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A morte, o morrer e o morto entre os Timbira*. 

 

 

Odair Giraldin (UFT)1 

RESUMO: 

 

Entre os povos da família lingüística Jê Setentrional (que inclui os Kayapó, Suyá e os 
Timbira Orientais [Ràmkôkamekra-Canela, Apỹnjekrá-Canela, Pyrh´copcatiji {Gavião}, 
Krikati, Kreyẽ, Krepỹmcatiji e Krahô] e Timbira Ocidental [Apinajé]) a os mortos foram 
interpretados por Manuela Carneiro da Cunha como um dos paradigmas de alteridade (Os 
mortos são os Outros). Mas a morte é um processo que não se dá pela cessação dos sinais 
vitais do corpo. A morte ocorre quando o espírito (karõ) abandona definitivamente o corpo. 
Isso implica que o morrer é interpretado e vivido socialmente de formas diferentes. O ato 
de morrer implica em procedimentos sociais adequados, como a realização do choro ritual. 
Sua execução (que ocorre em momentos adequados e indica a aceitação social da morte da 
pessoa) é um indicativo de que socialmente se consuma a alterização do morto. E as 
relações sociais dos vivos com o morto permanecem até a realização dos rituais pós-
funerários, quando os laços sociais se rompem definitivamente permanecendo do morto 
somente a sua parte perene: a memória. Esta comunicação propõe apresentar essa relação 
entre morte, morrer e o morto para os povos Timbira (Orientais e Ocidental) e discutir suas 
implicações sociais. 
 

Palavras-chaves: Timbira, morte, cosmologia 

 

Durante a realização de minhas pesquisas de doutorado, nos anos noventa do século 

XX entre os Apinaje, ouvi a seguinte narrativa2 sobre a criação da morte, a qual pode ser 

estendida para os demais povos Timbira3. 

Um dia, Mỳwrỳre4 morreu. Mỳỳti5 cantou a noite toda para ele. De manhã, Mỳỳti 
foi enterrar Mỳwrỳre. Fez uma cova rasa e foi embora. Quando foi pelo meio-dia, Mỳwrỳre 
                                                           
* “Trabalho apresentado na 28ª. Reunião Brasileira de Antropologia, realizada entre os dias 02 e 05 de julho 
de 2012, em São Paulo, SP, Brasil. 
1 Bolsista produtividade 2F do CNPq, o qual financia as pesquisas em curso. 
2 Trata-se de um trecho extraído de outra narrativa maior que trata da transformação do universo e criação dos 
seres do mundo (Giraldin, 2000). 
3 Faz-se uma divisão baseada mais em critérios lingüísticos entre os Timbira Orientais [Ràmkôkamekra-
Canela, Apỹnjekrá-Canela, Pyrh´copcatiji {Gavião}, Krikati, Kreyẽ, Krepỹmcatiji e Krahô] e Timbira 
Ocidental [Apinajé]). 
4 Lua 
5 Sol 



 

2 
 

viveu novamente. Voltou para onde estava Mỳỳti, que estava com a cabeça baixa, 
pensativo.  

Mỳwrỳre chegou e perguntou: “ixkràmgêx6, no que você está pensando”?  
Ele respondeu: “Eu estou pensando para você. Você morreu e eu fiquei sem 

companheiro. Com quem que eu andaria conversando? Com quem que eu falo? Eu sozinho 
não falo.”  

Mỳwrỳre respondeu: “Eu também fiquei pensando assim: eu morri mas fiquei com 
saudade de você, vivi novamente e voltei”.  

Mỳỳti disse: “Está certo. Você chegou e agora tenho companheiro novamente para 
conversar”.  

Voltaram novamente a andar pelo mundo.  
Um dia Mỳỳti morreu. Mỳwrỳre cantou a noite toda para ele. Pela manhã foi 

sepultá-lo. Sepultou-o numa cova mais funda que aquela feita por Mỳwrỳre. Mas Mỳwrỳre 
não voltou para casa, ficando ao lado da sepultura. Quando Mỳỳti quis sair da sepultura, 
Mỳwrỳre correu e empurrou-o para dentro. Ficou observando. Quando a terra começou a 
estufar em outro lugar, Mỳwrỳre, o impediu que saísse. 

Então, Mỳỳti pensou: “Eu vou logo dar um jeito, porque senão ele fará com que eu 
morra e não volte mais”. Mỳỳti viajou uma légua por debaixo da terra e conseguiu sair.  

Voltou para onde estava Mỳwrỳre, cabisbaixo, e disse: “Ei pahkràmre!7 Em que é 
que você está pensando?”  

Mỳwrỳre respondeu: “Eu estou pensando para você. Você morreu e eu fiquei sem 
companheiro.”  

Mỳỳti respondeu: “Mas você não fez coisa boa para mim. Você fez maldade. Como 
é que você fez uma coisa dessas. No dia quando nós descobrirmos nossos filhos, quando 
eles morrerem, eles vão enterrar. Seus parentes ficam com saudade, ficam chorando. Ele 
vai viver novamente e volta. Quando os vivos virem, eles se acalmam e ficam alegres. Mas 
da maneira como você fez, não fica bom.”  

Mỳwrỳre respondeu: “Assim é que está bom, ixkràmgêx! Quando um morrer, ele 
será sepultado e não volta não. Seu corpo fica no chão e sua alma vai para o lado do sol 
poente. Vai morar lá. Assim, vai deixando lugar para os mais novos. Quando ele morre, já 
tem outro em seu lugar. Mas se morresse e revivesse, não morreria mais e aumentaria de tal 
maneira que faltaria comida para todos. Quando eles estivessem com fome, poderia ocorrer 
matarem-se e comerem-se uns aos outros. Feito desta maneira, vai se afastando, sendo que 
a comida se torna suficiente para todo mundo.”  

Mỳỳti consentiu: “Você está certo. Eu não estava pensando nisso.”  
Mỳwrỳre disse: “Pois é! O caso é para ser assim.”  

 

 
 
                                                           
6 Amigo Formal Senior (Ver Giraldin, 2000) 
7 Amigo Formal Junior (Idem) 
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A morte e o morrer na forma Timbira 

 

Para os Timbira, assim como para a maioria dos povos indígenas das terras baixas 

da America do Sul, a morte não é interpretada apenas e somente como um fato bio-fisico-

quimico, como na concepção cientifica ocidental, que implica na aceitação da morte como 

a cessação dos sinais vitais do corpo físico de uma determinada pessoa. Para eles, aquilo 

que podemos denominar de morte ocorre quando o(s) espírito(s) ([mẽ]karõ) abandona 

definitivamente o corpo e passa a morar entre (e a se comportar como8) os seus pares, no 

mundo dos mortos. Esse comportamento é relatado como o ato discursivo de comunicar-se 

com os mẽkarõ, aceitando manter uma interlocução, sobretudo respondendo às apelações 

deles ou o ato (também comunicativo) de aceitar comida ou bebida dos mẽkarõ. Com isso, 

aceita-se o agenciamento do Outro e ocorre a transformação do sujeito de fala pela 

interlocução estabelecida. 

