qual também 
é feita de envira ( 12) ,,, 

TERMINOLOGIA : 

arco 
tapo do arco (ponta de cima) 
pé do arco (ponta de baixo) 
pontinha~ extremidade do arco 
amarração de algodão (no tôpo) 
amarração de algodão (na empunhadura) 
corda (em geral) 
corda do arco 
nó -da corda do arco 

FLECHAS 

djudjê 
djudjê-krút 
djudjê-katé 
djudjê-kruenmabêt 
djUdjê-krut-kafn-üre 
(1,judjê-katenàjê 
djêdjê 
àjuàjê--Ojê 
djudjê-ny6rú 

Da mes1na forma como o arco, também a flecha é de fabricação 
e uso dos homens. Foram observados nove tipos que se distinguem, 
mormente, pela ponta, seja pelo material empreg~do, seja pela forma 
e finalidade . Há certa distinção entre flechas de caça e de pesca, mas 
há tambem tipos intermediários para ambas as finalidades . Tôdas, 
porém, possuem emplumação, inclusive as de pesca. O comprimento 
total varia entre 130 e 170 cm. O tipo ·mais curto ~ o chamado poteké, 
com haste de madeira paxiúba que, por causa de seu pêso, não passa de 
115 cm, sendo 90 cm o limite inferior. Para facilitar êste pequeno 
estudo da flecha Xikrín, damos, em seguida, as principais indicações 
sôbre os elementos que a compõem ( 13) . 

Em anexo vai uma tabela analítica cujos principais dados foram 
tirados da coleção Xikrín, do Museu Goeldi, por nós adquirida em 1963. 

PONTAS - A flecha recebe. o nome pelo tipo da sua ponta. Devem 
considerar-se três fatôres para o seu melhor conhecimento : material, 
forma e uso, de·pendendo, todavia, êste últimq fator do~ dois anteriores. 

(12) - Para a condensação das notas sôbre arco e flecha, CÓnsuitamos taqibém, com 
proveito, o fichário etnográfico do Museu Ooeldi, organizado pelo Prof . 
M . Simões e sua equipe . 

( 13) - Sôbre a confecção das flechas , Gorotíre, -.cf. Dreyfus, 1963 .: 38. 
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Em têrmos gerais vale citar ai o seguinte : · o ·material usado ·para 
pontas é constituido por madeira, taquara, osso e, ultimamente, ferro . 
As formas se restringem, bàsicamente, a duas, sendo. uma lanceolada 
(incluindo a do tipo lança propriamente dito) e outra apontada, afiada 
(variando entre os tipos espeque e em bisel). Dependendo da forma 
e da consistência do material, as pontas são empregadas para flechas 
"de' -caça ou de pesca ou, em muitos casos, para ambos os fins . Não 
observamos pintura nas pontas. · Conforme o tipo, a ponta é ligada 
diretamente à hél$te ou . a uma vareta, . peça intermediária entre haste 
e ponta . As fendas ou vãos para colocar ou encastoar pontas são . feitas 
com um in~t~mento chaµiado pelos Xikrln "kuk~-djuá", isto é, 'dente 
de cutia" . 

Podemos distinguir os ~eguintes tipos de flechas e pontas : 
a) kruanó - ~ poQ.ta de madeira paxiúb~, tipo espeque, afiada ou em 
bise!, e embuti'cia .diretamente na haste . . Suas medidas vàriam entre 30 
e 60 cll_l . de comprjmento e. 1 a 1,5 cm de largura. A flecha dêste tipo .. - ~ ~ . 

é usada_ na· cªç~ d~ animais pequenos, aves e passáros, e também na - .. - . 
pescaria . 
b) büri __.:. Ta:pibé:pi. esta flecha possui ponta de paxiúba,. porém de 
forma lanceolada, medindo entre 33 e 54 cm de ~oniprimento, com 2 a 
4 cm de largura . A flecha não poss-qi vareta e a poi;ita estã encastoada 
diretam~nte na haste. Tem emprêgo principal na caça de ani:rµais de 
porte maior. 

e) pó - É flecha com ponta de taquara, lanceolada, ligada a uma 
vareta embutida na haste.. A ponta tem comprimento de 40 a 50 cm 
e largura de 2 a . 4 cm. Encontram-se duas variantes, que se distin
guem pelas proporções relativas entre ha~te e vareta, ou sumba. Um 
tipo possui a vareta curta, de 3 a . ·5 .em somente, com haste comprida, 
variando entre 95 e 110 cm; o outro mostra uma haste curta, de 22 a 
30 cm, enquanto a vareta chega a ter 70 'a 80 cm. · Também esta se usa 
na caça a animais grandes . 

. Tô.~a,s . as P.On~as de tãquara possuem um estôjo protetor, consti
tuído por · fôlhas ~ babaçu dobradas e amarradas com fios finos de 
envira. Sómente na ocasião do uso as fôlhas protetoras são retiradas. 
Como razão da existência dêsses estojos, os Xikrfn alegaram que as 
pontas devem ser conservadas sêcas e enxutas, pois molhando a taquara, 
a ponta não prestaria mais para matar caça. Trata-se, · provàvelmente; 
de uma crêndiee venatóriâ dos índios·. Outrossim, não · existindo 
taquara na região do Caiteté, os Xikrfn têm que baixar até a serra da 

~
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Redenção, no rio Itacaiúnas, para obtê.:.la, a uma distância de 2 a 3 dias 
de viagem, a pé. 
d) potekê - ~ semelhante ao tipo anterior na ponta de taquara lanceo
lada e nas dimensões. Todavia, não existe vareta . A ponta é ligada, 
diretam€nte, à haste que, neste tipo, é de paxiúba . Devido a seu pêso, 

· esta flecha é mais curta que as dos outros tipos, medindo no total entre 
95 e 115 cm . t utilizada na caça a animais de porte maior.. Também 
esta ponta, por ser de taquara, possui estôjo protetor. 

e) mrii-í - Tipo de flecha que s~ destaca por sua ponta de osso . 
Existem. duas variantes: · osso lateralmente amarrado à vareta ou super
posto a ela. A denominação é a mesma em ambos os casos. 

1) Ponta de ossos lateralmente amarrada, formando pequena 
-r 

farpa. - A flecha possui uma sumba de madeira, unilateralmente 
aplainada na sua extremidade (em bisei), lugar onde o osso é colocado . 
A ponta mesmo é cortada de costela de anta ou veado, de forma leve
mente lanceolada, com cêrca de 7 a 10 cm de comprimento. :t segura 
por uma amarração de fios de algodão e cerol, feita à base de resina 
de jatobá. Na extremidade inferior, a ponta (o osso) por sua posição, 
sobressai um pouco, formando farpa. O fio de amarração muitas vêzes 
se estende ao longo da sumba para baixo, por uns 10 cm óu mais, onde 
é novamente amarrado. Talvez sirva tal amarração como ·medida de 
segurança para não perder a ponta, caso a flecha quebre pelo impacto 
com o animal caçado. 

2) Ponta de osso superposta. - Trata-se nestes casos sempre 
de ossos ôcos, especialmente de coxa de macaco-prego. A ponta é 
superposta à sumba de madeira bem afiada, a qual se empurra para 
dentro do osso. Para segurar, usa-se cerol. As medidas da ponta s·ão 
as mesmas, como as acima referidas. 

Ambas as variedades relatadas são empregadas na caça de aves, 
• • ' A an1rna1s pequenos e, as vezes, na pesca. 

f) miêtyetperü - Talve·z esta flecha constitua somente uma subfo:r·ma 
da anterior, de ponta de osso, com _a diferença de que esta é substituida 
por um ferrão de arraia, amarrado lateralmente como no tipo supra. 
Quanto nos consta1 esta flecha é usada, exclusivamente, na . pescaria. 

g) Ponta de ferro - É um tipo de flecha ainqa não muito düundido e, 
sem dúvida, recente entre os índios Xikrín. -As pontas são adquiridas 
por intercâmbio com os castanheiros do rio Itacaiúnas:. São bicos de 
ferro farpeados, como podem ser comprados em . lojas de ferragens. 
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1. Nome 

2. Uso 

3. Tamanho total 

4 . 1 material 

Haste 
5. medidas 

6 . material 

Vareta (sumba) 
7. medidas 

8. material 

.9 . Ponta forma 

10. medidas 

- - -------- ------ - - ---. 
11. haste-vareta 

12 . Amarrações ponta-vareta 

13 . haste-ponta 

14 . Bmplumação principal 

15 . distal 

16. 

17 . 

18 . 

19 . 

20 . 

21. 

22 . 

Emplumação 
compiementar 

Amarração 
da 

emplumaç'ão 

Entalhe 

Decoração 

23 . Notas : 

ba11al (proximal) 

maneira e material 

na extremidade distal 

na extremidade basal 

simples resina 
r avermelhada) 

enrolamento de 
fios com resina 

. 
kruanó 

caça : anim~ peq. ; 
aves maiores; pesca 

130 - 170 cm 
. 

taquari 

88' - 123 cm 

-

-

paxiúba 

afiado ou em bisei 

30 - 57 cm 

-

-

envira/ cerol ' 

arqueada 

sim 

às vêzes 

fios de algodão 
nas 2 extremidades 

fio prêto . 

fio branco 

na haste . 

-

na empunhadura 

~ 

-

bürí 

caça grande 

135 - 160 cm 

taquari 

-
100 - 111 cm 

-

-

paxiúba 

lanceolada 

2- 4 cm, larg . 
33 - 54 cm, compr . 

-
- . 

-

envira/ cerol 

arqueada 

Sim 

não 

fios de algodão 
nas 2 extremidades 1 

1 

! 

fio prêto 

fio branco 

na haste 

-

na empunhadura 

-

'· ' 

A FLECHA XIKRIN 
TABELA ANALITICA 

pó p<>teké 
.. ; mru-z . . 

c~ça grande caça grande caça: aves e 
animais peq. 

. 

133 ' - 158 cm 90 - 115 cm pesca 
148 - 163 cm 

. 
. 

taquari 
paxiúba (com segmen· taquari to inf. de taquari) 

a) 22 - 30 cm ' 
~5 - 110 cm 

b) 95 - 110 cm -

madeira - madeira 

a) 70 - 80 cm - 30 - 50 cm 
b) 3- 5 cm 

taquara l 
• 

taquara 0560 

lanceolada lanceolada f arpeada ou 
em bisei 

. 

2 - 4 cm, larg. 39 x 2,5 cm 7 - 10 cm 
40 - 48 cm, compr . 

envira - envira 

algodão/cetol - algodão/ cerol 
(raro: envira) 

- envira/ cerol -
arqueada arqueada àrqueada 

sim sim sim 

(raras vêzes) -nao ' A as vezes 

fios de algodão fios de algodão fios de algodão 
nas 2 exttémidades nasi 2 extremidades nas 2 extremidades 

H 

fio prêto fio prêto fio prêto 
(raro: branco) 

~ 

fio br.anco fio branco fio branco 

na haste no segmento de na haste taquari 
. 

na emplumação na emplumação; na emplumação na empunha dura 

na empunhadura - -

possui protetor 
possui protetor de pon-
tas; -amarraçao entre -de pontas haste e segmento feita 

• com envira 
' 

.. 

miêtyetperü de ferro akêno ik6p 
.. 

pesca pesca caça : aves e ani- caça : aves .e ani-
mais pequenos mais pequenos . 

~ 

147 - 150 cm 156 - 165 cm 142 - 166 çm 144 cm 

- -
taquari taquari taquari taquari 

. -~ . . 

104 cm 100 - 110 cm 95 - 117 cm 99 cm 
, 

madeira - madeira - -

37 cm 41 - 52 cm - -

ferrão de ai1aia ferro madeira madeira 
, 

.. , 
(farpeada por farpeada em espeque; farpeada natureza) em bisei 

' 

1 4- 9 cm 42 - 60 cm - -
~- ,, -j 

1 envira envira - -
' .. 

algodão; c~rol algodão/ cerol - . -

- - envira envira 
" ' 

1 arqueada arqueada arquead.a arqueada 
' -

sim sim Slm sim 

não sim às vêzes -nao 

fios de aigodão fios de algodão fios de algodão fios de algodão 
nas 2 extremidades nas 2 extremidades nas 2 extremidàdes nas 2 extremidades 

fio prêto fio prêto fio prêtq fio prêto 

fio branco fio branco fio branco 
fio branco (raro: prêto) 

na haste na h.aste na haste na haste 

- na emplumação na emplumação -
- . 

na empunhadura - - na emplumação 

"' - __ ... 
. 

- - - -
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Tal tipo tle flecha parece servir somente para a pesca. Ignoramos se 
os XikP:n criaram tlesJgnação própria para êste tipo • 
h) àkêno - É fleeha eóm ponta de madeira, alisada, em espeque ou, 
às vêze·s, em bisel, .çujo comprimento varia entre 40 e 60 cm. ~Tão 

possui sumba, pois a própria ponta consiste na vareta apontada, encas
toada diretamente ná haste. É fl~cha de caça, usada pa:ra animais 
pequenos e aves. 

i) ik6p - Assemelha-se bast.ante ao tipo anterior. A ·ponta de madei
ra, também em espeque ou ~m bisel, possui t<:ldavia uma farpa, que 
se obtém pelo. ªproveitamento de uma pequena forquilha da própria 
mad,eíra usada para a ponta. Medidas e uso são os mesmos do ~ttpo 
anterior. 

Enquanto as pontas divergem em máterial, forma e tamanho, 
nota-se nos restántes elementos que compõem a flecha X:Urrfrt, uma 
vasta homqgeneidade e concordância de estrutura .e execução. 

Haste - .A porção maiar da fleeha é eonstituida pela haste. Aprovei· 
ta-se para êste fim uma espécie de taboea, chamada taquari. O em
prêgo das sagitárias é desconhecido; possivelmente não existam na 
regi.ao . úni~a e~ceç·ão fáz ó tipo de flecha dep.Qminada potek~ que, 
em lugar de taquari, possui baste de madeira de paxiúõa, bem alisada1 

como já referimos. Todavia, no últUnQ têrço da hiJBte, existe sem:gre · 
um segmento de taboca taquari, servindo de empun·hadura e de apoio 
para a emplumação. 

VARETA ou suMBA - Nos tipos de flecha em que existe uma sumha, esta 
é sempre feita de madeira. Nos tipos krua.inó, bi},ri, akêno e ikóp, 
ponta e vareta eoincidem, sendo uma só pe.ça. Na flecha póteké, a ponta 
é ligad,a diretamente à haste de p~txiuba, cuja extremidade distal faz. o 
papel de sumba. 

AMARRA~ÕES ÉNTRE PONTA, ·SUMBA "E HASTE - Observa~se uma grande ho .. 
mogeneidade no tipo e no materiâl das amarrações usadas entre os três 
elementos mencionados. 

a) Entre naste. e vareta, as amarrações são feitas, exclusiva
mente, de tiras ae. envira de ambé. 

· b} Entre vareta e ponta, na grande maioria. aos easos, são em
pregados fios· de algodão reforçados por uma camada de Játex resinoso; 
raríssima~ vêzes usa-se envira de ambé . 

~) Entre haste a ponta, portanto .. nos éasos onde nã'° existe sU:Qiba 
ou vareta, a ~marração é feita com envira e resina de jatobá. 

' 
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· mMPLUMAÇÃo - Tôdas as flechas possuem emplumação, inclusive as 
empregadas na pesca. Usam-se quase exclusivamente, para êste fim, 
penas de arara, de urubu e de mutum, do chamado "mutum-castanheiro'" 
( kaenorotí) . Outras, como as de gaviões, etc . , são utilizadas em escala 
menor. Todavia, é costume empregar na emplumação, penas· dife
rentes nos dois lados da flecha, geralmente de arara num lado e de 
urubu ou mutum no outro. ~ raro encontrarem-se penas da mesma 
espécie de ave em ambos os lados da emplumação; isto somente, quando 
motivado pela falta de material apropriado. A maneira de amarrar a 
emplumação é sempre, e sem exceção, a arqueada. As du~ penas são 
prêsas- somente em ... ,suas extremidades por amarrações com fios de 
algodão. Para a emplumação obter sua forma típica, as bordas são 
queimadas, passando-se uma brasa, ao longo. Não se usa faca para 

~ 

êste fim. 

EMPLUMAÇÃO COMPLEMENTAR ou DECORAmvA - Consiste em· algumas pe
ninhas de côres vivas, imprensadas nas amarrações das extremidades da 
emplumação principal. Ignoramos a sua verdadeira finalidade. Talvez 
seja mesmo só decorativa. 

Esta emplumação complementar pode existir em dois lugares : 

a) no lado distal da emplumação grande - Aparece neste lugar e1n 
todos os tipos de flechas observadas. Chama-se m<>tprü. A sua 
colocação se faz em sentido transversal ao do entalhe. 

b) no lado proximal ou basal da emplumação maior - Nos tipos de 
flecha bürí,, poteké, miêtyetperü e ikóp nunca foi observada empluma
ção coll)plementar, nesta parte. Nos . restantes, a sua existência é 
irregular, ora havendo, ora não. Interessante a êste. respeito é uma 
referência Xikrfn dizendo que, originàriamente, a colocação dessa 
emplumação complementar basal não era costume deles e sim, dos seus 
vizinhos tupi, os Kuben Kamrektt ou seja "lndios Vermelhos". No uso 
atual nota-se pois, uma ligeira infhiêncía tupi, embora os contatos entre 
os dois grupos, segundo alegação daqueles, tenha sido quase sempre 
hostil. Todavia, quanqo usadas, estas peninhas são colocadas em senti
do vertical em relação ao entalhe d~ haste, cobrindo, às v;êzes, os lados 
externos da fenda do entalhe. 

AMARRAÇÃO DA EMPLUMAÇÃo - Em todos os casos observados, sem exce
ção alguma, esta amarração consiste em fios de algodão que prendem 
somente as duas extremidades das penas. Nota-se, entretanto, o 
seguinte: 

• 

• 
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a) Na amarração da extremidade distal emprega-se quase sempre 
(são raríssimas as exceções) um fio escuro ou até prêto ~ 

b) Na amarração da extremidade basal aplica-se sempre um fio 
claro ou branco que, naturalmente, com o tempo escurece um tanto 
pelo uso. Ela :se. estende, normalmente, até o fim da haste, formando 
empunhadura por enrolamento de fio. 

DECORAÇÃO - Ligeiros elementos decorativos encontram-se na aplicação 
de muinyaróp~ isto é, de resina de jatobá, avermelhada. A aplicação 
foi observada nas seguintes formas : 

. . 
a) O trecho de haste, ocupado pela emplumação, é besuntado com 

a resina vermelha, ou inteiramente ou em forma de espiral, a qual se 
obtém, colocando-se na ocasião do trabalho r (ou da pintura) uma tala 
de casca de ambé em espiral, depois retirada. Decoração desta forma 
foi observada em flechas dos tipos pó, poteké, mrü-i, akên<> e nas de 
bico de ferro. 

b) EncontraJll·se, embora menos vêzes, naquele mesmo trecho 
indicado, segmentos de fios enrolados na haste (mas sem prenderem as 
penas da emplumaç~o ), cobertos com a mencionada resina de jatobá. 
~ste tipo de decoração foi notado, especialmente, em flechas do tipo pó. 

c) O enrolamento de fios de algodão, na emp'Ullhadura da flecha, 
acha-se coberto d·esta resina de jatobá, vermelha. Assim acontece em 
quase tôdas as flechas dos tipos kruan6, pó, bürí, ikóp e miêtyetperü . 

ENTALHE - O entalhe de assentamento existe em tôdas as flechas . É 

cortado na própria haste de taquari, também no tipo poteké, onde o 
segmento de taboca serve de empunhadura. 

FLECHAS DE CRIANÇAS 

Segue uma nota complementar sôbre as flechas infantis, que 
servem de brinquedo ou também para os primeiros ensaios dos peqq.e. 
nos atiradores . O tamanho destas flechas varia, naturalmente, confor
me a idade da criança. Mas, bàsicamente, são· feitas nos mesmos 
moldes, materiais, etc., como as acima referidas, usadas pelos homens. 
Para as criança·s menores, toda via, servem talas de pínulas de babaçu . 
Deixa-se na extremidade proximal desta flechinha um pedaço de pinula, 
em imitação à emplumação da flecha . As vêzes a ponta é afiada a faca. 
O nome destas flechas-talas é kwakê-kakiére. 
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TERMINOLOGIA : 

flecha (têrmo geral) 
ponta_ 
haste 
entalhe 
vareta, sumba 
emplumação, empenação 
emplumação complementar distal 
emplumação compleme·ntar basal 
ambé, envira de ambé 
flecha, tipo 

,, " 
" " 
" " 
" " 
" " 
" " ,, ,, 
,, ,, 

Bordunas 

kruá 
wá 
pó, póre 
iprá 
pô-ü 

• A imro 
rnotprü 
irá ri 
boikó 
kruanó 
bürí .. , 
mru-i 

1 miêtyetperü 
akêno 
iJkóp ( kruá ikóp) 
pó 
poteké 
kwakê-kakiére 

A arma tradicional e predileta do índio Xikrfn é a borduna. Jã 
nos referimos à tradição tribal de que, originàriamente, os Xikrin (e 
Kayapó em geral) não possuiam arco e flecha e que a borduna ~ra a 
sua arma principal. De fato, o Kayapó é perito, ágil e mesmo terrível 
no seu manejo. ::€le dá o golpe com um movimento relativamente 
cu:rto, sem levantar a borduna muito além da cabeça, pegando-a no 
cabo e pelo têrço superior. Entretanto, quando golpeia, faz isso com 
tal fôrça e veemência que se ouve nitidamente o sibilo do ar (14). Tôdas 
as bordunas dos Xikrín são feitas e utilizadas pelos homens : na caça. 
"para m.atar os bichos depois· de flechados" (cf. Dreyfus, 1963:29), nos 
ataques de guerra e· para fins cerimoniais ( est. 5 b) . 

Nas peças que encontramos, podem distinguir-se três tipos : 
bordunas tipo cacête, bordunas de secção circular e bordunas 
espatuladas. 

(14) - Banner (1961 : 22) cita urna maneira diferente do manejo da borduna entre os 
Kayapó do Xingu . 
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1 - Bordunas tipo cacête : kô --- São, na verdade, cacêtes de 
madeira dura ou-mesm~ de âmago ~e pau, alisados e, geralmente, de 
igual grossura em todo o seu comprimento. Todavia> a extremidade 
inferior é, às vêzes, um pouco mais grossa ou até ligeiramente recurva
da, formando pequeno ângulo, comparável, de certa maneira, a um taco 
de golfe. ~ secção transversal é mais ou menos circular. Os tama
nhos variavam entre 100 e 120 cm. O uso preferencial é para a caça. 
De certa maneira, esta borduna liga-se ao tipo seguinte por sua forma, 
nome e base circular. 

2 - Bordunas de base circular - Como já o nome dá a conhe
cer, o traço comum em tôdas as variantes dêste tipo de borduna é a 
base ou secção circular no seu corte transversal. Poderia ser definida 
como borduna cilíndrica-convexa, de secção circular com estrias ou sem 
elas . ~ êste o tipo que criou mais fama entre a população do Baixo
.Amazonas sob o nome de "borduna Kayapó". 1; bastante comprida, 
embora seu tamanho · dependa um tanto da altura da pessoa que a 
usa. Para a confecção, o material usado é o âmago e a madeira de 
pin tük ou seja, o ''pau prêto", cujo nom.e popular desconhecemos. 

Também o Xikrín faz uma certa classificação entre as variantes 
existentes, que se revela pela denominação kô e kÕ k'angô. Kô são 
tôdas as bordunas de base circular, lisas em tôda a sua extensão, 
sejam elas grandes ou pequenas; kô kangô são as bordunas de base 
circular que mostram certos tipos de decoração nas faces externas . 

K ô - Podem fazer-se algumas distinções segundo o tamanho. Há 
bordunas curtas que o índio leva à mata em breves _excursões, quando 
não se afasta muito da aldeia. O tamanho varia entre 50 e 75 cm de 
comprimento . São lisas, sem sulcos decorativos, embora de cabo e 
ponta bem destacados, da mesma maneira como acontece nas que são 
compridas . Freqüentemente, estas bordunas peque-nas são aproveita
das para servirem de mão-de-pilão e nesta aplicação excepcional, não 
guerreira ou venatória, são usadas. pelas mulheres. 

Há ainda as bordunas compridas, do mesmo feitio que a anterior, 
cujo comprimento va.riá. entre 130 e 160 cm, e são usadas exclusiva-
1nente pelos homens (cf. Banner, 1961:21). 

K ô kangô - Dentro dêste tipo, com a mesmá denominação, desta
cam-se as bordunas com arestas em tôda a volta, porém em sentido 
vertical; e outras, onde os sulcos só cobrem a metade- inferior da arma, 
enquanto a superior fica alisada. A esta última variante de kô kangô 
pertence também a b<>rduna que possui trançados, pois aquela parte 
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lisa serve justamente para· colocar um trançado decorativo, feito de
talas claras (de taboc.a taquari) e escuras (de casca de ambé), seguras: 
por cerol, que age como c-0la. Muitas vêzes não se faz o trançado e 
fica assim a parte lisa a descoberto. A transição entre o. trançado e · 
a madeira, em ambas as extremidades, se faz por um enrolamento de 
envira de arilbé. Os sulcos decorativos são gravados com o instru
mento chamado kttk~-djuá, isto é, "dente de cutiaº (cf. Banner, 1961:22;· 
Dreyfus, 1963:38). 

Dentro destas variedades de kô e kô kangô, todavia, a estrutura de 
borduna é sempre a mesma. Ressaltam três elementos principais : 
o cabo, a argola ou o cinto de separação e o corpo da borduna. 

a) O cabo - Possui em média 3 a 5 cm de comprimento. .t· 
levemente cônico, medindo em sua base 2,5 a arem e na sua face 
superior 3 a 3,5 cm de largura. Do centro do tôpo sai uma pequena · 
ponta em forma de espigão, elen1ento observado em tôdas ~s bordunas 
de base circular, sem exceção. As faces externas do cabo podem ser 
lisas ou decoradas por sulcos verticais paralelos, independentemente · 
do feitio., decoração, etc., do corpo da borduna. Todavia é raro ver 
cabo liso numa borduna de estrias. 

b) A argola ou o cinto de separação - Trata-se d·e um cinto, 
tipo argola, bastante saliente, que marca a separação entre o cabo e o· 
corpo da borduna. Pràticamente pode ajudar a segurar a arma. A 
argola é um elemento constante. Sua largura varia entre 1,5 e 3 cm. 
As mais das vêzes, possui um recorte mediano horizontal completo. 
Nunca foi encontrada decoração de sulcos na argola. Mas o recorte 
horizontal, freqüentemente, é lugar de uma amarra~ão de fios de· 
algodão, que findam em franjas do mesmo material ou quando se trata 
de fins cerimoniais, em pendentes de penas de. c6res vivas. · 

e) O eorpo da borduna - :Q bastante comprido e possui entre 
125 e 155 cm de comprimento. Como jâ referimos, é inteiramente · 
liso ou totalmente estriado ou, ainda, coberto de trançados na metade 
superior e de sulcos na inferior . Em tôda a extensão, o corpo da 
borduna vai ligeiramente engrossando até a extremidade inferior, que 
possui um diâmetro de 4,5 a 5 cm. Também aí, em semelhança ao 
cabo, sai do centro da face circular inferior um pequeno espigão bem~ 
apontado. Os sulcos, todavia, não se estendem sôbre esta face. 

S - BORDUNAs ESPATULADAS: kóp - Encontramos poucas armas 
dêste tipo na aldeia e parece que os Xikrfn não as apreciam muito. 
As observadas, todavia, não mostravam, de forma alguma, a perfeição· 
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dos tipos equivalentes entre O$ grupos do Xingu. P~lo contrário, dife
riam até nos detalhes (cf. Dreyfus, 1963:38). 

O material empregado para a sua confecção é, preferencialmente, 
paxiúba, e só em casos de emergência "pau prêto", ou outros paus de 
.âmago convenientes. A botduna espatulada Xikrfu parece cair um 
pouco fora do estilo Kayapó, sendo talvez tipo mais arcáico, pois destaca
se pela ausência de um cabo propriamente dito. A extremidade 
superior, formada pelo alongamento da haste ou do corp0o da borduna, 
em forma de ponta um tanto rombuda; serve de cabo. Uma só vez 
vimos alguns entalhes laterais que, talvez, possam marcar uma diferen
ciação entre Ct>rpo e cabo de borduna. 

Para o lado da extremidade inferior, a borduna alarga-se em 
forma de espátula. Não possui ponta afiJada, mas finda num recorte 
semí-lunar, cônc·avo. A largura máxima observada foi de 12 cm. Na 
maioria dos casos, . a secção transversál da parte espatulada mostrava 
forma cavada, levemente convexa (ou côncava, respectivamente, depen
dendo do lado de vista) e, raras vêzes somente, uma secção elíptica . 
Neste último caso nota-se freqüentemente, uma espécie de quina ou ripa 
que, principiando na extremidade inferior, se perde. depois na fôlh~. da 
borduna . As medidas observadas davam uma média de 110 cm para 
o comprimento total, 12 cm para a largura máxima na espátula e 1,5 a 
2 cm para a espessura da secção transversal. Trançados e outras deco
rações não foram encontradas neste tipo. 

LANÇAS 

Para o Xikrín, a lança é, arma a:o mesmo tempo de defesa e de 
ataque. É fâl):r1cada e usada, exclusivamente, pelos homens, especial
mente para a caça ao porco-do-mato. O ·nome indígena é nôi ou nôi-djuá, 
Feita de madeira paxiúba alisada, passa, normalmente, de 2 m de com
primento . É apontada em ambas as extremidades. Todavia, a supe
rior é muito mais afinada para poder furar ou espetar o animal. A 
inferior é um tanto mais grossa, para o fim especifico de fincar a lança 
no chão. Muitas vêzes, um lado da ponta inferior possui um-a pequena 
"quina", como nas fôlhas de certas bordunas espatuladas . Na parte 
central, a lança mostra corte transversal retangular com bordas leve
mente arredondadas, medindo 3 cm de largura e 1,5 cm de espessura 
etn média, assemelhando-se, neste partieular, ao tipo dos arcos Xikrín. 
Decorações não foram observadas. 
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3 . TRANÇÀDOS 

TERMINOLOGIA BÁSICA 

A cestaria Xikrín que podemos observar, restringe-se a três tipos 
de trançados e mais um tipo costurado que, menos adequadamente, pode 
ser incluido entre aquêles. Convém estabelecer, de antemão, êstes 
tipos e fixar-lhes a terminologia (em parte provisória, para o uso ad hoc) , 
para evitar repetições- na parte descritiva . Assim podemos distinguir : 

a) TRANÇADO XADREZADO - ~ste pode ser vertical ou diagonal, depen
dendo do rumo em que correm as pfnulas ou talas, formando pequenos 
quadrados (à semelhança de um taboleiro de xadrez) ou pequenos losan
gos. Tais trançados, entre os Xikrfn, sempre são feitos de pinulas mais 
ou menos largas, não mais aderentes à nervura da fôlha e sem tala. 
São s:istemas mais empregados na confecção da esteira de casal (kupíp) e 
de certas cestinhas abertas ( pêyaya.i) . 

b) TRANÇADO DIAGONAL ou CRUZADO, DE FÔLHAS COM NERVURA - o es
sencial neste trançado é que se aproveita, de ·qualquer maneira, parte da 
nervura da fôlha e as pmulas aderentes com suas talas . Podemos dis
tinguir, aqui, dois sub-tipos : 

- feito de pedaço de fôlha com nervura inteira. Neste caso, as 
pínulas são quebradas para baixo, formando duas camadas que, 
depois, são trançadas entre si; 

- feito de pedaço de fôlha com nervura desbastada. Nesta 
variante parte-se a nervura (com as pínulas aderentes) pelo ~ 

meio, longitudinalmente, desbastando as metades das nervuras 
até ficarem duas tiras finas de 0,5 cm, mais ou menos. 
Obtém-se assim dois pedaços de fôlha que, colocados um em 
cima do outro; podem ser trançados,. 

Em ambas as variantes sairá sempre um trançado diagonal, onde 
cada pínula pode, alternadamente, saltar urna ou duas (raras vêzes três) 
do rumo contrário. 

Na descrição usaremos para a designação abreviada, os têrmos: 
trançado diagonal, com fôlha de nervura inteira (ou desbastada.i respec
tivamente) no salto alternado de uma (duas ou mais) talas/pfnulas. ~ste 
tipo de trançado diagonal é empregado em côfos ( kanaiwk), bôlsas 
( híra), nas partes principais de máscaras ( bô, kukói) e. na esteira dos 
solteiros ( roti-6 ) . 
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e) TRA'.NÇADO DIAGONAL ôt1 CRUZADô, DE PÍNULAS ESTRElTAS - Trata-se, 
bàsicamente, de um sistema como o já mencionado "xadrezado diagonal", 
pois é feito com pínulas sem talas e sem nervuras . . ... Todavia, . düere na 
largura das pínulas que são bastante. estreitadas (até 0,3 cm), parecendo
se, muitas vêzes, com as próprias talas, quando feitas de palha mais 
grossa (de miriti ou tucum), como ainda pelo salto alternado de duas 
ou trê~ pfnu.las <te rumo contrário . Designaremos. o trançado com o 
têrmo ·s_uprâ .. fnçticado, de ''diagonal> de pínulas estreitadas". Nêle são 
confeccionados tipitis ( kri-ô) , tipoias ( ã-i) , determinados cintos (me
-prêdj6) , o -paneiro das mulheres ( ko) e várias bôlsas ( mokó, kámgre, 
k4ngetú). 

d) SISTEMA DE PÍNULAS COSTURADAS - Visto que êste "costurado" 
aparece num só tipo de peças, na cesta-caixa chamada - waraba-ê, a 
maneira de confecção será mencionada posteriormente. 

e) BEIRAS - Quanto às beiras das cestas, aparecem dois tipos : o de 
talas cortadas e o feito por dobramento das pinulas ! 

No primeiro caso, as pfnulas são imprensadas ~ntre duas argolas 
de talas mais -fortes, as quais são amal'!adas entre si. O excedente das 
pínulas· é corta.do. rente às argolas. Assim p.. ex. ·na ce_sta ko. :.._ 

No segundo cas.o, as pínulas são simplesmente dobradas é apro
veitadas para a conliµuação do trançado (abanos, etc ~ ); as pontas são 
enfiadas e escondidas entre as malhas do trançado já existente 
(pêyaya-ê, etc.). ~ 

f) TRANÇADO EM PRÊTO E BRANCO - Incluiremos- ainda nestas notas 
algumas palavras sôbre os trançados em prêto e branco. Seja dito que 
nunca observamos, entre os Xikrín, uma só peça de µso1 cestinha ou o 
que seja, feito num trançado dêstes. O tipo em prêto e branco aparece 
sempre e exclusivamente como elemento decorativo em objetos. ·:que 
podem ser considerados cerimoniais em sentido mais amplo, e que 
m~ito~ bem pod~riam ser u~ados sem êles, em outras circunstâncias . 

