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Os Karajá (Inỹ) são um grupo falante de uma língua tardiamente classificada como
pertencente ao tronco Macro-Jê, o inỹrybè (cf. Davis, 1968) e que habitam
imemorialmente a calha do rio Araguaia, com aldeias estendendo-se pelos estados de
Goiás, Tocantins, Mato Grosso e Pará1. Ao contrário dos outros grupos que hoje ocupam
o Brasil Central que, pressionados pelas frentes de colonização, empreendem processos
migratórios – percorrendo, em alguns casos, distâncias significativas –, não há registros
de que os Inỹ tenham vindo de outra região. Os primeiros documentos históricos, ainda
no século XVII, já os mencionam à beira do Araguaia, e a mitologia e a memória oral do
grupo aponta este rio e a Ilha do Bananal como local de origem dos primeiros humanos.
Mas as migrações que outros grupos centro brasileiros (sobretudo falantes de línguas Jê)
fizeram os impeliram contra o território inỹ, o que os levou a estabelecer relações –
razoavelmente duradouras, em alguns casos – como estes habitantes do Araguaia.
Relações de troca, em geral, que, não obstante, desdobravam-se em guerra. Por meio
delas, fluíram conhecimentos, objetos e pessoas, de modo que, hoje, os Inỹ tem seus
ixỹjuna2, seus ancestrais Outros. O objetivo dessa comunicação é explorar um aspecto da
auto-imagem dos Karajá, qual seja, o apagamento relativo da origem estrangeira de
pessoas, adornos rituais e certos conhecimentos, relacionando-o com seu entendimento
do que é o inỹ bàdèdỹỹnana, o “conhecimento” ou a “cultura” inỹ.
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Inỹ, “nós”, “gente”, “humano”, é o termo de autodesignação de três grupos: os Karajá propriamente ditos,
ocupantes dos cursos alto e médio do rio Araguaia; os Ixỹbiòwa, cujas aldeias estão localizadas no baixo
curso do rio; e os Javaé, habitantes do braço oriental que forma a Ilha do Bananal, o rio Javaés. Apesar de
falaram uma mesma língua, o inỹrybè – ainda que em dialetos distintos –, e partilharem uma mesma
moralidade humana, inỹ, as diferenças entre eles sendo mínimas, consideram-se como grupos distintos. Sua
língua apresenta uma diferenciação da fala pelo sexo do falante, cuja característica principal são a queda da
oclusiva velar surda /k/ na fala masculina (cf. Ribeiro, 2012; Borges, 1997). As palavras na sua forma feminina
e masculina são marcadas com os símbolos ♀ (feminino) e ♂ (masculino), da seguinte maneira: wakuràsỹ ♀,
woràsỹ ♂; itxoi ♀, ijoi ♂. O foco do presente texto são os Karajá, grupo com o qual desenvolvo pesquisa desde
2008, e, mais especificamente, aqueles da aldeia Santa Isabel do Morro (Ilha do Bananal), onde realizei a
pesquisa de campo para minha tese de doutorado, ora em elaboração.
2
Os “estrangeiros”, os povos não inỹ, são chamados de ixỹju. Os Tori (brancos, não indígenas) aqui incluídos,
embora o termo tenda a ser usado quase exclusivamente em referência aos índios de outros etnias. A
posposição –na é um instrumental, que funciona em alguns contextos como locativo. Literalmente, portanto,
ixỹjuna seria algo como “o que serve para os ixỹju”, ou “o lugar dos ixỹju”. O termo é usado em referência aos
ancestrais ixỹju do falante. Se uma pessoa é Wou riokorè, “neto/a de Tapirapé”, por exemplo, ela pode dizer
que os Tapirapé são seu ixỹjuna.
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WÈRÈ
A mitologia inỹ conta que, no começo de tudo, já havia humanos morando kaa
suu-ki, “nesta terra”, “nesse chão”. Suas aldeias ficavam na Ilha do Bananal, ao lado do rio
Javaés. Há muitas histórias que contam sobre eles, que estiveram envolvidos em eventos
fundamentais para a transformação do mundo no que ele é hoje. Mas essa primeira
humanidade acabou em um episódio trágico conhecido como inỹ wèbòhòna, “o que serve
para estourar a barriga das pessoas”. Era época do grande ritual de iniciação masculina, o
Hetohokỹ. Sempre que os homens iam caçar ou pescar, os dois irmãos iniciandos eram
levados para a casa de sua mãe. A mulher, curiosa, sempre perguntava para o mais velho
como os wakuràsỹ ♀, woràsỹ ♂3 comiam, mas ele nunca respondia. Até que, certa feita,
aborrecido com a insistência de sua mãe, contou. O velho Ijakabukabu, que ficava
sempre à beira do fogo, deitado, escutou e, levantando-se foi até à beira do rio esperar a
chegada dos homens para contar o ocorrido, pois o garoto havia violado o segredo ritual
masculino. Como consequência, Hãrabòbò4 cortou a cabeça do velho e conduziu os
homens para o ijoina (praça ritual), onde fizeram dois grandes buracos (um para adultos,
outro para crianças), atearam fogo e jogaram neles a totalidade da população da aldeia.
Suas barrigas faziam barulho ao estourar no fogo, o que deu nome à história.
Os dois únicos que sobreviveram foram os dois irmãos: Ura-Ura, o mais velho, que
revelou o segredo à sua mãe, e Kyriwàna ♀, Yriwàna ♂, o mais novo. A mulher havia
cavado um buraco, escondido seus filhos dentro e tapado com uma grande panela,
motivo pelo qual eles não foram encontrados pelos homens, que percorriam a aldeia
buscando todos para jogar ao fogo. Depois que todos haviam morrido, os dois saíram do
esconderijo. Não encontrando ninguém, eles foram pescar. Quando chegaram, porém,
encontraram calugi pronto. Tomaram e, curiosos para saber quem tinha sobrevivido,
fingiram que estavam saindo para pescar de novo. Desceram o porto e se esconderam em
suas canoas. Quando escutaram o barulho do pilão, subiram e surpreenderam duas belas
moças. Indagadas sobre quem eram, elas revelam que são os periquitos que ficavam
sentados na ponta da travessa da casa, criação (nõhõ) dos sobrinhos uterinos de Ura-Ura
e Yriwàna. Os dois se casam com as moças, tiveram filhos e netos com elas. Depois de
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O coletivo anônimo dos mortos. Durante a maior parte das atividades rituais executadas pelos homens no
pátio ritual (itxoina ♀, ijoina ♂), estes estão transformados em woràsỹ, abandonando temporariamente sua
humanidade.
4
O mesmo Hãrabòbò, hoje, vem à aldeia sempre acompanhando os ijasò, Aruanã, seres mascarados que
cantam e dançam em rituais específicos. Tanto um quanto outro são anõni ♀, aõni ♂, “bicho”, um tipo de
entidade visível apenas aos olhos dos xamãs e cujo contato com os humanos é, via de regra, perigoso.