Isso implica que a morte é compreendida como a mudança de perspectiva possível 

pela personificação a partir de um corpo outro. A morte não é, então, um fim, mas a 

passagem do sujeito para outra condição de sujeito. Os Timbira falam da morte como sendo 

uma viagem, pois que ela implica nessa passagem de uma condição humana para outra, 

sendo ambas semelhantes, ainda que invertidas.9  

E essa passagem significa que o ato de morrer implica em procedimentos sociais 

adequados, como a realização do choro ritual. A execução do choro é um indicativo de que 

socialmente se consolida a alterização do morto. No trecho da narrativa acima entre Sol e 

Lua e a criação da morte, o choro é substituído pelo canto, executados tanto por Sol quanto 

por Lua, e cumpre a mesma função de demonstrar a aceitação da condição de morte 

ocorrida com a pessoa e sua alterização. 

Quando ocorre o ato em que o karõ abandona o corpo da pessoa e ela jaz 

desfalecida caso seja uma pessoa da qual não se está esperando que a morte ocorra 

(sobretudo se ocorrer com uma pessoa jovem), as pessoas são orientadas a não chorarem, 

pois o ato desse choro será interpretado pelo “morto” como um sinal de que as pessoas já o 

estão considerando em tal situação. Assim, o ato de choro é um indicador de aceitação da 

                                                           
8 Como também ocorre na interpretação Kaxinawa da morte (MacCallum, 1996) 
9 Diz-se que para os mẽkarõ o nosso dia é noite para eles; nossa lua é o sol deles; nossa noite é o dia para eles.  
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passagem ocorrida com a pessoa, sendo um ato que impediria o retorno do karõ para o 

corpo e a continuação da vida. 

Ouvi narrativa de dois casos que exemplificam essa compreensão da morte. Uma 

mulher Krahô contou que quando seu esposo faleceu, as mulheres estavam chorando e ela e 

sua filha viram o karõ dele sentado perto da entrada da casa. Ela tentou avisar as mulheres 

para que não chorassem para que ele voltasse a viver, mas não conseguiu. Enquanto isso, os 

parentes consangüíneos já falecidos dele e que o acompanhavam, lhe diziam: veja, não 

fique com tristeza não. Já estão até chorando você. Já não te querem mais aqui. E assim, a 

morte se consolidou.  

Outra narrativa ouvi de uma mulher Pyrh´copcatiji (Gavião), que me contou que 

numa manhã aconteceu a morte de um rapaz e todos foram orientados a não chorarem. Por 

volta de quatorze horas, a mãe do rapaz teve um desmaio e, alguns minutos depois, 

recobrou-se e começou a chorar, no que foi seguida por todas as presentes. Posteriormente 

ela disse que ao desmaiar seu karõ viajou e encontrou o karõ de seu filho, que já estava em 

relacionamento com as “pessoas” do mundo dos mortos. Ele lhe disse que já estava 

namorando lá uma mulher bonita e que não iria mais voltar. Assim, sua mãe chorou, 

consolidando a situação de morte. 

Mas ocorre a morte “desejada”. Explico. Na fala de dois Apinaje, ouvidas em maio 

de 2012 em referencia a situação de uma mulher idosa que resiste e não morre: não tem 

jeito, a gente tem que morrer mesmo; ninguém vira pedra e fica ai o tempo todo, ninguém 

vira água para ficar andando o tempo todo.10 Com essa visão, eles elaboram que a 

condição de vivo é passageira e que a morte deve ser vista como natural. Portanto, a não-

morte, como no caso de pessoas idosas que resistem e sobrevivem durante muitos anos, 

ainda que debilitadas, acamadas, dependentes de cuidados, é interpretada como um ato não-

natural, ou seja, aquela pessoa deveria morrer, dadas as condições estabelecidas. Por que 

não morrem? A interpretação é que ela deve ter cometido atos anti sociais durante a vida e 

ficou na condição liminar transformacional de poder virar bicho. Explicando ainda mais. 

Quando uma pessoa pratica atos antisociais, como casar-se com parentes próximos, ter 

relação não evitativa com amigo formal, ela ganha a condição transformacional anti-social 

                                                           
10 Fala de Francisco Kagró e Maricota Ireti referindo-se ao caso de Julia Corredor Ndivire 
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de transformar-se em bicho. Por isso, uma pessoa muito idosa que “custa” a morrer, leva as 

pessoas a acharem que ela demora a morrer porque “vira bicho”.11 

O Morto 

É possível que a maioria dos etnólogos que estudam os povos Jê Setentrionais12, 

concordem que os mortos são representações de alteridade. Manuela Carneiro da Cunha 

(1978) tratou magistralmente desta questão, mostrando como a morte, entre os Krahô, 

possibilita a discussão sobre a cosmologia, escatologia, etnofilosofia e também sobre a 

noção de pessoa. Ao falar sobre os mortos e como os Timbira interpretam a morte, pretendo 

mostrar como o ato implicado na noção de morrer, enquanto uma manifestação de situação 

de alteridade, pode ser considerada como um fato social total, pois movimenta todo um 

conjunto de formas de socialidade que permeia uma grande parte da população das aldeias 

Timbira.13 Além disso, o episódio da morte também é o momento que coloca em ação 

diversos rituais que explicitam aquela noção de alteridade. 

Assim que ocorre a consolidação do ato de morrer, ou seja, no momento em que se 

desencadeiam as execuções dos choros rituais, toda uma rede de relações e 

comportamentos sociais se evidenciam. Primeiramente que a comunidade de substância 

(parentes consangüíneos, se pessoa jovem e sem filhos, ou também parentes aliados, se 

pessoa já com relação conjugal consolidada) da pessoa morta entra em situação de luto que 

implica em restringir suas atividades sociais ao mínimo possível, além de não mais executar 

os atos socialmente indicadores de vida plena, como a pintura corporal, o corte de cabelo 

no estilo Timbira e a não participação nas atividades alegres no pátio (como canto e dança). 

O morto (enquanto espírito, karõ) permanece ainda vagando entre os dois universos 

(dos vivos e dos mortos) pois está numa situação ainda nova para ele. Assim, ele pode 

desejar ter relações sexuais com sua esposa viúva, e aparecer para ela no sonho, por 

                                                           
11 Entre os Bororo as pessoas em condições análogas a essas dos Timbira, tem sua morte anunciada e 
agendada, quando existem “avisos” sobre quando a pessoa vai morrer. A partir de então ela não recebe mais 
alimento. O desenlace da morte pode ser natural ou artificial com o moribundo sendo sufocado no dia 
agendado para sua morte (Viertler, 1991:78-79)  
12 Os Jê Setentrionais são compostos pelos Mebengôkre (Kayapó), os Suyá, os Panará, os Parakateje (Gaviões 
do Para), e pelos Timbira Orientais e Ocidentais. 
13 Como ocorre entre os Bororo, como mostraram Viertler (1991) e Novaes (2006). A importância da 
realização do complexo ritual funeral: de todos os eventos que marcam o ciclo da vida entre os Bororo, a 
morte é, certamente, a mais celebrada. Não há vida sem morte nessa sociedade (Novaes, 2006: 284). 
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exemplo, ou desejar comer comida na casa onde vivia (por isso mexe nas panelas a noite e 

faz barulho). Por isso, via de regra, a casa onde a pessoa viveu, é desmanchada14 ou 

abandonada temporariamente, para que o karõ perca aos poucos as referências conhecidas 

e, paulatinamente, abandone o contato com as pessoas vivas15. 