• 'r, ' • ' .... ... ("" "' • • "'\ ":" -· 

Assim, p. ;ex. ,;. ~m bordunas, em braceletes e em ·braçadeiras do tipo 
pin-ko-kam-üre. As talas claras são de casca de taboca, pois, ao que 
parece, não existe arumã naquela . região. Para as talas escuras empre
ga-se casca· de ambé . O trançado é sempre feito com as tala~ em 
ângulo reto, Saltando uma, duas ou três do rumo contrário. Os 

• 
desenhos .:enr u~o são poucos e quase sempre variantes de um nesenha 
básico. . ·~, ·~ ~ (.. 

- -33 -

, 



Tendo assim destacado a maior parte dos tipos de trançados mais 
comuns, será mais fácil definir,· em seguida, os vários objetos que a esta 
categoria pertencem. 

Cô:n>s 

Um côfo, tipo de cesta, chamado kanaipúk, é empregado para 
carregar _p~os, como sejam : produtos da roça, castanha, etc. Embora 
feito pelos homens, pessoas de ambos os sexos se utilizam dêles. O 
material aplicado é a fôlha de babaçu. Todavia, a confecção dêstes 
côfos segue utn sistema de trançado diferante, porque se começa com 
a bôca e termina-se, fechando-o, pelo fundo . 

O trançado é diagonal, com fôlhas de nervura desbastada, num 
salto alternado de duas pínulas. Depois de preparada uma certa parte 
do trançado, estendido no chão, dobra-se o que restou da nervura 
principal, amarrando as pontas coin envira. Obtém-se desta maneira, 
a bôca da cesta, que é mais ou menos oval. Continua-se, depois, com 
o trançamento no sistema aludido até chegar ao ponto de as bordas finais 
se tocarem. Fecha-se, então, o fundo, passando as pinulas para o !ado 
de dentro da cesta, onde são trançadas entre si e com as outras vizinhas 
num sistema de tr~ça um pouco saliente. Os tamanhos do côfo 
variam. Um de tamanho médio tem mais ou menos, 50 x 25 cm de 
diâmetro na bôca e 40 cm de altura . Para as amarrações e como meio 
de carregá-los usam tiras de envira, amarrada nos dois lados estreitos. 
O côfo-paneiro é carre;gado com a e~vira passada pelo peito na altura 
dos ombros. Pinturas ou outros enfeites não foram encontrados. 

Excepcionalmente são feitos também côfos compridos para guar
dar algodão ou material semelhante. O maior que encontramos tinha 
105 cm de cc;mprimento e 40 cm de altura. 

PANEIROS 

Ko é o paneiro das mulheres que o usam para carregar produtos 
da l'OÇ~, lenha, etc. Embora feito pelos homens, é de uso exclusivo 
delas. t fabricado de pínulas fortes, estreitadas, de babaçu ( est. 2 b) . 

Na confecção começa-se com o centro do fundo num sistema 
retangular para constitu~ os primeiros cantos, cuja continuação forma, 
nas paredés, carreiras ou colunas largas, verticais, destacada~, pois cada 
pfnula salta quatro outras de rumo contrário, alternadamente. As 
últimas carreiras de cima correm em posição horizontal. 
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A amarração da beira obedece ao sistema das pfnulas cortadas, 
imprensadas entre duas argolas. Por fim, a beira tôda fica coberta 
com ti;ras largas de casca de ambé. Tudo junto é amarrado segura
mente, em distâncias de 2 a '2 cm. 

Para que o paneiro não se estrague pelo pêso e fique realmente 
seguro, passa-se pelo lado externo da costa uma faixa de envira, de 
cêrca de 5 cm de largura. Envolvendo a borda na frente, passa pelo 
fundo e- sobe até à outra pelo lado de trás, envolvendo-a também. Ela 
é amarrada com fios de algodão abaixo das argolas da beira. 

De maneira semelhante coloca-se, pelos lados, outra fua de envira 
larga, porém mais comprida, servindo ao mesmo tempo de alça ou laço 
de carregar. Na altura das -argolas da beira é passada pelo trançado, 
dando-se um nó com a envira. Além disso, ,. ela mostra amarração c-0m 
fios de algodão na altura das carreiras horizontais . Recebe ainda duas 
amarrações, também com fios de algodão, pelo meio e perto d<> fundo, 
passados ao redor do paneiro, mas alternadamente pelo lado de fora e 
de dentro. Pôr fim prende .. se com corda de envira, no fundo, no lugar 
do cruzamento das duas faixas de envira. 

ÀS vêzes, os pais fabricam paneiros pequeninos para as suas 
filhinhas, que se sentem importantes, podendo ajudar as mães . 

Quando novos, os paneiros quase sempre mostram desenhos 
geométricos, :retilineares, nos. siste·mas também observados em outras 
cestas. No paneiro, o desenho preferido são três riscos compridos, 
paralelos, de alto a baixo, ligados nas suas pontas superiores entre si 
por um traço horizontal, semelhante a um tridente invertido, de pontas 
para baixo. Os desenhos são feitos com tintas de urucu e colocados 
entre os vãos deixados pelas enviras largas . 

As medidas obtidas deram, em média, 32 a 35 cm de altura, 25 cm 
de diâmetro de bôca e 10 x 15 cm de fundo . 

CESTINHAS ABERTAS 

Trata-se de pequenas cestas, cuja altura varia entre 10 e 15 cm e 
só excepcionalmente alcançam mais de 20 cm (est. 3, a e b). A bôca é, 
geralmente, circular, com 6 a 9 cm de diâmetro. A forma é cilíndrica, 
com o fundo quadrado ou retangular, medindo entre 6 e 10 cm. Seu 
nome é pêyaya-é. ~ feita de pfnulas de fôlha de babaçu num sistema 
de trançado xadrezado diagonal, em salto alternado. A beira se faz 
por dobramento das pínulas, cujas extremidades são enfiadas e enco-
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bertas pelas próprias -malhas . As vêies, repuxa-se a beira para 
estreitá-la mais. Em outras, faz-se uma beira num tipo de trança, 
assentada na borda externa da bôca (est. 3 a) . Quase sempre, porém, 
possuem alças de envira fina cu de ~ fil>i de algodão,- pelãs .:quais :são 
carregadas ou penduradas. Ocasionalmente encontram-se também pin
turas retilineares nesta$! cestinhas, aplieadas com tinta de urü.cu. Nota
mos que, com mais freqüência, surgem os três tipos seguintes : 

- Desenhos retangulares, aplicados em tôdas as faces da cesta ou 
apenas duas, opostas. 

- Desenhos retangulares tipo grage . Ao redor da abertura e 
da base passa uma linha de urucu, ambas ligadas entre si por quatro 
ou mais tra.ços vertieais. Tem-se a impressão que se trata de vários 
retângulos emendados uns com os outros. Neste, .. sentido ser~a uma 
variante do tipo de desenho precedente. 

- Desenhos retangulares interrompidos ou incompletos. Na 
metade inferior de· cada face da cestinha existe um retângulo, todavia 
aberto ·ao fundo, faltando-lhe o traço de fechamento, resultando em um 
''U" invertido. ~stes retângulo8 . incompletos ficam separados_ entre si 
por um traço - vertica~,. colocado mais ou menos nas quinas da 
cesta ( est. 3 b ) . · · 

São os homens que fabricam, pintam e usam estas cestinhas para 
guardar miudezas . 

Existe ainda um subtipo de pêyaya-ê, porém pouco em-uso. A 
diferença s:e encontra no trançado, que é o xadrezado propriamente 
dito, correndo as pínulas em rumos verticais e horizontais ·e, não diago
nais. Os dados restantes são os mesmo~, já anteriormente -forneeidos, 
sôbre material, fol'ma, tamanho e uso. 

BÔLSA DE PALHA 

Uma cestinha estreita, tipo bôlsa que serve para guardar miu~ezas? 

é denominada lará ou rará. ~ fabricada pelos homens e, as mais das 
vêzes, também utilizada por êles. Em sua e$trutura assem·elha-se 
bastante .ao côfo kanaipúk, pois é de trançado diagonal, com,,..fôlha de 
nervura desbastada, notando-se, todavia, duas diferenças : · 

a) No fundo - Aí, em lugar de passarem as pinulas para o lado 
de dentro para formar trança, elas são enfiadas por baixo das malhas 
já trançadas da parede, pelo lado externo, formando um trançado único, 
sem emenda aparente . , 

..,. 
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b) · :No sistema do tran~do - Quase sempre, êste é diagonal
mente xadrezai:J.p, isto éi no salto. alte:r.nado de uma só pínula. Raras 
vêzes se usa do ''salto a duas'-', c0mo, p. e.g. , no kanaif>4k. ., 

O material de' confecção é a fôlha de babaçu. A }?eira é formada 
pela nervura desbastada e dobrada. -DesenhoS' e adômos não foram , 
observados. Os tama~hos de tais cestinhas-bôlsàs alçançam até 40 cm 
de comp:uimento na abertura, .20 a 25 cm de comprimento llO fundo e 
20 a 25 cm de altura. 

BôLSAS-dES'TAS PABA SEMENTES 

Tr-ata-se de um trançado retangular, mais alto que lal'go, com 
m'édidas que variam entre 27 e a·5 ·cm Cle "'_altura e 23 e 25 cm ae 
laPgura . Esta bêlsa é es.treüa e só possui abertura no cen~r& do lado 
superior, cam 6 a lQ cm. sua finalidade quase exclilsiva é servir de 
recipiente para sel!lentes de urucu, algodãO' e outras semelhante:~., São 
os· homens que as eonfeccionam, mas- as mulheres é que delas se 
utilizam. Material de. confecção é pínula de1 tucum e Jniriti. O _nome 
da bôlsa é káingre (cf. Banner, 1961:14). 

O processo de fabricação é o seguinte . Trança-se µma tira da 
largura da bôlsa que, por fim,, é dol>rada pelo mei0-, ·eQllstituindo. as duas 
par:edes. Os lados são fecha.dos por amarração c_ont{nu'a de fios de 
algodão, fo:tm;indo nos cantos p.equenas franjas. A beira da abertura 
central mostrá, de U{Il lado, um tipo de. amarra,çãp por dobramento de 
pínulas;-no outro -lado, pa.rém, existe uma beira de dois labios ou bordas,. 
encobrindo entre si ·os tocos das· pfnulas.. Os trech().s: restantes, à direita 
e à esquerda da -atiertura central, .são· feChados· com ~ pínulas. sqllres
salentes1 reunidas em forma ·de trança, cujas pontas: .sã·o vergadas para 
·baixo ·e J;?r~$~s a(> lado com· fio~ de ajgodão. Uma c"Orda. de envi,.a, 
em forma de alça, entre,laçada c~m a palha das tranças·, permite 
pendu,rar a bôlsa. 

O trànÇCJdo é feito com pínulas esJ1eitadas, sem talas_, num sistema 
diagon·al, num salto alternado de duas, tie rumo contrário. 

Em algumas bôls~s destacam-sé duas ou mais colunas verticais, 
mediante trançado de salto mais espaçado, p. ex., de três pínulas. Em 
o-gtras ainda, as colunas vertie:ais mostram um tr~çado irtegular, 
cruzado. As carreiras entre o. fim das eolunas e a b.eira ·correm sem
pre em posição hoFizontal, saltaxi.do 4 .ou 5 talas, altemadam~;nte. 
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Quando novas, normalmente as bôlsas são pintadas-. Paralela
mente às amarrações laterais, na frente e nas costas, fazem.se traços 
com tinta de urucu que podem ser linhas contínuas ou interrompidas 
ou, ainda, denteadas para o lado interno. No centro da frente ou das 
costas, a pintura é a já mencionada, gradeada, como no paneiro ko 

. (est . -2 a). 

BÔLSAS DE TAMPA FLEXÍVEL 

Uma bôlsa que os Xikrín usam a tiracolo é denominada mok6 ou 
mrü-k6. ~ feita num trançado diagonal, de pínulas estreitas de miriti 
ou tucum. :E: confeccionada e usada exclusivamente pelos homens. 
Levam esta bôlsa em suas viagens, caçadas ou excursões de coleta, para 
guardar objetos pequenos> como p. ex. , cartuchos cu caramujos, breus 
etc., coletados. Os- tamanhos variam de 14 a 23 cm de altura, 16 a 
24 cm de comprimento e 5 a 8 cm de largura . 

No processo de confe-cção são usadas duas peças. Primeiramente 
trança-se uma faixa da largura da bôlsa, bastante comprida que, depois 
de dobrada, dê para fazer a frente, o fundo e as costas, continuando a 
.ponta restante até formar a tampa. O comprimento da peça varia, por 
isso,, entre 45 e 60 cm! ~ependendo do tamanho da bôlsa. O sistema 
do trançado corresponde ao jâ descrito para a cesta káingte, também 
quanto às carreiras verticais que, da mesma forma, podem existir nesta 
bôlsa. A beirà interna da abertura mostra amarração do tipo envol
vente. A externa (da tampa) é do tipo das bordas duplas, encobrindo 
os tocos das pínulas cortadas . 

A segunda peça forma os lados. É estreita, com 5 a 8 cm de 
lar~a e também comprida, variando entre 44 e 70 cm. O sistema do 
trançado é o mesmo da peça larga, havendo ou não colunas destacadas . 
A junção das duas peças se faz por amarração com fios de algodão, 
terminando, às vêzes, em pequenas franjas nos cantos do fundo . Visto 
que a peça passa lateralmente, ao redor, a bôlsa possui u~ fundo duplo 
pela superposição da peça frontal e lateral. Os lados, na extremidade 
superior, são um tanto repuxados, estreitando-os. Existe sempre uma 
corda de envira· bastante longa que permite carregar a bôlsa a tiracolo. 
Para gqardá-la fechada nas andanças, passa-se uma corda ou simples 
envira ao redor. Desenhos ou pintura não foram observados. 

CAIXAS DE PALHA 
- . 

Waraba-ê é o nome de uma caixa de palha, feita de pínulas de 
babaçu com talas para guardar pequenos objetos e utensflios, pertenceii-
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tes à família, especialmente ao homem, pois a cama é ·feita e .. utilizada 
por êle. A forma, geralmente, é retangular. A média de tamanhos é. 
de" 15 a 17 cm d~ altura, 23 a 40 cm de comp_rimento e 15 a 20 cm 
de largura. Fazem também, embora com menor freqüência, caixas· de 
form~ oval, com os mesmos tamanhos. 

A estrutura e o si&tema de confecção div~rgem inteiramente dos 
C>Utros trançados Xikrln. Aliás, bem considerado, nem se trata de um 
trançado., mas sitn de amarrações, em palha. Os próprios \Xikrin men
cionaram que, primitivamente, não possuiam tais caixinhas e -sim, 
apãnharam e trouxeram-nas das suas exc,ursões· guerreiras às ardeias 
dos vizinhos Kuben Kamrek-ti (tupi) ,. Hoje, todavia, êles sabem 
fabricá-las. 

A caka êonsiste. em duàs peças : a caixa ptõprlamente dita e a 
tampa. Esta, um pouco msíor que aquela, cobre intehramente a 
peça intema. 

O pr:oeesso de trabalho é o se·guinte: sôti!?e \Una, tala de nervuf<a 
de babaçu, fleK!vel, e de comprimento que dê p~ra tôda a ci~cunfe

rência da caixa, ·são engatadas pfnulas compridas, ·dobradas ao meio, de-
igual taman.ho, e <:osturadas Q'Om fios de algodão, uma j'unto à outra, 
formando assim a futura beira da caixa. Em diStâneia adequada, . que 
cort~sponde ã aj,:tura da p~ça, encontra-se uma s~gunda tala em ambos 
os lados, impr.ens.ando assim as pínulas. Feito isto, dobram-se as talas 
tôdas em forma retangWar, forma em 'q~e são fixadas. As pontás 
Ilvres~ em seguida, são dobradas para o centro. São .colocadas umas 
sôbre, as outras., de maneiPa igual, em duas camadas, formando assim o 
fund:o ou g teto, respectivamente . Para segurar as. pontas, passam-l"se, 
de comp-ridó, pelo lado ·mtern-o. e externo duas outras talas paralelas·, 
imprensando-as. Estas talas são primeiramente seguras com fio de 
algodão e aindâ ligad·as. entre ·si por uma amarr«Ção ~m ziguezague. 
Com isto., a caix~, práticamente estã pronta . 

Geralm.ente guarda-se a: caixa pendurada. Para isso, a corda de 
envira, bastante comprida, passa pela amarração ao ,fundo,, no sentido 
d'e seu comprimento, e pela tala ex.tema do làdo no alto da. tampa, 
ligando as .duas. pe~s e formando· -um laço grande e único.. Dest.arte a 
tampa pode se:r tirada da c«ma sem qu,e se desmançhe ou tire a corda . 

C_ESTINHAS~I;JÔLSAS 

Um, tra-I1çad;o em forma de bôlsa aberta, sem tamp.a, feito de 
pínulas ~streitadas (de 6,5·cm aproxiipaâamente) de tucum ou miriti, 
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c~ama·$e ká-nge.tú (ou kã,..e-tú). A bôlsa serve para guardar ~bjetos 
pequenos, breu, o cavador de "dente de cutia", etc. É feita e utilizada 
pelos homens. · Possuindo alça do mesmo material do trançado ou de 
fios de algodão, pode ser pendurada. 

O trançado é feito em sistema diagonal, saltando alternadamente 
duas pfnulas estreitadas, do rumo contrãrio. Para dar mais refôrço ao 
fundo, existe uma amarração dupla de fios de algodão, incluindo em 
cada laço ou nó o cruzamento de um par de talas . A beira é feita 
de uma manéira bastante engenhosa, formando bordas duplas, interna e 
externa. N'o espaço ·entre elas encontram-se os tocos cortados das 
talas·pínulas . 

Os tamanhos médios são, aproximadamente, 30 cm de largura na 
boca, 20 cm de largura na base e 22 cm de altura. , Decoração não foi 
observada. 

TIPl'DIS 

O tipiti usado entre os Xikrín é do tipo de torção. Chama-se 
kri-6 e é feito de pínulas de miriti ou tucum. É utilizado pelas mulhe· 
res para esp_remer massa de mandioca e de macaxeira, mas é confeccio
nado ·pelos-homens. 0-s tamanhos variam de 50 a 70 cm de compri
mento e de 13 a 25 cm de largura (cf . Dreyfus, 1963:35; Galvão, 
1963:131) .: 

, -
O trançado é feito de pínulas estreitadas num sistema diagonal, 

saltando-s_e sempre duas outras do rumo contrário, alternadamente. 
As bordas são retas e se originam por dobramento das pfnulas que, 
depois, são aproveitadas no seguimento do próprio trançado. Nas e~tre
midades, as pínlilas são~ bastante repuxadas para estreitar o tecido e 
iormar um vão ou uma cavidade. O fechamento é prêso por uma série 
de nós que: ficando dentro da· cavidade, S'ão invisíveis· por fora, compre
endendo, cada um, de 4 a 6 pínulas. Juntam.se as pontas sobressa
lentes, amarrando-as com. fio de algodão tinto de prêto e cortando-as, 
finalmente, deixando uma espécie de cabo de mais ou menos 8 a 

, -

10 cm de comprimento. Desenhos ou decorações não forarn observa-
das. No uso, põe-se a massa ralada no meio do trançado que, em 
seguida, é torcido, espremendo assim o tucupi (est. 4 a). 

TIPÓIAS 

As mulheres Xikrín carregam seus filhos pequenós em tipóias. 
Os homens as confeccionam de pínUlas estreitadas· de miriti ou tucum, 

-40' -

\. 

• 



• 

• 

num traJ!çado dia~onal. São para uso exclusivo à.as mulheres. Seu 
non1e é ã..:í (ef . Banner, 1961~14; D.reyfus, 19~3:37, 50, 75) . 

A tipóia Xik.rín compõe-se, bàsicamente, de duas peças emendadas, 
de 8 a 1 O c:rn de largura e cêrea de 70 cm de comprimento, cada uma. 
O trançado. o'bservadó· é o mesmo ja descrito no proce-sso da confecção 
de ttpitis.. Prontas .as duas peÇas, ou tiras:, elas: são ligadas por um 
trançamento. As pont~s sobressalentes são réuni6as em forma 4é 
pequenos cabos de 6 a 7 cm de comprimento e amarradas fortemente 
com fios de algod,ão, formando pendentes. Os t.itnanhos,, embora 
acima_ i:ndicados como .mé'.dia, naturalmente dependem muito da estatu:ra 
da pessoa que a usará (est-. 4 oJ. 

Existe ainda outro tip.o mai$. simples de tipóia, não tran~ada e, 
provàv~lmen1é, a primit-iva. eonsiste numa tira convenientemente 
larga de envira, eom as pontas ligadas entre si por um nó de amar
raç.ão. Não possui õutros prêparos·. 

~ Os home:ns co:tJ.feceionam e usam um cinturão, trançadó d.e pínulas 
estreitadq.s de mirlti e~ tucum, pata uso. festivo e cerbnonial. Ghama'!'se 
me-p:r~-àjó, . As vêzes exístem ,pendentes na õ·orda inferior, amarrados. 
em. âistâncjas pe .5 em 5 cm,. a,pro~imaa.amênte. Consisfem em peq;ue
_nas cordões; :de 4 a 5 cm de comprimente; de eontas nativas, pretas, 
n~os quais são presas peninhas de eôPes. vivas, especialmente de papa
gaids e araras-. 

o sistema d~ franç·ado é idêntico ao do tipif~ xnesmn na amarração 
das e~remidades, . exce~ão :feita aos nés internos das ·pínulas que aí não 
·existem. 6 cinturão é, todavia, mais estreito ,qne o trançâdo do tipiti, 
tendo aproximadamente 6 a 8 cm ·de Iàrgura. O c·omprimento· depende, 
naturalmente, da, circunferência do indivítluo. Medidas· feitas em tais 
cinturões deram 75 a 80 étn de comprimento. Nas duas extremidades 
existem cordões para amarrá-lo ao C'Grpo. 

ESTEIRAS 

Existem dois tipos de esteira. Distinguem-se pela forma e pelõ 
uso. São chamados kupíp e roti-ô. 

a) Eupíp é a esteí:ra das mulheres,, dos casais e , das crianças 
menores . Encontra-se:, portanto, majs nas. casas, ao lado do fogo da 
família . Serv,e de, cam-a para o easal e filhos. pequenos, ·para os quais, 
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às vêzes, fabricam esteiras menores do mesmo tipo (cf. Banner, 1961:14). 
Ocasionalmente são levadas para fora, para a frente da casa, quando 
mulher e os filhos querem sentar.se ao ar livre ou quando querem 
aplicar suas pinturas corporais. O material de confecção consiste em 
pínulas de fôlhas de mifiti, livres de talas e nervuras·. Devido· a êste 
fato, as tiras de pínulas são mais estreitas. e o trançado torna-se macio e 
flexível. Usa-se um trançado xadrezado diagonal. As beiras quase 
sempre são retas e se originam pelo dobramento das pinulas. As 
dimensões de uma esteira para casal alcançam 60 x 100 cm; a de crian
ças desde 17 x 25 cm até 35 x 50 cm. Quando novas, são freqüente· 
mente pintadas de urucu, com desenhos retilineares simples, num tipo 
gradeado. Passa-se ao redor da esteira, pelos quatro lados, um traço 
de urucu, numa largura de 1,5 a 2 cm, enquanto o campo interno é 
preenchido com 3, 5 ou 7 traços verticais, em distâncias mais ou menos 
iguais . A confecção das esteiras . cabe aos homens casados, sendo que 
cada homem as fabrica para o uso próprio e da sua família. Em geral, 
não são emprestadas e outros casais não as usam. ! também a esteira 
das mulheres solteiras~ Neste caso, elas as recebem de presente dos 
irmãos ou dos pais. Kupíp, enquanto está aproveitável, sempre se leva 
(}uando o pessoal se muda ou a famflia vai em viagem. 

b) Rôtí-ô é o nome da esteira dos homens solteiros e viúvos. 
É, por isso, mais encontrada na "casa dos homens" ou ainda ao ar livre, 
em lugares onde os solteiros dormem. Como o nome indica, é feita de 
fôlha de babaçu( = rotí·ô) e pode ser confeccionada em ambos os tipos . 
de trançado diagonal, de fôlhas com nervura inteira ou desbastada, 
sempre num sistema de salto alternado de duas pinulas. Alcançada a 
largura desejada, as pontas são dobradas e enfiadas no trançado já feito. 
Outras esteiras dêste mesmo tipo são emendadas no meio e possuem 
no lugar da emenda uma espécie de trança mais saliente. Os tamanhos 
observados são de 120 por 40 cm ou 120 por 80 cm, respectivamente, 
quando emendadas ou não. Normalmente só os rapazes airida não 
casados as confeccionam e usam. Visto que talas e nervuras perma
necem, o trançado é mais grosseiro e mais duro que o de kupfp. 

Rotl-ô, em caso de mudança ou viagem, não se leva. Abandona
se e faz-se outra no local da nova moradia. 

ABANOS 

Kue<>kat-ber€-djó é o nome do abano. Por ser denominação bas
tante comprida, os próprios Xikrín preferem chamá-lo pelo material de 
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confecção : rdti-ô = fôlha de babaçu. Tem por finalidade única, con
forme observamos, atiçar a brasa e o fogo. São os homens que o 
fabricam, mas as mulheres que, geralmente, dêle se utilizam. Todavia, 
os rapazes do ngobe, na "casa dos homens", quando entre si, e por não 
possuirem mulher, usam-no também. 

A confecção do abano pode ser feita de dois modos. Com um 
ou com dois. pedaços de fôlha de babaçu, aproveitando-se a nervura 
como cabo . Usa-se um pedaço de fôlha (especialmente da guia) de 
nervura mais fina . As pínulas são quebradas para baixo e, em seguida, 
trançadas entre si, diagonalmente . -

Outro modo é o de dois pedaços de fôlha com nervura desbastada, 
no sistema já descrito para o prepar_o do côfo kanaipúk. Sobrepostas 
da maneira que as pinulas se cruzem, são ~trançadas diagonalmente. 

Também em relação ao tipo de trançado aparecem duas modali
dades, pois os abanos podem ser feitos tanto no sistema de um xadre
zado diagonal, saltando cada vez uma só pinula, como também no já 
descrito sistema do "salto de duas". 

Em todos os tipos, porém, as beiras são feitas por dobramento das 
pínulas, cujas gontas são enfiadas entre as malhas do trançado. As 
nervuras existentes servem de cabo. 

Observamos entre os Xikrfn três formas de abano que não se dis· 
tinguem quanto ao material, trançado, ou uso. 

a) O abano pentagonal - ~ o tipo comum e mais freqüente 
( est. 4 e) . Aparece em tamanhos bem variáveis. Os menores tinham 
10 cm de largura e 16 cm de altura; os maiores, porém, 35 cm de largura 
e 31 cm de altura . 

b) O abano triangular - ~ mais raro que o pentagonal. As 
medidas obtidas foram de 28 cm de largura e 20 cm de altura, apro
ximadamente . 

e) O abano retangular - O único exemplar obtido tinha 28 cm de 
comprimento e 15 cm de largura. A borda inferior não era reta, mas 
denteada pelo dobramento irregular das pinulas . 

OUTROS TRANÇADOS 

Uma série de trançados, por não serem diretamente de uso diário, 
p. ex . : máscaras, brinquedos de palha e certos suportes para cocares 
ou diademas, s--erão tratados no prosseguimento dêste trabalho. 
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4. . OBJETOS . DE USO . DIARIO 

Reunimos aqui os · utensílios empregadas nos afazeres . cotidianQs, 
e~cluin.do os trançados e as armas que já foram focalizados. 

PAU-DE-TmAR-BATATA 

~ste instrumento é de uso muito freqüente na colheita Xikrín . 
É fabricado p_elos h.omens, mas usado pelas mulheres. Os índios 
criaram-no com a finalidade principal de extrair tubérculos do solo, em 
primeira linha, batata-doce, macaxeira e, ultimamente, também man
~dioca. Só em casos de emergência é usado para plantar milho ou como 
defesa .contra cobras e outros animais que por acaso possam aparecer. 

~ 

Como denominação nos foi dado o têrmo yot kakúdjo kóp, isto é, 
-'~bordun·a p~ra tirar batata-doce'·' . De fato, observamos· duas varie
dades de yot ka.kúdj<:> que podemos designar como tipo lança e tipo 
borduna. 

a) Tipo lança - Caberia aqui a descrição das lanças, feita ante
riormente. Diferenças aparecem somente nas medidas, que são me
nores. O comprimento total varia entre 100 e 150 cm, possuindo, na 
secção transversal do centro, 2,5 cm de largura e 1,5 cm de espessura, 
.em média. 

b) Tipo borduna - Assemelha-se a uma borduna espatulada 
com ponta romboicfal. Para evitar repetição indica-se que, também 
.aqui, com exceção das medidas, é aplicável a descrição feita das 
bordunas espatuladas. ( kóp) . Os paus de extrair batatas, todavia, são 
mais estreitos. O comprimento total varia entre 120 a 150 cm. A 
.ponta inferior possui em sua base 6 cm de largura, 8 cm de compri
mento e 1,5 a 2 cm de· espessura, em média. . Daí para cima estreita-se . . . ... .. . . ..... ,,. 

para formar ponta bem afinada com secção circular. A ponta superior 
é própria paraJ furar. o chão, enquanto a inferior, mais larga e mais 
_plaina, se torna mais apta para revirar a terra à maneira de uma 
pá estreita . 

PAU-DE-CAVAR 

Distinto do pau-de-tirar-batatas é o pau-de-cavar ou, talvez, mais 
exatamente, o pau-de-plantar, pois tem como única função, atualmente, 
·plantar · milho. Tôdas as outras coisas plantam-se com a enxada. 
Dê!e observamos, igualmente, duas· variantes. Uma ·se assemelha muito 
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. 
ao pau-de-tirar-bata tipo lança, mas é feita de madeira de açaí. 
Chama-se, então, rikaé ( kakô) = (madeira) açaf. Outra consiste numa 
vara grossa, apontada numa das extremidades, de cêrca de 1 m de 
comprimento e a a 5 cm de grossura. Para a confecção serve qual
quer madeira mais ou menos sólida. Parece não. ter um nome espe
cífico . Sempre foi chamado, simplesme·nte, de pín, isto é : pau, 
madeira . ~ feito pelos homens1 mas usado pelas mulheres (cf. Galvão, 
1963:125, 133). 

Quebra·côcos 

~ um engenho litico que se originou pela aplicação de duas pedras, 
como já indica o nome : 1'en kutã (ken-=pedra). Uma das duas pedras, 
a de baixo, é um pouco maior que a outrá, mais ou menos plana e 
de forma quadrada ou retangular. A outra, com que se bate, é aproxi
madamente do tamanho de um punho. Trata-se de pedras naturais, 
sem beneficiamento humano. São as mulheres que procuram as pedras 
apropriadas e também que as utilizam. Servem para quebrar côcos 
de palmeiras, especialmente de babaçu e, às vêzes, para partir castanhas. 

Ralos , 

Observamos dois tipos de ralos, ambos bastante primitivos: 
a) Ralos de pedras - São chamados kên kurút. Rala-se nêles, 

especialmente, macaxeira e castanha. Serve para esta finalidade qual
quer pedra áspera, mais ou menos plana, sem outros beneficiamentos 
observados. São as mulheres que procuram e utilizam tais ralos ( cf. 
Dreyfus, 19&3:35; .. Galvão 1963:125). 

b) Ralos de toros finos de palmeira paxiúba - Recorta-se um 
pedaço rio tronco (ou da raiz?) de mais ou menos 40 a 50 cm . Visto 
que a peça, em tôda a sua circunferência, está coberta de espinhos, 
quebram-se as pontas dêstes e aproveitam-se os tocos· como dentes de 
ralo . Ignoramos se êste elemento é próprio dos Xikrfn ou aceito entre 
·êles por influência dos castanheiros do rio Itacaiúnas, onde encontra
mos o mesmo tipo de ralo em uso, para ralar castanha. Em todo o 
caso, é hoje em dia utilizado também pelos Xikrfti (cf. Galvão, 
1963:125, 129) . 

Machados de pedra 

Existiam ainda alguns na aldeia, mas não ~ram mais usados na 
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vída diária . Vimo-los guardados nas casa e, segundo informação 
indígena, foram encontrados nas roças. Mencionaram também que, 
mesmo em tempos antigos, nunca fabricaram machados de pedra, os 
quais foram adquiridos pelo contato com outros grupos vizinhos . Não 
sabemos avaliar até que ponto esta informação é exata (i5) . Todavia, 
os Xikrín não queriam desfazer-se daqueles machadinhos de pedra. 
Parece que os usam, ainda, para fins cerimoniais . 

Pilão e mão-de-pi1ão 

Os pilões observados entre os Xikrin são todos do tipo vertical 
e relativamente pequenos (est . 5 a). Possuem, aproximadamente, 22 a 
30 cm de altq.ra e 13 a 14 cm de diâmetro. A profundidade da parte 
cavada alcança 16 a 22 cm. São feitos de tronco de piqui (piquiá) e 
servem para socar milho, macaxeira e frutas de palmeiras como babaçu, 
açaí, etc. Devido a seu tamanho, o pilão é fàcilmente tr~nsportável. 
~ feito mediante um processo de igniçã_o, queimando-se com brasas o 
âmago. Fabricação e . utilização pertencem às mulheres. Todavia, os 
homens, às vêzes, cortam. os pequenos toros . O nome é kawá ou prin-pá. 
Informaram-nos que só ultimamente os Xikrín começaram a fabricar 
pilões, elemento cultural outrora não existente entre êles . Parte dos 
pilões da aldeia ainda eram de origem tupi, dos seus vizihos Kuben 
Kamrekti, trazidos como despojos de guerra . Trata-se, pois, de um 
elemento ainda nôvo entre êles, segundo as suas próprias informações. 

A mão-de-pilão, com 70 a 80 cm, é de diâmetro uniforme com 
4 a 5 cm, ou também engrossada na extremidade inferior, em seme .. 
lhança a uma borduna de base circular. Ocasionalme·nte, serve mesmo 
uma pequena borduna dêsse tipo, para mão-de-pilão. Normalmente é 
feita de "pau prêto'' (pin-tük}; daí o seu nome, derivado do material : 
pin-tük ou ainda kô-tük ( borduna de pau prêto) . Em caso de emer
gência é fabricada também de outras madeiras, todavia sempre pesadas, 
duras e, se possível; de amâgo. As mãos de pilão são fabricadas pelos 
homens, porém usadas pelas mulheres (cf. Dreyfus, 1963:3~). 