2

um tempo, eles abandonam o lugar e vieram em direção ao Araguaia. Por isso, hoje
existem, entre os Inỹ, os biri ritxokorè ♀, biri riokorè ♂, “netos de periquito”. Sua pele é
clara e sua testa é comprida.
Quando chegam no Araguaia, eles encontram outros Inỹ. Estes haviam recém saído
do bèrahatxi, “o fundo do rio” – mundo subaquático, patamar inferior do cosmos.
Wokubèdu ♀, Woubèdu ♂, estava de resguardo por conta do nascimento de seu filho.
Por isso ele saiu em busca de mel. Foi andando, andando, andando... entrou em um
trilheiro estreito e acabou descobrindo uma passagem para o mundo de fora (ahãna,
“lado de fora”). Ele tira mel e encontra diversas frutas, que leva para os seus
experimentarem. Encantados com o novo lugar, todos saem do fundo do rio, seguindo
Woubèdu, para morar às margens do Araguaia. Apenas Kàboi não saiu, pois ficou
entalado no buraco devido a sua enorme barriga. De lá ele voltou com sua família para o
fundo do rio.
Todos os outros saíram junto com Woubèdu: todos os Inỹ do fundo do rio, e todos
os ixỹju, todos saíram com seus parentes: Woku ♂, Wou ♂, (Tapirapé), Wèrè,
Wèrèraòra, Werehina, Werekina, Kyrysa ♀, Yrysa ♂ (Xavante, Xerente), Kralahu ♀,
Àralahu ♂ (Kayapó), Kymỹkò, Hãrakuè ♀, Hãrauè ♂, Ijèwèhè. A pesar de apenas esses
serem citados nas versões que escutei, os narradores são enfáticos ao afirmar que todos
os grupos ixỹju que existem hoje saíram naquela ocasião5. É quando Ura-Ura, Yriwàna e
suas esposas periquito chegam. Ura-Ura pergunta a Woubèdu, que lhes explica que
aqueles são ixỹju. De todos aqueles, dois são mencionados em especial: os Wèrè e os
Wou, Tapirapé. Eles saíram do fundo do ricamente ornamentados, e gritaram
enumerando seus alimentos cultivados: mandioca, milho, cará, banana, batata doce...
Nesse sentido, eles aparecem como propriamente humanos, ao contrário de Woubèdu,
que, apensar de ter se tornado chefe de todos eles e de se autodenominar inỹdèri, “o
verdadeiramente humano/pessoa”, só comia frutas do cerrado e usava ornamentos e
unções corporais inferiores ou impróprios: seu tari (óleo de coco de tucum) era a banha
do peixe filhote (bèdò), seu urucum era barro vermelho, e todos seus enfeites se
resumiam a cordas de embira embaraçadas atadas nos pulsos e na testa. Toda a rica
ornamentação corporal dos inỹ atuais, e considerada como propriamente humana, foi
adquirida desses dois povos.
5