Porém quando a morte ocorre com uma pessoa mais envelhecida, segundo a versão 

Apinaje, essa passagem do nível dos vivos para o dos mortos se dá de uma forma mais 

tranqüila. Isso ocorre porque os velhos começam a ter a visita mais constante dos mekarõ 

dos seus parentes consangüíneos a partir do momento que começam a ficar fracos, 

adoentados. Eles começam a ver os mẽkarõ dos seus parentes e começam a se acostumar 

com suas presenças e, aos poucos, assimila a perspectiva destes e quando ocorre a viagem 

final, já não sentem falta do mundo dos vivos e não voltam para visitar nos dias após a 

morte. Voltam somente quando ocorre alguma outra morte ou, então, nas festas de 

finalização de luto, como veremos adiante. 

As pessoas vivas que tiveram contato com o morto devem ser despoluídas com a 

utilização de banhos, apenas com água (como entre os Ràmkôkamekra-Canela) ou 

misturados com ervas (casca de madeira, como entre os Apinaje), conforme descrevo 

adiante, ou ainda se submeter a resguardos de alimentos e outros procedimentos.16.  

Acompanhei a morte de um homem líder Apinaje muito prestigiado. Durante os dias 

seguintes ao sepultamento, as mulheres velhas da aldeia ficavam juntas na casa da viúva. 

Elas choravam constantemente, enquanto que a casa era visitada pelo karõ do falecido. 

Acostumado ainda com sua vida neste nível, ele continuava voltando para o mesmo lugar a 

que estava acostumado a freqüentar enquanto vivo. Uma das razões é que neste período as 

marcas deixadas pelo falecido não foram ainda apagadas. A casa não é varrida durante os 

próximos sete dias. 

                                                           
14 Entre os Kaxinawa a separação entre vivos e mortos se dá pela destruição dos pertences do morto e também 
pela destruição do corpo através do cozimento e do endocanibalismo (McCallum, 1996) 
15 O que coloca o mẽkaro numa condição de alteridade e de perigo, pois o contato com os espíritos é sempre 
evitado, uma vez que estar com eles significa passar para a outra perspectiva e abandonar a vida. 
16 Professores Timbira alunos do curso de licenciatura intercultural foram expostos a corpos conservados no 
laboratório de anatomia da Universidade Federal de Goiás. O cheiro forte do local e dos corpos imputrescidos 
levaram a que abandonassem o local e buscassem remédios no bosque do campus para começar a se 
purgarem. Da mesma forma, telefonaram para as suas aldeias para que seus grupos de consangüíneos também 
entrassem em processo de resguardo. O cheiro de corpo não sepultado é considerado altamente poluente para 
os vivos Timbira (Pechincha, 2011) e também para os Piaroa (Overing, 2006)  
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No sétimo dia após o sepultamento, ocorre a 

visitação ao túmulo. Neste dia, antes da visita ao 

cemitério e ao túmulo, ocorre uma cerimônia de banho 

das pessoas que estão de luto. 

O banho consiste em lavar o corpo todo da 

pessoa com água misturada com casca de sucupira 

(kàxkàtàhti), ou catingoso (kỳỳre), árvores de madeira 

dura e de cheiro forte. Retira-se uma boa quantidade de casca da árvore, mistura-se com um 

pouco de água e esfrega esta mistura no corpo do enlutado (foto 1). Os amigos formais são 

recompensados por esta tarefa. Algumas das pessoas que estão em luto, principalmente os 

parentes consangüíneos próximos ao falecido, podem ser banhadas no cemitério junto ao 

túmulo (foto 2). 

A significação dada pelos Apinaje para este banho 

é que ao utilizar as cascas de madeira dura e de cheiro 

forte, atinge-se uma dupla terapêutica. Por um lado o 

cheiro forte17 que exala da madeira ajuda a afastar os 

mẽkarõ de perto dos vivos e, por outro, servem para 

tonificar o corpo e torná-lo tão duro quanto a madeira, 

mantendo-o, assim, no mundo dos vivos. 

Enquanto isso, o karõ (interpretado como sendo 

composto também por duas partes, sendo uma mais forte e outra mais fraca) passa a habitar 

no nível espiritual (que é o duplo deste nivel) e lá “vive” até que sua parte mais forte falece. 

Sua parte mais fraca (ou seja, o karõ do karõ) pode então transmigrar para este nível 

materializando-se em um animal enfraquecido e magro, num toco de pau ou num 

cupinzeiro. A ação do tempo e das intempéries destruirão estes elementos, sendo também o 

fim do karõ. Por isso, não se interpreta a possibilidade de reencarnação, mas sempre o 

nascimento de um karõ particular para cada pessoa específica (Giraldin, 2000, 2001, 2002) 

 

 

 

                                                           
17 Da mesma forma, os espíritos Bororo também não gostam de cheiro forte (Viertler, 1991:36) 

Foto 2 (Apinaje)  Banhos rituais no 
cemitério 

Foto 1 (Apinaje) Banho ritual na casa 
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Foto 3 – (Ràmkôkamekra- Canela) Visita de 
parentes do falecido . 

Foto 4 – Amigos formais 
Ràmkôkamekra- Canela 
recebem pagamento 

A morte e o morto acionando a vida 

 

O ato de morrer, o episódio da morte e a 

interpretação do morto e da noção de pessoa, 

implicam tanto no desencadeamento de diversas ações 

que criam as condições para a separação dos mundos 

de vivos e mortos (como vimos acima), quanto 

naquelas que estabelecem ou reforçam laços já 

existentes18. 

Entre os Apinaje através dos banhos rituais são 

estabelecidas novas relações de amizade formal. Isto porque os banhos somente podem ser 

executados por uma pessoa que esteja nessa condição e, portanto, novos laços são criados 

ao se explicitar novas relações desse tipo. A amizade formal é uma relação entre pessoas 

que implica em evitação e respeito entre elas. Entre as evitações, podemos listar o fato de 

dois amigos formais não se olharem, não se falarem e, quando de sexo oposto, não terem 

relações sexuais. Entre os laços de solidariedade, podemos indicar a substituição do outro 

nos atos de perigo, a defesa do amigo contra qualquer ofensa, a intervenção para pedir ao 

amigo que pare com atitudes pouco adequadas (como no caso de brigas). Assim, nos 

episódios liminares, com a morte, a presença dos amigos formais é fundamental para a 

relação com essa situação altamente perigosa para os vivos, que é o ato de lidar com os 

corpos das pessoas mortos. 