(15) - Também Banner (1961 : 10) confirma para os Kayap6 do Xingu que "os ma
chados de pedra são de origem extra-tribal . . . ". Outrossim~ o Rev . Pe. Jaime 
Candeia, vivendo entre os Oorotire, garantiu-nos de já ter assistido à fabricação 
de líticos entre os Kayapó do Xingu. Resta a pergunta, se ali o conhecimento 
da fabricação de líticos é tradicional ou se foi adquil'ido depois ·da separação 
dos Xikrín do estoque Gorotíre/ Kayap6. (A respeito dessa separação, cf. 
Frikel, 1963 : 146) . 
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Formão-cavador 

Um instrumento ainda muito em uso é o kuk~-d3Uá, isto é o "dente 
de cutia" . ~ um tipo de formão para se trabalhar em madeiras (est . . 
6 b) . Com êle são cavados os sulcos nas bordunas e nas sumbas das 
flechas para embutir as pontas nas varetas, os desenhos em cuias, 
businas, etc. Compõe-se de um dente incisivo da cutia, encastoado na 
extremidade de um cabo de madeira roliça . A amarração é feita com 
fios de algodão e cerol. As medidas aproximadas são de 14 a 25 cm 
de comprimento e 1 a 1,5 cm de diâmetro. O cabo possui, às vêzes, 
entalhes na extremidade proximal ou no meio, à maneira de enfeites 
decorativos . Em alguns cavadores encontra-se na extremidade do cabo 
um buraco, paTa passar um fio ou laço dE1 corda para pendurar o 
objeto. O furo, com 0,5 a 0,8 cm, sempre está em posição diagonal ao 
dente. São os homens que fabricam e usam êste instrumento (cf. 
Dreyfus, 1963:38). 

• 

Amolador para "dente de cu.tia" 

~ste objeto é uma peça complementar da anterior. Consiste num 
pedaço de madeira duríssima (ao que parece de palmeira). i mais ou 
meno,s, retangular ou também oval, e às vêzes, perfurado num dos cantos, 
para poder ser pendurado. A madeira é tão dura que se presta para 
afiar o gume do "dente de cutia" -. Como nome do objeto foi-nos dado 
o têrmo : mürer_e-í, e ainda : mrüre.djuá-íngrô-dj6. ~ fabricado e 
usado pelos homens. Os tamanhos em uso são de 11 cm de compri
mento ·e 4,5 cm .de largura, apr<>ximadamente. 

Plaina de caratmujo 

~ um instrumento bastante simples que serve, principalmente, 
para alisar arcos, hastes de madeira de certos tipos de flechas, lanças, 
etc., de paxiúba . Chama-se núet, nome derivado de um caramujo 
grande do mato, utilizado para os fins mencionados ~ Para funcionar, 
quebra-se o alto da concha do caramujo, produzindo um buraco. Assim 
confeccionado, é assentado com o buraco sôbre a madeira. As beiras, 
afiadas por natureza, tiram cavacos finos durante o processo de alisa
mento, agindo como uma plaina fina. :! um elmento cultural bem 
primitivo, mas engenhoso, cumpri.ndo perfeitament.e a finalidade em 
mira. ~ feito e usado .. pelos homens. As- medidas dependem natural-



mente, do próprio caramujo, mas em média possuem· uns 10 a 12 cm 
de comprimento e 5 a 6 cm de altura ( est. 6 e) . 

Perfuradores • 

O perfurador é um pequeno objeto de oss-0, recortado da costela 
de ~aititu, afinado e apontado numa das suas extremidades . Normal
mente a parte proximal da costela, mais grossa, fica intacta, para servir 
de cabo. Tiram-se com êle espinhos e bichos-de-pé, mas é também 
aplica~o na cestaria para perfurar palha, especialmente para as amar
rações e costuras. Seu nome é a-í. ~ conf eccionado pelos homens, 
mas utilizado por pessoas de ambos os sexos. As medidas de compri
mento variam entre 8 e 12 cm. 

Para perfurar beiços e lóbulos de orelhas, u5a-se instrumento de 
osso do mesmo 'tipo, porém fino e delgado (cf. Dreyfus, 1963:48). 

Pentes 

O pente Xíkrín traz o nome de kuokeka4lre. ~ feito de talas de 
inajá ( rikre-ü), pelos homens, porém usado por ambos os sexos para 
alinhar o cabelo e para catar piolhos. As talas são imprensadas entre 
duas travessinhas, colocadas mais ou menos à altura do primeiro quarto 
inferior e seguras mediante umâ amarração de fios de algodão. O tran
çamento dêstes ~egue _dai para cima, cobrindo quase tõda a parte restante 
do pente que: assim end~ecida, serve d~ cabo. Os tamanhos vistos 
eram de, aproximadamente, 5 a 6 cm de largura e 7 a 8 cm de altura . 

Recipiente para breu 

Para conservar breu, utiliza-se um pedaço de tubo de taquara. 
O fundo do recipiente é constituído pelo próprio nó da taboca. A extre
midade superior é aberta, mas protêgida por uma tampa de fôlha de 
babaçu, amarrada por cima da abertura. O objeto é denominado pelo 
material : potí . = taquara, ou pelo contendo : rop = breu . t prepa
rado pelos homens, pois "mulher não tira breu no mato; mulher não 

·vai no mato" . Também é usado, preferencialmente, pelos homens. 
Tama:nhos observados : aproximadamente, 15 a 20 cm de comprimento 
e 3 cm de diâmetro. 

~ Outras vêzes, · a própria palha de babaçu ·serve ·de· recipient~. 
Guarda-se· o breu de!ltro das fôlhas amarradas.-que, com o tempo e o 
calor, aderem a êle, fazendo papel de recipiente. · 

• 
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Estôjo para guardar penas 

Um tipo de recipiente para guardar penas compridas é feito de 
·taquaraçu = potí. Daí sua denominação : potíkpu. ~ fabricado pelos 
homens, mas parece que também as mulheres guardam ali penas e 
cocares delas. São estojos tubulares. A taboca é ~berta lateral
mente, cortando-se na parede uma fenda comprida. Por ela, as penas 
·são colocadas dentro do taquaraçu. O tubo é fechado em ambos os 
lados, possuindo ainda as paredes do nó. Cobre-se a abertura com 
uma tampa, feita de casca ..de seringueira, que envolve o tubo quase 
tótalmente. A amarração é feita com corda de envira. Os tamanhos 
encontrados alcançam 60 a 65 cm de comprimento. 

Cuias 

Metades de cuias, cortadas pelos homens· para uso caseiro, são 
lltiliiadas, preferencialmente, pelas mulheres, não se excluindo, todavia, 
os homens. O nome das cuias é ngf>.krái ou ng"8-k6n. Servem para 
l>eber água ou para pôr comidas. Os tamanhos variam, dependendo 
das frutas. Quase sempre possuem um laço de corda de envira ou de 
:-algodão no lado do caule, para pendurá-las. · 

Baldes dágua tubulares 

Para vasos de guardar ãgua, os Xikrfn aproveitam pedàços de 
·taquaraçu, uma espécie de bambu nativo {cf. Banner, 1961:4). A planta 
chama-se potí~ da qual o próprio recipiente recebeu o nome : potf. 
Pelo material que a natureza oferece, jã é indicada a sua forma : são 

l>aldes tubulares. Na confecção aproveita-se um pedaço em que ambas 
·as extremidades ainda possuam as paredes internas dos entre-n6s. Na 
face da extremidade superior, a parede do nó é furada no centro. O ori
fício serve para encher o balde, para esvaziá-lo, como boquilha para beber 
·e, às vêzes, introduzindo-se o dedo, para carregar. A fabricação . dêstes 
·baldes tubulares é trabalho dos· homens. Sua aplicação é dividida, 
-dependendo do uso da água. Somente as mulheres vão buscar água 
nestes baldes, mas os homens os usam também para beber, para lavar 
as mãos, etc. Bebendo neles, têm que levantar o- tubo inteiro. Dese-
-nhos nas paredes não foram observados. Medidas encontradas : 65 a 
67 cm de comprimento e 6 a 7 cm de largura; o buraco tem 2 a 2,5 cm 
.de diâmetro . 



Existem duas vatiantê de "baldes ae, euia'' ou de jamaru, diver'"" 
gindo pelo-u8:o, embora sejam dô mesmo tino âe eQnfecçao. Aparecem 
em vários tamanhos, pequenos e grandes e sã.o todos preparados da, 
mesma maneira . No alto da cuia, 'n.o lugar do caule, encpntra..se uma. 
abertura para encher au esvaziar o balde. Lateralmente; em pontos~ 
opostos-, há outros dois buraquinhos pelos quais pas.s.a uma cordá de· 
envira em forma de alça para carregar ou pendurar o balde, segura 
por nós, na parte interna .. 

Cueúrbitas sã.a preparad~ tanto peioª ho!llens como pel,as mulhe-
re.s, conforme o uso a que são destinadas. O proeésso de limnez-a das 
frutas é o seguinte : eom, um 'pauzinho esmigalha-se :a poll)'a p9t dentro
da fruta. Enehe-se com ;:água, sacode-se bem e derrama-se~ o conteud,o. 
expelindQ ~~' aos pouco~, . o miolo . Repete .. se o proc.e$'so quªntas 
vêzes fôr ,necessário . Por fim, en~hem o balde c.om água e ·deixam-no 
as$im po:r certó t~mp~ . Ap<i~rece a polpa resta:nte e fica a ~ase-a· 
interna limpa_. 

As~ duas ·va~ntes,_ identificadas pelo uso, -SãQ: 

a) Baldes ptta 4gua - Neste sentt<;Io chamam-~e· ngô-lcón ou ngô.-kr:<l~~ 
igualmente como a cuia dé beber . Bão preparados" e utilizados, princi-· 
pabiiente pelas mulheres;, p.ois nas mãos delas es:tá a tãrefa do abasteci
mento de ágQa na casa-. Os homens, todavia," bebem :ágÍta nêles. Em· 
geral não possuem tam:pa. Embora tais báldes dãgua não s.ejam raros, 
os tu:t:JlJ.lare~ 'Sijo .Jl1ais f~~-qü~ntes {ci. :aann~r, 1961:29) ._ 
b) Baldes para P~eil~.s - ·Ne~tã, aj>IJca.ção, o ·b}llde s.erve de dêp,ósito, 
para p~:aas e _penugens .! Chama .. se, ,.então, n_gt;.k_õn-ã1};'~djá; e é fa}jricado
e -utilizado pe\QS. ~llQme11s ~ _ ~Po§suj ta:rnp,a, freqüentémepte do mesmo 
material ou aiµga.~f~ijª de µm tl-ª,nça<!_o 4e_ co,rda d~ e11vira ou de uma 
pequena cesta-de pàlha tipo pêyayP....ê . A tampe, neste easo1, é enfiada 
na co~ga~ da. alça. :- ,.. ~~ãQ havendô _material _apr()priado à ín~o, fecbsi-se 
a abertura taD].bém, provis9r4tme!lte, co.m .... fôlhas, enV.ira eu. um p.edaço 
de pano veUlo. · Fazendo-s-e -do balde um, depósito de p·enas a serem 
gu~rêiadas .p9r 1~ngo te~pó, usa_-se um slmples caco de euia, colada· 
com cêrol S'õoré a abertura ou bô.ca. . '" .... ... . . . - - ' 

,.. Pau~ de fazer fogo 
r -

,. 
' . 

. 
Trata-se de um ,e-0nju:r:tto de duas varetas de mãdeira uructt 

(pütóre) de tamanhos variáveis, que não faltam eJll casa alguma. As 

:.....:. 50 -

o 
r 

# o 

a 

• 



• 

que adquirimos tinham um comprimento de 60 cm na vertical e 45 cm 
·na horizontal. A vertical tem a extremidade inferior ligeiramente arre
·dondada, com a quàl é assentada nos buracos já éxistentes, anterior
mente queimados, ou· previamente feitos na peça horizontal. 

O processo de fazer fogo com êstes paus é bastante conhecido 
na etnologia; não havendo necessidade de repetir a descrição (cf. 
Dreyfus, 1963:37). O nome destas peças é rorô. São fabricadas e 
·manejadas, exclusivamente, pelos homens (cf. Banner, 1961:4). 

Brasas 

De certa maneira; a própria brasa dg fogo torna-se instrumento 
·de trabalho. ~ utilizada para queimar e dar linha exata às barbas das 
_penas grandes da emplumação, nas flechas, processo para o qual nunca 
se usa faca. ~ manejada, neste sentido, pelos homens, pois são só êles 
que fabricam flec~as. O emprêgo de brasa neste processo de trabalho 
parece-nos reminis~ência dos tempos antigos, quandQ ainda não se conhe
·ciam facas ·d~ fe~o. 

O emprêgo "de b,i:asa na confecção do pilão, por parte das mulheres - . 

já ficou destacado no lugar devido. 

Cachimbos 

A forma usada entre os Xikrín é o cachimbo tubular. Origina-se 
·do aproveitamento de uma casca de fruta do mato, de uma árvore 
conhecida entre os civilizados da região como "cacbimbeiro". O nome 

.indígena é warikokó. A casca da fruta, bem dura, é alisada, especial
mente p~or dentro. As vêzes, os cachimbos são pintados de urucu, 
·quando novQs. _ A fumaça é sugada e aspirada pelo orifício da haste 
ou do caule que liga a fruta ao galho. São êles guardados em cestas 
'(warábá:ê) ÕÚ pendurados. Neste caso passa-se um fio ou uma corda 
pelo buraco ·de JlS.piração e a l,>õca do cachimbo. Além de servir para 
o. ~onsumo do fµmp Tfªzem-se ta:plbém com êle defumações, cada pessoa 
·em si mesmo, num tipo de autodefumação. Aquisição e confecção 
dos cachimbos é tarefa dos homens (cf. Banner, 1961:18). Todavia 
são as mulheres que mais se utilizam dêles. Observamos que .somente 
·homens de idqde e pajés, em função, fumavam cachimbo. ~ ·o · tamanho 
médio destas frutas de cachimbeiro é de 7 a 8-cm de comprimento com 
~,5 a 4-cm ·de largura no lado.externo da abertura. 
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Escarificadores - . 
Os Xikrin em casos de doenças e mal-estar, usam com freqüência 

escarificadores, para curas, como também para se livrarem d_o panema. 
·observai:rios quatro tipos de escarificadores. 

a) Unha de gavião - Chama-se ok-pat-kop e é de uso cerimo-· 
nial, em curas de p-anema, para ficar certeiro na flecha, na festa de 
kokô (do tamanduá-bandeira e macaco-prego) e, às vêzes, também para. 
curar "aíbã", os "doidos". Unha de g~vião é adquirida, preparada e usa
da exclusivamente pelos homens. Para não perdê-la, amarra-se um-fio de 
algodão como alça na parte mais grossa da unha, no lado da articulação. 

b) Dentes de peixe - São dentes de aruaná ou peixe-cachorro, 
embutidos num pedaço de cuia de forma mais ou menos triangular 
(est. 6 a). O escarificador dêste tipo chama-se tep-djuá ou seja "dente 
de peixe". Pelo lado interno, os dentes estão seguros por uma camada 
grossa de cerol. Para melhor segurar os dentes, apliéa-se também pelo 
lado de f<?ra um pouco dêste colante, embora em menor quantidade. 
Devido à forma da cuia, o instrumento, embora triangular, possu.i um 
aspecto levemente curvado. Tamanhos observados : mais ou nienos, 
7 cm na base, 10 cm. de àltura. ~ feito e usado pe1os homens, espe
cialmente pelo pajé . 

e) Mandíbula de peixe - Não possuindo um escarificador prepa
rado, de cuia, usa-se uma banda da mandíbula do peixe aruáná ou 
peixe-cachorro, em estado natural, isto é, sem outra preparação. Chama
-se também tep-djuá .ou "dente de peixe". É adquirida e usada pelos· 
homens (pescadores) como também aplicada só por êles (cf. Banner, 
1961:19). 

d) Lascas de quartzo - Lascas de quartzo leitoso, às vêzes de· 
gumes bem cortantes, são encontradas com certa facilidade nas roças 
feitas no lugar de sítios de habitação arqueõ16g1ca. .Ali são procuradas 
pelas mulheres. Com o lado que serve de gume, cortam-se pequenos 
riscos <;te 2 a 3 cm de comprimento na pele, em séries ou colunas 
verticais . '.tste modo de ·escarificação é feito por mulheres e aplicado, 
preferencialmente, em. mulheres e crianças. Ocasionalmente também 
homens são escarificados com lascas de quartzo. 

Fusos 
. -

Algodão é· plantado em pequena escala e aproveitado para fazer 
primeiramente fios, que são produzidos pelas mulheres mediante o fuso . 

• 
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Sste, entré os Xikrín:, é relativamente comprido, trosso e pesado. O 
nome é kadyó't kar:adjã, mas é também chamaüQ, múitaS vêzes,. pelo 
notne do ll)aterial da. roftela;. Os doi$ elementos, aos quais o f11$Q ·se 
c·ompõe, são : o eixo .ou a haste, e a rodela. -

O eixo é . feíto de .PaKiúba, dondê de.riva a sua denominaph : 
~uan6 = paxiúba-. Possúi, em tílédUl, 35 a 45 cm de-compriment9 
e 0,5 a 0,8 cm de diâmetro. A extremidade sup~rior mostra um entalhe . 
eiitcutar ao redor da haste, de forma que , 8$ beiras da pDnta snbre~~aem. 
um pouco, à largura do eixo. Em alguns fusos; êste entalhe faltava. 
A. ponta, · inesma ê afinada,.. A extremidade inferior, porém, ou ·f! 
a.chataàa, cortada. ·reta, o.u Iev~men~ _ apontad·a. 9 fio .de algodão é 
enrolado nesta haste. 

A rp(lela é colocada ·perto da ~xtremidáde inJerinr. A função da 
rodela é clara : por um lado, por seu pêso, dá ao fuso uma rotação 
uniforme; por outro $,er·v,e de supn:rt.e. para o fio àprontado, enrolado 
em s.ua sttp'erlfcie.. Ent:r_e os· -~i a rodela do fuso pode ser feíta ... ,.....-.... 

d.e três manêiras, diferind& éin forma e matélial: 
a) 'Tipo gtQb~lar - Aplica-se um · c;lroço h~tant~ grande de 

tucum, .Pelo. qual, depois de furado em seu êho nàtural, ·se p.assa a 
.}\aste ~- Qhàm~·$e,, por· is.so, raifi,..krã- ou roit'i..àj~·, iSto é : caro,ço de 
tucum. Ó.s eai"oç~~ possuem um díâmetro~ médio: de 4 cm ~ 

bl Tipo plano-~U-cular - Aproveitam·s~, p.ara ~ste fim, frag
mentos de cerâmie:a., aos- qu~iS com a faca. dão -a forma .eircuJar. A 
baste passa pelo fura cent~al. Visto que os Xikrih nãQ fabricam nem 
usam louça, j?rocuratn ·~- éáêé;>$ nos sftlos arqueblôgiéos ali é~istentes, 
. os quais, prov:àve1ment.e; sã0>-de. origem tupi (16). Q n0:me dêste· tipo de 
rodela ·é simplesmente . ken,. isto. e : :p.~dra, .louça. Medi"1as; <;>b~erva~ 
das dav~m .5,5 a 6~5 cm . de dl'âmetro com 1 a 1,5 cpi de -espessura. 
Raras vêzes, .rodelas d:~ste t~po· plan_o-eit cular s.ão recortadas de madeira 
pitt-ko, com O$. ni~~w.os tarn.anbos, e~~. ·Nµnea, poré~, observaJl!ps o 
aproveitamento de cascas de cuciírbitas (cuia,"' étc . ) .PaFa a referida 
fin,alidade . 
. e) Tipo plano-quadrado - ,; u·ma peça cartada de madeira, 
mostrando forma quad~da, Cti~ma-se também ptn:.nõ ( pJn m~<l,eira) . 
g tipo d~ rodela não muii() f~üente. Medida obtidas : t x 4-em nos 
lados e 0,5 cm de espessu:i:a " 

(16) - Figueiredo· (l96S) foi o primeir;0_ a tentar· uma ,mâlise da cerim.ica da 'região 
Caiteté-Itacaiún~ . Uma das mais interessal)teS c.onclus(ies __ parece-nos à cnns
tatação de tratar-se de cerâmica Uipi, Jdargando assim a v·isão: dá antiga oeupa
pação tupi. P~uen.QS _grupos tupi ail'lda existentes ttas~ b~tdas daqueíá ·átea. 
parecem dar.,lhe. razão. 

. · · ;',·-~· .... 
~ 5'3-. . 

!" ~,.;.!-.• ~ ,,,.:. • • • ..... • • ·•.: ·'.11. ~ 

. t{ 

• 



· · - .. Ain:bas· a~ -partes do fuso; eixo e rodela, são fabricadas pelos ho
mens.~· poréµ} êie é ·usado ··exclusivamente pelas mulheres. -

~ • - - '"' ª • "' r 

' .. .. 
5. UTENS1LIOS PARA PINTURA 

: :-..~ ~ ·~·'Não é ·nossa· intenção falar, aqui, "dos processas de pintura facial 
:oli 'eori}ôral . dos Xikríil (17); :mas tão somente dos utensiliOS'" empregados 
·e ~o preparo das _tin!as próprias; como ob$ervad~s. -~ 

Tinta vermelha . -
- . . . 

Tinta .vermelha -é feita de urucu. As sementes vermelhas do 
urucu são conservadas nas cestinhas-bôlsas de tucum, chamados 
kátngre. Para o uso, tiram-se as sementes, põe-se um pouco dágua (às 
vêzes na própria D?-ã<>) e mistura-se . A tinta · está prontá para ser 
~plicada. Outros P1:Qéessos de preparo, por cocção ou por mistura 
com óleos e breus .. parecem ser desconhecidos (18). Tinta de urucu se 
:apronta · sempre na -~or~ e ~ast~-se ·togo. ~ empregada na pintura 
corporal, facial e tam~ém ·em objetos, especialmente quando novos, 
·P. ex. cachimbos, bordunas, pilões e ·certos 1:rançados. Faz-se a pintura 
com o dedo oà' ·a . ~ã°' .bi"tejrà. t _feit.a pela~ mulheres e usada por pes-

.... ... ~ . ... - ' 

soas de ambos os sexos. O nome d9 urucu e da tinta é pü. ( cf. Banner, 
1961:6; Diniz, 1962:6; Dreyfus, 1963:40; Fuerst, 1964:123 seq. ) . 

TINTA PRETA ·-
Esta tinta · origina-se de uma composição de jenipapo com carvão 

vegetal . 
Jenipapo : a ·massa da fruta ainda não madura, é mastigada jun

tamente com as sementes e de,pois . c.us.pid_a num vasil}lam~ _ <p ~ ex. 
ouriço de sapucaia) ou· num pedaço de espata de palmeira. _ Joga-se 
fora a casca grossa da fruta , 
. - Carvão vegetal : colhe-se um pedaço convenientemente grande da 
casca de "pau-marfim verdadeiro" ( 19) . Depois de queimada a casca, 
junta-se o carvão daí oriundo com o jenipapo mastigado que é misturado 
com a mão, pondo-se .ain_da _um pouco dágua. A mão fica assim desde 
já t~nta de. prê~o- A ~_plicação se j~z çºm .. umª· tala fleX;Íyé)~ que se 
tinge com a tintà ·aa m~o. ( ést. 7 a, b). -··· _ -~- _ 

(17) - Para êste assunto indicamos o trabalho de Fuerst, 1964. 
( 18) - Todavia, o preparo de urucu cem óleo ~ babaçu é mencionado por Dreyfus 

( 1963 : 3 2) para os Kayapó do Xingu . 
(19) - A amostra de casca de b6tprõ existente no Museu Goeldi, foi classificada 

pelo Dr . Paulo B. - Cavalcante, como "pau-marfim verdadeiro?' (Agonandra 
brasi.liensis Miers) . 
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. ··. . Esta tint~ composta . é· denom4lada ta,ntQ pelo:· jenipapo = . mrotí, 
C:~mo pela ~ásca de-arvo.re .da .qual.Se . .Íabricá,o c~ão = b.otprõ. SãQ 
~$ . mulher~ que procuram os .ingredientes e .:a fabricam, .mas é usada 
por pessoas de . aµibos. os .. sexos (cf ~ . · Banner, . í~61:6_; · . pinizr ~962.:6; 
Dreyfus, 1963:75; Fuerst, 196.4:i20). · · · 

• ,· • • • • ' •• )> 

RECIPIENTES PARA TINTA PRETA-

Consiste na casca de ouriço da castanha sapucaia, um pouco 
alisada, especialmente na.s .bordas e no funtlo. ~ utilizada, quase. exclu
sivamente, para , preparar tinta pre~; mistura de jenipapo e carvã9. 
Obtivemos vãrios . no-m~ parà êste recipiente : kawá, piü-tek-0, e ainda 

• t • • •. 1 • • 

piiL-tek-re-tí ; A· procµ.ra e . o uso dêsses ouriços cabe às mulheres. 
,,,, ' ,.,. . 

Seu tamanho . depen~et .. naturalm~nte, do tamanho d.a frltt~~ mas tem 
uma. média de 14 cm de altura e 20 cm de diâmetro. 

RISCADORES DE LINHAS 

Trata-se· de· objetos 4·e madeira; iisados na 'pintura -corpora.1 · da~ 
mulheres . ~ara a -confecção, ~àsicamente, pode serVfr· qualquer espécie 

.?' • • • ... _,. . . • - •.• • 

de madeira, embora se dê· preferêncià ao chamado ('pau-prêto" ou à 
tiras de taquára: - Chama-se pírí~kàldire (ou pín-kaky_êre) . A forma ·é 
retangular, varlândo entre 5· e 9 cin de compriinentó, com 6 cm de 
largura e 0,4 a 1,3 cm de espessura. Uma das bordas é sempre den
teada, fazendo-se pequenos recortes na beira, espaçados de 0,3 a 0,5 cm, 
aproximadamente. As Vêzes, ambâ.~ as bordas mostram êstes recortes. 
Assim, êste instrumento de pintura toma o aspecto de pente~ Aparece 
aind_a. uma Vt:!ri~nte.·que,~ num dos Ja<Jos, possui um cabo com c_êrca de 
6 cm de comprimento. · · · 

tste objeto é usado para fazer ou acertar as linhas pretas, para
lelas, na pintura corporal feminina : O pr<:>cesso de aplicação é o se
guinte : depois de besuntada de prêto a respectiva parte. do corpo, 
assen~a-se um dos lados depteados ~.ôbre a tinta úmida, raspando-a 
em seguida, da pele, num deslise lento, mas cQntínuo. Fie~, então, 
sómente a tinta deixada pelo vão dos dente$ em forma de linhas 
pretas ( est. 7 b). 

O riscador de linhas é feito pelos homens, mas usado pe}aS 
mulheres. 

Linhas -largas são. fe~tas de. ou~ra maneira. Toma-se uma tala; 
cortada. da n~rvura da fôlha de babaçu, .flexível e -bem ·alisada (cf. 
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Banner, 1961:6) . Esla.é ~~tada de prêto e as~m assentada sôbre 
á pele. - Faz-se; dêstê modo, semi:>re um tráço prêÍÓ de 10 a 15 cm, 
que se vai emendando até o ponto final. A tala é empregada .. ;.na 
pintura facial e corporal ( est. 7 a) . Aí, principalmente, e:rn linhas das 
costas, da frente e da "gola", na altura das clavículas (cf. Fuers~ 

1964:124). 

TINTA DE AZULÃO 

· A base desta tinta consiste num pó que se obtém da casca do 
ôvo de inambu azul, denominado naqU:ela região de naZUlão" . Os 
Xikrín chamam-no de atorotí. Daí o nome da tinta : _atorotí ingre
-kó- = casca de ôvo de azulão . O ôvo desta ave é de côr azul e é, 
por ~o, apreciado para á fabricação ·desta tinta . A casca é socada 
ou bem batida pelas mulheres dentro de um pedaço de pano, até virar 
pó, o qual se guarda . Com isso, a tinta já está pronta, bàsicamente. 
É aplicaàa somente para pintura facial. A parte do rosto a ser pintada 
de azul, primeiramente é coberta com uma leve camada de látex de 
barúk, ou seja mangabeira, servindo d~ adesivo para prender o pó. 
:tste é aplicado com ~ dedo. A tinta é de uso cerimonial em certas 
festas e na pintura do rosto de defuntos. Segundo conseguimos averi
guar, somente os homens aplicam esta tinta, mas as mulheres também 
podem ser pintadas com ela . 

'REcIPIENTES PARA TINTA DE "AZULÃO" 

Pó ~e azulão é ·guardado em recipientes, constituídos por pequenas 
cuias inteiras, possuindo no alto uma abertura fechada com palha ou 
com um pedaço de pano, servindo de rôlha . Os tamanhos, geralmente, 
não passam de 6 a 8 cm de altura . A finalidade é guardar bem sêco 
o pó azul. Na superfície das cuias, freqüentemente, se encontram 
desenhos riscados com o kukê-djuá ou "dente de cutia" . O recipiente 
é preparado pelos homens, mas usado pQr pessoas de ambos os sexos. 
Seu nome é ngô-kon--ng_ri . 

.. ..... _...,, - ' -
PINCEL PARA LÁTEX .v- ·- ":I 

Pata aplicar a tinta de azulão, é mister espalhar sôbre a parte a 
ser pintada uma leve camada de litex de barúk (=-mangabeira), proces
so que se faz com um pincel fabricado 'de uma tala de sororoca ou 

• lt.llt • 
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miriti (? = riktí). A tala fina, de cêrca de 20 cm de -comprimento, é 
recortada longitudinalmente em uma das suas extremidades, formando 
assim o tufo do pincel. Com êle se aplica o látex. São os homens 
que o confeccion-am e utilizam. Seu nome é atorotí kakó ou também 
rikti-krã . 

O látex também é empregado para segurar penas e penugens sôbre 
a pele, para fins cerimoniais. O procedimento, na aplicação, é o mesmo 
supra (cf. Banner, 1961:6). 

6. INSTRUMENTOS MUSICAIS 

r.stes restringem-se a instrumentos rítmicos para marcar o com
passo de canto e de dança. Os instrumentos de s6pro são representados ,. 
somente por um tipo de buzina, visto que as flautinhas e apitos são 
de procedência alheia . 

MARACÁS 

Poder distinguir-se dois tipos de maracá : de dança e de criança. 
a) Maracá de dança : - ~ chamado ng6-kon ou também ngô-tod;C. 

É um instrumento rítmico, preparado e usado pelós homens. 
O maracá Xikrfn consiste de uma cuia preta bastante grande, 

possuindo até 20 ~m de diâmetro. No alto da cuia existe uma pontà 
de paxiúba fina e-comprida, embutida nesta, sobressaindo uns 10 a 
20 cm. O cabo é- de madeira -roliça, possuindo 8 a 10 cm de compri
mento e 2,5 a 3 cm· de 'diâmetro, mais ou menos. ~ coberto por um 
enrolamento de fios de algodão, em voltas paralelas, que prende ao 
mesmo tempc:i uma corda mais grossa de algodão ou de envira, pela 
qual é pendurada quando não está em uso. No interior da cuia encon
tra-se uma série de pequenas sementes, às vêzes do tipo das continhas 
pretas, que chocalham. Para realçar a ressonância, possuem duas filei
ras simples ou duplas de buraquinhos, quase sempre no mesmo lado, 
situada uma mais em cima e outra mais perto do cabo, eu ainda na parte 
de cima em lados opostos. Raras- vêzes encontram-se desenhos riscados 
na superfície dêstes maracás grandes. Quando existem, estendem-se 
como faixa dupla ao redor da cuia, começando perto do cabo, passando 
pelo alto na base da ponta de paxiúba e descendo novamente até o 
cabo. Enfeites em forma de pendentes de penas de c6res vivas foram 
observados. São amarrados nos buraquinhos de ressonlilcia e na base 
da ponta de paxiúba. 

. . .', 
~ 
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Em substituição ·a êste maracá preto e · grande, que· é típico :para 
os . Xikrín, aproveitam-se,.. quando ,há necessidade, cabaças· alongadas~ 
A parte proximal, por natureza mais fina; serve de cabo. Nêle se 
encontram·, também, ·desenhos riscados : ·linhas retas, paralelas e em 
ziguezague. Existe também amarração de fios de algodão que pren
dem a alça de corda de envira (cf. Banner, 1961:34; Dreyfus,. 1963:129). 

b) Maracás de crianças : - São denominados ngô-tói . O que 
foi dito sôbre o maracá grande, de cuia preta, pode ser aplicado também 
aqui. Todavia, divergem pelo tamanho que é menor, não passando de 
6 a 7 cm de diâmetro. Ademais, nem sempre possuem'ponta de paxiúba 
(para a criança não se furar) ou lhes faltam os buraquinhos de resso
nância . ·Freqüentemente são providos de desenhos, riscados na · super
fície . Servem para acalmar as criança$ e para brincar. São . os hd· 
niens que os fabricam, mas todos os usam. 

MARACÁS OU CHOCALHOS-DE-UNHAS 

Existe ainda um instrumento rítmico1 tipo de maracá ou chocalho, 
d_e. uso. todo cerimoniai em festas e danças de me~kutóp-. Consiste numa 
penca de unhas de caititu ou também de anta. Cortam-se as pontas 
das unhas e pelo ... orifício assim origmado passa-se um fio de algodão, . -
com um .. nó grossó, que fica pelõ lado inte~no impedindo que escape. 
Os fios têm um comprimento ·de 2Ó a 25 cm .' Juntam-se 15 a 20 unhas, 
formando um pequeno maço. Os fios de algodão, depois de pos
tos. juntos, são segtiros com outra . cordinha num enrolamento de 
voltas parãleÍas, formando assim um cabo. Sacudindo esta penca de 
unhas, dão um som de chocalho. A peça chama-se mrü-nyü. ~ fabri
êada e de' uso exclusivo dos homens nas ditas festas (cf. Banner, 1961:31). - . . 

INSTRUMENTOS DE "PAUS-DE-BATER" . . .. 
~· -
Um instrumento musical assaz primitivo consist~ em dois pedaços 

cilíndricos ~de madeira- {não identificada). Os que observamos variavam 
entre 32 e 37 cm de ·comprimento, com aproximadamente 5 cm de diâ
metrô. As peças são feitas de madeira -branca, pesada e dura, bem 
descascada e alisada· com a faca . Por fim são pintadas com desenhos 
em · prêto e vermelho . Sôbre o sentido . dêstes desenhos, nada nos 
consta. O dito· instrumento 'charna-se me-uwê, sendo feito e usado so
mente pelos hômens; para fins cerimoniais, na festa de me-kutóp. Os 
dois paus são batidos, com fôrça, um contra o tmtro, no ritmo da dança. 
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INSTRUMENTOS MUSICAIS DE NOVELOS DE ALGODÃO 

Consiste êste instrumento em dois novelos de fios de algodão de 
tamaQhos variáveis, muitas vêzes. enfeitados com um ou dois pendentes 
' • • • ·- .1 ' • 

de continhas pretas. e ,:penas de côres. Seu nome é 'kadyót krã = novêlo 
de . fios ~de algedãÓ · (~O).. Ta'is novelos são usados .. -sempre aos pares e 

. ...,.. - - - . . 
batidos com fôrça um .contra o outro, produzindo assit_n um certo som 

' . 
abafado. Os fios -de algodão e os nove·los são feitos pelas mulheres. 
Como instrumento musical, todavia, são usados sõmente pelos homens 
em determinadas festas. 