Nas versões dos Karajá de baixo (iraru mahãdu), i.e., das aldeias da foz do rio Tapirapé para baixo (cf.
RODRIGUES, 2008a), os Inỹ saíram do local conhecido como inỹsèdyna – assim como as versões dos Karajá de
cima [ibòò mahãdu] que apresento aqui –, mas os ixỹju saíram de diversos outros pontos na parte norte da
Ilha do Bananal. Ainda assim, todos os povos saíram do bèrahatxi para o mundo de fora, passando a habitar
inicialmente as margens dos Araguaia.
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Woubèdu se tornou chefe, e todos os ixỹju viveram pacificamente junto a ele, por
um tempo. Até que os Kymỹkò iniciaram um conflito que deu início a um estado de
guerra generalizado. Os Inỹ continuaram morando próximos ao local de onde saíram do
fundo do rio, chamado inỹsèdyna, pouco abaixo da foz do rio Tapirapé. Os ixỹju se
espalharam, e não se sabe o destino da maioria deles. Os Wèrè subiram o rio e se
instalaram no médio Araguaia, na região onde estão hoje a cidade de São Félix do
Araguaia (MT) e a aldeia Santa Isabel do Morro. De lá, eles passaram a empreender reides
guerreiras, atacando todos os povos que ocupavam territórios limítrofes. Em uma dessas
ofensivas aos Inỹ, eles mataram o pai de Tèribrè, que ainda era apenas um menino.
Motivado pelas palavras de sua mãe, Tèribrè e seu irmão mais novo, Wanahua – um
bàdèkòbyna ♀, bàdèòbyna ♂, “adotivo”, um Kayapó criado entre os Karajá –, passam por
uma preparação que consistia em ficar o dia inteiro imersos na correnteza do Araguaia.
Eles passam anos fazendo isso: na água mesmo eles cresceram, e sua pele ficou tão dura
que as flechas não podiam penetrá-la. Eles partem, então, em busca do pagamento pela
morte de seu pai (tàby rubu òwy-mỹ). Os dois irmãos sobrem o rio, munidos de muitas e
muitas flechas, e trucidam os Wèrè.
Quando já tinham matado praticamente todos os homens, o chefe dos Wèrè chega
até Tèribrè, oferecendo-lhe uma mulher separada (wytèsè) em casamento, mas Tèribrè
recusa. Depois ele oferece uma ijadòòma, e, sob nova recusa, ele busca uma hirarihikỹ6.
Tèribrè, com raiva, aceita a última, mas não para se casar com ela, e sim para trabalhar
para ele, para ser sua wetxu (“serva”). Por isso os familiares da menina (pai, mãe, tias,
avós) seguem Tèribrè e passam a morar em sua aldeia, trabalhando para ele em lugar da
menina. Alguns anos se passam, e Tèribrè fica descontente com a situação: não estava
gostando de tanta gente estranha morando em sua casa. Então ele devolve a menina para
seu pai, e diz que eles podem voltar. Em troca, o homem entrega para os Inỹ o trecho do
rio Araguaia no qual os Wèrè moravam e suas comidas (kyhyja ♀, yhyja ♂, surubim
chicote/bargada; e ryriè, cari da praia). Os Wèrè, então, sobem novamente o rio até sua
aldeia e, de lá, partem para o interior da Ilha do Bananal, à procura de um novo local
para morar. Os Karajá dizem que estes são os ancestrais dos atuais Javaé; por isso
chamam-nos, por vezes, de ixỹju mahãdu, “estrangeiros”. Na mitologia destes últimos,
apenas metade dos Wèrè teria entrado na Ilha rumo ao braço oriental do rio. A outra
metade teria fugido “para o rio Hèrydèo, no vale do Xingu, onde eles estão até hoje.
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Duas categorias de idade. Ijadòkòma ♀, ijadòòma ♂ são as moças que já menstruaram e ainda não casaram,
o ápice da beleza feminina para os Inỹ; e hirarihikỹ são as meninas de aproximadamente 9, 10 anos, até a
menarca.
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Alguns creem que os Wèrè sejam os Trumai xinguanos, uma vez que Turumahi é o nome
dados os Wèrè pelo povo de Kanõanõ” (RODRIGUES, 2008b: 91-92 – ver também TORAL,
1992: 36).
Os Karajá dizem simplesmente isso: que os Wèrè expulsos por Tèribrè são os
ancestrais dos atuais Javaé. Tive notícia de um homem, o velho Burahi, que diz ser ele
próprio um Wèrè (segundo informação de seu neto, Kahukaxi Javaé). Mas a mitologia
javaé dá conta de uma história um pouco mais complexa. Chegando nas proximidades do
braço menor do rio, os Wèrè teriam passado a coabitar com os Tòlòra na aldeia Marani
Hãwa, que teria sido “o mais importante centro reverenciado pelos estrangeiros”
(RODRIGUES, 2008b: 87). Vários ixỹju iam até lá para visitar e/ou para assistir e participar
dos rituais, trazendo suas comidas e conhecimentos, que foram sendo incorporados às
práticas locais. “Tudo que era trazido pelos mais diversos povos como reverência ao iòlò
[tipo de chefia] Tòlòra era, por um lado, integrado a esse caldeirão de misturas culturais,
que ia aos poucos consolidando novos padrões, seguidos até hoje; por outro, tornava-se
uma fonte da qual todos se nutriam, enriquecendo-se com os novos conhecimentos e
costumes” (id., ibid.: 88). É desse processo de intercâmbios e criações acontecido em
Marani Hãwa que, segundo Rodrigues, surgiram os Javaé atuais.
As descrições feitas sobre Wèrè apontam várias características que os aproxima dos
atuais grupos Jê (ou Marco-Jê). Eram grandes guerreiros, fazendo reides aos vários povos
circunvizinhos; na mitologia Javaé, suas principais contribuições para “novos padrões”
surgidos em Marani Hãwa, segundo Rodrigues (id.) foram a língua (Macro-Jê) falada
pelos Karajá e Javaé atuais e o grande ritual coletivo de iniciação masculina, nos quais os
homens são divididos em grupos de praça. Além disso, seguindo a mitologia Karajá7,
cabe notar que as aldeias javaé do final do século XIX e início do XX, que não ficavam à
margem do braço menor do Araguaia, mas sim no interior da Ilha, à beira de algum rio
menor ou lago, não eram lineares8, como as Karajá e Javaé atuais, mas sim circulares,
com a casa dos homens no centro, ao modo dos Jê setentrionais. Do período que os Wèrè
ficaram junto à Teribrè, assim como da convivência com os Javaé atuais, resultaram