Entre os Ràmkôkamekra-Canela nos dias que se seguem 

ao falecimento de alguém, amigos formais (ihkritxwy) dos 

enlutados assumem a vida na casa, cuidando de tudo, inclusive 

das pessoas enlutadas, que permanecem prostradas por vários 

dias seguidos. Nestes dias, parentes consangüíneos e afins do 

falecido, visitam a família nuclear dele(a). Cada grupo que faz a 

visita deve levar algum agrado para ser entregue aos amigos 

formais como retribuição aos serviços prestados (fotos 3 [pagina 

acima] e 4 [ao lado]). Desta forma, o ato da morte, do morrer e o 

                                                           
18 Aqui os rituais de finalização de luto cumprindo o mesmo papel do ritual de funeral dos Bororo. 
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morto desencadeiam uma série de prestações e contra-prestações cerimoniais que reforçam 

os laços sociais entre os Canela. Porém entre eles não há visita ao tumulo nem tampouco 

um ritual que marque o final do luto, como existe nos demais Timbira, como veremos a 

seguir. 

O final do luto entre os Krahô, Krikati, Pyrh´copcatiji (Gavião) e Apinaje é marcado 

pela realização de atividade ritual. São realizados os amnjĩ kĩn (traduzível por festas). Entre 

os primeiros acontecem variações do Pàrcahàc. Já para os Apinaje, além dessa variação do 

Pàrcahàc, chamado por eles de Pàrkape, eles também executam outros dois rituais, o 

Mẽôkrepoxrundi e o Mẽôkrepoxmex. 

 

O Pàrcahàc 

A origem desta festa esta relacionada com visita de um personagem, Turkre, a 

morada dos pássaros (um lugar no nível celeste), onde aprendeu e adquiriu conhecimentos 

xamânicos. Neste ritual, uma tora é especialmente cortada e preparada, sendo escavada 

internamente para deixá-la menos pesada para a corrida. Essa tora pode ser de buriti ou da 

árvore barriguda. Quando terminada a sua preparação, ela é pintada com motivos das duas 

metades sazonais e pode receber enfeites como aqueles que recebem os corredores (colares 

pendentes nas costas). São os parentes consangüíneos os patrocinadores da festa, muito 

embora afins (sobretudo os genros) devem se envolver na organização do ritual.  

Nos dias anteriores ao final do Pàrcahac, os jovens podem realizar corridas diárias 

de tora ou de flechinhas ou corridas livres na rua ao redor do pátio defronte às casas. Mas 

no dia que antecede a corrida com a tora preparada, consangüíneos e afins se reúnem no 

pátio da aldeia para passar a noite realizando o canto específico do Pàrcahàc. Este é 

realizado tendo como único instrumento um chocalho feito com unhas de anta, ou unhas de 

veado ou então com pontas de cabacinhas.  

Sentados, os homens cantores são acompanhados pelas vozes das mulheres que se 

colocam atrás deles. Todos cantam em conjunto, havendo harmonia especifica entre os 

cantores com vozes com timbres e alturas diferentes, provocando um efeito sonoro mais 

envolvente nos presentes. 

O canto é interrompido, ao longo da noite, com pausas para alimentação. Pela 

manhã, dá-se logo cedo a corrida com as toras preparadas. Chegadas ao pátio, elas são 
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colocadas em pé e cantada por um cantador e, em seguida, levadas até as casas dos 

consangüíneos e afins, podendo permanecer nesta última se o(a) falecido(a) fosse pessoa já 

idosa. Em caso de jovem que ainda não contraiu casamento, a tora permanece na casa dos 

consangüíneos. 

 

O Pàrkapê  

Esta é a principal cerimônia para finalização do luto entre os Apinaje. As outras são 

o mẽôkrépoxrundi e o mẽôkrepoxmex. Ela é uma cerimônia na qual participam idealmente 

todos os Apinaje, inclusive os mẽkarõ se fazem presentes. Durante todo o período de 

duração da cerimônia do pàrkapê, os mẽkarõ também participam. Seja nas corridas de 

toras, nas noites no pátio e, sobretudo, na última noite, quando se canta a cantiga do 

pàrkapê. A memória deste cerimonial também está relacionada ao episódio de um Apinaje 

que visitou o céu. 

 
Quando ocorre a morte de uma pessoa, um de seus arranjadores de nomes solicita ao 

cantador que sabe cantar as cantigas do pàrkapê, para que as execute no velório. Em troca, 

o cantador é recompensado pelo arranjador de nomes do falecido ou por seus 

consangüíneos (filhos e filhas). Estas cantigas são aquelas que um Apinaje aprendeu com 

os urubus. Com a execução destas canções no velório, os parentes consanguineos e também 

afins próximos, comprometem-se a realizar a cerimônia do pàrkapê. 

Passado alguns meses, realiza-se a cerimônia, sendo o ideal que ela ocorra durante o 

período da seca. No caso de a pessoa morta possuir uma roça, seus produtos serão 

consumidos na cerimônia. Caso contrário, uma roça pode ser plantada com esta finalidade. 

Para este fim, contribuem os tõjaja19 e tõxjaja20 do arranjador de nomes que solicitou a 

execução da cantiga durante o velório21. Pode ocorrer, também, que se utilize apenas os 

produtos das roças já existentes, plantadas pelos tõjaja e tõxjaja.  

Uma cerimônia de pàrkapê é realizada, comumente, em memória a mais de uma 

pessoa morta. Em alguns casos, cada tora pode representar uma ou mais pessoas. Num 

pàrkapê realizado nos mês de Julho de 1999, cada tora representava três pessoas falecidas. 

                                                           
19 Grupo de irmãos 
20 Grupo de irmãs. 
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Contudo, as toras têm uma representação dupla. Por um lado, elas representam a própria 

pessoa falecida. Por outro, representa um filho (kra) da pessoa que assumiu o compromisso 

de realização da cerimônia. Esta questão se tornará mais clara quando da descrição da 

nominação que é feita na tora, no último dia da cerimônia. 

O início da cerimônia do pàrkapê é marcado com a derrubada de uma árvore22, 

chamada (exatamente) de pàrkapê, da qual se extraem duas toras medindo entre um metro e 

vinte a um metro e cinqüenta centímetros de comprimento. Logo que a árvore é derrubada, 

alguns homens de meia-idade dirigem-se ao local onde elas serão colocadas para serem 

trabalhadas (escavadas). Limpam o local, cortando todas as ramagens e retiram ainda as 

folhas secas que cobrem o chão. Em seguida, cantam.  