BUZINAS 

Instrumentos muitc e·m destaque, no tempo da nossa visita, eram 
as buzinas, feitâs de taboca muito grossa ou taquaraçu (=potí). Daí o 
~eu nome:. poti-krã~re (cf. Banner, 1961:31). São fabricadas e usadas 
pelos homens,_ especialmente em festas, onde exercem função cerimo
nial. Tin_ham -aproximadamente 25 cm de comprimento, 6 a 8 cm de 
diâmetro e ·o buraco de sôpro com cêrca de 2 a 2,5 cm de abertura. 

As buzinas éonsistem em pedaços do men<tionad-0 taquaraçu. O 
lado ~istal é inteiramente aberto, enquanto no lado proximal conserva-se 
o nó, furado no centro. Emprega-se o toque bilabial, isto é, ambos os 
lábios sã.o colocados em cima do orifício de sôpro. Na parte inferior, 
ao redor da abertura, encontram-se freqüentemente pequenos riscos do 
tipo das estrias de borduna, num comprimento de 1,5 a 2 cm. O de
~ehho é explica(lo-com<>' ku'M-djuá = dente-de cutia, a saber, .lugar d~ 
dentes que a cutia deixou, roendo a casca. Aliás, o próprio desenho é 
feito com o instrumento de igual denominação. 

FLAUTINHAS DE PALHA 

Uma flauta, tipo trombeta e em forma de funil, é fabricada de 
fôlhas de babaç.u enroladas em espiral. A última volta é amarrada ou 
colada com_ ~~rª, para não abrir. Chama-se ~ me~í. Os tamanhos 
médios alcançam 20- a 25 cm, ao máximo. ® de uso cerimonial nas 
festas de Bekuói. ~ feita e tocada 'pelos homens. Muitas vêzes serve 
também de brinquedo aos meninos, faltando-lhe, então, o significado 
festivo. 

(20) - -este instrumento musical não deve ser confundido com um tipo de bandoieira, 
de nonie identico. 
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APITOS DE OSSO 

Encontramos doiS apitos longitudinais de osso, ambos, segundo 
informação indígena, de origem Kuben Kámrektf . Os próprios Xikrin 
parecem não confeccionar flautas ou apitos, seja de taboca, seja de osso; 
pelo menos nunca tivemos ocasião de observá·los (21). Os ossos empre
gados são de mutum e de asa de gavião, furados lateralmente e possuindo 
uma lingueta de cerol no interior. Parece que somente os homens 
fazem · uso dêles. Como nome de~am : okiár<H, isto é, "osso d~ 

mutum" . 

7. BRINQUEDOS 

Anotaremos adiante o que conseguimos saber sõbre brinquedos e 
jogos Xikrfn . Em muitos casos, p . ex., na fabricação de brinquedos de 
palha ou material semelhante, parece que os homens se divertem mais 
em fazê-los, do que as próprias crianças às quals são destinados . As 
mais das vêzes são os pais ou irmãos maiores que os fabricam . 
Arcos e flechas - Já foram mencionados os arcos e flechas infantis, 
servindo de brinquedo ou exercício aos· meninos (cf .. também Banner, 
1961:24). 

Maracás de crianças. - Também sôbre êstes já foram dadas as notas 
necessárias . 
Cuf.nhas de brinquedo - Para "brincar de balde" ou "de buscar água", 
os pais dão cuias pequenas às suas filhas . Geralmente é cortada a 
parte superior, assemelliando-se a panelinhás . Muitas vêzes são furadas 
em dois lugares opostos, perto da beira, para enfiar uma aleinha de fio 
de algodão . Também são amarradas em eonjuntos de 5 ou mais, for
mando "pencas". Quando de bõca estreita, podem servir ainda como 
recipientes de penugem, pós de tinta ou materiais semelhantes . Nor
malmente são simples brinquedos. São os homens (pais, irmãos) que 
as preparam para as metlirias, as quais com elas se divertem. Seu nome 
é : ngô-kon-krô .. 
Bonecos de envira - Entre os brinquedos ~ikrfn destacam·se -os bonecos 
de envira. O nome comumente dado é ~ me-kar6n = imagem (alma, 
espírito, visagem). ~. 

( 21) - Nossa .observação parece confi$nada por Banner ( 1961 : 31 ) que se· refere 
aos Kayapó do Xingu, dizendo : "Não existem entre êles instrum~ntos de 
música que lhes sejam nativos, salvo o maracá ( ngô kon) e a buzina de ta bo
ca (potí) ." Opinião semelhante manifesta Dreyfus (1963 : 129) . 

' 
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Na . confeeção, fo.nna-se ptj.méiro e gtOS$eir~ente) d.e palha, o 
centro da fiWira; ·.o. cor.po_ ·com Jt .cabeça, . ps bràços, as . pernas e a 

• ~. ·- , 1 ~ ! ~· • • .. ... • 

cauda (quando eJdste). . Em seguida, as palhas são firmemente ~nvoltas 
. · com mas. de envjr• até fic~em ná. grosàurà ~- forma· do que 'vai repre

sentar. ~ mtere8sante anotar qu,é êstes bonecQ8 ele. anim~.f$ po~~JD 
todÓS .sô~enie· tr~$ ded0$ nas mã,os e nos pés, f~n<lo lembrar cenas 
repré~ntaÇoes: em. desenhos rupe~tres '. São os homens ou ·rapazes que 
os iabricarn ·para. os.;fUhos. 

Observam.as dois tipos de bwi~os . de enviFa .. : . kokói, o macaco; 
(est. 8 a). ~e- 4 .delgado e aiéança. comprimentQ8 {totais) de 40 at~ 
.55 ém. o, oiítrJ:t ~ · bn: .o s.Jpo ( cururu )., com J. 7 x 7 cm de ~orpo . 
(est. S !b). . ~ .. , . ~ . 

Rn.bo ã6 jabut1.r ;;- Cétto ~rinque4o de palha de bàba~u chama-se 
kaproo~teü = rabo de jabuti. -Também êste; - como todos os brin· 
quédos dé paJha - · .é feito· p~ os meniilos, p,or homens e- rapazes., 
Possui umá forma méio encaracolada, findandu em ponta, à semelhança 
de um rabo de. jàbuti ._ . Dai Q. .nome. Na confecção, os-dois lados das: 
ptnulas sãp desligad<>S da tala central na sqa maior extensão,. fieandC> 
prêsas nela somente na. extremidade mais- larga. A ponta distal é 
reéurvada ~ amarrada, formando um-aro. Jts .duas llandas da pinula 
sãó trançad~ sôbre a tala nuní _$istema -envolvente, ·fazendo as pfnulas, 
em cada yolta) :-meia ·mflexio. Ptàanio-se a ponta dá tàla, o rabõ se · 
movimenta. ( eSt. 8 d j . 
.Me-karóri. - 2 uma máscana-em formato pequeno, servindo de brinquedo 
aos menin~. Consiste em cinco peças montáveis ou desmQntáveis, 
ligadas entr~~ · si. pe~ á~_anações ~e. é:nVira, ass~ divi<lidas : o corpo; 
os· doiS braçqs, a -cabeÇa e· o ventre com ~ pernas. Tôdas as peças ·são 
trançadas< no tipo dos dois p~aços de fõlka de babaçu de nervura 
desbastada, saltando uma só pfnula do · rumo éôntrário. Corp-o e braços 
são de·formas cjÍíndricas. A c~abeqa possUi formato de cestinha,_ ficando 
o fundo eQmo çrânio do boneco. O.s quadris, no trançamento, coineçain 
como uma . cesta : · eoJlfigura ó ventre. Em certa altura, o trançado 
bifurca-se para 'fôrmar-tubós ou cilindros: as pernas. As beirl:S distais 
de tôdas e~as peças se ·fazem por· dobramento das pfnfilas, formando, 
às vêzes, argolas salientes ao redor, em fo:tma de tr~ça. 

As tn"edidas ol)s~rvadas indicam altura total de 80 em, largura do 
'corpo'de 20 a~25~cm e ~envergadura de.c50 a-60 em. · Me .. kl.lfcm· é conf~;. 
eionado· somente. por. homens ou raRazes e tàllll>éro -de:;.Ji;nad9 a meni-
nos. ( est. 14 ·a)'~ ..•. _.::. . .., ~... . ~ ~.-- · -
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~te mesmo tipo: de me-karón;"de· palha:--e ·f~ito : é· trajado, ~em for-
.• • • .. • • • ' '~ • : .... ~ ·: ·.) :" ........ '! ... • • • t • • •. ,. • .. • ... -'l • • 1 . • ~ • • , 1 - • 

mato 'grande, 'com.o· ~inâ$Cára,'-·rtas cerimônias i>ª1'a as alrllas .-;du '$phitos. 
' ., • ' i ·' . • • I ,; ,. ; ' -· •. ; • ·:; ;•• ' 'º'". ' ;. '• I ' . " • • • , • "t'O '! 

Uma nota respeétiva é ·dáaa"''em · seü Iugàr (Ver : Indumentária). "' ,. · .. . 
·' • ' ' • : J • -~ -:"• ' ... ~ •• • • + 1 ·( "' 1 " • • .. ' - ._, • "" 

E~tJjo ·pe~o ::--. -~~ ~tip~ '·'de. ·bnnqüedó ·de ~pa~~ .·feito pelos"'liomens, 
rápazes 'e men.µios, 1é o tne-l,nüdj~ '( . est~'jo··pehiano);,bu'' itgri (=testículos). 

' ; " ' • , 1 I' '•. "k '. +.\ r ~ ' o 1, ' ' 1 "• 1 •' I • ' '• : "' ' , I" _ 
1 

Consiste 'em quatro müdjê tra;ilç.ados de uma só pútula', assemelhando-se 
• • • • 1 • • - • ~. • • • • • ' .... ... • 1 .. ,, 1 ·l - . ' • ' . . ..(.. " 

a uma estrêla de' 'qúatro pontas. Estas são éxplic~das, uma como. estôjó 
' i ( • • j • 

peniano prõpriamente dito, .ouira coino o pe)iis reprimido' é' ~is duas 
• 1 •. • • .. • :'\" .... , • .,. .. •• • ; . • .... ... • 

r~stantés. 'cqmo testícuJós . . '(êst.· '8 ·a).,. , . .''. . .. '. ·· · ~·- · · .. 
• , • • 1 ~. .-. ; · .,. .-~... • , :.-;· ..... ,~ ~ ·"'. •. ...1. r;i. I\ 1 ·~ \f" ~:: -~ t...,..., r-. .(> • ._i t .,;- . ~ 

Flautinhàs de f>alha .....:. Ocásiortalmente, 'ó'S memnos'tazem" e usanl. Dautas 
de palha, . tipo trombeta . . Sãó do feitio: . materiài . e tamânho. Já ciia:dos 

' 
p~~a ~s. in~~ent~ ~usicais. Serve~, ~~tas .vêzes, ~e ensaio, para 
os. meninos se ··acosttimarein. com o manejo das flautinhàS . · ·· .. · 
..- "' '• ( • r •. .. ' ' •- ..,.. . • •- .- • .. .. • • • • ~. •• ' • 

P~teca" ~, .. A: ,pe.t~c,~ dP~ ~ip ' é, ~abric.ada ! de fÔ~aS de ijljlfjo e S;U~&. 
titui a npssà. bol~·; · ::t" feitá' e . ~ada sônie~te por -~oi;n~µs ~ . ine~.98. 

• 1 ..... - • ' • • . •• • • 

Também. os adult9s participam do jôgq. Mulheres, entretant~, não 
Princam ·d~., pe~e~~ ~ . <O~.npJl,le ré .. : ... pê-:~tã ,(Qu p~i-krâ) ... . . _ . _. . 
:.. " ~Na "confecÇão, C• prep~~$e. prlmeiro' . o. centró ou .o "âmago," .. da 
pet~ca, .c9nstitui~ ..:p_or, ~~;ª ar~~ª:~~#~~- de .ta!as., e~~ . en~~en~~ 
de. "Palha?' ., ~As- fôlhas~ sêc~s ·d.a. espiga de m.ilho são amauadas unia ·~m 
c\~~·,d~ c9~t~, ~~ .. ·i:~~-0r, ·c-0hr.in~o · ~ .. arg~la'. , ._As. :i>on~ são atadas fir
memente com cipó fino ou corda de tucum, e ~-. ~tremidades co~das 

• \, • • . l; • ' • .,, • •• • • 

por igual, numa -~t~ ,de:.";lO ~: !~ . .e~ ... , A .pet~ca . ~cebe assim .,a forma 
de um pequeno disco eom ca~<ta . .. · · . . . . . . 

O jôgo consiste em pat~r _a. p.eteca, com a palma da mão, b~m alto 
e para longe, passando-a -aos ... ~bos que estão distribuidos em roqa 
flexível, havendo _ ~~eias -entre.- êl~ . A peteca não ~eve cair no 
chão . O rapaz que- a deix~ e~,. é vaia~o. 
Derrubar fila - &te· jôgo '1as· crianças ocorre do· seguinte modo : _ 4 a 
6 meninos· colocam-se em , ítla; ~m ~atrás do outro,. .. seguran~o com os 
braços· o da frenfe; enlaçandõ.-o pela cintura ou peito. O último da fila 
deve . tentar·" <terrubar;~o:·da ·frente- e cóm êle, · tôda .a ·fila. Nem todos 
éº. ·n""'eguem .' ~ ..... ; ''« .~ ':',; ~.'·· ,.. r ·, - .•.. : • ::-, •; ' .. ,, 

ii) •• · .,,. \~ ..... , .,.. ,, ' t ' 

Brincar de mãe .- -C?ottio:tôdas· as meninas; .também as pequenas· Xikrin 
gostam dé brincàr:·<le '- mãe : .. Põe .: e· carregam espigas de milho numa 
fjéquefiá-. tipóià ·. d·if envira : : são bt·,.seus :filhos (ef . . Banner, 1961;24)-. 

,_ .. r- • .-

Jifigura.S da ;c·~ra _;__ 1Homêíts, ~rapazes- e ·'in'enihos, · em suas. hora8 ·de lazer, 
freqüentemente fazem da cêra preta de abelha, figutas ~de animais ou 

• 

I 



• 

t~~bém .de pe.ssp~ .. , ~~5>, às 1Jl~ .das .. vê,~~ • . a~ajs .d.e caça, . co~o 
• ' • • .. '·' >' ,, ,. .. ~ '!1 • • .. ' ,, • • 1 , 1 .1,. • ' : ! .-- :. • • \ : • ••.••. \,; · i., t : 

~ta: .. e . .po_rco, ,DU,l$ ,~µil>épi j@b'J~i..e 011.ça. 1~ Trata-se .. de:üm simpl~s passa-
. .. . ... 'p ~"'- 1 ... ~ ··-~· ·" .-· ' ,.,,,,, t-J• ... '.. ...,, • . ' .• i ••• 

tempo . ~~·.outros,. sigtrificados (d .. B~er, ~961:24)~. . 
• • ... ,,,, • •• - .... ,. t-. ... • • .... '. t ; • ; - _ .. ~· .. 

RemQi ~ Embora 0.1 .. ~ín, pQr~ tra,.dj.ç~o.1 nã_o . fabrique;m canoag, ~oje 
•. • \ t 

em dia as conhecem. pel~,, conviv~n~i.~ com os c~nheiros, e são .b~sta~e 
' . 

h~beis . no seu ~so . . ., Os l1;01IJ.ens confeccion~, . às ;vê~s, pequenos .remos 
• • • _. . . ! ' . J •• '· ..,; ;,.,;: ~.,,.. • ' •;. . • ~ • .. . • . ... , .. • •• • . ~ 

de meio . metro, aproximadameµt~, . par~ servire:qi _de . brinquedo aos seus 
~ , I ... • • ..... f' .• ~. • 1 ' • ;,J • • • .. ,. • ! • • • - • • • • 

filhos.. Pa~cen,i-se com ~olh~r~s de pau, espatul~das (cf. Banner, 
. . .! . ·• ···'··· . • ... .. .--· • . ' 

1961:24). ~ . . .. . . ' -
.. .. .8... INDUMENTARIA(>- .. ., . . . .- .. _., ' . .. , . ' .. ..., . . ~ ..,, - .. . ~ 

A i.ndulll:entária ~ é · bastante vasta. . Co.nsiste, ~a . grand·e 
mai-0ria, de peças deco~aüvas de uso festivo ou ce~9nial. Incluímos, 
por isso, aqui, não sõme'nte ... peças .de uso di~o, mas também a plumárja . " . . ' '' . 

e , as máscaras .. 
. . . Ant~s de ~icf~r a parte. de.scritiva, achamos conveniente indicar 

dois elementos que, em grande número de peças, s~µipre reaparécem . 
S.~o os penden~s. de' ~ontiiihàs pretas e· os tuf ~ de penas, que são típicos, 
apresentan·~o sempre ~ mesma forro~. r • ' • 

. Os . peµdente$ se .compõem de um ou' mais cordões de continhas 
p,r~fas,' . frut~h~ pu s~entes de uma planta da mata que parece não 
ser nativa na região· dos rios Itacaiúna8 e C~teté, ~is ~ ~, segundo 
suas próprias informações, vão buscá-las com,. os· seus vizinhos K1:1bén 
Kamrekti. O tamanho dos cordões é variável. Na extremidade livre 
encontra-se mêta.dê âe'"'uma c'asca ôca': de· mr6:.m.at.ã, da· qual saem algu
Ína8 ·penmhas e d"e . c6rés variâdas-: 1)é fato: êsteS pingentes são mtiito 
deêõrafiv0s : ~ ~Sã6' fábiicatfÕS

4 

pelos· hõinêns, mas usados, preferencial
mente, peJas I}\Wh~res· . . ÇJ:?mo , ~orne d~ pingent~s dão geralmente : 
ã-ô~ iSto ··é: "~Óntag;'.' . ( cf: .Bànner, l OOl: 7). . : .. · . 

Os ~f0$. são·' constitúfdos qtlàse ·sempre de pequenas penas multi• 
cores de arara. OU pápagàio, reunidas e amarradas ·pelos riqUe$. Em 
algumas peças são 'agregadas parã formàr rosetas .. Freqüentemente, 
do meio dêsses. tufos, saem fios de algodão mais compridos, quais franjas. 
A confecção e o uso .cabem uos homens~ ... . . .. --

Falando-se, no· que· se .segue, em pingentes de contas pretas ou de 
penas; á observação se rêferé;a·""'êstes dois .. tipos-descritos. 

":" .. ' .... .. "" BRAÇADÊntA$ ' !' ~~: ~ .. " r -: ~. "'; ,' 
0 

o' ..., ·~' f'•' • . 

.. ·., · " BraçádêirâS\:sãfr iisàdas, p·or 'homéns ··e1·mttlheres.. · '.Existem· -vários 
tfpos, Yéithsidé1êôrdô'.é$: de. éonfas ptétãs ~ou ~de-.córdas gr·ossas de algodão, 
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torcida8 ôu trança~as em f9rma de-iita º" faixa, num tipo de croché 
(cf. DreyfÚs, 1963~37 ~ê~ ·~ii. A ~thiçãÔ- entre braçadeiras de homens 

( :\ • • t . .,, ... • , - ,_ --~ \ • 

e mulheres consiste; fôdavia, nós pendentes. As das mulheres pos-
suem pingentes de contas, enquanto as dos homens têm tufos ou · pin· 
'gentes de penas : 6 ·no~e generalizàdo ·é·: pa-d;' . 

a) · Braça~ira a~ e.antas - Consistem: elas em 2 ou 3 voltas de 
cordão de cQntinµas pretas no tamanho in_dividual do braço. As braça
deiras mais simples não possuem pendentes; são feitas e usadas somente 
por mulheres (cf. Dreyfus, 1963:42); 

Uma variante dêste tipo possui pingentes de con~ pretas com 
pe~has de arara ou papagaio. No uso, os pendentes ficam para o 
lado e~temo do bràço, nem para frente, nem para,. trás. Nome, con
fecção e portadores São os mesmos. ( est. 9 a) . 

. b) Braç~iras fie algodão com pingentes - Uma variante é cons
tituída por braçadeiras com argola de fios d~ algodão e os pingentes 
costumeiros de c9ntas pretas. A argola é f~ita de duas cordas grossas, 
cobertas com uma amarração de fio envolvente de voltas par~lelas em 
fonna .. ·de ~'8'' de µianeir~ que, ~ri.tr_e os~ dois cordões envolvidos, existe 
sempr_e_ uma pequeµa d"ep!es~ão _ q~~ os , diStingue . São as mulheres 
que as _co_n{eccion~ªJll .... ~ ~$am , ~~ algwis pe~dentes .~ncontramos em 
lugar de mrô-iniká com Beninhas, ·outro tipo de casquinhas de semente, 
porém sem penas (cf. Banner, 1961:7; Diniz, 1962:6). 

c) Braçaàei.Ta. com tufqs, de penas~ Tipo . semelhante ao anterior 
formam "as braçadeil"as-dos homens ; A argola para o braço-também ê 
feita de ~ cordões·· de ·algodão, gross~; torci!lo$, $eja de fios. com amar
ração no ·tipo acima deserito· em .forma de "8", seja como tecido sólido 
em faixa estreita, à mãneira de croché. TMas estas braçadeiras pos-
suem-penden~ ou tuf~ de. penas ,de papagaio -ou arara, às vêzes entre
meados-~ eom- kanias.: de-··fio de-. algodão.4 .As -argQlas são. feitas pela 
mulher, os tufos de-·penas pelo homem .. O uso também compete ao 
h · em- . r • • om . ... . ...... ,. , ,,. .. ....- ~~· ..... ~ - ,. ... ~ - -- -- . .- ~ ""'",.. 

d) Braçadeiras cerimoniais :_ Braçadeira de uso exclusivamente 
éerfmoniar é a ~que · 6s Xikrfn cien~minam' de pin-kô-kam-11.'l"e. Existem 
af duas variantes, -ambas uSadas· e cónfeccionadas sõmente pór homens. 

Uma é feita de uma casca de árvore chamada pin-kô, sólida, 
mas ainda elástica·. Dada a forma de argola, ela recebe uma envoltura 
vertical de tiras de· casca "de ambé; escura . .' Pelo lado' extemo são 

-M:- . .. "'• ...... '::..-·. .... ........... · 
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incluídas talas claras, · horizontais, de taboca. Origina-se assim um 
trançado em prêtO ·e.:branco. · ~os-·1te ··penas, fotniando· militàs ·vêzes-; 
rosetas, são amarrados com fios de algodão diretamente sôbre a argola. 
As pontas dêstes ·fios pendem livremente, como franjas, interpostas com 
os ttifos. No uso, êstes ficam lateralmente para fora do corpo. 

Outra variante dêste tipo de braçadeira é a de nome me-Paclínvó. 
Trata-se do mesmo tipo de argola .(pin-ko-kam4l.re) . Em lugar dos tufos, 
porém, existem franjas compridas .de palha de miriti (ngrua..ô), desf~ada. 
Colocando a peça, as franjas fic_am para o lado de ~ás d~ br~çqs. &ta 
braçadeira é d_e uso inteiramente cerimonial, nas f~tas de me-kutop e 
de casamento. _ S(> homens .co~eceionani e usam ·mei>CJdiny6. 

• • • • J 

. ' 
. /. 

BRACEI.ZTES E PULSEIRA~ . . 
. ' 

a) Braceletes cerimoniais - -- O tipo ~ bracelete mais festivo é 
o me-i . . t trajado_ p~las crianças de ambos os sexos, pela primeira vez 
de uso ceriniónial, ;na festa de . sua nominação e, mais tarde, como 
adôrno festivo . São os pais das crianças que o confeccionam . 

. 
Consiste em uma argola de pin-k6, envôlta por um trançado em 

prêto e branco, do tipo descrito para as braçadeiras cerimoniais . A 
êle são ligados pingentes de cápsulas de sementes orekó ou mrô-iniká. 
do meio das quais ~aem compridos pendentes de contas pretas com 
penas amai:elãS ,.dã :caud~' de"'jápiim (pêotí·Yamiü), razão por que, às vêzes, 
o ~bracelete todo é denominàdo de pêotí..yamil = cauda de japüm . 
( est . 9 · b) ... · - -: , -

Para Ó uso. shnplesmente decorativo em festas, usam-se freqüente· 
·mente as ditas argolas, porém sem· pendentes . . . 

Em outros braceletes cerimoniais, as argolas sãQ substituídas por 
algumas de algodão, no feitio das já mencionadas com envoltura em 
forma de "8" . Alguns possuem pendentes de contas pretas, outros 
não . ~tes últimos destacam-se pelas compridas franjas de algodão. 
Ignoramos se nestas diferenças de confecção entra também diferen
ciação· de grup~. de nomes e . de festas. 

b) · Braceletes de palha ~ São adornos simples, feitos de palha. 
Toma-se uma pfnula da guia de babaçu, da qual se tira a tala. Esta 
é enrolada no pulso. A amarração é feita por uma múltipla envoltura 
com as próprias pontas da pfnula em atravessado, parecendo-se com um 
fecho, assentado em sentido contrário ao do bracelete. ~ um enfeite 
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ço,~UJi11.,·-.e«ln~ec~iQ~ado e usad9 ,por p.~,~-9.· d~. ~b~ :OS .s~Jeos.. ..9 nome 
~! ·; t:~~~r~:1 q~·.7~~ • . ~ - -~~1(.o.m.4Lre~(j. Je.~t, .··13 a}.·.. . 

. .Q~tro..:tipo de bi:acelete d~ pa~ha .é feito .c<;>m ,~~as pinulas estreitas, 
f~~a~qo,~~· fa~~.1- ~n~al J>laJ!a, . .enquanto ~- ~eiras ~9rmam voltas 
com al~i~a,~ ,µpl yJ?.O~c_p.,salie~t~s.~ . :~·:.Br?-c~~tes ~ês~e tip~ têm diµiensões 
~~ . ~~m~ .<\~ .~~.~i;ne.tx:o e .· ~ cm .. d~ la.rgur~ ... Tambérp são chamados: 
me~TcainAlre-Ojo. .... . ; ' .,; . ' "' ' " "· "' . ' 

c) . Ptilseira$ .....-- :~ p~iseiras usadas, ~ª· vi~a: 'diária, ,por 'mulheres 
~ ' por cr.iii~ça$' d~ àriibõ~ o~ ~éx~s, :~ãQ _d.e coitfecÇ.ão simpJes . '.· c 'onsistem 
de con~~~-~ pr_etas .~n~i~d~ ~u~. fi~ · ~ê. àl~od~o,_ ~em outros enfeites·. 
As vêzes,~ S'e ~oloca de 'dis'tãncla etn distância,· no meio das con·tas pretas, 

' • •• 1 ' • 1 • • • .. • • ,., • 

uma vermélha; amarela oü azul clara~ de vidro, para avivar um pouco o 
aspecto. Os tamanhos dependem da grossura do -pulso. O nome é 
inódjêdja. São confeceionadas pelas mulheres. 

Outro tipo . de pulseira, ao que parece, pouco usado, é feito das 
~·ascas , mui~o· dUráS qe orekó e 11J:fô-iJ'likfi . , Estas, são preparadas pelos 
hom~ns1 porém: 1:1sadás pelas mulheres. ~ata-se das mesmas cas<;as 
utilizadas , na confecção de pendentes, colocadas entre o cordão de contas 
e as penas de côr . · 

JOELHEIRAS E TORNOZELEIRAS 

Não observamos entre os Xikrín peças que . propriamente possam 
ser , desjgnad.as como joelheiras .ou tomozeleiras . . Todavia; , usam . em · 
lugar delas, amarrações~ feitas de· compridos fios vermelhos de algodão, 
enroladas abaixo do joelho ou acima do tornozelo, mais ou menos largas. 
O. uso, pelo q~e vimos, é festiv9 e cerimonial, nas festas de nomes ou 
em cadáveres, etc . Na vida- diária. não . observamos tais ligais. São .. ' .. . ' 
usad~s ,por pessoas .. de ai;nbos os sexos (cf. Banner, 1961:7; Diniz, 1962:6; 

' . 
Dreyfus, · 1963:42); · · · · 

BANDOLEIRAS 

.. ~ ,. .. . ...... ., 

~ · ~ , .. , ExiSte" um certo. 'núriiero de: tipos· :e.'vaiiàntes d·e bandoleiras em 
uso entre os Xikrfn, com nomes próprios. Más ·possuem também um 
nome comum : arapê ou me-arapê. O uso sempre é à tiracolo . 

·· a) Bandoleiras dé- f~os de algodão - SãQ feitas de fios vermelhos 
ou pretos . de algodão e,'· .às vêzes,. também ·chamados. pelo material de 
confecçãe :· ·kad.yót · · ··(fios de) algodão·.. · Consiste nu.ma série .. de voltas 
saltas do; fio;· amarradas: num só lugar. Embora muito. semelhante aos 
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c<frdões-eintos de algodão, distinguem-se dêles pela largura da amar.ratão 
e~.,-~o~t.~ .. ,co~~~~u~~.é,l?_fF~el.~~~"~~ª. ~~~~nsão de ~ ,,e~ .. ~ª!8 ~u menos·, 
e:iiquántõ ·a ·aos "cmtits'.'e ·êurtmD(. · A ºl>alidoleità:''de· atgodão é confec· 
'"~, 'i ; ;> " .. - 'i,~ ! .~~ - . <º-:i ·~ l"'1 °~"' 1$~· : I~ • -

1 ~- .... ~-:J.~~l !_ ·~ I :'?"''· :• '• ! , H •'l,:t, ·''" ' ,, ' :, ",, ,fr • ' ~ . I 1, , .. o / /" ,, , , , 

cionad·a ·p'elas tilíílherés~ m'lís ·usa<la por· ves$.oáS tte· ambos · os sexos> prefe:. 
-- l • i. 't'· :- . - ••. • ·: . . ·:· /( :., . .• \' , . ~. ,. ;;. • ,. ,. 

rencialmente na.s festas'" embora bâó ··exclüsivamente (cf". "Baniiét\ 1961:.8; 
Dreyfus, 1963:75). · · l· .; · ', '· .... · .. ;. . . " ••. . . ·: , ~ ,. . . 

. _ ·:· ~:. •. ..fi -- ~ •.· 1. ~ .r· · .. ~ .. : ·1 · ~ • • , 1 · . .. ,. •. ;o • ~,. • , ,., • .• : • ·"O" 

. b) · Ba.ndoleiras ., de ' ~olit~s pretas ·_::... · ·tJm 'tipo dlr· ··bandoleira ·de 
~§irtitu_r~ ··~áfil.~gi,: ;€ iéith 'ãé 1vária!\-vôi~·s <ie'",co11tÚitid .. :pretas; .. ênfiàd.as 

·~'),' \ • • : •."l '. • • ··~ ~ • ~ ~· . • ,,,. • ·~ .., 

em" um só fio comprido. · Ãs · vêzes, inclui-se, espàçadas de io· a 15 ·cm:~ 

contas mais gross·as, de vidro de côr azul, ainarelà, 'róseâ ou tam15em 
branc~,· pará' àVivat á "v}st~. ~ TàiS bandoleiras 'eh:egani\a ter· 100-cm de 
cireutl.ferêttcia·f\i~- ~S-«6 s-préparàdas· ·e ·us:adas per,· homens e mulheres,. 
Oca.sioiialtnênté' ôh~maiil -na d~· : .. ~6 · ( = , c9ilt,~) ." '.. ·. . · 

• 1' ru -1 · ~. r'°"l'.r-tr-l ... , . . ,,_.:·,.., 0·- 0.• 'x,. {"" "t ,, ' . ~ • • , 

· .. , 'e). · "l\iliao1'eirás'.,éom pell,qeni~s - uftia variante eia ·preceâ~~te~' é 
ã-ô yabúdya. ~ a mesma bandoleira de continhas pretas, nas quais são 
amari~dos' pend~entes ~ '(i~f "penas . de cauâa ae · arara· 'óu de r'top&ttes de 

·niutum~ca,~~nh~iro ~ N·o·tiso, as penas ·ficam. um·póUé"o atrás do ombru, 
ná: âitura-' da~ ~pá·:- :T"anibém ~é ádõrnó féstivo,, .. feito · pelos · homens: mas 
i~~jacfo ·:1gti1ifnfi-titG·:·1;.eia~· irtú1bêfes .. "~.· ;, .... · ~ > . · · ·· · .. 

·: . -... .. ,, ' - • "'" ' ! . . ..... . .. " . . 

. ~ .. ~, · 9ü~r~ '!ari~~;_:tllf.~. i.~~~~~i:~~? ~~te~,-~~?:" .;, ~?~~t.e -~Ili Unia ou 
duas. voltas ~f.·de· con,t_µlhas .. prét$ com ;peq·dentes amarrados numa dáS 

. . . . ....... ""' ...; : . ·' . ,.. - . 
e~tr~mida<;\~s sô.bre tala·- Coincidfa com 9 tipp a ser descrito _com cinto 
de .niul~er. . · O próprio cintQ. em)?Qra f~it,9 (!e algodij'.Q, muitas vêzes é 
~~ado- pelas ' muih~fe~,, coma. -:bandoleira .. ' . . . . 

d)' · Bandoleira, 'de cuia - &te · enf~ite é constituído pQr um sim· 
ples fio -.de 'algodão ou .também P;OF .um eordãe de contas . pret~, cujas 
pQõtif ·sãtr;,,,~pi;ênkll~af;cu:ia;.-;cattalt&" ·:pel~ mgiQ,.,rlQ.ttlitY.~\in~~ :e 
pintada · de ver:melh.o no .:1ad0, :interno , Na beira .~erio~ "existe uma 
$éri~ de . Qrifícl.E?$, n~s ,quais . são .. ~tados .p,e~ent~ de c.ontas e penas. 
A peça . chama-se :- õkradjabq. Ê de uso, festivo e, trazido ao cor.po ,~om 

• ' • t' ~ • 

o laào a))êrtc;> .. dà c1:1i~ p.ara fora. Os hQmens a confeccionam; mas ·tam-
, , , V t. • 

bém as mulheres a 1 u~am. 

e) ·Bandt>le\tras 'de ~novelos tle algodão - Os .. Xikrin falaram ainda 
·de .. um· tipo. de bando1eir:ar seine1Hante, ao anterier. Em lugar <{a "Cuia, 

. ·p,orém, é 'usado . úm novêlo de fios dé" algodão., enfeitado. em doiS· pontos 
opostos e:oni ·simples· .peninhàs ou pendentes de · contas. . . Tein o- nome 
de ka.4,yot,•.kt:ã~ is.ta, '.é,," ~nov~lo ·: ae (fios ae,) : alg:ôdâo·. ' ~ co.nfeceionada 
pelas 1·mulheres/ ~~-;:usàda:~:pel()$:J~õmeps :· 1 • • • ? ~ .• .. .· ... 
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CINTOS 

' . ... . - -

a) . Ço~dõe~-<;intos. -~ -TQd-0s .. os Xikrin possuem um cordão-cirito, 
embora '.não ., p -usem constantemente . . Existem d'oiS tipos semelhantes, 
todavia dive~gindo em ~aterial e uso. 