7

Noto, porém, que na mitologia karajá com a qual trabalhei, nem a língua nem o Hetohokỹ são ditos serem
originalmente dos Wèrè. Woubèdu, assim como os Wèrè, já saíram do fundo do rio falando inỹrybè; e o
Hetohokỹ já existia no tempo dos primeiros humanos, e o fim destes em inỹ wèbòhòna representou também
o fim da festa, que só seria recuperada tempos depois. Há uma narrativa que fala sobre essa recuperação, nas
quais os ixỹju Kymỹkò tem papel importante; os Wèrè não são mencionados, e, pela localização temporal
feita pelos narradores, o evento aconteceu depois destes terem sido expulsos do Araguaia por Tèribrè.
8
As aldeias inỹ são compostas por uma ou mais fileiras de casas que acompanham a margem do rio. A casa
dos homens fica um pouco afastada das residências, na porção mediana da fila destas, e com sua abertura
voltada para o mato – cf. Toral (1992: 51-6), Krause (1941: 253-4) e Donahue (1982: 181; 183-4).
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alguns casamentos, de modo que, hoje, há aqueles que são Were riokorè, ou ixỹju riokorè,
“netos de Wèrè”, “netos de Javaé”.

ÀRALAHU: KAYAPÓ
Sobre a maioria dos grupos ixỹju que saíram do fundo do rio junto com Woubèdu,
sabe-se apenas o nome e que, depois da briga começada pelos Kymỹkò, eles foram
embora, se estabelecendo em regiões longínquas. Três deles, porém, ou se estabeleceram
em regiões próximas ou, depois de tempos, passaram pelo vale do Araguaia em uma nova
rota de migração. É o caso dos Tapirapé, Kayapó (e Xikrin) e Xavante. Com estes, os
Karajá tiveram intensas relações desde pelo menos a segunda metade do século XVIII.
Relações principalmente de troca, que periodicamente se desdobravam em guerra. A
história dessas relações, sobretudo com os Tapirapé ilustram bem aquilo que LéviStrauss (1976[1942]) há muito notou, que a guerra ameríndia é uma forma limite da troca.
Como em tudo que diz respeito aos Inỹ, as relações com esses grupos foi mais
intensas com os habitantes das parcelas de seu território ao longo do Araguaia mais
próxima ao daqueles ixỹju. Os Kayapó mantiveram relações mais estreitas com os Karajá
do médio-baixo Araguaia e, sobretudo, com os Ixỹbiòwa. Pressionados pelas expedições
escravagistas que chegaram ao baixo Tocantins no começo do século XVII, os ancestrais
dos Kayapó começaram a migrar para oeste, atravessando o Araguaia em levas sucessivas
entre 1820 e 1850 (segundo Verswijver, 1985). Antes e depois da travessia, eles
mantiveram contato estreito com os Ixỹbiòwa. Sobretudo os Xikrin, que parecem ter sido
os primeiros atravessar o rio, ainda no final do século XVIII (id., ibid.). A relação dos dois
grupos baseava-se principalmente no comércio, no qual os Ixỹbiòwa eram fornecendores
de bens industrializados. Em 1908, por exemplo, Krause registra que “atualmente, em
determinada época, encontram-se no Araguaia os Xambioá e os Kayapó, a fim de
fazerem negócios de permuta. Há pouco, cada tribu [sic.] levou da outra um menino, que
deverá aprender a língua estranjeira [sic.], para, mais tarde, tornar-se cacique de sua
tribu” (1940b: 152) Ainda assim, os Xikrin parecem ter absorvido muito mais itens dos
Ixỹbiòwa. Um dos mais importantes é, sem dúvida, o ritual de dança dos ijasò9 (cf. Toral,
1992: 20; Vidal, 1977).
Segundo Fischer (2000: 19), durante um certo período os Xikrin fizeram várias visitas a uma
aldeia Karajá, cujo objetivo principal era observar seus costumes, conhecer cerimônias e
grupos rituais, bem como obter objetos industrializados (contas, machados e facões), pelos
9

Entidades mascaradas que são trazidas pelos xamãs para dançar na aldeia; o ritual é chamado
genericamente de “danças” (ixè) ou “brincadeiras” (anaràkỹ) de ijasò, ou Aruanã, como são conhecidos em
português.
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quais ofereciam produtos florestais. De fato, deles os Xikrin incorporaram as máscaras e
cantos Aruanã (bô ngrere = ‘cantos da [mascara de] palha e babaçu’, e bô kam metóro
‘festa/dança da palha de babaçu’) (Gordon, 2003: 80).