As toras são levadas a este local. Ali, elas serão escavadas, de ambos os lados, 

tornando-as parcialmente ocas. Cada lado fica com um oco de cerca de cinqüenta 

centímetros, de tal forma que, numa tora de um metro e quarenta somente ficará madeira 

inteiriça em cerca de quarenta a cinqüenta centímetros. Este processo de preparação das 

toras segue-se por cerca de dez a quinze dias, ou mais, dependendo do desempenho do 

cavador, bem como do desempenho da própria cerimônia.23 

O homem que é convidado para escavar a tora é recompensado diariamente com 

alimentação pelo arranjador de nomes (ou arranjadora) e também o promotor da cerimônia. 

Além da comida, pode ser que receba também alguma outra recompensa pelo trabalho 

realizado. 

Do dia da derrubada da tora grande em diante, realizam-se corridas diárias de tora. 

Para tal fim, são cortadas outras toras, seja de buriti, ou de babaçu. É comum que se realize 

corridas infantis (de toras), com as crianças correndo com pequenas toras cortadas de uma 

palmeira chamada patí. É também comum a corrida feminina de toras, cortadas igualmente 

de patí, ou de um babaçu não muito grosso.  

À tarde, um cantador incumbe-se de andar no krĩkape (caminho em frente das casas) 

e chamar os corredores para se reunirem na casa do promotor da cerimônia. Ali, os 

corredores são pintados com tinta de jenipapo e urucum, segundo os motivos próprios das 

                                                                                                                                                                                 
21 Ou então dos parentes consangüíneos que podem solicitar a cantiga e assumindo o compromisso da 
realização da cerimônia de finalização do luto. 
22 Pode-se, também, utilizar toras de buriti para este fim. 
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duas metades que se formam para estas corridas. As pinturas com motivos horizontais são 

característica da metade Katàm, enquanto que as com motivos verticais são próprias dos 

membros da metade Waxme. 

A chegada destas corridas diárias de toras é aguardada pelas irmãs classificatórias 

(tõxjaja) do(a) promotor(a) da cerimônia, no pátio. Elas têm a incumbência de levar água e 

comida para servir aos corredores. Assim que a tora chega, um cantador já está pronto para 

dar início aos cantos. Após comer e beber, os homens se colocam atrás do cantador e o 

acompanham na sua "dança" em frente à fila de mulheres que cantam paradas. 

Desde a derrubada da tora do pàrkapê ocorre a execução de cantos noturnos no 

pátio. Tais cantos são chamados de kà mẽgrer (cantigas comuns para cantar no pátio). Para 

chamar as pessoas para irem ao local, um cantador anda pelo krĩkape cantando e chamando 

a todos. O ideal é que os cantadores passem a noite toda cantando no pátio.
 

A tinta do 

jenipapo é extraída ralando-se as sementes de jenipapos verdes. 

Atualmente, entretanto, canta-se até dez ou onze horas da noite. Em seguida todos 

vão dormir. Por volta de três ou quatro horas da madrugada, o cantador incumbido de 

chamar as pessoas para o pátio, canta novamente no krĩkape. As pessoas, então, reúnem-se 

no pátio e cantam até o amanhecer.  

Durante o transcorrer destes dias, as mulheres que são tõxjaja do(a) promotor(a) da 

cerimônia, auxiliam tanto levando água e comida ao pátio, quanto ajudando na preparação 

de massa de mandioca que será consumida ao longo dos dias e, sobretudo, no final da 

cerimônia. Cooperam, ainda, na preparação de tinta de jenipapo e de tinta de urucu24. Neste 

período, os homens que são tõjaja daqueles que promovem a cerimônia, encarregam-se de 

realizar uma caçada. A carne conseguida servirá para se confeccionar os wxỳkupu (bolos 

feitos com mandioca e assados sobre brasas quentes, e cobertos com terra) e também para 

ser distribuída na finalização da cerimônia.  

O ápice da cerimônia do pàrkapê ocorre nos dois últimos dias. No penúltimo dia, as 

toras, já devidamente escavadas, são levadas a um local previamente definido, onde são 

                                                                                                                                                                                 
23 Na cerimônia realizada em Julho de 1999, passaram-se vinte e cinco dias entre a derrubada da árvore e a 
corrida final da tora grande. 
24 A tinta do urucu é extraída da semente do urucu maduro, mas não seco. Pilam-se as sementes, que são 
depois misturadas a água. Penera-se para que se extraia a polpa das sementes, ficando apenas a água 
vermelha. Esta vai ao fogo até engrossar. Depois de bem grossa, a massa é colocada em um pano, apertada e 
colocada ao sol para secar. Assim, está feito o pỳkrã. 
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Foto 5 - Ritual do Rorot nos Apinaje 

colocadas sobre esteiras ou folhas de palmeiras, sendo cobertas da mesma forma. Ali, elas 

passam a noite. 

Neste penúltimo dia, intensificam-se os trabalhos de preparação de alimentos. Caso 

os animais caçados não sejam suficientes, pode-se matar uma res. Com essas carnes, fazem-

se os wxỳkupu (grande bolos de mandioca com carne), servidos à noite no pátio e também 

para retribuir aos corredores que carregam as toras na última corrida. Boa parte da carne é 

cozida e servida às pessoas que passam a última noite no pátio. Outra parte, pode ser 

moqueada e oferecida ao morto, sendo distribuída no pátio entre os moradores e visitantes, 

exceto aos membros da família da pessoa falecida e às pessoas promotoras da cerimônia.  

Neste penúltimo dia, após a realização da corrida de toras, bem ao entardecer, 

acontece o ritual do Rôrôt. Duas mulheres enfeitam duas bonecas com enfeites pessoais 

confeccionados com miçangas e penas. Colocam-nas em faixas de buriti utilizadas para 

carregar bebês. Acompanhadas das bonecas, vão até o pátio, após a corrida de toras, e 

executam o Rôrôt (veja foto 5 abaixo). Este consiste em um canto e uma dança específica. 

O cantador posiciona-se à oeste, defronte as mulheres que se colocam à leste. O cantador 

canta e aproxima-se das mulheres num movimento circular. As mulheres também se 

movimentam, como se estivessem sendo empurradas pelo cantador, de tal forma que todos 

eles acabam por ficar num círculo. Giram inicialmente no sentido anti-horário. Em seguida, 

executam o movimento inverso. Ao terminar o canto, voltam à posição original.  

Durante a execução do Rôrôt, as pessoas que 

são promotoras da cerimônia, bem como os tõjaja e 

as tõxjaja, devem recompensar (o ahjen) os 

cantadores com qualquer tipo de objeto. No pescoço 

dos cantadores são colocados colares de miçangas, 

pratos, copos, colheres, panelas, todos amarrados 

com embira, panos e roupas que são colocados sobre 

seus ombros. Uma pessoa por ele designada, encarrega-se de ir retirando essas recompensas 

e guardá-las. Terminado o Rôrôt, dispersam-se todos.  