1) Os homens usam um cordel de envira em. várias · voltas ao . ~ 

redor da cintura . A corda, feita por êles, às vêzes é tinta de urucu 
. . -· 

ou de prêto .- Faltam outros enfeites. O nó que une as várias voltas . \.. - .... -' ' .. 
é envolv~nte, mas de curta extensão. Os tamanhos são individuais . 
O nome da peça é kraàjê . . . . 

2) As· mulheres, ,da mesma forma, fabricam e usam cordões de 
igual tipo, com a diferença de que são feitos de algodão. Nome, apli
cação, etc . , são os mesmos já relatados . Todavia, seu uso- entre as 
mulheres não é tão constante e, o mais das vêzes, elas andam sem o 
cordel-cinto. 

b) Cinto ~o~· pend~ntes de contas - As peças consistem, bàsica
mente~ num cordel-cinto, sempre feito de algodão, que pode ser tec_ido 
de· várias maneiras : , num tipo de faixa estreita, ou ·de cordão grosso, 
ou ainda sendo constituído por si~ples ajun~mento de voltas de fio 
(do tipo a). A êste cordel é ligada uma série de pen.dentes· de conti
nhas pretas com pe~s multicores de papagaio ou arara. Todavia,, êstes 
pendentes não são . presos diretamente ao cordel, e sim por intermédio 
de uma tala de 10 a_ 12 cm de comprimento, cuja amarração inclui por 
um lado um trecho do próprio cordel e por outro lado os pend·entes . 
As vêzes prendem-se ainda, aos lados dêstes, franjas de algodão, do 
mesmo comprimento . O nome da peça é : me-pr~djó. São os ho
men$ que a .produzem e ·as mulheres que .a usam. Durante o emprêgo, 
os pendentes ficain nas: costas, cobrindo parte das nádegas. ( est. 10 b) • . . 
A peça, ocasionalmente-, também é usada como bandoleira. a tiracolo . 

' . ~ 

c) Cintos .. com franjas de algodão - Outro tipo de cinto, embora 
de aspecto s~melh~nte, é feito inteiramente de algodão. Seu nome é 
o mesmo : me-pr~djó :ou kradj~. O feitio do cordel-cinto varia e pode 
ser tecido nas modalidades acima mencionadas (sob b). Possui também 
um dispositivo transv.ersal, não de tala, mas originado pela amarração 
conjunta dQ cordel com as franjas. &tas, constituídas por fios de algo
dão de; · aproxi.nrâdamente, .60 a 70 cm de comprimento, são amarradas 
pelo meio, · numa ~extensão :de cêrca de 15 cm, diretamente no cordel
-cinto, mediante envoltório de fio em voltas paralelas. Formam assim 
uma travessinha dura, da qual pendem, como franjas, as extremidades 
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dos fios num comprimento de 29 a 25 cm de cada lado~ Ainda no meio 
desta travessinha são incluídos outros fios, formando um _par de franjas 
centrais . Em suas extremidades encontram-se nós, :nara Q algodão não 
se desfazer .. Não observamos estas peças diretamente em uso, mas 
ensilf~:r-am.:nos ql}e são c.onfec~iQnnadas e usadas sômente pelos homens e 
meninos, em ocasiões festiv~s. (est. 10 a) ·• -

Uma únic,a vez encontramos um tipo intermediário, consistindo· 
numa peça de franjas de algodão, às quais h,aviam sida anexaaos penden
tes de contas pretas e peninhas (como no tipo b). 

d) Cinto lárgo de algodão - Sôbr.e fios-bas~es, ligados a duas talas 
e.m posição vertical, é pa~_pado um número de fi-0s de algod-ão ;tiorizon
tai_s .• Estes são unidos entre si, e.m três ou quatro lugares, p,or amarra
ções verticais, e_sp~çac;Jas de 8 a 10 cm. No fie horizontal inferior encon
tram-se, fre·qüeihtemente, peq:uenos pendentes de contas pretas e. penas 
vermelhas ãe arq_rª. Para a a.martação no eorp·ó servem quatro cordas:, 
atadas nas quatro P'Ontas das talas, ou apenas duas, atadas· no meio delas. 
As medid2l_s 3poximada$ de uma destas peças são 30 cm de .comprnnento 
por 10 cm de lªrgura. O nome é~ me-p1'~dj6. Sôínenté as mulheres 
usam tais cintas làrgas em ocasiõe~ festivas. 

e) Cintos de cascas de castanha - Numa corda de envtra são 
amarradas a espaços mais ou menos regulares de aproximadamente 5 cm,. 
pendentes feitos de C'ordinha$ curtas do mesmo matenâl~ em cujas pontas 
se encontram 2 a a· cascas de castanhas, ôcas, que chocalham ao pular e 
dançar ~ - O cinto é amarrado às costas, em forma .de nó.. Os tarpanhos· 
são índividuals, ~ntre 70-e 110 cm. A peç,~ é ceriinonia,1, confeccionada 
e usada sõmente por 'homens, em determinadas festàs. O nome é o 
comum ~ me-pr§dfo. 

f) Cintuxães de C<?Uro de onça - Para o uso festivo e cerimonial, 
os h·omens fazem é usam como di~:tintivo de prestígio, lª1"gas cintas de 
couro de onça-preta. Cenfo.rme explicação Xikrfn., sômente homem que 
já matou gente ou, _pelo$ menos, onça, possui esta prerrogativa . O cinto 
consfste numa tira de couro Ho âito animal, t~ndo 60 a 7~ cm de compri
mente e 15 a 20 _cm de largura. Nas p_ontas, perto da beira, existem 
cordões para a am~ração. Pelo que vimos, esta é feita às costas. 
Alguns f>Ossuem na beira lnferior pendentes de continhas pretas e penas 
mu,lticôres. o nome do cinto é : me.:nrêd.jó = cinto ae gen,te (homem) 
ou ainda : ro~tíik = (pele, couro de) on-ça-preta. -

g) Cintos, trançados de fibras - :tste tipo Cle cintos já foi descrito 
em outro lugar enlre o~ trançados. Faltça indicar que é dê us.o C'erittí:Qniàl, 
feito e usada somente pelos homens. O nome é, o· c0mum : me-pr~ijjô. 

~ . 6"' . . ........ , . ., ~-



EsTÔJOS PENIANOS . 
.. . ~ 

Os Xikrin não usam vestimenta. As mulheres andam inteiramente 
nuas, sem qualquer tipo de cobertura nas partes sexuais. O hpmem adul
to, porém, desde que é-considerado púbere (men-okré, men-müdjenüre), 
traz ó estôjo peniano., chamado müdjê. :mste também não pode ser, prô
priáménte, designado -peÇa de vestuário, mas serve para conservar a 
c:l glande coberta e para rechaçar o orgasmo masculino, quando por acaso 
se manifestar (22) . 

-O müd1ê é feito de uma pínula de babaçu sem tala, dobrada em 
forma d~ um pequeno funil com um orifício na ponta, por onde está 
imprensado o prepúcio. O tamanho é individual, mas não passa de 5 cm, 
no má~imo. ~ sup_érfluo dizer que e müd.jê é confeccionado só pelo 
homem para uso próprio, individual (cf. Banner, 1961:7). Observa
mos uma única exceção num homem já idoso que sempre andava sem 
êst~ e_stôjo prote_to_r. - Jnformaram-nos que, em conseqüência de uma 
doença, contraída outrora pelo contato com os civilizados, tinha o pênis 
deformado e que desde então o müdjê não segurava. Todavia, o velho 
sempre usava um cinto .de-envira, sob o qual, freqüentemente, enfiava 
o_ membro. 

ADÔRNOS DE SEXO -... - " 

'É uma peça confeccionada e usada exclusivamente pelos homens, 
consistind-0 em .~lguns pingentes de contas pretas, em cujas extremida
des inferiores se acham tufos de algodão com peni'nhas coloridas de 
anambés ou outros pássaros. ~stes pendentes são amarrados ao cordel 
dos quadris de maneira que cubram, em parte, o pênis ou mais ainda, ~ 
escrôto. O nome da peça é: ngrê-ô ou ngrê-roi ( ngrê=ovo, testículo) . 

~ste adôrno é de_ µso festivo, embora pouco empregado, pois não 
é, propriamente, um elemento Xikrin. Trata-se de uma influência 
cuJtural dos Kuben Kamrektí, seus vizinhos, onde tais peças estão em 
uso! O seu emprego ainda não se difundiu muito entre os Xikrín. 

.. .. . -
(22) - É vergonhoso e cÕntra o pudor Xikrín, o homem descobrir a glande. Nos 

trabalhos de cacboeira, -às vêzés, -perdem -o íiiüdjê. Arrancam,. então um cipó 
· fino Otl material .. semelhante e amarram o -prepúcio até encontrar novamente 
_palha de ba.baçu . Uma vez, aconteceu a um rapaz, perder a palhinha em ple· 
na aldeia. Foi bastante vaiado e êle teve que eclipsar, por algumas horas, 
da vis.ta dos outros· qiie· o estavam ridicularizando. (cf. Dreyfus, i963: 63-64). 
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TEMBETÁS 

Todos os tembetás são de confecção e uso exclrisivo dos homens, 
porque só êle'S têm o lábio inferior perfurado . Observamos sete va
riantes de tembetás entre os Xikrín. 

a) Discos de madeira, simples - Trata-se de um pequeno disco 
ou batoque labial. Explicaram os índios que qualquer madeira leve 
pode servir para a sua fabricação, mas emprega-se, com mais freqüência, 
a do urucuzeiro. Os diâmetros variam, conforme a dilatação do furo 
labial, não passando os maiores de 4 cm. Em geral são de pouca espes· 
sura, não excedendo 1,5 cm. Quando novos, quase sempre são pintados 
de urucu. Seu nome é : ak6-kakó. Os homens usam êste disco cons
tantemente, porque, tirando-o, vê-se a gengiva com as raízes dos dentes 
e, por outro lado, n.ão conseguem reter a saliva, que pinga pelo orifício. 
Os próprios Xikrín acham isto feio (cf. Banner, 1961:6; Dreyfusj 1963:42). 

b) Discos de madeira com pendentes de contas - Trata-se do 
mesmo tipo de tembetá descrito . O centro do disco, porém, é furado e 
no buraquinho enfia-se um pendente de contas pretas com peninhas de 
côr. O lado externo de tembetâ, muitas vêzes, é pintado de urucu. 
Nesta combina~ão com pendente, o tembetá chama-se ham-üre ( kamére) . 

c) Pendentes de contas sem disco de madeira - :m um pendente 
da forma jâ descrita, de continhas pretas e tufos de penas de côres, 
enfiado no lábio . ~· usado, às mais das vêzes, por meninos que ainda 
não possuem um orifício labial tão dilatado. Nesta aplicação, o enfeite 
labial ou tembetá de contas e peninhas chama-se : ak6..yabú ( cf. Diniz, 
1962:6) . 

d) Tembetá de vareta - Outra modalidade, também chamada 
kamrilre (ou kamére) , consiste numa vareta bastante comprida que pode 
alcançãr ã1é 40~ em dê êomprlmento~ ~ fina, feita de-paxiúba (ou tam
bém de bacaba), às vêzes engrossada na ponta distál, em forma de 
êmbolo. A parte proximal é afinada com a faca e introduzida no lábio. 
Serve sómente para pessoas que possuem um furo labial pequeno. O 
têrço proximal da vareta possui uma envoltura de fio de algodão, branco 
ou vermelho. Junto à ponta proximal, encostado ao beiço, existe um 
pendente do tip~. comum, de continhas pretas e penas, quase sempre 
vermelhas. ~Pai;a realçar a côr vermelha, amarram, às vêzes, um topete 
inteiro de mutnm. O pendente é relativamente comprido e pode alcan
çar 30 a 35 cm. 

e) Disco de madeira com vareta - Uma variante d·o tipo prece
dente com o mesmo nome, consiste em introduzir a vareta com o pendente 
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no centro de um disco de madeira, akó-kakó. Serve, então, para pessoas 
com o furo labial maior. 

f) Tembetá de pedra - ~ste possui uma designação diferente : 
krüturã · t feito de quartzo leitoso. Hoje em dia já são raros, mas 
cbservamos ainda alguns. Devido ao pêso, não podem ser usados por 
inuito tempo ou constantemente; estenderiam por demais o iábio inferior 
(cf . Banner, 1961:8). São colocados somente por ocasião de festas, 
cerimônias ou encontros importantes, por questões de prestígio. ~ste 

tembetá consj$te num cilindro de aproximadamente 10 cm de compri
mento e 2 cm de diâmetro. Na parte superior possui uma espécie de 
traves~a em forma de "T" com as pontas so1>ressaindo numa largura 
total de 3,5 cm. Elas dão à peça apôio no lado interior do lábio, para 
não cair. Afirmam os Xi.krin que êles mesmos nunca fabricavàm tais 
tembetás de pedra, mas que foram adquiridos de outros grupos indíge
nas, dos Akokakóre, especialmente. 

g) Tembetá de "velho" - Chama-se êste tipo simplesmente 
akó-kakó por ser feito de madeira. Todavia, a forma parece imitação 
de tembetá de pedra ou tipo semelhante, porque entre os Xikrín somente 
o de pedra· possui pontas laterais para segúrá-lo ao lábio. Os outros, 
de madeira, são circulares, sem essas saliências (23). O presente tipo, 
medindo cêrca de 5 a 6 cm, mostra várias secções : possui as pontas 
salientes de segurança (com 3 cm de. comprimento no total) e, abaixo 
delas, o botão circular (de cêrca de ·2,3 cm de diâmetro), ao qual se liga 
o cilindro de madeira (com 1,3 cm de diâmetro, aproximadamente) que 
finda, na extremidade distal, num pequeno disco (com 2 cm de diâme· 
iro). ~te tipo de tembetá é usado, preferencialmente, por homens 
velhos, cujo beiço não aguenta mais o pêso de um tembetá de pedra. 
Dai também o nome : me-benguet akó-kakó, isto é "tembetá de velho . 

DILATADORES DE LÓBULOS DE ORELHAS . . ... 

Trata-se de um tipo de batoque auricular em forma de ''charuto", 
cuja função é dilatar, aos poucos e pelo constante uso, os lóbulos das 
orelhas das crianças. São fabricados de madeira de urucu ou outra 
madeira leve, confeceionados pelos homens e aplicados às crianças de 
ambos os sexo&. O nome é : bõrí-àjuá ( ef. Banner, 1961:14; Diniz, 
1962:6; Dreyfus, 1963:42, 48). 

-
(23) - Diferem .)li&so dos .tembetás circuiaxes dos Kayapó do Xingu que, o mais das 

vêzes, são maiores, possuindo~ por isso, as ditas saliências laterais de segurança . 
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Para dilatar os buracos dos lóbulos, depois de furados, começa-se 

.a introduzir nêles talas finas que, mais tarde, são substituídas por outras 
·mais grossas. Afinal aplicam-se os bórí-djuá propriamente ditos, pri· 
meiro mais finos, trocando-os, aos poucos, por outros mais grossos até 
os furos dos lóbulos alcançarem o tamanho desejado pelos pais. Fre
qüentemente, os dilatadores são pintados de urucu. A forma é oblonga, 
levemente cônica. Na aplicação, enfia-se primeiro a ponta mais fina, 
,empurrando aos poucos e sempre mais o cone de- madeira até chegar 
no fim, quando é -substituído por outro mais grosso. Embora usados 
quase diàriamente, naquela idade, são, de certa maneira de uso ce·ri-

. monial, pois f~zem parte integrante do "estôjo de criança recém-nas
cida", que o pai tem que preparar, oficialmente. São feitos em séries 
de 5 a 6 pares de grossuras diferentes. Os-tamanhos vão até 8 cm de 
comprimento, com 3 cm de diâmetro. 

Em adultos, os Xikrín não usam mais batoques auriculares, nem 
do tipo descrito, nem de outro qualquer. Colocam, porém, outros en
.feites festivos nos lóbulos das orelhas. 

.. 

'BRINCOS DE ITÂ 

Como ref~imos; -nunca -observamos que os Xikrfu adultos usassem 
'batoques nas orelhas. Todavia, para uso cerimonial em suas festas, 
colocam um tipo de brincos, chamados ikré-kakó ou, por serem feitos de 
discos de itã'; ngob-niéti. ~stes enfeites auriculares são confeccio
nados da seguinte maneira: a extremidade de um pedaço de taboca 
é cortada e aberta em forma de raios. Ao mesmo tempo, enfia-se pelo 
·tubo da ta boca uma corda de algodão. Esta, juntamente com as tali
nhas, é colada sôbre o lado fôsco de um disco de itã, mediante camada 
_grossa de cerol. A segunda ponta da corda, de tamanho adequado, 
serve.. par.a a amarração. Nn centr-0, ·os discos ..são furados. Pelo 

- . 
·buraquinho enfia-s_e uma pena de arara não muito comprida, de 6 a 8 cm. 

No uso, êstes brincos são colocados sempre aos pares. Passam-se 
-0s pedaços de. taboca pelos orifícios dos lóbulos, ficando QS discos de 
madrepér.ola com as penas pelo lado da frente, enquanto as pontas 
.soltas das cord,as são .amarradas atrás da cabeça, embaixo do cabelo da 
região occipital. Os disco.s de itã possuem de 6 a 8,_5 cm de diâmetro; 
os tubinhos de taboca, · 5 a 10 cm, aproximadamente. Os brincos de 
madrepérola são usados por homens e mulheres. Na confecção, prefe
rencialmente, as mulheres produzem os discos, esfregando-os sôbre pedra 
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par~ dar-Utes: forma. Os homeris fabricam os brincos, compondo os 
vários elementos. (cf. Banner, 1961:33; Dreyfus, 1963:42, 75) . 

CoLA.RES 

a) Colar de itã - ~ êste um tipo de colar composto de cordões 
de continhas pretas e pequenas placas de madrepérola, montadas sôbre 
vários cordéis-base, reunidos. ~tes cordéis, em número de 40 a 50, 
são feitos de algodão, tintos de prêto e têm mais ou menos um metro· 
de comprimento. A êles, na confecção da peça, juntam-se ainda um 
ou dois cordões grossos de envira, do mesmo tamanho. Na parte cen
tral, numa extensão de aproximadamente 50 cm, os cordéis-base, junta
mente com os de envira acham-se cobertQs por uma,. amarração de fios 
mais finos de algodão e·m voltas paralelas, incluindo nelas as chapinhas 
de itã triangulares ou também ret~ngulares (ou romboidais ou octogonais) 
no tamanho de 0,8 a l,2"cm. Elás são furadas numa das beiras, no lugar 
onde passa o fio, e amarradas uma ao lado da outra, cobrindo-se pela 
.metaee. Num dêstes colares contamos 140 daquelas plaquinhas de itã. 
Outrossim, acham-se incluídos em ambos -0s lados do trecho final da 
amarração envolvente, os cordões de continhas pretas, mais curtas que· 
a peça de itã, de modo que conseniam o colar sempre em forma arquea
da, enchendo ao mesmo tempo, pelo volume de contas, os vãos do 
colar. Enquanto as pontas dos cordéis-base pendem livremente para 
os dois lados, formando franjas Cle cêrca de 25 cm de comprimento, as
da corda de envira são aproveitadas para amarração atrás do pescoço,. 
na nuca. As vêzes, amarram-se ainda, ao lado das franjas, pingentes· 
decorativos, feitos de peninhas de côres vivas. 

O nome dêste colar é : ngob = itã. A peça é confeccionada 
pelos hom~ns, embora sejam, na maioria dos casos, as mulheres que 
preparam as pecinhas de itã. Pessoas de ambos os sexos trajam êste 
colar que é de~ uso cerimonial (festa de nominação, etc . ) . ( est. 11 a).~ 

b) Colares de sementes - Os Xikrín usam ainda colares, cons
tituídos por vá.rias voltas de sementes de uma frutinha, parecendo-se· 
com continha~ redondas. tstes colares quase sempre são empregados 
com-O complemento do ngob. Raras vêzes usam somente o de semen
tes, sem a argola de placas de itã. Possuem uma circunferência de 50' 
a 60 cm. O uso sempre é festivo e cerbnonial. 

Aparecem duas variedades de colares. Uma de contas ou semen
tes claras, côr de marfim, chamadas ~kôna; colares dêste tipo são con-
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feccionados e usados, exelU.Sivam~nte, pélos hoine·ns. A outra, feita de 
sementes ou contas pretas .(ã-ô}, pode ser usada por pessoas de ambas 
os se:Kos {cf. Ban.ner, 1961:7). Ocasionalmente-, ·as mulheres usam tam
bém cQlares de cápsulas de ore.M óu f!LTô~inikó. 

PENDENTES l>EITORAIS DE PENAS 

Esta peça festiva, confeccionada pelos home.ns., mas usada po:r 
_pessoas de ambos os sexos, consiste de algµmas penas amarelas de 
japiim ou verm.elhas de arar.a, ou ainda pretas de mutum-castanheiro, 
amarradas entre si sôbte um fio-guia. P~a ~riangas, tómam-se tam
bém penas menores de papagaios . O' seu número varia de 4 a 10 . 

.. CJs ráques das penas, na sua :ponta proxif!lal, são dóbrados sAbre o 
fio-guia e ali amarrad·os, prenâendo .. $e tanto as pontas dos ráques como 
_também as- penas vizinhas. Origina-se .assim um pendente que se 
assemelha :a ·um leque-não :qiujto l(!rg:o . Para dar à peça mais firm.eza 
e manter -as p·enas um pouca afastadas entre s'i, ·amarram•se; às vêzes, 
tal~ e·$tteitªs do m.e~m.o comprimento por baixo das próprias penas. 
As pontas sob~essalentes do fiO'.-gu:ia são utilizadas para a amarração . 
O nó se faz na -nuca,, embaixo do· cabelo d·à região occipital. O enfeite 
é usado~ portanto, n~ frente, no pesc0ç0, pe.ndurado sôb,re ·o peito. O 
nome é : me-êkrêdyí. 

ADÔR_NOS CERVICAIS~ 

Trata-se de um enfeite cerimonial, usado em certas festas ,.. Com
.põe-se de uni-a pena de cauda de arara e de um Hispositivo especiaJ 
para segurá-la. 

A peJ.l.a de árara· pode ser _simRl~s, sem outras decorações : o mais 
-das vêzes, porém,, existem pequepos pendentes na ponta distal, de penas 
,amatelas de jâpji_m ou vermelhas tle arara, atadas leve'me:ri,te na nervura 
da pena principal. ·Agitam-se pelo movimento da pe;ssoa ou ao soprar 
·do vento-. ; 

o dispositivo pata s~gurar esta pena c_onsiste num pedaço de pau 
roliço, de 3 a 5 cm de comprimento e 2 cm de diâmetro, aproximada
mente, sôbre o qual, em ângulo neto, está amarrado um pedaço (ie 
tubo de ta boca (taquari.), com: 5 á 8 cm de comprimento. ESta taboca 
mostra um enrolamento duplo de fios brancos'. de algodãô com voltas 
"paralelas embaixo e de fios cruzados e1n cima. Ao redor da abertura 
,distal são p:rêS"as, dentro da amarração, pequenas P,enas vermelhas deee-



rativas. 1: nesta abertura que se coloca a pena grande acima 
mencionada. 

A peça é amarrada ao pescoço com o nó na frente, na garganta. 
O dispositivo fica na nuca, enquanto a pena fica um pouco distante do· 
corpo. Na aplicação supra, a pena é chamada mod,,.yamü (= cauda de 
arara); o dispositivo, õkrêd,yipú; o conjunto - me-õkrêdyi11amiü. Ê 

confeccionada pelos homens, usada por ambos os sexos, especialmente· 
nas festas do grupo nominal tokok. Os tamanhos variam, dependendo 
da pena de arara empregada. 

--

PEN.DENTES DORSAIS DE PENAS 

É outro adôrno festivo, con!eccionãdo pelos liomens, màs usado 
por mulheres lambém. Chama·se adyék. Consiste em um ou dois fíos 
de algodão compridos, com pendentes ou tufos de penas em suas extre
midades. A peça é amarrada entre o cabelo da região occipital ou no rolete
(kê-krü) dos diademas de penas ou ainda colocada ao redor do pescoço, 
de modo que os pendentes de penas fiquem sempre pelo lado de trãs, 
chegando, às vêzes, até a altura dos joelhos.. Para os pendentes ou. 

- ,.... _.,. .. - - -- - -
tufos utilizam áe -preferência 1ienas brancas de gãrça ou de jaburu· 
(kam-ri) ou as amarelas de japiim (p~otí, pêyotf,). 

ADÔRNOS OCCIPTAIS DE PALHA 

Um enfeite do cabelo, fabricado e usado somente por homens, é 
krã-djí. Consiste em uma quantidade d~ pínulas estreitas de babaçu 
ou miriti, · atadas em feixe com amarração, no meio, em dois lugares· 
pouco distantes, mediante cordinhas de envira. Parte das pfnulas é· 
juntada e dobrada para baixo, formando uma espécie de cauda de 40 a 
50 cm de comprimento, enquanto as restantes são encurtadas, formando
uma travessinha de 20 a 25 cm. A peça é trazida no occipício e segura 
debaixo do cabelo de maneira que as pontas das talinhas horizontais· 
sobressaem à direita e à esquerda e a "cauda" pende sôbre o dorso. 

o DIADEMA me-kut6p .., ... ... 

Uma das peças principais em determinadas festas de grupos de· 
nome, é o chamado me-kut6p. 

A peça consiste numa série ímpar de tubinhos de taboca (variando· -o seu número entre 9 e 15), amarrados entre si em tôda a sua extensão-
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que é de 5 a 7 cm. O trançado de fio é feito de tal maneira que cada 
volta prende dois tu_bos. Na volta seguinte passa_, então, entre os dois 
enlaçados e, prôgressivamente, inclui sempre o próximo. Para dar 
estabilidade e dureza a êste conjunto, amarram-se na parte inferior, em 
cada lado, uma travessa do mesmo material no tamanho correspondente. 
Nas extremidades das travessinhas, ·as pontas restantes dos fios formam 
franjas. 

Pronta esta parte ce.ntral da peça, colocam-se os enfeites de penas . 
São introduzidas nos orifícios superiores dos tubos de ta boca. Para 
esta decoração utilizam, preferencialmente, penas amarelas de japüm, 
vermelhos de arara ou ainda pretas de mutum-castanheiro. A ordem 
das côres varia, ficando, às vêzes, as penas amarelas nos lados, e as ver
melhas sobressaindo no meio; ou ainda penas vermelhas e pretas nos 
lados e amarelas no centro. 

No tubo central, pelo lado de baixo, enfia-se uma vareta de 
paxiúba d,e, mais ou menos, 20 cm de comprimento, fixada na cêra do 
capacete, pois a peça, quando em função, é usada da seguinte maneira : 
o portador do enfeJte recebe sôbre a cabeça bem raspada um amontoado 
de cera, uma espéci~ de capacete, findando em ponta no alto. Nela fica 
espetada)_ profqn..cl~mente, com a vareta de paxiuba o me-kutóp, a fim 
de não cair com os .movimentos da dança (cf. Banner, 1961:7; Dreyfus, 
1963:75). 0 comprimento total da peça alcança até 60 CIµ. t prepa
rada e usada exclusivamente pelos homens de certos grupos de nome. 

A TESTEIRA Kruapú ' ' . 
Peçà cerimonial de importância análoga (ao me-kut6p), usada 

também em certas festas de grupos de nome, é o kruapú. 
A peça consiste numa série de tubos da mencionada taboca 

(taquari) de, aproximadamente, 20 cm de comprimento, todos cobertos 
de fio branco ou pr~to em voltas paralelas, ligadas entre si e amarra
das sôbre uma corda-guia grossa. O fio de amarração passa pelo tubo, 
envolve o cordão-guia é, voltando por dentro do mesmo tubo, passa na 
abertura distal para o tubo próximo, onde o processo de amarração 
se repete. Assim, todos os tubos da peça são amarrados com um só 
cordão. A ordem da colocação dos tubos parece padrozinada, de ma
neira que, de cada lado, um tubo com fio prêto forma a beira e mais 
três outros, também prêtos, o centro. Os campos grapdes são formados 
pelos brancos-. Nos orifícios do lado distal ou superior dos tubos 
existem penas colocadas numa largura de cêrca de 4 cm, formando faixa 
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de igual largura. São colocadas de maneira que cada tubo branco 
recebe penas pretas de mutum-castanheiro, e os tubos prêtos recebem 
penas amarelas de papagaio. A peça é amarrada ao redor da fronte, 
ficando os tubos em pé. :t prêsa atrás da cabeça com as pontas sobres
salentes do cordão-guia . O total da peça possui uma extensão de 
40 por 24 cm, mais ou menos . Somente os homens de determinados 
grupos de nome confeccionam e usam estas testeiras nas festas e 
cerimônias que lhes competem . ( est. ll b) . 

COCARES GRANDES, DE PENAS DE ARARA 

O adôrno talvez mais portentoso dos Xikrin é o diadema radial, 
formando roda grande. :.€ d·~nominado de iikrênipê, okó (o'Jv.kó), 
kamiáwe ou, embora raras vêzes, krôkrôktí. Consiste numa série de 
compridas penas vermelhas e azuis de arara, montada sôbre um cordel
base . As pontas dos ráques das penas são dobradas, engatadas no 
cordel-base e, mediante uma amarração com fio de algodão _ branco ou 
prêto, prêsas uma ao lado da outra. As extremidades do cordel-base 
servem para a amarração da peça na cabeça. As penas fieam sempre 
coordenadas num a$pecto decorativo, harmonioso, empregadas ora em 
~odo o seu tamanho, ora deixando-se sobressair algumas mais compridas 
(nos lados e no centro), enquanto se reduz o tamanho das outras inter
mediárias, ou ainda, atando-se pequenos pendentes de penas de outr~s 
côres nas pontas. Para o cocar não se abrir demais, perdendo assim 
a sua forma, passa-se em meia altura um :fio-guia cQm nós tlnvolventes 
nos ráques, de maneira que as penas ficam sempre igualménfe espaçadas. 

Usam-se também cocares grandes de duas faixas de plumas e qu:e 
são os Krôkrôktí propriamente ditos. Para tornar densos os cocares, 
coloca-se, então, na frente das penas grandes e altas, uma segunda 
faixa, igualmente de penas de arara, da qual corta-se as pontas em 
meia altura. Origina-se assim um certo tipo de cocar de diadema duplo, 
sôbteposto ( est . 12 b) . :tste cocar grande é usado juntamente com o 
kê-krü, rodela ou rolete, perfazendo as duas peça~ um conjunto . ( est . 
12 a) . :t confe-ccionado pelos homens, mas usado também pelas mulhe
res. Neste caso, porém, é amarrado atrás da cabeça, pois mulher não 
usa rolete. 

Convém anotar, aqui, que os Xikrfn desconhecem os compridos 
krôkrô.kti dos Kayapó do Xingu, cujas extre·midades pendem sôbre as 
costas até a altura dos quadris (cf. Banner, 1961:7), ou montados sôbre 
armação em forma de ferradura. 
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€oCARES MENOR.§ DE OUTRAS PENAS 

A confecção dêStes · diadema~ menores ·ob~deee inteirªmente ao 
sistema acima descrito. Todavia, :sã~ sempre usad.os seµi roletes e em · 
fonn.a de fa~a .· Enquanto nos grandes cocares· sé empregam, e'f;-Clusi
vamente, penas de arara, para êste ti~o .us~m.;se t~bém penas de 
outras aves. : brancas .de jaliuru :e ·pata, amarelas de japiim, verdes de 
papagaio, pretas d~ paJo e de mutum-cast~nheiro, ·etc. Também a coor
denação· dece:rativa é sempre a mesma su:pra. Em algUns ~ocares obser
varn.-se f tilxas. qup~a~ (fe pel)a_~_, de maneira qµe uma /Íleira ·Cfe· penas 
menores (p. ex. , de, papagaio) fica na frente de eutras mais eompridas 
(p . ex . , de japüm),_ enqu311to nQ centro e nos lâdQs se encontraxn R'eJ):as 
compridas de arara. O nome comumente dJdO a êstes cocares é okó 
(ok-k6) ou ainda mó.dre?'e. Tambéin ·êles são feitos pelos homens, mas 
utilizados por pess\)as de 'ambQ..s os sexqs (cf Banner, · 1961:7). 

ROLETES PARA- COOAUS 

P·ara a fixa~ão .dos grandés cocares (krôkrôktf) usa-$~ um rolete. 
Seu nome é kê:kru(leeikrü} . Somente homem o fabrica e ~a; mulher 
aniaLTa o cocar ,diretamente. na nuca. 

~ste rolete possui forma de disco e consiste num trangaâo (\e· fios 
de algodão duro e sõlido.. Nã.o obsemrames o processo de fabdcaçã<t. 
Todavia, trata-se de um trançatlo de fiQs em sistema envolvente prog:res
sivo. . "Na pe.riferia existe p.ma envoltura múltipla de pallia ou tala, ae· 
1 "cm d:e largijia, que circunda o trânçado áó qual está amarraelo e,m 
quatro pontos ·opostos . No centro do disco encontra-se um orifício de 
l ·cfu de diâinetrõ . . ~--o- lugar d,a- amarr~ção ·na ea~a. ·No uso, o 
homem passa uma .nrecha de canelo· para segurar a peça mediante um 
no da própria meeha . . () c:ocar .é ~alocado entre o ·cl"ânio e, o rolete. 
dando· êst~ às penas ó apôio neoessá;rio pãra não cairem para trás. 
( est . 12' a) . 

. o tamanh9 dos roletes ·é 17 cm de diâmetrQ e 1 cm de' espessura, 
aproximadamente. 

e.. 
ARM~ÇÕES DB nra DIAD»MAS 

• 

Diadem·as é faixa§ de p·enas ~ã'é> · eonfe.ceionados sôbre uma armação 
muito simples: comparável a um tear dos mais primitivos. Consi~te 
em doj.s paus finos ou mesmo duas flechas finçadas no chão, entre .as 

. . 
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quais se ata o. cordel-base. Sôbre êle são amarradas as penas do cocar 
ou diadema mediante cordel amarrilho com nós verdadeiros ou falsos, 
ou ainda por meio de um atilho intermediário . Tôdas as três moda
lidades de fixação estão em uso (24). 

Anos ou COROAS, EMPLUMADOS 

f 

Um aro, tipo de armação para diadema ou para coroa radial, é feito 
de três talas paralelas, duas delas formando as beiras da a:rgola, e uma 
a divisão central . Os dois espaços- assim originados são preenchidos . . 
com pínulas estreitas de babaçu, miriti ou tucum . A amarração do 
conjunto se faz com corda de envira ou ele algodão num sistema envol
vente das duas talas, externa e interna. As pínulas, separadas pela tala 
do meio, passam alternadamente por cima e por baixo da corda de 
amarração . Por fim, as extremidades das ·talas e pínulas são reunidas 
e amarradas em forma de aro. O trançado fica bastante sólido. Nêle, 
às vêzes, somente 4 a 6 penas compridas de arara sãó fixadás· ém posição 
levemente inclinada. PJ~ra a frente. Outras vêzes formam mesmo uma 
coroa ao redor da cabeça_. Os tamanhos, em .média, são 2,5: à. 3 cm de 
largura e 23 a 26 cm de diâmetro. A peça é feita e usada pelos ho
mens . Seu nome, no conjunto, é : kamiáire ,- módrere ( nz.6nrere) Oú 

àinda kráimor6 . 