Se com os Xikrin as relações parecem ter sido sobretudo pacíficas, com os outros
Kayapó guerra e troca alternavam-se. O etnógrafo alemão Paul Ehrenreich, que desceu o
Araguaia em 1988, fala que os Karajá “aferram-se à mais implacável inimizade com as
tribos Kaiapó – Kradahó, Uxiking (Xikrin) – da margem esquerda. Em suas aldeias vivem
numerosas mulheres e crianças raptadas aos Kaiapó” (1948: 27-8). Por medo de sofrer
ataques, eles “freqüentavam a margem esquerda do Araguaia com extrema cautela,
chegando mesmo a evitá-la em alguns pontos durante os meses de estação seca” (TORAL,
1992: 20). Quando eram vítimas de ofensivas bélicas, porém, os Karajá organizavam
excursões guerreiras em busca de vingança. Assim como os Xikrin, os Kayapó parecem
ter absorvido muitos mais itens dos Inỹ que o contrário. Os Kayapó Gorotire, segundo
informação pessoal de Terence Turner à André Toral, “referem-se aos Karajá como uma
“cultura-mãe” [...]. Se os Kaiapó apontam claramente uma série de objetos que, além de
importados dos Karajá, mantiveram seus nomes originais (a coifa plumária lòri-lòri, o
cachimbo werikòkò, a cesta warabahu e muitos outros), já os Karajá não conseguem fazer
o mesmo” (id.: 21).
Há, entretanto, alguns, embora poucos, indivíduos descendentes de Kayapó entre
os Inỹ. Lembremos que o irmão mais novo de Tèribrè, Wanahua, era um bàdèòbyna
Kayapó, criado entre os Karajá. Depois que sua mãe o mandou embora, ele volta para os
Kayapó e, junto com eles, empreende diversas excursões guerreiras. Tendo ficado com a
“pele dura”, como Tèribrè, ele sempre voltava, ao passo que alguns de seus companheiros
padeciam. Há certa altura, ele conduz os Kayapó para uma investida sobre os Wèrè, dos
quais roubam uma moça10. E Helena Schiel (s.d.: 131-132) registrou um relato de um
ataque comando pelo mesmo Wanahua contra os Karajá. Além disso, encontram-se em
fotografias do final do século XIX até a década de 1940, algumas imagens de índios karajá
usando um padrão de pintura corporal kayapó (EHRENHEICH, 1948: 30; KRAUSE, 1940b:
prancha 16); e outras de inỹ usando o corte de cabelo típico desse outro grupo, uma faixa
triangular raspada do alto da cabeça até meio da testa (EHRENHEICH, 1948: 30; prancha I;
prancha II; RUMO AO OESTE, s.d.: 6). Krause diz que esse seria um tipo de corte de cabelo
usado por ambos os sexos a partir da puberdade, afirmando ainda que “na horda
meridional a risca é estreita, de sorte que primeiro nem a percebi, ao passo que na
setentrional tem a largura de uns dois dedos” (1941a: 268). Mas na grande maioria de suas
10

Resumo, aqui, uma narrativa longa e detalhada.
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fotos, bem como nas de Ehrenheich e outras da época, os Karajá aparecem com os
cabelos sem essa “risca”, de modo que parece ser mesmo um empréstimo dos Kayapó, de
distribuição irregular. Mostrei uma foto de duas moças (ijadòòma) com o cabelo assim
raspado (RUMO AO OESTE, s.d.: 6) para alguns Inỹ, que me responderam que aquelas
deviam ser bàdèòbyna, índias kayapó criadas entre os Karajá11 – cf. fotos em anexo.
Em tempos mais recentes, os Kayapó foram à aldeia Santa Isabel em busca do chefe
do SPI. Os Inỹ ficaram inicialmente assustados, mas sua estadia de sete dias ali foi
tranquila. Nessa visita, os dois grupos ensinaram músicas um para o outro. Da parte dos
Karajá, as canções desses ixỹju foram incorporadas como marakasi wiu, um tipo de
música propriamente humana, i.e., que não é de algum “espírito” e, portanto, sua
execução não envolve nenhum perigo. Essas músicas não são mais cantadas em Santa
Isabel, mas apenas em apresentações de dança (“apresentações culturais”) em algum
evento. No repertório comumente utilizado nessas ocasiões, está uma música Kayapó, a
mais lembrada, talvez a única, daquelas que aprenderam durante essa visita, chamada
heo paraná12.

WOU: TAPIRAPÉ
Quanto aos Tapirapé, grupo falante de língua tupi, foi com os Karajá de baixo,
iraru mahãdu13, que eles mantiveram relações mais próximas. Na história da saída do
fundo do rio, como vimos, estes, assim como os Wèrè, são destacados pela riqueza de sua
produção agrícola e de sua ornamentação corporal. Um dos enfeites usados hoje pelos
Inỹ – apropriados dos Wèrè e dos Tapirapé –, tem sua origem marcada no nome:
wokudexi ♀, woudexi ♂, “dexi dos Tapirapé”, uma franja de fios de algodão tingido com o