Voltam a se reunir novamente à noite no pátio. Neste penúltimo dia (sendo, 

obviamente a última noite da cerimônia) todos devem passar a noite naquele local. Os 

promotores da cerimônia trazem, então, tudo que oferecem para ser distribuído aos 
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Foto 6 (Apinaje) - Bens a serem distribuídos no Pàrkapê 

participantes. Idealmente todos que são da família do falecido devem oferecer alguma coisa 

para ser colocada ali. Entenda-se por família, tanto os consangüíneos quanto os 

classificatórios. Sacos de farinha, sacas de arroz, côfos de batata doce, de inhame, de 

laranja, de feijão fava, feixes de cana, são colocados no centro do pátio, formando uma boa 

pilha de bens a serem distribuídos. Junto a esta pilha, constrói-se um varal no qual são 

dependurados todo tipo de materiais 

ocidentais, como copos, pratos, 

bacias, panelas, colheres, tecidos, 

roupas, bolacha, biscoito (foto 6 ao 

lado).  

Durante esta última noite, não 

se executam as cantigas comuns de 

pátio. Cantam-se, apenas, as cantigas 

que compõem o pàrkapê. Os 

cantadores (homens e mulheres) 

sentam-se em esteiras ao lado da pilha de alimentos, colocados no centro do pátio. Como se 

estivessem num velório, executam a mesma cantiga executada no velório. Enquanto 

cantam, pessoas da família dos falecidos representados na cerimônia aproximam-se, 

repetindo o gesto comum no velório que é chegarem em grupos como se estivessem vindo 

visitar o morto. Neste momento, agacham-se junto à pilha de alimentos e choram. Nestes 

momentos, os cantadores interrompem o canto, esperando para recomeçar quando terminar 

a lamentação.  

Ao longo da noite, além dos cantadores do pàrkapê, outras pessoas que saibam 

cantar alguma cantiga também podem executá-las. Assim o fazendo, devem ser 

recompensadas (o ahjen) pelos membros do grupo promotor da cerimônia (os tõjaja ou 

tõxjaja). Na cerimônia que assisti em Julho de 1999, três mulheres foram "contratadas" pela 

filha consangüínea de uma mulher representada na cerimônia, para cantarem durante à 

noite toda. Ao contrário dos cantadores do pàrkapê, estas mulheres cantam em pé, girando 

em volta da pilha de alimentos (que neste caso representa os mortos), estendendo os braços, 

de vez em quando, como se cobrisse a pilha de alimentos. Elas cumpriram seu 

compromisso e cantaram até o amanhecer.  
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Por volta de meia noite, executa-se uma parte do canto do pàrkapê que indica a 

distribuição de comida para os participantes. Então é oferecido arroz e carne cozida ou 

moqueada aos presentes. Pode ser que a distribuição dos materiais ocorra neste horário 

(como vi acontecer num pàrkapê em julho de 1997), ou então que a distribuição ocorra 

somente ao amanhecer (como ocorreu em julho de 1999). Depois de todos terem se 

alimentado, recomeçam os cantos. Durante toda esta noite, os mẽkarõ estão participando, 

mas somente podem ser vistos pelos wajaga.  

Ao amanhecer, o cantador do pàrkapê e duas mulheres dirigem-se ao local onde 

estão localizadas as duas toras. No caminho, elas entoam um tipo de canto fúnebre que se 

executa quando se está indo visitar uma pessoa que está sendo velada, ou no momento em 

que se transporta uma pessoa morta. As mulheres ornamentam as toras, pintando-as com 

uma base de tinta de urucu. Sobre esta base aplicam látex (denominado pau-de-leite) de 

acordo com o motivo da metade Waxme ou Katàm. Sobre as listas de látex, aplicam-se "lã 

de pati". Trata-se de um tipo de pluma que se consegue através da raspagem das partes 

internas da base da folha da palmeira pati ou, eventualmente, na ausência desta, da base da 

folha de babaçu. Além destas pinturas, as toras recebem também um tipo de enfeite 

utilizado pelos corredores de tora. Este consiste em uma linha comprida de miçangas, que 

termina com penas de papagaio ou arara. Este enfeite é preso no pescoço, ficando pendido 

nas costas do corredor. Estes ornamentos colocados na tora são kĩnxà e podem ser retirados 

pelas pessoas presentes.  

Logo em seguida começam a chegar as pessoas da aldeia. Elas começam a chegar 

em grupos, semelhante ao que fazem quando vão visitar a pessoa que está sendo velada. 

Chegam, agacham-se próximo da tora e choram. Enquanto isso, o cantador executa as 

mesmas cantigas de pàrkapê que foram cantadas durante à noite. Outra vez as pessoas 

podem cantar em volta da tora, como haviam feito à noite no pátio. Novamente as pessoas 

que fazem parte do grupo da pessoa promotora da cerimônia recompensam os cantadores 

com objetos, sobretudo com miçangas. Durante toda a manhã, os homens vão sendo 

pintados com os mesmos estilos que estão sendo enfeitadas as toras, formando os dois 

times que participarão da última corrida.  

No meio da manhã, as pessoas começam o ritual de nominação das toras. Neste 

instante, a tora representa não a pessoa morta, mas um filho dela. Desta forma, as pessoas 
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que são arranjadoras de nomes da pessoa falecida (seus nã e pãm) transmitem à tora os 

nomes que portam. Fazem isso porque o ideal do sistema de nominação consiste em que 

uma pessoa nomine outra (que lhe esteja na posição de filho classificatório) com os nomes 

de seu próprio nominador (seu pãm ou nã). Desta forma, os arranjadores de nomes da 

pessoa falecida aproveitam a ocasião para tornarem-se nominadores-epônimos da tora, da 

mesma forma como seriam (e muitas vezes são quando se trata de pessoa falecida em idade 

adulta) nominadores-epônimos dos filhos da pessoa que faleceu. Ao realizar o ritual de 

nominação, mantém-se a possibilidade da continuidade da transmissão dos nomes. 

 Enquanto isso, algumas mulheres cuidam de cozinhar o arroz e a carne que serão 

servidos aos presentes. Por volta das doze horas, as pessoas alimentam-se com a comida 

preparada.25 

Logo em seguida, realiza-se o ritual de mẽ kãm nhôt. Arranjadores e arranjadoras 

colocam seus filhos e filhas nominados, em fila. Pedem para que um kràmgêx júnior seu 

coloque-se ao lado da criança. Uma pessoa determinada desempenha o papel de inspecionar 

os órgãos sexuais das crianças para verificar, segundo os Apinaje, se a criança já está tendo 

relação sexual. Assim que ele tenta examinar a primeira criança, todas as outras saem 

correndo. Os kràmgêx, munidos de pedaços de pau ou com um facão, correm até uma 

árvore próxima e batem nela. Afirmam a preferência por uma árvore de madeira dura, pois 

assim estarão contribuindo para o crescimento saudável de seu jovem pahkràm.  