ARos DE PENAS 

Para as festas, entre· os adornos mais comuns estão· os aros de 
penas. " Consistem numa tala (de miritl ou outra) dobrada em aro, 
sôbre a qual são amartada8 pequenas ~nas, principalmente vermelhas 
ôu ve:r;des de papagaios· e araras, mediante uma amarração em voltas 
paralelas · coritíhuas ~ As vêzes, ·na frente sobressaem algumas mais 
compridas . tste adôrno chama-se também kráimoro ou kamiáire . Só 
o~ homens o confeccionam e trajam . 

A aos DE PALHA 

Aros de palha são usados com muita:- freqüência em danças impro
visadas, por ocasião de qualquer acontecimento digno de ser festejado. 
Consistem numa pinula amatela de guia de babaçu, inteira e aberta . 

(24): .,.__ Sôbie terminologia e processo& de amarração, mais explícitos, cf . Ribeiro, 
- · 1957: 64 seg. 
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Dobrando-a, forma-se o aro, cujas pontas são seguras por dois pedaci
nhos de tala, atravessados à maneira de alfinetes. Tanto homens como 
mulheres fabricam e usam tais aros. Seu nome é : me-kreamkrúk 
( est. 13 a). 

PENUGEM 

·Um adôrno de cabelo freqüente é a penugem branca de gav1ao, 
garça, etc . :É colocada em flocos mais ou menos densos sôbre o cabelo 
da cabeça, formando, em certas aplicações, verdadeiras tolicas brancas. 
O uso é festivo e cerimonial, para ambos os sexos (cf. Dreyfus, 1963:75) . 

Bô - MÁSCARA DE PALHA 

Bô, propriamente dito, é a "palha", subentendendo-se: "palha 
de babaçu". Máscara ou festa de bô é, portanto, a máseara ou festa 
da palha de babaçu (25) . E é de notar que o babaçu é um dos elem~n
tos bâsicos da cultura Xikrín, tanto sob o ponto de vista da cultura 
material, como sob o da subsistência tribal. O es.pfrito representado 
por bô parece sér Bep-GOTóro ou Bep-Gor6roti. Pelo menos, seu nome 
volta continuadamente nas danças e cantigas de bô'. Festa, dança e 
máscara de b6 enquadram-se no conjunto cerimonial do aruanã dos 
Karajá e Tapirapé e cremos que, essencialmente, seja idêntico com êle . 

A máscara de bô se compõe de duas partes distintas : a cabeça 
(krã) e a saieta (mutô). 

Bô-krã, a . parte superior da máscara, é feita de um trançado 
diagonal de p.ínulas, de dois pedaços de fôlha de babaçu, de nervuras 
desbastadas, igual a uma cesta em forma de funil . O diâmetro da 
abertura é de 35 cm, mais ou menos. A altura total é de 1-foã 115 cm. 
Todavia, esta "cesta" não possui fundo, porém tendQ alcançado uma 
altura de 60 a 70 cm, aproximadamente, o trançado com as restantes 
pínulas sobressalentes é amarrado para formar duas pontas semelhantes 
à chifres . Na. frente da máscara ata-se uma grade de talas de miriti 
em amarração envolvente progressiva, com cordão de envira. A grade 
representa o rosto e possui 20 a 25 cm de largura, com 45 a 55 cm de 
altura no meio, entre os "chifres", os quais daí ainda sobressaem por 
mais 40 cm, mais ou menos . ~ atada com as -põfitas da corda de envira 
das amarra~ões; no lado de trás da "cabeça" (krã). - As palhas e as 

(25) - Banner (1961 : 20) descreve a máscara bô como sendo feita de envira (cf. 
também Dinix, 1962 : 9) . 

-81-



talas das pontas-chifre são envoltas, conjuntamente, com tiras de 
envira. Nas extremidades, no alto, são fixadas, em pé, c.ompridas 
penas de arara. Outrossim, a grade, em tôda a sua extensão frontal, 
é também coberta de peninhas vermelhas e azuis. São . é.oladas em 

• 
filas, alternando as côres, enquanto nas beiras se encontra um emoldu-
ramento ao redor do rosto, com penugem branca {de jaburu, etc . ). 
Embora a grade em sua totalidade represente o rosto da máscara, olhos, 
nariz e bôca não são destacados ou indicados como nas equivalentes 
entre os Karajá e O$ Tapirapé. 

Atrás da cabeç~ da máscara ata-se a c~uda, consistindo em meia 
dúzia de penas de arara (quase sempre azuis), imprensadas entre duas 
talas bem amarradas com envira de castanheira. 

Uma "cortina'' de franjas compridas de palha de miriti, amarradas 
sôbre o "krã" porém ·abaixo do ''rosto", completa esta parte da máscara. 
As franjas encobrem o dançarino até os quadris. Ali, o vestuário é 
completado por saiotes, presos à cintura. Como adôrno, bô ainda leva 
um colar de itã., colocado entre o "rosto" e as franjas do "krã". Os 
saiotes ( mutô) são também feitos de palha. As pínulas são amarradas, 
uma por uma, sôbre Q. cordel-base. 

Outro sistema de amarração é feito em forma de trança de três 
cadilhos . ~stes saiotes variam muito em tamariho. A altura é de 70 
a 90 cm; mas, quanto à extensão, divergem demais. Alguns índios 
gostam de usar vários saiotes . São feitos, então, em tiras de 80 a 
100 cm de comprimento. Outros preferem uma tira só, porém extensa 
e comprida, para dar co:m ela várias voltas ao redor do corpo. ~ses 

saiotes possuem comprimentos de 3 m ou mais. 
O uso .destas máscaras é somente cerimonial. São confeccionadas 

e trajadas exclusivamente por homens. { est. 13 b) . 

Kok6i - MÁSCARA DE MACACO-PREGO 

As máscaras de macaco-prego, kok6i {ou kukói), é complemento de 
outra, pdt, o tamanduá bandeira. As duas máscaras sempre vão juntas 
na festa de kokô. Para ambos, o material básico é babaçu e envira 
de castanheira .. 

A más0ara de kokói consiste num trançado diagonal com fôlha de 
nervura desbastada, num salto de duas pínulas . 

Na confecção, a primeira forma é retangular como uma pequena 
esteira, de 60 por 20 cm, mais ou menos . A beira é formàda pelo 
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dobramento .das· pínulaS. E.m ·seguida, amarra-se no lado interno da 
máscara uma vara, a que sê dá um forma oválf juntando as su~ póntas. 
Num lado, a vara .flca atada ,,às nervuras desbastadas e no outro à pTópria 
fôlh~. D.obra-se -a ponta ipfetior, Uvre, do tran~aao sôbre a juliçã9 das 
pontas da -vara,· que se- amarra· :Qesta posição, formando assim uma pe
quena bôl'Sa em f.or.ma de funil. Ao redor da beira da palha, mas -sem
pre para o lado de trás:; amarram-se 'com nós simples, tiras qe envíra 
de castankeira (pin-ü yôrô), com 70 a 80 cm de eompritnenta~ num sis
tema de fra}:ljas .. A parte trap~ada, frontal, sem enf~tes ou decora
ções, é n rosto de kokói. (est. 14 a). 

Para seg~Par a máscara na cabe.ça do .dança.fino, existe no lado 
interno, superior, uma -alça de envira de castanheira, amarrada nas duas 
beiras. A bolsiriha men~ionada, por sua vez, possui taníoém a sua 
função . Durante a festa, os dançarinos.-macacos vão de casa em casa, 
roubando ou recebendo presentes em forma de batatas-doces, bananas, 
~te . Guardam as frutas na bolsin.ha .da má&ca,.-a para comê-las, ocasio
nalmente . A aftura total de um-a dessas máscaTas kokói, com ·franjas, 
alc.ança em média 100 a_ 120 cm. São conféceionadas e exclusivam~nte 
trajadas por h·omens e rap:azes. 

Pqt---... MÁSCARA DE TAMANDU.Á·AÇU 

Com9 já_ referimos, e_$ta máscar~ sempre é acompanha«;Ja pela de 
kokói, do macaco-pr~go. As duas aparecem _juntas na festa dos, "kokô. 

A pane prinéipàl · da niáscàra é feita em forma dé uma cesta 
afunilada tle talas d"e babaçu sem pinulas ou aihda de tala&, nos quais. 
se deixou uma estreita faixa de· palha. "Quando é. feita sôment~ de. tàlas, 
toma urn aspecto de grade·ado, ~X> p~assa que, com palha ~in~ aderente, 
se torna mais feehada. Qs tamanhos observados variam .entre 40 e 
70 cm de compri,men:to (ou .~ltuta), possuindo duas a quatro amarraçõ~s 
paralelas, esp~adas de, aproxima4amente, 10 cm, do tipo envolvente 
progressivo . Para indie-ar as listras. do .desenho no R~lo do an,:imal, 
fa.zem·se dups amartaçõ·es diagonais ou cruzadas com ·fio prêto ou 
envira es~ur-a. No alto, as, talas são reunidas e amarradas firmemente 
numa extensão de 40 a 60 cm com en:v~a, indicando .o. comprido focinho 
do tamanduá, findando numa carda de ,envira torcida em espiral, tam
bém com 30 a 60 cm de comprimento, representanaQ. a "lirtguau do 
tamanàuá . As vêzes, a extremidaãe, livre desta corda é enfeitada com 
qlgumas peninh_as vermelhas. Lateralmente, pàra a ·dfreit"á e à esquer-
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da, ficam os braços, amarrados. ao corpo. São trançados em forma 
cilíndrica, num tecimento de pínulas de dois pedaços de fôlha de 
babaçu com nervura desbastada, saltando alternadamente uma só pínula 
do rumo contrário. No lado de trás, nas costas da máscara, coloca-se 
a crina, consistindo em palhas curtas, amarradas sôbre o cordel-base 
de envirà, numa extensão de, mais ou menos, 30 cm. Na beira da 
cesta, no- ritmo da crina, é atada uma cauda de aproximadamente 30 a 
40 cm, feita de tiras finas de envira, amarradas sôbte uma tala flexível 
que, por fim, é levantada em forma arqueada e, mediante fio de envira, 
é segura nessa posição . Concluindo, ata-se ao redor da beir:a da cesta 
uma espécie de saiote de tiras de envira de castanheira (pin-ü yôrô), no 
tipo de amarração das já descritas na máscara bô. As vêzes, as franjas 
são amarradas também isoladamente, uma por uma, lado a lado. 

Nas peças, foram observadas as seguintes medidas: 25 a 30 cm 
na largura- do corpo; 70 cm na lar.gura total, ç9m os braços estendidos; 
210 cm, mais ou menos, na altura total, com franjas e a "lingua" 
estendida.· 

A máscara pât é de uso cerimonial, fabricada e usada sómente 
pelos homens e rapazes. Também meninos participam da festa e 
trajam a máscara.. (est. 14 b) . 

M e-kar6n - MÁSCARA DE "ESPÍRITO" ou "VISAGEM" 

Trata-se de máscaras inteiramente trançadas de palha. de babaçu. 
São gra.nêles, da altur.a de um hotnem. Para fins cerimoniais, nas 
festas das '''almas" ou dos "espíritos", são trajadas pelos rapazes. 
Seu feitio é igual ao dos bonecos do mesmo tipo e nome, os me-karón 
de brinquedo. ( est. 14 a) . 
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III 
. ' ~ 

BASES DÉ SUBSlST~NCIA E ALIMENTAÇAO 

1. CICLOS ECONOMICQS E. SEMINOMAJ)ISMO 

A sUb$istência e o ciclo econômico-, são, na víd~ Xilajn, dois nro· 
blemas ou fatôres inse.paráveis: e, em pàrte1 coincidem. Apresentamos 
aqui a~ notas. sôbre êstes dois aspectos cQmo formando uma, unidaqe·; 
pois já que quase tudo na cultura material Xilmn de uma ou de outra 
maneira se liga dire:ta ou iildire~~ente à economia e subsistência do 
grupo, com boa razão .poderemos 1nalU).r o assunto no contexto dêste 
trabalho. 

Os Xikrin. são ~nd.a serninôrnade$. Na sua vida divisam-s.e . doiS 
" .cieles econômicos em que o nomadismo .. se baseia. Outrossim,, ambos, 

semínomadismo e ciclos econônticns ·resultam dos. fatõres de subsis
tência. Assim, ·àurante o ano, a sua vída: divide-se : em uma época 
mais sedentária na aldeia; ,e em autra) de vida inconstante, de correrias 
e andanças p~las ·~atas. Todávia, a aldeià é o ceqtro, donde saern 
para fazer as suas excursões. de coleta e caça, .inclusive seus '$raids" de 
guerra, ,e P.ara onde confluem novamente, pa.Ssàda -esta fase. A época 
d·e nomaQ.ismo é. .a de frutas da mata, de façilid.ade de caçâ e pesca 
(cf ~ Dr,eyfu~, 1.963,:33). .~- A época ·sedentária ê a da roça madura (26)_. 
O tiPQ de seminomadismo Xikrhl. difere um pouco do. de outtos· grupos 
observados, p.ex,. dos Karib das Guianas:. O Karib mud• a aldeia, a 
r~a e o grupo to4o dentro de espaços curtos,_ às vêzes de 2 a 3 ~anos para 
qq1?P$ locais, Qttde faz n(JV8$ roças e ll0Va$ ·aldei.as, · emb.ora aconteça ÍSSb 

dentre· de um determinado território considerado seu,, Há, ROrtanto, 
f~eqüente ttansferêndá de ró.ça, aldeia e -pessoal. Cl Xikrin, pelo con· 
tririo, uma vez estabeleei<nt a aldei~, normafin~nte hàbita-a duràl)te 
muitos ·anos, pois ela rep:res.enta um ponto mais o~ menos fixo, enquanto 
somente q pessoal vive num cunátante vai e vem, conforme o ritmo dos 
ciélos econômicos de produção da mata e da roça (27) . Os próprios 
Xikrin tentaram explicar-nos· seu tipo de seminomadismo. . De.Yido . à, 

(26) - Falando d.o ellltivo do milho entre o,s Jê, incluindo os Kayapó, Galvão 
(1263 : 1.32) . diz : " .. ~ as roças. de milho eram abertas e plantadas, disper• 
sendo-se o grup9 em p~quenas bandas para . atividade de coleta, caça e pesca, 
as qu~is · voltava,m-~ a .se conoe,ntrar pela. época d.a colheita". 

(27) - Na distinção feita, talvez .se po.ssa classificar os Xikrín_ como semi-sedentários 
e os Ka.ríb <:las Guianas, cOm.<> :seminôma:des" 
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expressão concreta plástica, transcrevemos aqui, uma das frases prin
cipais : "Em casa {isto é, na aldeia, época mais sedentária) come batata, 
depois come inhame, depois macaxeira. Depois me-benokré (os Xikrín) 
vai para a mata (época de nomadismo), come palmito, come côco de 
babaçu, come mel, come carne . Depois volta para casa e come de nôvo 
batata, corne inhame etç_ .... ~' .. 

Mesmo dividindo a vida Xikrín nestes dois ciclos de atividades, 
elas_ não constituem exclusividades. Seria um êrro pensar que, na 

• 
época sedentária, os índios não sa~sem para pequenas excursões ·de 
caça e coleta; embora a roça seja a base principal de sustento nessa 
época. Vão, entretanto, não para tão· longe, nem tão demoradamente. 
Outrossim, no verão, época da coleta e caça e também de seu nomadis-· 
mo, os Xikrín se afastam durante semanas da aldeia·. Vão ·em grupos 
familiares .mais ou menos numerosos, num raio de 3 a 5 dias de· viagem, 
em média. · Todaviá, a aldeia nunca está totalmente abandonada ou 
desprovida de gente .· ·Ficam, prinéipalmente, o·s doentes e velhos que 
não aguentam mais essas excursões demoradas e que, entio; ·vigiam 
aldeia, casas e roças . Os contatos entre estas duas turmas básicas (os 
remanescentes na aldeia e os andarilhos da mata) nunca se perdem. 
De vez .em quando, o benadjúre ou líder dos grupos da mata, manda os 
mais moços (men-noronüre),. ·ou também as mulheres, à aldeia, para 
buscar -suprimentos complementares· de batatas, bananas ·ou o que por 
lá houver·. .. O grupo remanescente na aldeia, por sua vez, é abastecido 
co:ni .parte dós resultadps da caça e 'ÇOleta, como mel, fruta, eté . Assim 
existe sempre uma constante conexão entre os -vários gnipos e sabe-se 
notícias de uns-e de outros . ·Nunca se perde, por completo, ·O contato . 

Do que foi dito resulta ainda, que, em relação aos Xikrfn, a idéia 
de uma rigorosa divisão de épocas, ·uma de puro nomadismo e outr~ dê 
constante sedentarismo, num se·ntido ·de divísão exclusiva; não seria de 
todo correta . Mesmo· durante a época de corridas de · mata, há um 
incessante vai e vem de grupos e pessoas na aldeia . Ademais, os pró
prios ciclos econômicos, de plantio e de coleta, pela próprià natureza, 
não são dividido$ rigó!osamen~e. Coincidem e ·se introsam parcial
mente. A época de coleta de frutão, p. ex. é, também, época do 
milho verde. 

Neste esquema, traçado aqui em linhas gerais, enquadram-se as 
várias atividades econômicas e de subsistência. Estenderemos ainda 
as nossas consideraçõe sôbre· assuntos estreitamente relacionados a elas, 
como são preparação de comidas, refeições, etc. · 

- 8lI-- ,. . . . , •' ·~ , ... _, .... 
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Galvão, e$tabelecendp as áreas culturais dos intllos brasileiros, 
destaca a reg~ão dos Kayapó como· constituindo o núcleo ocidental da 
área Tocantins~Xingu, cltando, em ;Seguida, as características dêst.e tipo 
de cultur.a {Galvão, 1962:29 Sêg).. Os Xikrin, de f~to p~icipam é se 
enquadram aqui., não só geográfica, mas também, culturalmente e, em 
particular, quanto às fontes de sua subsistência. Como se pode notar, 
estas bases se assemelham às da maioria dos grupos primitivo dcas flo
restas· trnpicais da Amazônia: agricultura Pudimenfar, caça, pesea e 
~oleta, .embora cQm um:;i serj~ de traços espe<;ifjco~, próprio$ ao s.eu 
ambiente ecológi~o-.cultural. Em breves têrmos trataremos., pois, de 
oada assunto, i.Soladamente. 

2; AGRICULTURA 
I ( 

Elemento de subsistência que está ganhando sempre mais vulto e 
valor entre os Xiktih, é a roçã., por· ora ainda póuco c}.eseilvolvida . -0$ 
índios já compreenderam, sabem e ·sentem que pela invasão de suas 
terras por castanheiros e caçadores de, p,eles, o ambiente tie suas excur
sões de coJeta. e caç~, ~~ pou~os, ,está ~e re~:trb:J:gindo., lanta., mas cons
tantemente . Ficam reprimidos 'ªº lado esquerd'O do rio, Itacaiúnas, ·na 
área do Caite;té . <Iutrossim, 'S,ão limitados ao oeste pelos Kayapó-Goro
tí:re, pe1o'S quais, por motivos qe aúti"gas· hostilidade$, não inotrem de· 
am:ôres; e ao norte, por grupos tupí (Asurini, etc. ) , eom os quais sem-. 
pre· viviam em lutas . E· assitn, embora aind.a h.~ja máta e t.enit6rio 
suficiente para êles, qutomàtica~ente procurarn contrabalançar, em ·sua 
economia tribal, as falhas :e a restrição d·e coleta dai oriundas, pQ~ um. 
certo ineremento na agricultura. Isto não só quantitiltiV'atnente, fa
zendo mais ou maiores r-0ças, e sobretudo qualitativamente, aeeitando e 
introduzindo plantas de culfivõ, novas para êles, como são, p_ ~ e){ .. i a 
mandioca, o arroz~ a cana-de-açúcar, etc. 

Apresentamos, em ·se:guida, as observ:aç.ões feitas sôbr'e êste aspecto 
da situação econômica tribal'° tais. quais se oie,receram naquela ocasião. 

A roça Xikrín é assunto de grup9 e consiste em um só e grande 
roçaao para tôda a aldeia. ISto não quer dizer que. êles· tivessem sem
pre ui:na só roça, mas que ela é-c.omum, e tôd-as as fanifliãs d'la parti! 
cipam. O mais das vêzes existe uma .segunda, pGr'm , nunca observa-
m.os mais de duas. - ·· - -

Falando da roça Xikrín, cremos ter de estabelecer êste conceito 
em duplo sentido : como "roça prôpliamente· dita"', onde se cultivam, 
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principalmente, -milho -e macaxeira; e· como "batatal',, ·roça, onde não se 
planta outra coisa senão batata-doce. :B!ste segundo tipo de "roça
-batatal" é oriundo do primeiro. A plantação, ãepois de ter servido 
para macaxeira e ·milho, é transformada em batatal. Com a anexação 
anual de mais um lote. de ·terra, gasta no plantio dos dÚO§ produtos 
(milho e macaxeira}, êstes batatais podem tornar-se, realmente, exten-· 
sos, como tivemos ocasiãQ de verificar na aldeia antiga. 

Todavia, o tamanho das roças novas, anuais, não é muito grande. 
Estimamos a área cultivada na fóz do. Caiteté em quatro hectares . Isto, 
de fato, é pouco para um grupo de 140 a 150 pessoas e não seria 
suficiente para seu sustento, se esta roça fôsse a fonte única de subsis
tência. Mas tem que se levar em consideração que a cQleta, junta· 
mente com a caça, para os Xikrín, ainda é . prédóminante e que a 
agricultura é, antes de tudo, um necessário e importante complemento 
da coleta e não Vice-versa . Ademais, depois de acabada a roça pró
priamente dita (de milho- e macaxeira), o batatal que aumenta de ano 
em ano, fornece o suplemento suficiente para o sustento do grupo. 
Em certas épocas, a alimentação agrícola pode tornar-se monótona, um· 
tanto unilateral; mas ·o batatal dã sempre o suficiente para qu'.e ninguém 
morra de fome. 

Na fixação da ro'ça, o primeiro passo é a escolha der local. Deve 
ser um lugar onde a água ~a chuva possa escoar-se logo, para não fazer 
apodrecer as raízes ~as plantas. Quem escolhe o lugar para plantação, 
freqüentement~ ' indicado pelos homens noronüre, é o benadjúre, o 
éhefe. Mesino assi~ déve aceitar sugestões pró ou c~ntra, especial
mente durante os discursos da noite, em praça pública. Mas quem tem 
à úl~ima palavra e dá a decisãó, é êle. Determina, também, a extensão 
e tamanho da roça que _. ~ão, aliás, f atôres muitas vêzes ditados pelos 
acidentes do terreno, como a própria extensão da terra prêta, baixas 
úmidas, igarapés, etc . . .- · · 

, . 
-· Conforme expressão dos próprios Xikrfn, êles conhecem, se a terra 

é . boa par·~ a plantação ou não, "olhando". Pela~ respostas recebidas 
parece que não usam:· exames, seja pelo tato, seja pelo gôsto. Entre
. tanto, terra preta sempre é considerada boa; terra muito arenosa, ruim. . . ,. 
Quer nos parecer que os Xikrín, réalmente, não possuem grande tradi-
ção experimental neste ãssurito: pois tôdas a~s suas roça~ encontradas, 
estavam situadas em sítios arqueológicos. Com outras palavras : apro
veitam· para as· suas rOças terrâs das quais sabem que, em tempos ante
riores, já tinham servido para os mesmos fins . 
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Chegando a vez de fazer a roça, limpam a derrubam a mata. A 
época da derruba é pelos fins da estação de chuvas, mas antes do comêço 
do verão forte. Deixam a mata secar por "duas luas". <dois meses> 
de queimá-la. Havendo necessidade, fazem logo em- seguida a coivara 
para plantar em primeiro lugar o milho. Em janeiro para fevereiro já 
cqmeçan1 sua çolheita .. · Dás outras plantas de cultivo, cüidam mais 
tarde. Fazem uma ou du~s capinas, conforme a necessidade. 

_ A derrubada da mata é feita pelos homens, <cf. Diniz, 1962:11 seg.; 
Dreyfus, 1963:27), especialmente pelos rapazes men--nt.1ronüre num 
esfôrço comum de, ajuda mútu~, numa espécie de mutirão. Sob o ponto 
de vista social, os homens pertencem às várias famflias extensas, as 
quais, por intermédio dêles contribuem para a confecção da roça. As 
famílias, portanto, têm direito nela, razão por que é subdividida em 
lotes que, por sua Ve2, são. distribuídos entre os diversos grupos fami
liais, São entre,gues aos hçmens, pais de família, que assim se tornam 
os donos de seu lote (28).. Esta distribuição é feita pelo chefe, o 
benaàjúre . Se houver discordâncias ou düiculdades, podem reclamar 
à noite: durante os discursos de costume. Se a reclamação fôr julgada 
sem ·razão, têm que se contentar com a determinação feita. Também 
os solteiros (a · "casa dos homens" .como entidade ?), por terem ajudado 
no ~ serviço coletivo, às vêzes, recebem µm pedacinho dé terra. Geral
mente são as irmãs e mães que lhes plantam ali um pouco de milho. 
Mai$ tarde, os rapazes mesmo plantam bananeiras, em lugar dêle. 
~os lotes d~tribuidos, os. trabalhos do. pla,ntio fazem-se em grupos de 

(28) - Não ficou bastante esclarecido, se .!Sta divisão em lotes se faz à base ·de fa
mílias extensas, ma trilineares ou à base de famílias individuais, nucleares. A 
primeira suposição ~ontradizem, de certa -maneira, as informações que designam 
o homem co.mo dono da r.oça, pols, dentro da estn1tura.Kayapó-Xilcrin qu.ase não 
·é possível.que a mulher e família dela ~icipem dos bens (aqui à roça) do ho
mem, representante da família extensa matrilinear dêle. O homem, por sua vez, . . 

. . ·. 

vivendo com a família da mulher (matrilocalidade), muito bem pode trabalhar 
para a família nuclear, constituída por êle (mais mulher e filhos) trabalhando 
com isso também pará a família extensa da mulher, como apêndice desta. Quem, 
neste caso, poderá ser considerado dono da roça ? As notas supra, do texto, 
que damos como as observamos e recebemos, sugerem distribuição de lotes 
de roçaqos às famílias nucleares. Todavia, iSto contradiz um tanto à es
trutura do grupo tribal, onde só valem as famílias extensas matrilineares, a 
não ser que o valor destas se restrinja unicamente ao ambiente social, atin
gindo só perüêricamente os elementos da cultura material. Fica aqui, indi
cado o problema para futuros pesquisadores. Aliás, advertimos que, até 
possuir informações mais exatas, usamos a expressão · "matrilinear", em re-

: ., . •·· ~'#- lação· aos Kayap6-Xikr1n; com certa testrinção; pois, pessoalmente, pensamos 
· que se trata de possível des:cendência bilateral, embora com forte pre"domi

nância das linhagens maternas (cf. Frikei:, 1963 : 150). 
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família e dentro dêstes, cada sexo trabalha dentro das suas aptidões, 
segundo a divisão de trabalho vig~nte. Mais tarde, a colheita também 
se faz em grupos de família ou de sexo (preferen-cialmente mulheres) 
quando colhem milho, procuram batatas, etc . , cada um dentro de seu 
lote. Grupos mistos só quando compostos da família estritamente 
dita, nuclear . Visto que há, dentro do conceito da roça em comum, 
um princípio de individualização de propriedade, é considerado furto 
invadir o lote dos outros. Ocasionalmente, ouvimos queixas. O mais 
das vêzes, porém, tratava-se de meninos que, como todos os bons mole
ques, sempre famintos andavam atrás do milho . Todavia, dá-se aos 
vizinhos quando precisam e mai.S ainda, sendo êles aparentados . Por 
experiência pr.ópria sabemos que, de fato, os Xikrín,.,, quanto à comida, 
não são avarentos. 

A agricultura Xikrin se baseia, principalmente, no cultivo de duas 
plantas: a batata-doce e o milho (cf. Galvão, 1963:123). As outras 
eram, até pouco tempo, de importância secundária para a economia 
tribal . Todavia, hoje em dia, pelos fatôres inicialmente mencionados, 
estão ganhando mais importância na vida do grupo (banana, macaxeira, 
mandioca, etc. ) . O milho é plantado com o pau-de-cavar, feito normal
mente de madeira do _açaizeiro . Usa-se a enxada para o cultivo das 
plantas restantes. O número destas é muito restrito. Além da batata
·doce e do milho já referidos; planta ainda banana, mamão, inhamé, 

· macaxeira, tabaco, algodão e urucu. Recentíssimo é o plantio do arroz, 
cana-de-açúcar, feijão e mandioca que, juntamente con\ o tabaco e o 
mamão, são cultivados sômente e·m pequena escala. 

A respeito da mandioca é mister dizer que, segundo suas próprias 
informações, os Xikrín, conheceram-na, primeiro, no tempo de sua estada 
no Sororôzinba e rio Vermelho (isto seria um pouco antes dos contatos 
com o Pôsto Las Casas, do SPI, no rio Pau D' Arco (29); todavia, não se 
acostumaram a ela. Só ultimamente recomeçaram a plantar mandioca, 
cuja massa misturam com a da macaxeira. Os subprodutos da mandioca, 
tucupi e tapioca, não são utilizados, não se fabricando ainda beiju nem 
farinha. Na roça da aldeia velha não observamos a presença da man-

(29) - Os noss,os informantes, sem dúvida, queriam indicar somente os- começos <lo 
cultivo da mandioca entre êles; pois já havi.am "conhecido" e visto as plantas 
anteriormente nas roças de seus inimigos tupi e nas dos brasileiros do rio 
ltacaiúnas . 
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dioca. Na ;!aldeia ~da fôz. do Caitété'., todavia, existia um pequeno lote 
plantado.. A màeaxeira, em t9do caso, é· mais _antiga e,:itre êle (30) . 

. A pimenta detestam e não cultivam. 

Conforme a fertilidade da terra, replanta-se a roça por mais uma 
ou _d9a$ vêz·es., porém o mais tar(Jar, de. doí~ em doi$ anos, faz-se um 
aumento, derrubando novas matas. 

O:s trabalhos de roça ocupam pessoas <\e ambos os sexos.. A 
mulher planta milho, .batata, ma.ndioca, aliodão e urucu. O homem, 
preiereneialmente, b'ananas e tab_aco. Ambos, po:téin, pqd~ pl~ntar 
mamão, inhame e macaxeira. Com ligeiras divergências, são; t~mbém 
os mesmos grupos de sexo que colhem os produtos da roça. .A .banana, 
porêm, é celhida -por todos. Por outro lado, "º homem ajud·a a. Dl.Ulher 
a. arrancar mandioca e macaxeira) quando as raizes estão mttito_ seguras 
no chão. Tod_avia, o preparQ dêstes prodptos é função da mulhe·r. 
(ef . ,Diniz, 19&2:11 seg.). "..:. :·: 

.,. 
r '~ - ·.w; { 

A respeíto das plantas de eultivo, adquiridas _ xpa!S .. r~e0ntemente~ 
aceit9u-s.,e as maneiras de plantar· e colÍiêr vistas ~1!,P:ê: 1ts c.ivilizados . 
Acontece assim com o arroz, cana e· feijão ~ : . \ · · 

. .. . -· ~ ... ... . 
' ~ 

(10) - Preyfus ('1963 :-35) express~ opiniijo dife.rente a r~s~ito ~d~ antigµidade do 
cyltivo -da, mandiQCa entre os· Kayap6 do.":Xingv.. També~ G~lvão ( 1963 : 131 ), 
apoiando Nimuendajú, Q.p~na para os. Jê ~a ár((a Toe~t!qs~-Xivgu em favor de 
um emP.résti.lno da m-anat0,e~. mais antigo, ·~antel'ior ao.s ·primeiros cen~tos 
com o p0.vo84or 'uropeq". Quanto aos OCikrín, pel9. Cfll_le ··qbse.rvamos, a man
-d:ioca, até hoje, ainda não entrou no rol d.as .suas Rlatitas_~cle e,ultiyo, a não 
,ser d.e uma maneira intermitente e em peqµen.as · quantidades. :As. nossas 
observações p,<>dem:os acrese,ent:ar ainda wna infQrinª ção .· ~~oal · .. a~ René. 
~uerst, ,constatando tilnJb~m que os Xikrín, depois da ~SWL·z _y~lta aos c.entf:oS, 
dQ Caítete ( 1964) .até a data atual ( 1966), nã.o plantaram· mais, Ilíándióca, e 
sim sômente maeaxeira. Todavia, l!âo queremQs, ~~.:isso~ desdizer obser
v:aç~s e conclusões feita!i por p~uisadoteS; anterior~,, ~ois é possível que 
os mesmos tenh.am confundido a. m.andioca com a niac~éif.ã, da.da ·a seme• 
lhança ~waordi.nária que e.,:xiste entre as duas plantas. · -_ r .... 

... .. ff.,.t • 

No caso presente, a respeito dá _mandio.ca, Wv:ez -~ possa ~izer qq:e, 
d'e per #, nãg esteja errada a çbnCIU$ão do empréstüno cultural ãa .mandioç~ 
p.elós · Jê, "mesmo em tempos anteriores .ao contâto com ·o-:..-~ivilizado. Mas não 
está jus~ifícada a apligação ~enerãl.iz~da desta · con_çl;Q§'.fiQ~. " Deu-se, talvez, 
nesta á"rea, eom a. mandi~a. o qu.e aconteceu P.. ex. '. na ~~rea Tiriyó (cf. 

' Frike•; 1-961 : 11 seg.); -a '8aber, qU,ç um nôvo elemeif19 C(lltural, penetrando 
em determinada área, não se difunde por igµal, s.endo -ªc~ito por alguns gru
pos e ~jeitado pór ·Outros-. Parece~95 êste o caso d.a rn_âPdioca e dos Xikrín. 
Enquanto grande parte das trib.os Jê, e mesn10 grup.os, Kayap6 aceitcu-am a 
mandioca, os Xikrín, por 19-uito tetnpo, 'ª r~j~it~am, sendo que, até- hoje .a 
maniva exeree, entre ~les.~ sômente um_ papel s~c.undãcl0,. AUá-s, constatamos 
-ultimámente (1966) um fato s('.mêJh-ante entre os Suy~. Embora sob forte 
pressão aculturativa r<Je outros grupos ·mgu~os vizinhos; ·onde o cultivo da 
mandioca exerçe papel bastante in~isivo, os , Suy:á a plantam ~m ~scala. mtiito 
menor! da_ndo p'teferência à maç-~eira ou . ~e.ia "~andica -~nsa" . · 
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A lista que segue talvez ajude a obter uma visão melhor do 
assunto, a saber, a divisão de trabalho na roça (31). 