11

Essa hipótese me foi primeiro apresentada pelo linguista Eduardo Ribeiro, que assim supunha porque, no
tempo dos antigos, as ijadòòma ficavam praticamente só dentro de casa, apenas andavam na aldeia para ir
direto à casa de algum parente (e quando o faziam, iam cobertas da cabeça aos pés por um mato de algodão
fiado – rià –, apenas com os olhos à mostra) e somente apareciam em público (descobertas, mas enfeitadas)
para dançaram com os ijasò. De modo que era possível que os Inỹ não quisessem que elas fossem
fotografadas por estranhos, oferecendo, em lugar delas, moças bàdèòbyna. Com efeito, em muitas fotografias
de Krause, mulheres jovens aparecem completamente cobertas com rià, apenas com a cabeça à mostra.
12
Os Inỹ não lembram a data precisa desta visita, mas, pela menção ao “chefe” do SPI – provavelmente o
encarregado do Posto –, pelo fato de que só se lembram bem e cantam hoje uma única música aprendida
com os Kayapó – talvez alguns dos mais velhos lembrem outras, mas essa é a única que é de domínio geral –
e pela data da “pacificação” desses últimos, ela deve ter acontecido em algum momento entre o final dos
anos 1920 e os anos 1950. Talvez os Kayapó estivessem buscando por Manoel Silvino Bandeira de Mello,
fundador e único encarregado do Posto Redempção Indígena – o primeiro da região, fundado em 1927 e
extinto em 1932 –, o que tornaria possível uma datação mais precisa. Depois dessa data, o posto ficou
abandonado até o início da década de 1940.
13
Os Karajá propriamente ditos dividem-se entre um grupo meridional, os Karajá de cima, ibòò mahãdu,
“pessoal do rio acima”, e um grupo setentrional, os Karajá de baixo, iraru mahãdu, “pessoal do rio abaixo”.
Essa divisão é marcada tanto pelos indígenas quanto linguisticamente (cf. RIBEIRO, 2012).
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vermelho do urucum que pende das partes posterior e anterior de um bracelete de
algodão usado na região do pulso, o dexi.
O local de onde todos saíram do fundo do rio, inỹsèdyna, fica entre as atuais
aldeias Itxala (localizada precisamente no lugar onde o Araguaia e o Tapirapé se
encontram) e Macaúba (alguns quilômetros rio abaixo, mas do lado da Ilha). E foi com os
Karajá daquela região que, nos últimos quatro séculos (pelo menos...) os Tapirapé
mantiveram relações mais próximas. Toral fala que estiveram divididos em dois grupos,
um que habitava as matas da margem esquerda do Araguaia, e outro que teria vivido na
ponta norte da Ilha do Bananal – Wagley relata a existência de uma aldeia partilhada
com os Javaé (1977: 29-30). Estes últimos teriam sido expulsos do território insular por
uma aliança guerreira entre Karajá e Javaé na segunda metade do século XIX. “Dessa data
até 1950 suas relações com os Karajá foram uma sucessão de traições, escaramuças
sangrentas, que custaram a vida a muitas pessoas dos dois povos” (1992: 19). Mas, apesar
dos muitos conflitos, entre os dois povos havia uma rede de trocas aparentemente bem
estabelecia, na qual, assim como em relação aos Kayapó, os Karajá eram fornecedores de
bens industrializados. E, tal qual os Xikrin, os Tapirapé também incorporaram dos Inỹ o
ciclo de danças dos ijasò.
Entre os itens adquiridos dos Tapirapé, estavam os labretes de pedra. Os Inỹ
fabricavam seus labretes (òluò) de osso, madeira ou concha – dependendo da faixa etária
–, mas aqueles de pedra, que pareciam ser bem mais raros e bastante valorizados, eram
de fabricação exclusiva daquele grupo tupi e obtidos por meio de troca (KRAUSE, 1941b:
188-191). Fritz Krause, 1905, soube da existência de apenas dois desses objetos entre os
Karajá, tendo visto apenas um. Ele diz, entretanto, que tais labretes de pedra eram
trocados com os Tapirapé pelos iraru mahãdu (a “horda setentrional”), que vendiam-nos
aos ibòò mahãdu à preços elevados: canoa, machado, pote ou facão, objetos de alto valor
(id.: 191).
Até o final do século XVIII, os Karajá, ainda segundo o relato do mesmo etnógrafo,
subiam periodicamente o rio Tapirapé, no alto do curso do qual estavam as aldeias dos
ixỹju de mesmo nome, para se encontrar com eles e trocar. Aproveitavam essas ocasiões,
bem como outras, para raptar-lhes mulheres e crianças. Quando os Tapirapé
descobriram, atacaram os Karajá no próximo encontro, o que resultou em um período de
bastante hostilidade entre os dois grupos.
Aos Karajá atribuía-se o hábito de raptarem crianças dos Tapirapé, não na aldeia, mas
estado êstes [sic.] na caça ou pesca, ou nas plantações. Indicava-se isso como fonte de muitas
desavenças (KRAUSE, 1940a: 180). Há alguns anos, os Karajá emrpeenderam com 10 canos um
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incursão do território dessa tribu, raptando muitas mulheres e crianças. Algumas mulheres
fgiram, conseguindo voltar, e na viagem seguinte os Tapirapé receberam os Karajá com
hostilidade, matando três homens. Desde aquela ocasião os Karajá têm um medo
extraordinário dos Tapirapé. (id., 1940c: 140). As duas tribus vivem agora em inimizade,
porquanto os Tapirapé haviam descoberto que os Karajá aproveitavam os encontros
comerciais junto ao rio para lhes raptarem mulheres e crianças. Na ocasião seguinte, havia uns
seis anos, os Karajá tinham retornado com as cabeças ensanguentadas, tendo-lhes faltado,
desde então, a coragem para avançarem até o ponto onde faziam as transações. Ignoravam o
paradeiro atual dos Tapirapé, mas desejavam vivamente reencetar as relações com essa tribu
tão rica (id., 1940d: 228)