Antes das pessoas que não participarão da corrida voltarem à aldeia, os 

Ihpôknhõxwỳnh realizam a brincadeira de nominação da boneca. Reúnem-se os homens e 

as mulheres que se autodefinem como Ihpôknhõxwỳnh. Armam-se com ramos de árvores 

ou folhas de palmeira do cerrado (veja fotos 7 e 8 na página seguinte) e pegam qualquer 

pedaço de pau, pedaço de papel, ou uma garrafa vazia e agem como se estivessem 

realizando o ritual de nominação de uma criança. Repetem o mesmo discurso que se faz 

quando se está nominando uma criança. Ao terminar a "nominação", “agridem-se” 

mutuamente com os ramos, provocando grande agitação e algazarra na platéia. 

 

                                                           
25 Nas cerimônias de junho e julho de 1997, foi servido arroz e carne de gado. Já na cerimônia de julho de 
1999, não cozinharam no local onde estavam as toras, sendo oferecidos dois grandes bolos de mandioca (os 
xwỳkupu). 
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Logo após as mulheres, os velhos e as crianças voltam à aldeia. No local em que 

está a tora ficam somente os corredores, acompanhados por algumas mulheres. Estas devem 

iniciar o canto de mẽ mỳr mãati. Outras mulheres colocam-se ao longo do trajeto da corrida 

para que a tora seja sempre acompanhada do canto das almas.  

Todos ficam esperando até que as pessoas chegam na aldeia. Entre os que ficam junto às 

toras, reina quase um silêncio. Há uma certa tensão no ar, como se estivessem presentes 

todos os mẽkarõ. Os Apinaje afirmam que, de fato, os mẽkarõ também participam da 

corrida de tora, sendo mesmo que tentam, em alguns casos, carregar a tora. Eles têm certeza 

disso quando ocorre uma ameaça ou, de fato, uma queda da tora durante a corrida. Dizem 

que é um mẽkarõ que está tentando pegá-la ao ombro do corredor.  

Antes de iniciar a corrida final, o time da metade Waxmẽ posiciona-se ao lado da 

tora correspondente àquela metade. O mesmo acontece com o time do Katàm. Canta-se, 

então, a última parte da cantiga do pàrkapê. Algumas pessoas chegam até as toras e 

Foto 7 (Apinaje - acima).  Homem 
(Nhinô) sobre saco plástico 
simbolizando uma esteira. Trás no 
colo uma boneca para ser 
nominada por Atorkrã (com os 
galhos). 
 
Foto 8 (Apinaje - ao lado). 
Homens e mulheres “agridem-se” 
com galhos de árvores e folhas de 
palmeiras. Vê-se no primeiro 
plano Irepti e Atorkrã. 
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Foto 9  (Apinaje) – Chegada da tora grande na  aldeia São 
José 

Foto 10 (Apinaje) – Tora grande 
sendo colocada sobre um túmulo. 

começam a balançá-las de um lado para outro. Da mesma forma, experimentam seu peso, 

levantando-as sendo que um homem segura em cada ponta. 

Terminada a execução da cantiga do 

pàrkapê, entra-se em compasso de espera 

para o início da corrida. No momento em que 

se avalia que as pessoas já chegaram na 

aldeia, dá-se início à corrida. As duas toras 

são levantadas juntas, ao mesmo tempo em 

que as mulheres presentes dão início ao mẽ 

mỳr mãati. Apesar de serem levantadas 

simultaneamente, a tora de Waxme sai na 

frente. Durante todo o trajeto, as mulheres que acompanham a corrida cantam o mẽ mỳr 

mãati. Outras delas se posicionaram ao longo do trajeto, de tal forma que vão se 

incorporando à corrida cantando o mẽ mỳr mãati. Uma vez que a tora de Waxmẽ saiu na 

frente, ela também será a primeira a chegar. Assim, ao chegarem na aldeia, as toras são 

recepcionadas no pátio pelos moradores e visitantes. Ao contrário das outras corridas, as 

toras do pàrkapê não são atiradas ao solo. Elas são colocadas em pé, devagar (veja foto 9),  

Após a lamentação, as toras são 

carregadas para a casa onde a pessoa (ou as 

pessoas) que está sendo representada, no 

centro do pátio. A partir daí, as mulheres 

choram lamentando-se, enquanto derramam 

água sobre as toras tal como fazem com os 

corredores. vivia. Cada uma segue caminhos 

diferentes, indo para casas distintas. Dentro 

das casas elas são colocadas sobre esteiras ou 

panos, ocorrendo novamente lamentações, sendo comum que as mulheres tentem algum 

tipo de autoflagelação (entristecidas com a lembrança do falecido), como por exemplo, os 

saltos e quedas ao solo. Após a lamentação, pode ocorrer também o ritual de nominação das 

toras.  
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Após passar por todas as casas onde viviam as pessoas representadas na tora, elas 

são conduzidas até o cemitério e colocadas sobre o túmulo (foto 10 página anterior) da 

pessoa representada. A tora pode, ainda, ser deixada na casa de uma das pessoas 

representadas, sobretudo quando havia mais de um falecido sendo representado. Tanto no 

cemitério, quanto em casa, as toras são deixadas ali até apodrecerem. Ao final, os 

corredores ganham um grande xwỳkupu que levam ao pátio. Ali, dividem-no entre si. Com 

isso, encerra-se o pàrkapê.  

 

Descrição do Mẽôkrépoxrundi, ocorrido em agosto de 1997. 

O ponto culminante da festa é a distribuição de bens, ao final da cerimônia. 

Idealmente todos os bens pertencentes ao falecido devem ser distribuídos aos visitantes que 

participam da cerimônia. Além deles, também alimentos das roças, além de carnes de gado 

e de caça devem ser distribuídos. 

Como a realização da cerimônia está ligada à distribuição de bens e, sobretudo, à 

comida, costuma-se plantar uma roça exclusivamente para este fim. Assim que os 

mantimentos ficam maduros, realiza-se a cerimônia. Naquela realizada para Grossinho, 

entretanto, Pãxti (Rosa) decidiu não esperar tanto tempo. Pouco mais de um mês após a 

morte, ela tratou de realizar o mẽôkrépoxrundi para ele. 

Uma semana antes da cerimônia, uma filha e um filho de Grossinho dirigiram-se da 

aldeia Patizal para a aldeia São José afim de “pagar” as pessoas envolvidas na realização da 

cerimônia. “Pagaram” a Tepre e sua esposa (para cantar novamente o mẽôkrépoxrundi), a 

Gôtum - Kunuka (Camilo), a Amnhàk (Terezinha), para cantar o Mẽgré krure, e a Nhàjti 

(Nedina), para cantar o Jàtre ô. 

No dia da cerimônia do mẽôkrepoxrundi, uma vaca 

foi abatida para ser consumida na noite da “festa” e ser 

distribuída aos participantes. Além disso, quatro sacos de 

farinha de mandioca foram preparados para a distribuição. 

Um saco de arroz foi destinado exclusivamente para 

alimentar os participantes da “cerimônia”, os quais 

passariam a noite no pátio (foto11). 