- escolher o lugar da roÇa 
- experimentar a terra 
- determinar tamanho, rumo, extensão 
- ·broca 
- derruba da mata 
- queima 
- coivara 
_:_ 1 . a capina 
- 2. ª capina ' 
- plantio : batata-doce 

milho 
banana 
mamão 
inhame 
mandioca 
macaxeira 
tabaco 
31g9dã0-
urucu 
pimenta 

- colheita : batata-doce 

' . 

milho 
banana .. mama o 
inhame
mandioca 
macaxetra 
tabaco 
algodão.. 
urucu 

. 
' 

H. M. 

+ 
+ 

·+ 
+ 
+ 
+ 
+ 

, + 
+ 

+ 
+ 
+ . 

J -
-
<+> 
+ ·+ 
(+) . 

<+>· 
(+) 
+ -

- .· 

+ 
·+ 
+ 
+ 

+ 
+ 
+ 
+ 

+ 
+ 

+ 
+ 
+ 
+ 
+ 
+ 
+ -
+ 
+ 

. . 
·(31) - P.ara os Kayapó do Xingu, Dreyfus (1963' : 21} assiriala conceitos muito mais 

vastos a respeito da divisão de trabalho na roça, di7.endo que a derruba das 

. ... ,1 

· árvore8 poderia ser feita; ocasionalmente, pelas mulheres e que· os homens 
exerceriam também um papel mais importante no plantio . · · · 
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3 . CAÇA E PESCA 

A pesca, pelo menos na época que visitamos os ·Xikrín, estava 
num plano secundáriõ e não se destacava muito .. É feita com arco e 
flecha, especialmente no tempo do verão. Em lugares mais fundos e 
na época das chuvas, o uso do anzol predomina . Os Xikrín já come
çaram a usar linha plástica ou de nylon . No verão, em poços dos rios 
e igarapés, . pesca-se com timbó ( cf. Banner, 1961:31). Para a abertura 
oficial dêste tipo de pescaria fazem uma festa própria . Os homens, 
todos bem enfeitados, batem, então, o timbó na água ~ Covos ou outras 
armadilhas para peixes não foram observadas . 

A região, ao que parece, é bastante rica em caça. Nos dias em 
que estivemos nas aldeias, nunca faltou carne. E em último caso, 
comiam jabuti que, talvez, pertença mais aos elementos de coleta do 
que de caça . - -

À caça é efetuada com arco e flecha e, sempre que é possível, 
também com a borduna (32). Sôbre êstes apetrechos, como elementos 
culturais, já se falou o suficiente. _últimamente, também a espingarda 
já é utilizada. (cf. Dreyfus, 1963:29) . 

Arco e_ flecha servem para m~tar quase todos os animaís. A bor
duna e ü cacete são mai~ empregados p~ra porco~, qu~a~do estão acuados 
em bur.acos. Mas não ·exclusivamente. Tamanduá - bandeira, por 

- - - - -...... .... ~ -- 1 - • 

exemplo, caçam correndo atrás dêle e abatendo-o com a borduna . 
... ... .. .. -
ArmaJiH~dS de tim tipo_ p~ópria~ente indígena, 'não observamos . Porém, 
recentemente, · foi iIÍtrÕduÍido _µm ~ tipo cíe alçapão para pegar onças . 
Segundo informação Xikrín, foram ens!nados pelos civilizados que dêles 
vão comprar peles de onças . Venenos de flecha não conhecem. Arre
medam muito bem as vozes dos animais parà atraí-los .' Conhecem e - ... ... - -
seguem, com uma segurança quase incrível, as pegadas dos animais . 
Descobrem até rastos de jabuti, onde nós forasteiros não enxergamos 
nad&. Em cada buraco, onde presumem achar jabuti ou tatu, metem 
.um puu e m~xem, para verificar, se existe ou não ~ 

Cremos que valia a pena estudar mais de perta os usos e costumes 
de caça e cóleta dos Xikrín (e dos Kayapó ern .geral). São uma gente 
ainda indómita que na caça não vê sõmente uma necessidade para 
subsistir, mas que, contém ainda ~lgo de e~portivo. _ Muitas vêzes, os 
Xikrín não sé contentam em esperar, simplesmente, :a-caça "para abatê-la. 

(32 ) - Para os Kayapó.:. Gorotfre, Diniz (1962 : 13) anota-: "Na caça, arco e flecha 
ou borduna, estão em desuso ... 
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Correm atr:ás dela, pela mata e p,elos pântanos, até ,alcançá-la. Bem 
sucedido, o· c.açador entra cantando na aldeia, com a caça às costas, par.a 
assim mostrar a sua pr6pria satisfaç_ão como também avisar os outros 
do sucésso obtido. As vêzes, flca ,carit~ndQ alto até a che.gada na bôca 
da estrada da a \deia, para todos o 'Ouvirem . Entrando, porém, calá-se 
- uma esp,écie de falsa modéstia,_ pois" no fundo trata-se de- uma 
questão de prestigio. 

Qúan9,o alguém encontra rastos novos de" animais, maiores, de 
porco ou d.e anta, há caçadas coletivas, em estilo maís ou menos gr$lnde·. 
Qú.em manda caçar, é o benaâjú:re-rái, o f'chefe grande" da aldeia.. A 
noite, no discurso- em praça pública, o chefe fala extensivamente sôbre 
o assunto. .Dependendo das cireunstâncias, às- vêzes já de madrugada, 
s:aem os c_p_çadores . Os rapa.zes vão, então; em gi;upos, espalhandp-s.e 
depois na mata, em determinada área; até alc.ançar os animals. Outras 
Vêzes, porém, vão por iniciativa prápria, individualmente ( cr~ -Dre8ÍUS, 
1963:28). Caça gra:nde, como veado, tatuaçu, p()rcõ ou anta, automà
tie-amente é~ entregue ao benadj·úre. ~ste retalha. e distribui a carne 
entre as vmas f-amílias nucleares. Observamos que as famílias não 
aparentadas s:etnpre recebiam pedaços menores . Afii:mais pequenus 
ficam à disposição do. caçador para a própria família, porém êle costuma 
divt,dí-los· cQm os parentes que estão morando em sua ~asa, e m:anda 
sempre ao 'frewaãj-tíre-rái um pedaço. .Assim acontece com tatus, ou tias; 
etc. (cf. Dreyfus, 1963:30). 

Os prôdútos' da pesearia são divididos de m~neira se,melliante,. 
Dos resultados da tinguij:ada, a aldeia t~da_ particlp~. · Outrossim,, pe~es 
de anzol ficam quase sempre na mão do pescador e de sua faniília eu 
para a rapaziada do ngobe, quando é ela que pega os peixes. Eàra 
doentes manda-se· pescar, especialmente, pebces pequenos . São os me
ninos e rapazolas 4ue têm. esta tarefa . 

4. GOLETA 

A coleta constitui ,Para o sistema econ6mic:o-subsistencial dos :Xikrírt 
o traço m,aisºmarcante e, em· no~sa opinião, muito mais que a·própria caça, 
pesca e mesmo agricultura (33}. Para êstes índios, a ·coleta não é sómente 

(33) - Dreyfus (1963 : 31} ,dá à coleta, em co1nparaçãô com a ágricultura ;Kayapó, um 
1ugar seeunqário._ Din.iz (:-1962 : ~14), em'bora se estendendo' sabre eaç_a, {!esca; 
e e:ttrativismQ, menciona s9mente numa lÍnic,a ~linha a coleta entre os Gorotíre. 
Isto iaz supór qu~, para os Ka,.yapó do Xing1;1, a col~ta já não t~m mais a. im
pórt_ância de entâ"o . Sena inleress_ante verificar, até que ponto os ·Gorotíre e 
grupos afins do Xingu já modific~am . a sua. àntiga base d:e subsistência . 
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um elemento complementar de subsistência e sim, realmente, uma das 
suas fQntes e bases. Sem ela, a ca~a, pesca e roça, na medida como 
estão sendo utilizados, de foml'a alguma seriam suficientes para alimentar 
o grupo. Como já ano,tamos, depe·ndendo d-a época das frutas, os 
Xikrín s-e a,fastam bastante de ·sua aldeia e per ·muito tempo. <!!remos 
que só se. potleria obter uma vis.ão mais minuciosa sôbre êstes aspéctos, 
técnicas e normas de c·oleta, convivendo com êles, pelo menos por um 
ano, abrangend.o assim tôdàs as, -fases de mata e de aldeia, de coleta e 
de roça. 

Aqui temos que restringir-nos. a um.as poucas observações. Quanto 
às frutas áRJ;Qveitadas por êles, -são tantas, que sériá Clifícil enJJmerar 
tôdas. Atlemais, a :coleta delas depende da época~ que não é de todo 
uniform~. Muito apreciadas são as ftu.tas de phlmeiras1 em primeiro 
lugar o côco de habaçu, mas também açaf, baeatia e miriti. Um dos 
produtos mais cobiçados par homens e mulheres é o palmito de babaçu. 
E ~omid!l cru ou assado no ki. Outras trutas de estitnação-são o piqui 
ípiquiâ>, (cf. Dreyfus; 196:3:32> ,.e taperebá, o frutão (conhecido no Baixe
-Amazonas éQmo pariri), mahgaba é jafobá (jutaí) . 

A castanha é, talvez, hoJe em dia, o produto principal de eoleta 
(ef .. ·nanner, 1961:~·8). Come-se crua~ mas também dela .fazem o leite. 
Guardam-na em depó.sitoa na 'ál<leiá P~ara o uso c"'~seit.o. Em sua econo-- ,... - - ...... --
mia tribal, entretanto,, está tomandl> !.lm-1u_gar mais destacad:o . Gelhem 
a castanha em quantidades e ar1nazenam-na_ em paióis na be.i~â dos rio,s· 
Itacaiúnas e. Cafteté,, para vender o ex-éed:ente aos castanheiros e comer
ciantes, coàrindo com e lu~ro as despesas com a aquisição de ferra
mentas e munição. Como já alegamos enJ.- outro lugar '(Frikel, 1963:156 t, 
êst~ abusam grandemente da ignorância d~s mdios, explorando-os 
des~vergQnhadamente. Pa:Fa o uso â-0mésq-cQ, tanto hom~ns cQmo mu
lheres vão à máta procurar castanha.. Para .fins comerciais,. sõmen_te 
os homens, especialtllente os :rapazes do ngobe-. ( cf. Dinizt 1962 : 14; 
Dreyfus, 1963:32). -

Entre .as atividatl.es de coleta enquadra-se também a procura de 
jabuti e outros animais pequenos,, como eettos crustâceas (camarões, etc.), 
que vão procurar -entre as peru.as _do rio e dos igarapés. As mUlheres 
participam tia procura_ de to·dos êstes animais. Especialmente para 
bu~éar jatiutís, elas, ,às vêzes, vão em grupos, màiore-$ o:u menores~ 
dependendo ·das -ocasiões -e circunstâncias. Quand0 os. homens estã_o 
~ocupaaõs ·0u doe7riteS, elas s~ arranjam sô.zmliaS e n·ão são menps 
eficientes que os rapazes. Certa ocasião, um grµpinho de poucas 
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mulheres voltou dentro de três horas com 27 jabutis. É certo que, 
. assim como o jabuti é um dos objetivos principais da coleta, é também 
uma das fontes principais de sustento . Anotamos durante um mês o 
número dos jabutis apanhados, que deu uma média diária de seis, 
chegamos à conclusão de que êste grupo de 160 Xikrín eaptura anual
mente, dentro de uma área pequena de poucas horas de diâmetro ao 
redor da aldeia, entre 2 ()00 e 2 200 jabutis, em cifras redondas, isto 
sem incluir outros alimentos complementares. 

Quando os rapazes, men-noronüre, vão procurar jabuti ou outras 
frutas, em comum, êles entregam o coletado à família a que pertencem, 
à mãe ou à irmã, na casa onde dormem ou recebem comida. Estas lhes 
dão de comer depois de preparada. 

'Com'O norma gez:al, pois, pode-se dizer que a côleta é efetuada por 
pessoas de ambos os sexos. A aquisiç.ão de produtos, onde se deve 
subir em árvores (mel de abelha, frutas de palmeiras, etc.), é feita 
preferencialmente pelos homens, porque poucas são as mulheres que 
sobem e, neste caso, somente as jovens. 

5. TRANSPORTE DE PRODUTOS 

O índio encontrou um meio de transporte próprio para as várias 
espécies de produtos de roça ou de mata. 

Produtos de roça como milho, batata-doce, macaxeira, às vêzes 
bananas, são levados em cestas. As mulheres usam para isso a cesta 
do tipo ko, ·mas raras vêzes o kanai-puk, enquanto os homens se utilizam 
sómente dêste último. Quando se trata -de pouco volume, bôlsas de 
palha do tipo lará são também empregadas. Igualmente são carregadas, 
dêste modo, castanha e frutas da mata, dependendo d~ quantidade delas 
o tipo de cesta ou bôlsa empregada . A maneira de carregar estas cestas 
já foi indicada anteriormente . 

Jabutis são amarrados. em pencas, com envira ou cipó ( est ~ 15 b) . 
As vêzes são amarrados sôbre duas varas paralelas, trazidas às costas 
(cf. Banner 1961:34). Também tatus e outros animais menores são 
carregados de maneira semelhante ( est. 15 a) . Peixes se juntam e1n 
cambadas, passando-se~Ihes uma envira pela guelra. Caça miúda 
(araras, cutias) amarram pelo pescoço, em penca, trazendo-a na mão . 
Caça grande (porco, veado) leva-se, amarrando-se com envira os pés e 
a cabeça juntos (para não sacudir ou bater na caminhada). :t carregada 
às costas por meio de -uma faixa de envira que passa pelo peito, na 
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.altura dos ombros. Anta é retalhada, sendo os pedaços conduzidos nas 
costas, seguros por envira. 

Dependendo da divisão do~ trabalhos, os produtos da roça, coletaJ 
caça ou pesca são carregados por homens ou mulheres. Visto que os 
_Xikrín não possuem canoas, freqüentemente têm que atravessar rios e 
igarapés a nado. Observamos que os melhores nadadores er~m às 
mulhere ( cf. Banner, 1961:29) até com cargas relativamente pesadas 
nas maos . Mesmo fazendo esforços pesados, todos levam isto num 
espírito de brincadeira, rindo.se quando a gente se admira. 

6. ALIMENTAÇÃO 

Em seguida, apresentaremos em forma resumia~, uma lista dos 
principais alimentos dos Xikrín : animais que comem e não comem, 
produtos de roça e coleta, assim como também a maneira comô êles 
preparam as suas comidas. 

Embora estas anotações se baseiem em observações próprias, são 
'incompletas, podendo ser ampliadas, pois durante a nossa permanência 
,entre êles observanios exclusivamente a parte sedentária de sua vida . 
Todavia, o que podemos oferecer, se·mpre dá uma .çerta visão sôbre o 
.assunto. 

Deixaremos de lado, aqui, certas dietas temporárias ou proibições 
permanentes de determinados grupos ou indivíduos. Banner, por 
.exemplo, cita que entre os Kayapó do Xingu, os B·ep não podem comer 
arara (cf. B~nner, 1961:33). Esta generalizaç·ão, porém, não pode ser 
aplicada aos Xikrín, pois uma série de Bep comeu freqüentemente 
.araraúna conosco. Notamos, entretanto, que um certo Bep dava regu
larmente as araras vermelhas, caçadas por êle, aos outros índios. A 
observação de Banner talvez se refira somente a determinadas espécie8 
de araras (34). Outrossim, observamos que um certo Bep, por motivos 
.a nós desconhecidos (talvez por ser wiyangá, pajé ?), nunca comeu carne 
de veado, e.nquanto os outros Bep a apreciavam. Em seguida restrin
_gimo-nos somente ao aspecto geral da questão, sem considerar casos 
J;>atliculares de indivíduos ou grupos. ... 

(34) - No lugar mencionado Banner coloca entre parênteses, o têrmo indígena "mon
-kam-rik", que talvez signifique arara vermelha . - Neste· caso faitou uma · ex-
plicação mais nítida do autor . · · 
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I. Animais - - -
Os Xikrín ccnnem : · 

a) Mamíferos :- anta; veado, caiti
tu, queixada, tamanduá-bandeira, 
tatu, coatá, quati, cutié:t, :rnacaco
·prego, paca, onça pintada ( 35 ) . 

b) Aves : mutum, jacu, cujubim, 
· jacamim, inambu, arara, tucano, 
garça-branca; Pé!SSarinhos somente 

. - -
em tempo de fome. 
e) Peixes : piranha, peixe-cachor · 
ro, curimatá, aruaná, surubim e 
peixes lisos, como também peixes 
miudos em geral; caranha ( cami
nani; só os velhos o comem). 
d) Quelónios : jabuti de "'árias 
espécies, tracajã, tartaruga. 
e) Invertebrados : camª1"ão (não 
muito freqüente), bichos-de-pé·, 
piolho, carrapato (quando do pró
prio corpo), larva de certas espé-
cies de vespas e abelhas-. Destas 
comem também o mel. 
f) Partes infernas : banhas e gor .. 
duras, embriões (de caça grande) , 
coração, fígado, pulmão~ tripas (só 
às vêzes) . 

II. Vegetais 

Os Xikrín não com.em : 
a ) Mamíferos : preguiça, ratos,. 
guariba, bôto (cetáceo) . 

b) Aves : passarinhos ~m geral 
( exceto em épocas de f orne) , ci
gana, pato, mauari (?) 

, 

d) Outros répteis : jacarés, co· 
bras, saurios, etc. 

e) Invertebrados : lagarta, caran-
guejo. 

f) Partes internas : baço, estôma
go (? ) , a não ser moela de aves 
maiores. 

a) Roça : Todos os produtos comestíveis da plantação, como milho, 
batata-doce, inhame, macaxeira, mandioca, banana, mamão (arroz, cana, 
feijão). 
b) Produtos da m,ata : 

de palmeiras · : frutas de açai, bacaba, miriti, baba-
çu; dêste último o côco e o palmito 
(mas provàvelmente também o pal-
1nito de bacaba e açaí) . 

outras frutas da mata castanha, piquiá, frutão, taperebã, 
mangaba, jatobá (jutaí) . 

(35) - Cf . . a anotação de Dreyfus (1963 : 29) para os Me-Tuktire . Aliás, a "pre
sente lista não é e nem pretende ser completa . Abrange, todavia, o assunto~ 
enquanto foi observado "in-loco". 
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raizie3., etc. as mull1eres mencionaram raízes, fô
lhas ( ? , hastes ou caules ? ) que 
também colhem. Porém as indica
ções foram muito vagas e basta aquj 
a menção em geral. 

7. PREPARAÇÃO DOS ALIMENTOS 

Como os demais Kayapó, também os Xikrfn não conhecem técnicas · 
·ceramistas e assim sendo, não possuem panelas ou outros vasilhames. 
Por isso também não cozinham. Assam somente as com.idas, ou no 
forno ou sôbre o fogo aberto; ou, ainda, comem cru (cf. Dreyfus, 1963:34). 

Numa generalização pode-se dizer: , 
1) Assam-se no forno: 

a) çarnes em pedaços e bolos de carne, 
.b) bolo~ de milho, mandioca e macaxeira, 
e) palmitos (bananas) 
d) jabutis, porém sôbre o ki aberto . 

. '2) Assam-se s·ôbre o fogo aberto : 
a) peixes; raras vêzes carnes; 
b) milho e.m espigas; 
c) batatas-doces e bananas em casca, na brasa . 

.3) Comem-se crus : 
- a) certos· msetos; : 

b) vegetais: frutas, quando maduras e palmitos. 

Como traço comum para as comidas do ki, vale o seguinte : tudo 
-que vai para o forno fechado, é cuidadosamente embrulhado em fôlhas 
de bananeira, num tipo de pacote (cf. Diniz, 1962:7; Dreyfus, 1963:35). 
Em particular podemos juntar ainda : 

Bôlos - pe uma maneira geral, os Xikrín gostam de comer uma 
.espécie de bôlos feitos de massa de mandioca, macaxeira, mUho, às vêzes 
misturados com pedacinhos de carne. Tôdas estas comidas são empa· 
cotadas em fôlhas de bananeira para não ficarem sujas de terra e carvão 
-ou se desmancharem. Em pãrtictilar anotamos o seguinte : 

Bôlo de milho - O milho é socado, gr<?SSeiramente, no pilão 
:(cf. Dreyfus, "1963:36). A massa é misturada com castanha cortada 
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miudinha õu fragmentos de côco de babaçu, embrulhada em fôlha de 
bananeira e assada no ki o que resulta numa espécie de "pão" de milho,, 
levemente oleoso . Parece que é chamado "bâukupú" . 

Bôlo de mandiocâ - Os Xikrín não fazem farinha nem be.iju, 
embora gostem imensamente dêles. O plantio de mandioca, aliás, é· 
muito reduzido entre êles. Dispondo, porém, .do material, fazem uma 
mistura de massa de mandioca e de macaxeira raladas. Expremem 
tudo no tipiti manual, de torção, e filzem disso um bôlo no ki, juntando, 
às vêze~ · pédacinhos de_ cast~ha ou de cõcõ babaçu. Embrulham tudo 

~ 

em .f Qlhas-de bananeira e. a~sam ~o fôrno. 

- O jabuti prepara-se da seguínte maneira. : nunca se mata êste 
quelônio. Com uma pedra pontuda, bate-se o la~o inferior, ventral, 
do jabuti vivo, até se originar um buraco, mais ou menos redondo. 
Extraem-se as tripas com os dedos das mãos ou com um pauzinho. O· 
fígado geralmente é arrancado e assado à parte. Lava-se, aepois, o 
interior do jabuti para tirar o sangue. No vão que se originou, põe-se 
milho pilado ou também farinha ou arroz, caso possuam. Tampa-se o 
buraco com um pedaço amarrotado de fôlha de bananeira. Assim pre
parado, o jabuti vai para o forno, às· vêzes, ainda espernea:ado. Ali é 
colocado de peito para cima e mais_ tarde virado até ficar assado por 
igual, dentro da própria banha ( J6) . 

Jabuti-açu é preparado da mesma maneira. Todavia, somente os. 
velhos ( me-benget) o comem. Os moços não . Isto vale como norma 
geral. Quando há fome, observamos, porém, que; . também êstes; 
comiam jabuti-açu sem se preocuparem grandemente com as ressalvas 
de costume. 

Bananas, batatas-doces na casca, milho em espigas e mesmo peixes, - ~ ., 
",são assados sôbre o fogo aberto ou na brasa. Assim como queimam as 
..... .. .. . ..... .. .,.,. . .... 

··cascas ·de b~tata ou de banana) também o peixe queima bastante por 
fora. , A êàrne, abaixo da pele do pepce, todavia fica intacta e é bastante 
saborosa . 

.;. . . Carne. de éaÇ.a, raras vêzes é assada sôbre o fogo aberto e, nêste 
.câs~: 'njc!is p_~los rapazes do · ngobe quando estão com muita fome e pelos' 

·_-awatini · ~s' _ór~ão~ qu~ _ nã~ têm famílias·. . .. 

(36) - A !lQOta-ção 4e Dreyfus (1963: 35·) ·a resp~ito das mulheres Kayapó : "Les 
fem~es refufiCnt la viande. . . de jabuti .. . ", não corresponde às atitudes das 

·" inulheres Xikrín, onçle observamos o contrário, segundo o lema : Quanto mais, 
.. - . .. melhor.! -~ possível tratar-se, . em Dreyfus, de determinadas espécies de jabutis-

, (p . ex. ; de jabuti-açu ?) 
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Gõco de babaçu é assado e partido. Aderen.te à casca existe utna 
camada fina de massa,,· que pelo fogo seca e é comestivel. .As vêzes, esta 
é posta no pilão e triturada. Origina.:se um pó, uma espécie de farinha 
muito fina . Piquiá s6 se come assado ou cozida . Por ·não ~ possuirem_ 
panelas, cozihliam as frutas em latas velhas que obtê.m dos castanheiros 
em troca de jabutís ou outros objetos. 

As demais frut_as -eol~t~~s, com a ~xc·eção referida do · piquiá, 
comem-se cruas-. Entram ·aqui tambérn a~ frutas d.a reça, como .bananas 
(cf. Dreyfus, 1963-:.86) e mamão. Aliás, pa.Fa ·ajudar o amadurecimento 
de· Bananas-, U$aQ:I l;JJn processo _próprio. -EnJ;er_ram-n~ num buraco, 
deixando-as alí por alguns dias : -Coloeam fêlhas por· baixo e -por cima, 
para ,ab~f á-las. BaJ.initQ de b~b_àçq, _çpme-se cru,, taxnbem. As fnttils , 

de palmeira,s açaí, bacaba, são chupadà_s, quan<Jo maquras. As vêzes são 
socadas com um pouc.o de água no pilão. Gome-se a massa. Taperebá é 
chupad-0 cru, mas misturam-no- eom água e farinha, fazendo uma bebida 
-grossa, muito ~préciad,a . Castanha ~ des,c.ascada c-on1 os dente$. Tam
bém sabem fazer leite 1le. castanh~,, ralando-a num -pedaço de paxiúba 
(cf . Dreyfus; -l96~36i) . -Frutão - desc~.seá·se e com.e-se- assim mesmo .. 
Outras vêz.es ~ desmancha.do com (ls mãos. Tira:m;.se os caroços e mis.'" 
tura .. se a massa com leite de eastanha. Havendo farinha, adicionam-na 
com um pouco de aç:úcar,, Os· Xiktín ,gostam muito d~ste "·mingau 
de · frutão". 

Também comem crus eertos !~vertebrados que .apreciam : piolhos 
que catam nas cabeças dos e$p.osos .ou dos filhos1 ,earrapatos quando 
estão_ cheios com o sangue da própria pessoa e tani-bém -"pwgas: ' ou os 
bichos-de-pé, que. na ocasião de tirá~Ios, metem na bôca. Toda~ia, 

come-se somente o. corpo do bichinpo, n"ão a sacola de ovos que possui 
um gôsto amargoso, seguntl.o deelaração dos. índios. 

Um vicio dcrs Xikrin e Q de comer terra (cf. Dreyfus, 1963:36) ~ 
Todavia notamos êste costume mais em pessoas de idade e em crianças·. 
Ad_oecem disso, freqüentemente_. As crianças têm muitos vermes e; não 
raras vêzes, são pançudas e de· côr amarela. ,.No tempo de nossa estada 
entre êles, um menino morreu de tanto comer terra (e dos vermes). 
Os préprios índi-o:s deram como causa mm-tis o mau costume de "<Yomer 
terr.a". 

Fín;almente, quanto à comida dos. civilizados, deve-se mencionar 
que os Xikrín a come·m e a suportam muito be,m. Mesmo n~ aldeia 
enquanto as adotaratn1 usavam e preparavam-na~ 'da mesma Jnà:ileiia 
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como os civilizados. _De ~que menos gostam é de f~jão. Mas, ao con
trârio, apreciam muito farinha, arroz, café e açúcar. 

Aos elementos de subsistência pertencem também as bebidas que, 
entre os Xikrin, se 'destacam por sua pobreza numérica e pela simplici
dade de preparo. A pri,ncipal e quase exclusivamente usada .é a água. 
Não conhecem bebidas fermentadas (cf. Dreyfus, 1963:36). Os chama
dos "vinhos" de frutas de palmeiras (açaf, bacaba), não são fermentadas 
e não passam de bebidas grossas, em forma de mingaus ralos, misturados 
com farinha, quando há. Também já mencionamos a bebida de frutão 
em mistura com leite de castanha, de taperebá etc. Entretanto tõdas 
elas podem ser consideradas mingaus ralos, pois p~uem pouco aspecto 
de bebidas ou líquidos, propriamente ditos (37). 

8. REFEIÇÕES 

Especialmente em público, os grupos de sexo comem separados. 
Mesmo em casa, entre marido e mulher, mantém-se esta separação. 
Ali, o homem come sentado sôbre a esteira. A mulher fica por perto 
e e.orne junto ao fogo, ao lado do catre. Só rarlssimas vêzes cs ob~er

vamos comendo juntos, quando se julgavam a sós . E mesmo assim, 
não comiam do mesmo vasilhame . O homem, pegando um pedaço de 
comida realmente bom, dá um pouco à mulher. Em tudo, êle é sempre 
servido em primeiro lugar. Isto não quer dizer que a mulher passe 
fome . Ela guarda sempre o suficiente para si e os filhos. 

A comida é servida em vasilhames, como cuias, espatas de palmei
ras, sôbre esteirinhas, etc . e modernamente em latas velhas. .Comendo, 
o Xikrín põe pouca comida na bôca. Acha feio alguém enchê-la muito . 
Mastiga bem e demoradamente o alimento. Também, bebendo, toma 
somente goles pequenos. 

Os jovens, na "casa dos solteiros", em grande parte têm que cuidar 
de si mesmo e assam peixe, jabuti, etc., para si, sôbre o fogo aberto, 
dentro da própria casa dos homens . Guardam os resultados das suas 
pescarias individuais ali mesmo; e à noite, preparam e comem. Só 
ocasionalmente uma mulher <o mais das vêzes irmã> se aproxima e pede 
um pedaço que lhe é concedido. 

(37) - Um complemento para estas notas sôbre comidas e sua preparação, dizendo, 
todavia, respeito aos Gorotíre do Xingu, encontra-se em Banner, 1961 : 49 seg . 
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DEDUÇôES E CONCLUSõE·S 

1. MATÉRIAS PRIMAS E DIVISÃO DE TRABALHO 

Embora nas páginas precedentes se tenha adquirido uma idéia 
geral sôbre o _equipamento material dos Xikrin, os pormenores apresen
tados são tantos que até podem perturbar a visão clara do assunto. 
Por isso, pretendemos tentar uma síntese em duplo sentido, mostrando 
quais as matérias primas empregadas e qual a divisão de trabalho exis
tente dentro do grupo Xikrín. 

,. 

1 . As matérias primas 
Os materiais com que os índios trabalham, são sempre de grande 

interêsse, porque refletem o ambiente ecológico e o gráu de adaptação 
a êle por parte do indígena. Tentamos dividir êstes materiais em três 
grupos : de base mineral, vegetal e animal . 

a) MineraV8 
pedras 

terra/barro 

ferro . 

b) Vegetais 
Madeiras: 
paxiúba · 

urucu 

pin-k6 
pin-tilk 
inajá 
açaf 
piquiá 

---

sem especificação 

tembetás, quebra-côcos, ralos, machados ( an
tigamente), escarificadores . 
cacos de louça (arqueológica) para rodelas 
de fuso; barro queimado para comer . 
sômente objetos pré-fabricados na civilização 

- arcos, tembetãs, flechas, lanças, bordunas, 
paus de tirar batatas, ralos, catres, fusos. 

- tembetás, dilatadores de lóbulos, . paus de 
fogo. 

- braçadeiras, braceletes. 
... - bordunas, mãos de pilão. 

- pentes. 
- pau-de-cavar. 
- pilão. 

- - arcos infantis, remos (brinquedos) , me-uw~ 
\ instrumento musical), riscador (pintura) , 

-. ponta de flechas, paus-de-cavar, amoladores 
de "dente de cutia", rodelas de fuso. 
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Tabocas: 
taquarí 

taquara 

taquaraçu 

Cucúrbitas 

Palhas: 
babaçu 

tucum 

miriti 

Enviras: 
ambé 
castanha 
imbaúba 

Algodão 

.. 

Sementes-frutas: 
- A a-o 

ikôna 
orekó ~ 

- .. 

mrô-inikâ " '"' -, - --- -

- - . 

brincos, adôrno me-kutóp, adôrno kruapú. 
tear para diademas, flechas, trançados de 
bordunas, braceletes e braçadeiras. 
rir.cadcre3 (pintura), recipientes de breu, es
tôjo de penas. 
buzinas, riscadores (pintura), estôjo de pe
nas, baldes tubulares. 
inaracás, bandoleiras, cuinhas de brinquedo, 
recipientes para tinta, penugem e água, cuiae 
de crmer ou beber. 

esteiras, aban·o~, cestas-caixas, cestinhas aber
tas, bôlsas de palha, braceletes, estôjos pe
nianos, paneiros-cqfos, flautas d.e palha, fle
chinhas de tala, máscaras bô} kokói: pât e 
me-karón; aros de palha, testeiras de dan
ças, adôrno do cabelo da região occipital, 
brinquedos trançados, recipiente de breu. 
este~ras, bôls.as diversas ( mo-kó; káingre, 
kãngetu), cintD de homens, tipiti, tipóia. 
esteiras, várias bôlsas (mokô} káingre} kãn
getu) ,- cinto de homens, tipóia, tipiti. 

flechas, bordunas, braceletes, braçadeiras . 
l>onecos, franjas das máscaras pât e kukói. 
cordas em geral, especialmente em arcos, 
colares, cintos dos homens e bandóleiras . 
braçadeiras, joelheiras, tornozeleiras, bando
·1e1ras, - cintos, adôrnos de sexo, colares 
( ngob) , rolete de cocares, teares para tecer 
diademas., novelos de algodão (instrumento 

"' musical), amarrações de flechas, fios e cordas 
em geral: 

... - • • .. ""t 

braçadeiras, pulseiras, braceletes, bandolei
ras, colares, pingentes. 
colares. 

... ,... -- -- colares, pulseiras, pingentes. 
pulseiras, pingentes . 
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Castanha 
Sapucaia 
Cach~mbeiro 

Caroço de tucum 
Urucu 
Jenipapo 
Casca de pau marfim 
Tala de sororoca 
Breus e resinas 

e) Animais 
couro de onça 
ovos de azulão 
penas 

penugem branca 
itã 
caramujo 
osso 
ferrão de arraia 
dentes : de eutia 

" de peixes 
unhas : de gavião 

cintos. 
vasos de tinta, recipientes. 
cachimbos 
rodela de fusos 

- tinta. 
tinta. 
tinta preta. 
pincel para látex. 
adesivos. 

cintos. 
tintas. 

• 

cocares e diademas, adornos me-kutóp e 
kruapú, pendentes dorsais, cervicais e peito
rais, flechas (emplumação}, pendentes e pin
gentes (em bandoleiras, braçadeiras, cintos, 
adornos de sexo, tembetás, etc.) . 
enfeite de cabelo. 
brincos, colares . 
plaina. 
perfuradores, flautás, 
flechas (pontas). 
cavador-formão. 
escarificadores. 
escarificadores. 

flechas (pontas)'. 