Depois desse período de afastamento, as relações comerciais foram retomadas,
embora sempre alternado-se com a guerra. Wagley, por exemplo tomou conhecimento
em 1939 de um confronto que resultou na morte de onze karajá e vários tapirapé (1977:
30); mas registra que, até 1965, os Tapirapé não fabricavam canoas, mas compravam-nas
dos Inỹ (id.: 80). Habitantes das matas localizadas entre os territórios dos Karajá, a leste,
e Kayapó, a oeste, os Tapirapé mantinham contatos alternadamente amigáveis e hostis
com ambos. Mas isso teve fim em 1947, quando sofreram um ataque devastador dos
Kayapó Metyktire, tendo se desarticulado como grupo (id.: 61-65). Os pouco mais de
vinte sobreviventes são forçados, assim, contra o Araguaia, e chegam até os Karajá, que
ainda tem esse momento bem vivo na memória. Escutei um relato sobre isso de Gedeon
Ijàraru, nascido na extinta aldeia Tytema, sobre as ruínas da qual se ergueu, anos depois
a aldeia Hãwalòra. Quando os Tapirapé chegaram, parte dos Inỹ queria exterminá-los.
Outros, porém, pediram calma e falaram que eles poderiam viver ali. Assim os Tapirapé
ficaram morando entre os Inỹ por anos. Ainda hoje, com efeito, há alguns sobreviventes
do ataque dos Kayapó residindo em Itxala. Com o tempo, começaram a se casar com os
Karajá, e foram recuperando sua população. Até que alguns mais velhos resolveram
reunir seu povo e subir o rio novamente, reocupando um dos sítios que habitavam antes
de serem massacrados pelos Metyktire, fundando, assim, a aldeia Urubu Branco. Hoje, há
muitos descendentes de Tapirapé nas aldeias Hãwalòra e Itxala, além de Maitxàri
(pronúncia em karajá), aldeia Tapirapé a poucos quilômetros de ambas as acima citadas.

ÀRYSA: XAVANTE
Com os Xavante, porém, a única relação possível foi sempre a guerra. Depois de
terem saído do fundo do rio, estes parecem ter migrado para nordeste, pois os Karajá
ainda contam a história de quando esse outro grupo atravessou o Araguaia e se
estabeleceu em território mato-grossense. De acordo com um breve relato que registrei
alhures (NUNES, 2012: 378), no rio, eles foram atacados por um jacaré gigantesco, de
modo que parte deles desistiu da travessia. Os que ficaram são os ancestrais dos Xerente;
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os que atravessaram são os dos Xavante. A separação definitiva entre os dois grupos,
segundo Maybury-Lewis (1984: 40), teria se dado na década de 1840. Os Inỹ só possuem
um termo, Krysa ♀, Yrysa ♂, para se referir a ambos.
Os Xerente, depois, se afastaram do Araguaia, e parecem não ter mantido relações
com os Karajá, nem com os Javaé. Já os Xavante, começaram um processo de migração
em território do Mato Grosso, ocupando, hoje, uma vasta faixa de terra a leste do estado.
Mas alguns deles continuaram vivendo relativamente próximos ao Araguaia e ao baixo
Rio das Mortes. A memória karajá aponta especificamente para um grupo que morava
próximo ao rio Suyá-Miçu, os Xavante de Marãiwatsédé. Durante a seca, eles exploravam
a região, andando grandes distâncias, ladeando o Rio das Mortes e chegando até a beira
do Araguaia. Sempre que os Inỹ falam das aldeias antigas que ficavam no interior desse
afluente e na margem esquerda do Araguaia, eles mencionam os ataques traiçoeiros
desses ixỹju. Quando os Xavante encontravam os Karajá no mato ou nas roças, eles
atacavam direto, sem nenhuma tentativa de estabelecer qualquer tipo de contato
pacífico.
Nunca escutei qualquer relato de que tenha havido relações de troca entre os dois
grupos, nem rapto de mulheres e crianças, nem casamentos14; muito pelo contrário, os
Inỹ afirmam que isso nunca ocorreu, pois os Xavante são ixỹju tyhy, “ixỹju de verdade”,
i.e., bravos e associais, “que nem bicho”, como se ouve vez ou outra. Ainda hoje, em
tempos de convívio pacífico, mediado pelos brancos, os dois grupos mantém um
distanciamento nítido, e não raro tensões ocorrem quando se encontram em locais como
a CASAI de Goiânia. O único aspecto produtivo para os Inỹ dessa inimizade ferrenha eram
os espíritos dos inimigos mortos em guerra, que, por meio da retirada de um osso do pé,
eram trazidos para a aldeia, onde se realizava periodicamente o ritual de ixỹju uni,
“espírito de ixỹju”. (ver LIPKIND, 1948: 188; PÉTESCH, 1992: 312-321)15. Também, o espírito
dos Xavante mortos em um episódio narrado abaixo, foi incorporado no ritual de
iniciação masculina, o Hetohokỹ.