Foto 11 (Apinaje) -  Comida preparada 
no pátio 
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Foto 13 (Apinaje)  - Amnhàk cantando 
Mẽ gré krure 

Na semana que antecedeu a realização da cerimônia, no pátio, um grupo de homens 

de Patizal realizou uma caçada para preparar carne a ser distribuída no mẽôkrepoxrundi. 

À tarde do dia vinte e quatro de setembro, os convidados começaram a chegar. 

Participaram pessoas das aldeias de Cocalinho, São José, Botica e Mariazinha. Por volta de 

seis da tarde todos já haviam jantado. Próximo às oito da noite, o velho Gôtum Kunuka 

(Camilo) saiu do pátio cantando e foi até a casa onde estava o cantor (Tepre). Este, avisado, 

foi ao pátio, seguido pelas mulheres. Elas formaram a linha tradicional para o canto, 

voltadas com a frente à oeste e as costas à leste, em frente ao 

cantador (foto 12). 

Foram distribuídos aos participantes enfeites de 

cabeça, confeccionados com talos de babaçu. Estes enfeites 

adornam as cabeças de todos e são semelhantes àqueles que 

Pẽpxi-ti teria usado quando retornou à aldeia.26 

Enquanto o cantor executava as cantigas do 

mẽôkréporundi, Gôtum Kunuka cantava, no lado oeste do pátio, a cantiga específica que é 

prerrogativa dos portadores do nome pessoal Kunuka. No lado leste, Nhàjti (Nedina) 

cantava o Jàtre ô enquanto Amnhàk (Terezinha) cantava o Mẽ gré krure (foto 13 adiante). 

Enquanto eram executados os cantos, algumas 

mulheres trabalhavam na “cozinha” que foi montada no 

pátio. Elas cozinharam carne de vaca, arroz, além de 

preparar café, que era oferecido aos participantes. 

Os cantos específicos do mẽôkréporundi duraram 

até cerca de duas horas da manhã. Em seguida, os enfeites 

da cabeça foram recolhidos. Depois disso, cantaram-se 

cantigas “comuns”. Por volta da três da manhã, quando a maioria já dormia no pátio, 

redistribuíu-se os enfeites da cabeça e recomeçaram as cantigas de mẽôkréporundi. Cantou-

se por mais ou menos meia hora, interrompendo-se para que todos pudessem comer da 

carne e do arroz já cozido. 

Foto 12 (Apinaje)  - Cantos no 
pátio 
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Às quatro da 

manhã os cantos 

recomeçaram. Pãxti 

(Rosa), a viúva de 

Grossinho, acordou 

e começou a 

preparar o local 

onde seriam 

colocados os kĩnxà 

para serem distribuídos. 

Em frente a sua casa (fotos 14 e 15), ela colocou duas forquilhas no chão e um pau 

sobre elas. Neste “varal” foram colocados copos, colheres, pratos, pacotes de biscoito, 

roupas. Junto a este local colocaram-se quatro sacos de farinha, alguns côfos contendo 

carne moqueada, tanto de caça quanto de vaca. 

Ao alvorecer, cantou-se um canto de finalização. As mulheres idosas já haviam 

chorado junto ao kĩnxà, sendo que Grer Nivire (Júlia Corredor) executava o mẽ mỳr mãati. 

Para terminar, as pessoas que estavam cantando no pátio, começaram a dançar em círculo, 

cantando e aproximando-se cada vez mais do kĩnxà. Assim que chegaram perto dele, 

irromperam em pranto coletivo. Irepxi, em comoção, deu um salto mortal, caindo de costas 

no chão. Grer Nivire (Júlia Corredor) tentou fazer o mesmo mais foi contida (foto 16 

                                                                                                                                                                                 
26 Segundo uma história tradicional dos Apinaje, este herói atacou uma aldeia de inimigos e conseguiu 

conquistar diversos cestos cheios de miçangas. No retorno a sua aldeia, fez uma festa para distribuir as 
miçangas conquistadas. 

Foto 15 (Apinaje)   Preparando kinhxà Foto 14 (Apinaje) - Grér preparando 
kinhxà 

Foto 17 (Apinaje) -  Tepré repartindo kinhxà 
Foto 16 (Apinaje) -  Grér Ndivire em lamentação 
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página anterior). 

Terminado o pranto coletivo, Vaxmẽ e Tepre organizaram a distribuição dos bens 

oferecidos. Eles dividiram os pratos, talheres e roupas entre os participantes de São José, 

Mariazinha e Botica. Da carne de caça e da vaca, dividiu-se uma parte menor para Botica e 

Mariazinha, os quais receberam também um saco de farinha. Os participantes de São José e 

Cocalinho ficaram com três sacos de farinha e com o restante da carne (foto 17 na página 

anterior). 

Terminada a distribuição, por volta de sete horas da manhã, após meia hora foi feito 

o ritual de suspensão do luto, ao qual os Apinaje chamam de “tiração” do sentimento (ou 

tristeza): o kaprĩn. Os parentes próximos (esposa, filhos consangüíneos e adotivos, irmã, 

irmão) ficaram sentados dentro da casa, na mesma posição que estiveram no dia do velório 

e no sétimo dia após o sepultamento (dia da visitação). 

Tepre (Alcides) e Grer Nivire (Júlia Corredor), além de outras pessoas, vieram do 

pátio cantando. Ao chegarem à casa, as velhas choraram novamente. Acabado o choro, aos 

poucos os presentes foram saindo. 

Apex pa. Fim. Terminou o luto de Grossinho. 

 

Considerações finais. 

 

Com os casos etnográficos apresentados aqui, pudemos observar que o episódio da 

morte, entre os Timbira, permite interpretar a noção de pessoa, como já apontado por 

Manuela Carneiro da Cunha; mas permite também compreender a cosmovisão desses povos 

e o processo ontológico de se pensar a própria noção de vida, ligada a movimento; e da 

morte como processo de transformação da agencia dos sujeitos. Mas a morte e o morto 

podem desencadear ações sociais que permitem compreender as suas relações sociais, 

através da ativação de um complexo conjunto de formas de socialidade efetivadas na 

realização dos principais rituais que marcam as atividades de finalização de luto.  

Entre as principais formas de socialidade que se revelam com o episódio da morte (e 

também nos rituais de finalização de luto), devemos destacar a amizade formal e de grupos 

de parentesco, como no caso de irmãos e irmãs, consangüíneos ou classificatórios, entre os 
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Apinaje, ou nas visitas entre os Ràmkôkamẽkra-Canela. Enquanto os grupos de parentes 

são de grande importância para a concretização dos rituais, pela solidariedade dos seus 

membros no auxílio para a execução dos mesmos, a amizade formal pode ser visualizada na 

atuação dos amigos desde a preparação do cadáver, no cuidado com os membros da família 

enlutada, até na abertura de sepultura e na realização das cerimônias finais.  
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