" de anta, caititu - chocalho. 
cêra/cerol material colante em flechas, etc. ; figuras de 

cêra, suportes para me-kutóp. 
Na exposição supra, a lista mostra a numerosidade de materiais 

aplicados no instrumental da cultura Xikrín. Todavia, muitos dêstes 
materiais s:ó aparecem numa única aplicação que, para o ambiente indí
gena, pode ser de alta importância como p . ex . a frota do cachimbeiro, 
servindo a ca~ca lígnea de cachimbo (38) . É importante para defuma
ções e curas, portanto para o bem-estar do grupo, as quais, dentro daquele 
ambiente ecológico, não poderiam ser realizadas do modo como são 
feitas. Tais casos, entretanto, não esclarecem bastante os mate·riais 
básicos de sua cultura. Talvez se possa chegar a isso, estabelecendo 
uma freqüência mínima de três aplicações diferentes do mesmo tipo de 

(38) - Os cachimbos de madeira, usados no Xingu, são deoconhecidos aos Xikrín . 
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material. Nesta conjunção obteríamos como materiais de mais amplo 
emprêgo e quiçã básicos : pedras, madeiras de paxiúba e urucu, tabocas, 
cucúrbitas, palhas <fôlhas e pfnulas> de babaçu, tucum e miriti, enviras, 
algodão, contas prêtas, penas, ossos e cêra . 

2 . A divisão de trabalho 

Entretanto, os materiais acima citados não são trabalhadês de 
igual maneira por todos os membros do grupo. Alguns somente são 
adquiridos, trabalhados e usados por homens, outros por mulheres e 
outros ainda por pessoas de ambos os sexos . Sua aquisição e aplicação 
dependem de vários fatôres que poderíamos melhor sintetizar e com
preender, reunindo, primeiramente, os dados sôbre fabricação e uso dos 
vários objetos da cultura Xikrin ( 39) • 

OBJETOS 

Ca.sas ... .. ..... . . • . . . .. ............... . , .. . .. . ... . 
T . , aptrJS ....... . . . . . . ... . . . ... ...:! • • • • • • • • • ••• • • •• •••• 

Catres . . . . ..... . . . .... . . .. .... . .... . .. .. ... . . · · · · · 
Fomos ...... . .. . ... . ..... .. . .... ... . .. . ..... · · . · · · 
Armas : arcos, flechas, bordunas, lanças ... . . .. .... . 
Pau•de-cavar .. .. . . ... . ... .... . . ... . . .... . ... . ... . 
Pau-<1e-tirar-batat,as . . .... .. . .. . . ... . . . ... . . . . . .. . . 
Quebra-cõc95 . ...... . ...... . . . ... . . . . . . ... ... . .. . . · 
Ralos : de pedr-a . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

de paxiába . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ·-. . . . . 
Machados : de pedra (antigamente) . ... . . . . .. . . . . . . 

de ferro . . ... . . . . ....... . ... .... . . . ... . 
Pilões .. .• . .. ..... .... ... .. . . . . .... .. .... ... . . . .. . 
Mãos de pilão .. . . . . . . . -· . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
Cavador-formão (dente de cutia) ................. . 
Amolador para cavador-formão . . . . . .. .. . . . .. . . . . . . 
Plaina de caramujo .. ..• . ....• • . . . . .. .. . .... . ... .. 
Perfuradores . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . • . . . . . 
Pentes .. .. . .. . .. . . . . . . ..••• ... . .. . .. . ....... . ... .. 
R . . • ..... d b . ec1p1en ~ e reu . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
Estõjo para penas . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
Cuias . .... . .... . .. . ..... . .. .. . . . ... . .. ....... . .. . 
Baldes tubulares : para beber . .. . . . ............ . ... . 

para buscar água .. .. ........ . ... . 
Baldes de cuias : para água . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

para penas . • . .. . . . . . . ....... .. ... 
Paus de fogo . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . !' 

Cachimbos .... . ....... . .... .. . .. .. . . . . . . . . ..... . . . 

(39) - Cf. Diniz, 1962: 11 seg. 
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OBJETOS 

Brasa (conforme aplicação) .... .... . . ... .. . .. . .... . 
Escarificadores : unhas de gavião, dentes e mandíbulas 

d
. . 
e peixes .. . . ... ... . ............. . 

1as_cas de quartzo . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. Fusos 
Tipitís 
Típóias 
Esteiras 

. . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . .. . . . . . . . 
. . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ._ . . . . . . . . . . . . .. . .. . . . . . 
kupíp .......... . .......... ·· ........ · · · · · · · 

Esteiras roti-ô . : .... . . .... ....... .. .. ..... .. ... .. . 
Abanos ..... .. . . .... . . . ....... .. .... . ...... .. .. . . . 
Cestas-caixas ( waraba-ê) ... . ......... . ..... -...... . 
e ôf os . .. ...................... .. ........... ... ... . 
P 

. ,, 
anerros ....... .. .. . ...................... . ...... . 

€ estas káingre . ~ . .. ... . .... ........ . . .... . ....... . 
Bôlsa mokó . .......... . ....... . ... . ...... . . ....... . 
Bôlsa kãngetú ......... . ... .. ................ ... .. . 
Cesta pêyaya-ê ........................ . ......... . . 
Cesta-bôlsa rará ~ ... .......... . ~ ...... . ... .. .... . 
Suporte de palha para diadema ....... . ............ . 
Braçadeiras: : de contas .. ............... . . . . ....... . 

de algodão com pfugentes ........... . 
de algodão, com tufos de penas ( êstcs 1 

feitos peíos homens) ............. . 
cerimoniais ( pin-ko-kam-üre) ........... . 

Braceletes : cerimopiais .. . ................... . .... . 
de palha .... .. ............ ..... . ..... . 
ou pulseiras, de cotlb~s pretas ........... . 
ou pulseiras, de cascas duras ( oreko, etc. ) 

Tornozeleiras de algodão .......................... . 
Joelheiras de algodão . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ......... . 
Bandoleiras : de contas pretas ........ ... . ... .. .... . 

de fios de algodão ....... ............ . 
de contas pretas com pingentes ou tufos .. 
de cuias ..... .... .. . · · . .. .. .. ..... . . 
de novêlos de algodão ........ _ ...... . . 

Cintos : de fios de algodão .. . .. . .... .. · · ......... . 
de cordas de envira . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
de algodão ~om pingentes (de contas) . . · · .. . 
com franjas de algodão ....... .... ..... . .. . 
largos, de algodão . . ... . . . .......... . . . ... . 
com cascas de castanhas . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
de couro de onça prêta .. · · . . . . . . . . . . . . . . . . . 

trançados de fibras . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
E~tôjo peniano ... .... . ... .... " ........... .. ....... . 
Adômo de sexo . . . . . . . . . . . . . ·-. . . · · . . . . . . . . . .. . . . . . 
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OBJETOS 

Tembetás 
Dilatadores de lóbulos de orelhas .. ..... ..... · · ... . 
Itã (preparação de) ..... . ........ .... · · ...... . .... . 
Brincos de itã (composição etc. ) .................. . 
Colares : de itã (composição etc. ) .... · · ......... . . 

d - .. e a-o ............ ~ ............ ........ . 
de ikóna ... ..... ... . ... . ............... . 
de orekó ...... .. .. . ....... . . . .......... . . 

Pendente peitoral · · .. .. .. ..... .. . . . . . ............. . 
Pendente dorsal .... . .... .... ..................... . 
Pendente cervical . .... · · .......................... . 
Diadema me-kutóp . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .......... . 
Testeira kruapú ..... ... .......................... . 
Adômo occipital ............ ..................... . 
Cocares, diademas (respiendores) .................. . 
Roletes para cocares .............................. . 
Penugem .. .... . ... . ....... . . . .. ...... .. . ........ . 
Tear para tecer diademas ..... . .... . . ............. . 
Aros de penas . . . . . . . . . . . . . . . . • . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
Aros-testeiras de palha . . ......... . ... . . . . ....... . 
Máscaras : bô, kokóí, p8t, me~karón ...... , ........ . 
Pendentes e tufos de penas ............... .... . .... . 
Pingentes de contas ... . ...... ... .... ............. . 
Brinquedos : mara.cás ......... ................... . 

cuinhas ....•.................... ...... 
arcos, flechinbas, bonecos de env1ra, re

mos, petecas, flautas de palha, trança-
dos de palha de babaçu ... ..... . . . . 

Fabricação 
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+ 
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+ 
+ 
+ 
-
+ 
+ 
+ 
+ 
+ 
+ 
+ 
+ 
+ 
+ 
+ 
+ 
+ 
+ 
+ 
+ 
+· 

(+) 

+ 
Instrumentos musicais : tipo novêlos de algodão . . ... . + +· 

de outros materiais ..... : . . . . + _;. + 
Tinta vermelha ( urucu) , preta (jenipapo com carvão de 

casca de pau marfim) e de ôvo de azulão ... .. . + + 
Recipiente _para tinta de azulão ................... . . + 

+ 
+ 

<+> + 
Pincel para látex ............................... . 
Riscador de linhas, na pintura corporal .. ........... . 
Recipiente (de sapucaia) para tinta preta ......... . . . 

ATIVIDADES DOMJjgTICAS E DE SUBSIST'SNCIA 

? 

+ 

Fazer fogo : com paus de fogo .... . ... . ... ...... ... .. . ........ . . . 
co b ., . m rasa 1a existente . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

Manter o fogo ... ... .......... .. ... . . ... .. ... . ..... .. ........... . 
Cortar ou buscar lenha ... ...... . . . ... ...... .. ....... . .......... . 
Buscar água .......................•............................ 
Limpeza da casa; varrer e tirar cinzas ... .......... .. ....... .... .. . 
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Limpeza do terreiro .......... . ...... . ..... . ..... . ........ .. . . .... . 
Cuidar dos cachorros . . ...... .. ............. . .............. ~ . ... . 
Cuidar dos outros xerimbabos .......... . ................. .. .... . 
Carregar pesos : na marcpa . . . . . .. .. ...... . . .. ......... . .. . .... . 

na safra (p . ex . milho, quando a roça está lon~e) .. 
para civilizados (para fins comerciais) ........ . . . .. . 

Roça : derruba, queima e coivara .. ............ . ..... . .... . · ... · · · 
capinação . . ~ . . ........ . ..... . . . . . .. . . .. ... · . · · · . · · · · · . · · · · 

~ plantio -e safra, na maioria dos casos ... 1 • • ••••••• • •• • ••••••• 

Coleta : quando não há necessidade. de subir em árvores ..... .. .... . 
quando precisa subir em árvores .. . . ... .. . . . . ... . . .... . . .. . 

Caçar (com arco, flecha, borduna ou espingarda) .. ... . .... . . . . .. .. . . 
no tipo coleta, como jabuti, tatu, etc . . . .. .......... .. ... .. .. . 

Assar : no ki, no forno coberto . . .. .. ..... .. .. . ... , .... . . . . .. .... . 
sôbre o fogo aberto . . . -. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

Socar milho etc . , no pilão ..... .. . .. · .. : .... . . .. ~ . . . ....... . . " . .. . . 
Abrir, destrinchar, dístribuir carne de caça . ... .. . . . . ...... . .. . : .. . 
Fazer fios de algodão (com o fuso) .. ... . ... .. ... .. ............. . 
Fazer cordas de envira ou de algodão, sôbre a côxa . ........ ~ . . ..... . 
Higiene e banho .das crianças pequenas . . .... .. .. . ........... . ..... . 
Fumar , ....... ...... . ..... .. .. . -- .. .. ...... . .. . . . ...... ... . . ... .. . 
Pescar : ~m flecha, anzol; bater timbó .. .... .... .... . ... . .. . . . .. . 

juntar pei)!:es da tinguijada ..... . . . . . ... . . ......... . . .. ... . 

H . M . 
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Coordenando êstes dados, verifica-se que existem dois grandes ciclos 
de trabalho : do homem e da mulher. Cada um dos dois possui com
petência ou direitos em c~rtas tarefas que às pessoas do outro sexo 
ou do outro ciclo de trabalho não convém executar, devido ao conceito 
de "incompetência" e "falta de direito" em relação à aquisição e aplica
ção de determinadas matérias . Delineia-se, então, o seguinte : 

1 . Ao homem competem, bàsicamente, todos os trabalhos executa
dos em: -
a) ma~eiras e material semelhante como tabocas e enviras: 

ralo de paxiúba, paus-de-cavar e de tirar batatas, mão-de~ 
pilão, toro para pilão, amolador de "dente de cutia", pentes, 
paus para fazer fogo, fusos, braçadeiras, tembetás, . dilata
dores, armas, catres, casas, baldes tubulares, estojos para 
penas, recipientes para breus, adornos à base de tabocas 
(me-kut6p, kruapú), flechas, buzinas, cordas, cintos . .. 

b) palhas ou (pínulas-talas de) fôlhas de palmeiras,_ enquanto 
se trata estritamente de trançados : tipitfs, tipóias, estei
ras, abanos, cestas-caixas, côfos, paneiros, bôlsas, cestas, 
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suportes para diademas, cintos, estojos penianos, adornos 
occipitais, máscaras, brinquedQs de p~lba etc ... 

c) pedras, osso&, dentes, ·unhas etc ... : líticos em geral, espe
cialmente machados e tembetás, rodelas de fusos, perfura
dores, cavadores-formões ('~dente de cutia"), esc-arificadorés 
de unhas, aplicações de itã, caramujos etc . .. 

d) penas, especialmente de psitácidas (araras e papagaios) : 
tôda a plumária, mais os pingentes e tufos de penas. 

·· 2. A mulher cabem, bàsicamente, todos os trabalhos relacionados a: 
a) exploração e aplicação de sementes e cascas de frutas : 

cucúrbitas, sapucaia, cachimbeiro, sementes-contas de ã-ô 
.etc.; tintas de urucu e je-nipapo ... 

b) palha em aplicação simples, não se tratando de trançados : 
braceletes, aros, testeiras . . . 

·e) algodão e sua aplicação imediata : fios, cintos, bandoleiras, 
braçadeiras, tornozeleiras, joelheiras, novelos cómo instru
mentos musicais ... 

d) aplicação de pedra bruta, não trabalhada : ralos, quebra-
" ' -cocos .. . 

e) coletas, incluindo (:plantio ~l safra da roça e .a coleta de 
peixes na tinguij ada ... 

f) casa, cozinha e filhos : abastecimento de água, lenha e fogo, 
o forno ki, preparo de comidas, lhnpeza-da casa, xerimbaboÇ), 
nígíene -e' ~séio dos ·filhos pequenos, étc . . . 

A base dêstes materiaiS- ~ sua aplicação explicam-se certas ativi
dades que não somente incluem possibilidades para outras ações e sim 
também direitos e obrigações . _ T~mos p . ex. a caça, a pesca, fazer 
fogo, etc . . O homem fabrica arco e ~echa, corta e bate timbó, prepara 
os paus de fogo . ~le é, portant<>, dono dos objetos produzidos, mas 
também é dono da devida aplicação. Só êle tem, por isso,, o direito 
de caçar com arco e flecha, de fazer fogo com os paus, etc. ~ste direito, 
entretanto, implica no conjunto da estrutura social e em relação à família 
e ao grupo, numa obrigação : a de exercer tais atividades. Direito e 
dever, de certa maneira, correspondem-se ali. Vice-versa, a mesma 
coisa vale para as atividades da mulher . 

Embora hajá dois ciclos definidos, existem - trabalhos por assim 
dizer "conípost<;>s'*', onde ·home·m e mulher contribuem igualmente para 
a confecção dos objetõs . A primeira vista, êstes não participam de 
nenhum dos ciclos, mas analisando os elementos, separadamente, se 
enquadram j>érfeitamente . P. ex . o pilão . Disseram-nos uma vêz 
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que é o homem quem o fabrica, outra vez que é a mulher. O caso é que 
o homem corta e prepara o toro de piquiá que servirá de pilão e a 
mulher queima com brasa o âmago e a · parte central, o "cavado" . 
Outro exemplo é a própria roça. O trabalho também é dividido. A 
preparação, derruba e queima são feitos pelo homem (trabalhos de ma
deira !), o restante cempete à mulher. 

Para os Xiikrin, a divisão de trabalho é de alta 1ínportância . Sôbre 
ela baseia-se o funcionamento da vida individual, familial e grupal, pois, 
na vida indígena êstes três aspectos interdepend·em . Pelo ciclo de 
trabalho é indicado ao individuo qual o seu lugar dentro do ambiente 
material ·da .família ·e-do-grupo e, como já referimos, quais as obriga
ções : o que pode ~e o que não pode, ou o que deve e o que não deve 
fazer. Homem e mulher, cumprindo cada um com suas obrigações, 
se completam também materialmente, e a vida em família há de fun
cionar satisfatóriamente. O mesmo vale dizer a respeito da convi
vência das várias famílias nucleares dentro ào ambiente da família 
extensa e, em sentido mais amplo, dentro do grupo total. 

Importante para a compreensão do conjunto parece-nos uma con
clusão que achamos. lícita- tirar das diversas atividades dos grupos de 
sexo em 8:~bient~ ,cultural primitivo. A mulher aparece ali con10 
elemento que, com prefer~ncia, colhe e junta, mantendo tudo quanto 
é útil para si e- á família, aproveitando-o, todavia, em estado bruto, 
sem grande elaboração posterior. Isto pode ser observado na procura 
dos elementos que sustentam o nível doméstico, p. ex. na busca de 
pedras para ralos, quebra-côcos e o forno ki; na coleta de frutas, apro
veitáveis cruas, em- estado natural, etc. . . Exceção parece fazer o 
o algodão, que recebe posterior aproveitamento~ Isto, porém, não 
muda o fato básico -que é a mulher quem colhe o algodão em estado 
bruto. Em tôda parte nota-se : a mulher adquire e aproveita os ele
mentos de seu ambiente de vida, colhendo-os. 

Com -0 -homem se ·dâ algo-dif·erente. ~ verdade·: tle colhe, da 
da mesma maneira, os. materiais necessários para os· utensílios que lhe 
cabe fazer. Entretanto, no estado bruto, como os encontra, não lhe 
servem. Primeiramente tem que gastar tempo e trabalho parÇl fazer 
dêste material algo que lhe possa ser útil: a palha -0u a madeira ainda 
não são um cesto ou uma borduna ! E:m outras palavras : ~le aproveita 
as matérias primas encontradas para uma subseqüente elaboração, 
criando objetos e -formas da matéria bruta . Entretanto,· pam a aquisi
ção e preparação do material precisa de instrumentos, a sabe~, de instru
mentos cortantes que encontrou, originàriamente, em dentes, pontas de 
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ossos, lascas de quartzo e outras pedras, mais tarde em machados e outros 
instrumentos líticos e, modernamente, nas ferramentas. Trata-se, pois, 
no trabalho do homem, essencialmente, da aquisiçao e do aproveita· 
mento de matérias primas e sua elaboração mediante instrumentos cor
tantes. Desta forma, pelo uso dos instrumentos, o homem passou dos 
limites de simples coletor de materiais, tornando-se artífice, emliora em 
padrões ergo lógicos determinados pela simplicidade técnica. 

. . 
2. fti. CULTURA XIKRtN 

A grande prfmitiviciáde que se conservou na cultura material Xikrfn 
é algo que, imediatãmente, é percebido pelo observador atento. MeSm.o 
levando em consideração os cõntatos com outros tipos de cultura, dos 
quais resultou a aceitação de uma série de elementos cult~rais, hoje 
integrados em menor ou maior grau no equipamento material do grupo, 
o seu nível cultural não pode ser considerado muito alto . A tradição 
tribal, e.m parte confirmada por outras f õntes, relata uma série. de 
fatôres e influências qlie deixàin vislumbrar um fundo cultural mais 
arcâico; mesmo dênlro dos próprios grupos Kayapó. 

Anotamos já nos lugares devidos, a influência d'e grupos tupi sôbre 
os Xikrín . ~stes contatos datam, pelo menos, desde a época da sua 
imigração na regiãô do Itacaiúnas-Caiteté. Dizem êles mesmos que 
expu1sar~m os antigos habitantes d~ssas terras, rechaçando-os para o 
interior, especi~Imef!te para ~- terras áo norte e para além das cabeceiras 
dos rios Cinzentó, Tapfrapé, Prêto e outros. Citam como moradores 
de então os Akokakóre, provàvelmente idênticos aos grupos Asuriní. 
Embora êstes contatos, na maior parte_, tenham sido realizados em bases 
hostis, e seguindo os_ Xikrín '!-~ª política local de e~termi!_lação das 
minorias tupi, influências êultürais s~o pe!ceptívéis. O grupo tupi que, 
atualmente, mora mais perto dêles, em distância de poucos. dias (men
cionãrafn. viagem de dofs dias, sãindo -dô" rio -Sêcô ou. Karn-krokro), são 
os chamados Kuben Kamrektí, isto -é, "gente tôda vermelha" . Ainda 

~ -
em tempos atuais, êste ·grupo sofre as fucursões dos Xikrfn <l,!le, periodi-
camente, vão guerreá-los . Fazem isto para manter o princípio do 
auto-prestigio, tão airâlgaáo no caráter- KayapÓ e, pór outro lado, para 
levar, como p_rês~ de _ guerra, uma séne de objetos que êles precisam, 
inclusive material humà:ho . Assim sãu obtidas as tão procuradas contas . . 
pretas, ã-ô, utilizadas para vários adornos, principalmente para os dife-. . - -
rentes tipos de colares, bandoleiras; oraçadeiras e pingentes . Parece, 
âllás, . que âs pianfas produtorâs . destas sementes, aproveitadas cõmo 
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"contas", não crescem nas áreas imediatas do Itacaiúnas-Caiteté . Em 
vista disso, é dada a possibilidade de que parte dos próprios tipos de 
adôrno, feitos à base de· contas ã-ô, sejam originàriamente, adornos tupi . 
Origem idêntica é assinalada para o pilão, para as flautas de osso e 
para o adôrno -,de sexo masculino que até hoje não censeguiu difusão 
mais ampla entre os Xikrín. Advém ainda o elemento: humano que se 
destaca do tipo Kayapó pelas compleições, pelas feições do rosto e da 
cabeça, pela côr da pele, geralmente mais clara, etc. Tais indivíduos 
foram, quase sempre, roubados em sua infância e criados no grupo. 

Seguindo a tradição Xikrín, em tempos antigos, muito antes do seu 
desmembramento do estoque Kayapó principal, arco e flecha eram·lhes 
desconhecidos e a sua arma principal era a borduna. Confirmação 
desta tradição acha-se na denominação, dada por outros grupos como 
Xipáia, J urúna, etc . Igualmente afirmam os Xikrín que seus ancestrais 
nuiiéã-souberam fabricar líticos, os quais sempre receoeram de grupos 
alheios (cf. Banner, 1961:10) . Mais tarde, depois da ,geparação dos 
atuais Gorotire,, os Xikrín do Caiteté citam os Akokakóre· como fornece
dores de machad,os de pedra e tembetás de quartzo. Segundo esta 
tradição, os KayaP.ó originais ficam, pois, destituídos de uma serie de 
elementos culturais que nos devem parecer essenéiais mesmo para um 
nível de vida primitivo como é o dêles . 

Outrossim, mesmo na atualidade, os Xikrin cQnstituem, em com
paração com os Gorotíre do Xingu, um tipo de Kayapó mais arcáico. 
Entre os do Xingu existem vários elementos culturais que os Xikrín 
.desconhecem, elementos, portanto, que entre aquêles foram aceitos e, 
talvez, desenvolvidos- sómente depois da separação dos Djóre-Xikrín. 
Assim, p . ex . êles desconhecem a tatuagem, comprovada entre os Goro
tíre, por Banner (1961:22). Usam pintura corporal diferente (Fuerst, 
1964:118)". Desconhecem, igualmente, os grandes cocares krôkrôktt, 
usados pelas mulheres Gorotire (cf. Banner, 1961:7). Os Xikrín, ao 
contrário, denominam de krôkrôktí os grandes resplendores ou cocares 
circulares, usados por pessoas de ambos os sexos (pelas. mulheres, porém, 
sem roletes). Também em ambiente tribal notam-se falhas de conhe
cimentos . Descobrimos em nossas conversas com êles, que os novos 
grupos Kayapó que se originaram pelo grande :fraccionamento no ano 
de 1936 ( cf. Diniz, 1962:17 e 33) , eram-lhes desconhecidos-. Deram-nos 
tradução de nomes como Kôkraimoro e outros que lhes mencionámos e 
que lhes eram inteligíveis, mas ignoravam que se tratasse de nomes de 
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novos grupos Kayapó (40). Para êles existia ainda e sõmente "o grupo 
grande = Gor-0-tí" (41). 

Lingüisticamente surgem também diferenças que, embora não 
muito grandes, distinguem um grupo do outro, confirmando assim uma 
separaçãu mais recuada. Apesar de não possuirmos grandes conheci
mentos da língua Kayapó ( 42), indicaremos alguns têrmos : 

Xikrín: _ _ Goratire: 
kro króm (Banner, 1961:14) compadre 

kró (Dreyfus, 1963:84) 
rop ' rom Banner, 1961:39) cêra, cerol 
me-kutóp me-kutom (Banner, 1961:7) adôrno festivo, cerimonial 
noronüre ' f'oronure (Banner, 1961:20) 

. , 
Jovem, rapaz 

nononü1'e 

t' .. 

botprõ bóri-prõ (Banner, 1961:6) "" càsca e carvao da casca de 
"pau-marfim verdadeiro " · 

' tinta preta . 

Sem dúvida haverá mais outros exemplos de diferenciação. Mas 
já que não somos Jingµfsta ... 

Como se pode notar do relato feito sôbre o nível adaptativo dos 
Xikrín, grande número de elementos culturais consiste no simples uso 
ou na adaptação de objetos da natureza com nenhuma ou só ligeira 
interferência humana. Tais casos podemos observar na aquisição e no 
uso da P,lairia de caramujo, dos · ralos, cachimbos, escarificadores, vasos 
de sapucaia, recipientes de taquaraçu, cavadores de "dente de cutia" e 
outros utensílios mais. Abstraindo dos elementos anteriormente men
cionados como adquiridos por contatos com grupos tupi ou outros que, 
então, constituem elementos relativamente recentes entre êles, chegamos 
a um nível cultural dos mais primitivos. Para arredondar o quadro, 
faltava sómente indicar quais os tipos de trançados e de plumária origi
nais e quais os adquiridos por intercâmbio com grupos culturalmente 

(40) - André, índio Oorotíre; morando no Tocantins, aproveitou a ocasiao para ir co
nosco à aldeia Xikrín . Durante várias noites teve que fazer discursos em pú
blico~ dando esclarecimentos sôbre a situação das frações Kayapó no Xingu. 

( 41) - Relembramos que Goro-tí, segundo informação de Pe. Jaime Candela, significa 
"grupo gran~e, bando grande" . 

( 42) - Frei Tomás Balduino e outros miS$ionários dominicanos, conhecedores dos dois 
grupos, Xikrín e Gorotíre, opinam 'igualmente que há diferenças dialetais entre os 
Kayap6 do Xingu e do Caiteté (.informação pessoal). 
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uni pouco mais desenvolvidos : - questão para cuja s.olução, por enquan
to, ,não possuimos elementos ou fontes ( 43) . 

Como resumo dessas considerações parece-nos viável a formuJação : 
a) que bôa parte dos elementos da cultura material Xikrín baseia

-se em influências culturais de outros grupos, notadamente tupi;: 
b) que. abstraindo dêsses elementos aceitos e, mais ou menos, 

integrados, a cultura material Xikrín apresenta-se como uma das mais 
primitivas da área amazônica; 

e) que, dentro do ambiente· Kayap.ó em geral e em comparação 
com outros _grqpos Kayapó_ do Xingu, especialmente os Gorotire, a cul
tura material Xikrín mostra ainda um nível mais arcáico que daqueles (44). 

3. PRINClPIOS DE ADAPTAÇÃO E ACULTURAÇÃO XIKRtN 

Constatamos e·m .outro lugar (Frikel, 1963:151 seg) que os Xikrín 
começam a entr.egar.-se. .à . civilização. E falamos também sôbre as suas 
aspirações e desiltisões, sôbre as vantagens e desvantagens das suas 
medidas de encetar e manter contatos com a mesma. 

Pela aproximação ao civilizado, o grupo esperava, primeiramente, 
facilidade na obtenção de ferramentas e outros objetos que lhes pareciam 
necessários ou de proveito -para a sua vida. De fato encontra-se já uma 
série de utensílios modernos ná aldeia· e· nas casas, os quais lhes facilitam 
os trabalhos e a~ obtenção dos produtos de coleta na mata, sem provocar 
mudanças de vida, até agora. Tais objetos são : terçados ou facões, 
facas, enxadas, machados, lamparinas e latas. Em menor quantidade 
aparecem : canecos, tesouras e espelhos. Raros são ainda : rifles ou 
espingarciãs, lãflternas, maletas, roupas, mosquiteiros e rêdes, das quais 
encontramos. somente dua·s, pertencentes a rapazes que, pouco tempo 
antes, estiveram na cidade de Marabã . 

( 43) - Embora haja- poucos d.ados disponíveis para comparações entre os Xik:rín e 
$fupos Kayapó ma~s a{astados, mal conh~cidos 9u ainda não ~studados, parece
-nos possível ser a fôlha de ·babaçu o elemento original nos trançados e adômos 
Kayap6. De fato, o côfo kanaipúk; a bôlsa rará, os braceletes, braçadeiras e 
aros/ testeiras, comuns dos K_ayapó e feitos à base de fôlhas e pínulas de babaçu, 
ainda refletem grande simplicidade e maior grau de primitivismo . Todavia, fal
tam dados mais amplos para que se poss.a fazer qualquer asserção definida . 

( 44) __. Fuerst ( 1964 : 118) chegou a resultados semelhantes dizendo : " .. . la culture 
présentait t9utefois des diffêrences importantes, celle des Xikrin étant étonnament 
plus originale e répondant en quelque sorte aux descriptions des plus anciennes 
peuplades indiennes du Brésil" . 
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A aquisição de machados, enxadas e terçados, realmente, ajuda-os 
na confecção da roça que, em menos tempo pode ser feita maior 
(cf . Galvão, 1963:125:), o que, por outro lado, resulta numa mais fácil 
aceitação experimental de plantas cultivadas entre os civilizados : cana
-de-açúcar, arroz, mandioca e feijão (favas), como já foi referido ante
riormente . A tendência da ampliação da agricultura, em part-ê, baseia-se 
também na incipiente. restrição territorial de correri~s de matas, já 
mencionada. 

Na estrutura social ainda não se notam influências diretas por parte 
da civilização . Toda-ria, <>s contatos começam a mudar certos conceitos 
de valores tradicionais. O Xikrín quer adaptar-se nesta primeira fase, 
pelo menos exteriormente, ao civilizado. Não resta dúvida que, de 
certa maneira, sofre de complexos de inferioridade em virtude da desi
gualdade sentida no equipamento material das duas culturas ou seja, 
devido a deficiência reconhecida da sua própria cultura em relação a 
dos civilizados. Também a discriminação racial exerce certa influência 
sôbre êle por ser tratadQ, abertamente, de "bicho", enquanto o civili
zado, mes.mo o mai§ vagabundo, sempre é o "cristão" . Para_ vencer êste 
obstáculo ou esta Oãrreira, o índio quer adaptar-se ao ambiente- dos 
castanheiros, pois é, infelizmente, só êste que êle conhece. A mudança 
do seu ·exterior é, portanto, uma das primeiras coisas por êle aspiradas . 
Eis a razão por que os Xikrin já não querem mais usar o seu corte de 
cabelo típico, em forma de meia-lua, raspado (cf. Dreyfus,_ 1963~42) . 

Os homens jã não usam mais com a freqüência de então a pintura preta . 
Querem também abolir a palhinha e aspiram possuir calções (cf. Dreyfus, 
1963:43). A perfuração dos lóbulos das orelhas e do lábio continua 
a ser praticada, mas não querem mais aquêles orifícios enormes e sim 
pequeninos, poueo visíveis ( cf. Dreyfus, 1963: 42) . Estas atitudes, pro
vàvelmente, levarão mais tarde a alguma mudança interna. Mas o que 
por enquanto conseguimos constatar, foi somente · isto. 

Em conclusão : a adaptação Xikrín ao ambiente civilizado ou, 
respectivamente, o tipo de aculturação que se está começando- a proces
sar entre êles, por enquanto se; restringe unicamente a fatôres externos, 
condizendo a facilidades de trabalho e a aparências pessoai$ . A estru
tura interna (até 1963) não foi afetada. 

- 1.16 -

• 



• 
SUMMARY 

The Author p:resen.ts in this paper part of the results of his field 
rese,arch >éUIIOng the Xikrín Indian~, a Kayapó group of tb.e Caiteté River, 
during the year 1963. 

Certain cultural aspects are emphasized suc:h às descriptions of 
houses, villages, material equipment, teehniques of subsi.Stence,_ a,nd 
economic cycJes. A tentafive interpretation is ·made of the. backgtound 
of the Xikrin curtnre., its relàtion to the pattiéular environment, and 
ehanges · due to recent acculturation . 

• 

' 
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Est. 1 Aldeia e cozinha. a) Vista parcial da aldeia Xikrín. b) O forno ki, aber
to, para assar jabutis. 



--
Est. 2 - Cestaria Xikrín. a) Bôlsa káingre. b) Paneiro ko, usado s6 por mulheres. 



o t J o 

Est. 3 - Cestaria Xikrín. a) C.estinha pêyaya- ê, com borda trançada. b) Cestinha 
pêyaya- ê, com pintura e borda de pínulas dobradas. 

, 
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Est. 4 - Cestaria Xikrín. a) O tipiti de torção, kri-ô. 
e) Abano pentagonal . 

b) A tipoia trançada, ã-f. 



Est 5 - Afazeres e cíclos de trabalhos . a) M ulhe.r Xik.rín, socando milho no pilão . 
b) Homem Xik.rín, fabricando borduna . 

• 
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j 

1 
• 1 

Est. 6 - Utensílios primitivos, usados pelo homem. a) Escarificador, de dentes de 
peixe. b) Formão-cavador, de dente de cutia. e) Plaina fina, de casa de 
caramujo. 



Est. 7 - Pintura. a) Emprêgo da tala na pintura corporal. b) Emprêgo do "risca
dor de linhas" (na mão da muiher, à direita). 



.... 

Est. 8 - Brinquedos. a) Estojo peniano, müdjê. b) Boneco de envira : bri, o 
sapo cururu. e) Boneco de envira : kokói, o macaco-prego. d) "Rabo de 
jabuti", kapron-teü. 
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Est. 9 - Indumentária. a) Braçadeiras de continhas pretas. b) Braceletes ce
rimoniais. 
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Est. 1 O - Indumentária. a) Cinto de homem, feito de algodão . b) Cinto de mulher, 
com pendentes de contas. 

., 
1 
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Est. 11 - Indumentária. a) Ngob, o colar de plaquinhas de itã e contas pretas. 
b) Kruapú, testeira cerimonial. 



Bst 12 - Indumentária. a) Maneira de trazer o rolete para fixação de cocares. 
b) Homem Xikrín, com cocar de penas de arara. 



Est. 13 - Indumentária. a) Mulheres com testeiras e pulseiras de palha de babaçu. 
b) Máscaras bô. 



• 

a 

Est. 14 - Indumentária . Máscara de : a) me-kar6n, alma ou visagem; b) pât, ta
manduá- açu; e) kok6i, macaco-prego . 



Est. 15 - Economia tribal. Maneira de carregar caça e coleta: a) Caçador de tatu. 
b) Coletor de jabutis. 
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