14

O único caso de casamento com Xavante de que tive notícia foi o de Sewaria, uma karajá de uma extinta
aldeia que ficava pouco acima da ponta norte da Ilha. Ainda menina, com a morte dos pais, ela foi adotada
por um casal de brancos e foi criada em Goiânia. Lá ela conheceu um índio xavante, com o qual se casou.
Morou muitos anos na aldeia de seu marido, da qual mudou após se separar.
15
O ritual podia ser realizado com o espírito de qualquer inimigo morto em guerra, de sorte que,
dependendo da região, também era possibilitado pelos confrontos com Kayapó e Tapirapé. A festa de wou
uni, “espírito de Tapirapé”, ainda é realizada, embora muito raramente, nas aldeias da foz do Tapirapé, e
ocorreu em Buridina recentemente, quando, por ocasião de uma oficina, alguns inỹ de Macaúba entregaram
os espíritos que lhes pertenciam aos netos de dois homens daquela aldeia. E o ritual de Àralahu uni, “espírito
de Kayapó” é o único ainda realizado pelos Ixỹbiòwa (SCHIEL, 2008: 15). De resto, o ritual está praticamente
abandonado.
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Quando Bandeira de Mello chegou para fundar o Posto para os Karajá, em 1927 –
Posto este daria origem à aldeia Santa Isabel do Morro, o primeiro grupo territorial com
o qual ele encontrou foi o de Birihoa. O ajudante do SPI sugeriu que o Posto fosse erguido
na margem mato-grossense, mas Birihoa negou, por medo de ataques Xavante, e
apontou um local na margem oposta. Ainda sim, no ano de 1930, dois rapazes da aldeia
que começara a surgir ali foram atacados por esses índios quando andavam na praia em
frente – a mesma onde Bandeira de Mello encontrou Birihoa –, matando um deles. Em
vingança, os Karajá organizaram uma expedição para perseguir os assassinos. Esse foi o
último confronto bélico entre os dois grupos. A versão dessa história que se segue me foi
narrada por Usana16, cujo sogro era um dos homens do grupo que partiu em represália
aos Xavante.
Antes, os Xavante moravam no Suyá-Miçu, ali no Posto da Mata. E de lá eles vinham
caçando briga... Foi assim que eles atacaram os dois. Urisiri e Txawi estavam se arrumando
para ir para o colégio. Lá tinha um colégio, para eles estudarem. Diz que eles colocaram
calça, tipo uniforme. Só que os dois, um deles se dava bem com a irmã, e o outro não.
Assim, eles estavam se arrumando, mas não deu certo, eles não foram para o colégio. Txawi
ficou bravo por causa da irmã dele, então chamou Urisiri.
– Vamos dar uma volta na praia?
E eles foram. Lá na praia, os Xavante correram atrás deles . Quando viram os ixỹju
vindo, os dois também correram. Mas Txawi estava de calça, o uniforme do colégio, e isso o
atrapalhou. Então um Xavante o alcançou e acertou a cabeça dele com sua burduna.
Matou, Twai morreu. Urisiri estava de short, por isso conseguiu correr mais. Quando ele
mergulhou na água, o Xavante, que vinha trás dele bateu com a burduna, na água mesmo, e
acertou a cabeça dela. Urisiri desmaiou, e foi boiando, sendo levado pela correnteza. Uma
velha estava na beira do barranco, na aldeia, e estava vendo.
– Ah, a meninada está batendo em algum bicho lá na praia.
Mas, na verdade, eram os Xavante que estavam batendo neles. Ela estava olhando
bem de longe, por isso não viu direito . E ninguém acreditou no que ela estava falando.
Urisiri acordou no meio do rio, e conseguiu nadar até a aldeia, e lá ele contou o que tinha
acontecido. Ele não morreu, mas ficou surdo, porque o Xavante acertou a cabeça dele. Logo
um grupo de homens que tinha ido de pouso para o rio das mortes chegou da pescaria. Eles
nem descansaram, nem comeram, pegaram suas burdunas e flechas e saíram atrás dos
Xavante. E um Tori entregou, também, mỹawa (arma de fogo) para eles, só que ninguém
sabia atirar. Eram doze homens. Meu sogro estava no meio deles, ele matou um.
Eles chegaram na praia, do outro lado, e viram o rastro dos Xavante. Mas era um
para cá, outro para lá, todo bagunçado. Se o rastro fosse direto, os Karajá saberiam para que
lado eles tinham ido. Eles foram procurando, procurando, até que, lá na frente, os rastros se
juntaram, ficou igual ao de broreni (vaca). Eles foram seguindo, seguindo, seguindo, até que
o rastro dos Xavante parou, porque lá tem um rio. É o rio Xavantino.
– Acho que eles atravessaram nesse rio aí.
– Então nós vamos atravessar também.

16

A narrativa surgiu em meio a uma gravação que fazíamos, na qual ele contava, a meu pedido, sobre a
história da aldeia Santa Isabel. O registro foi feito no pátio de sua casa, na aldeia Wàrebia, em 17.03.2105, e foi
posteriormente traduzido com o auxílio de Xirihore.
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Assim que eles atravessara para o outro lado, encontram o rastro de novo e
continuaram seguindo. Andaram, andaram, andaram, até que um deles falou:
– Alguém tem que ir olhar para ver se os Xavante estão perto ou não.
Tinha um hàri (xamã) no meio deles. Ele disse que ia.
– Eu vou lá, eu vou dar uma olhada.
Ele fechou os olhos e foi . Ele ficou lá, parado, com os olhos fechados. Mas tinha
muito lòò (pernilongo), e seus companheiros ficaram abanando ele para espantar os lòò.
Até que ele voltou.
– Ỹỹỹỹ... Os ixỹju estão bem perto, eu vi a aldeia deles. Antes de o sol nascer nós
vamos chegar lá.
Mas umas quatro, cinco horas da manhã, Os Xavante gritaram avisando que era hora
de sair (yhyrawa). Mandaram as mulheres e crianças na frente, e os homens ficaram para
trás, protegendo os seus. Quando os Karajá chegaram lá, as casas estavam vazias, não tinha
mais ninguém lá. Eles estavam sabendo, por isso saíram, esvaziaram a aldeia, com medo.
Eles deviam ter um hàri também, porque sabiam que os Karajá estavam perto, vindo atrás
deles. Por isso eles gritaram avisando para sair. Foram todos embora.
Um dos Karajá era itxỹtere (“doido”), ele queria levar um hàlà (caititu) que estava lá.
Os Xavante deixaram tudo para trás, ãdèdura (arara vermelha), dòrè (papagaio), horenity
(coco de babaçu), deixaram tudo, com medo. Então ele Queria carregar o hàlà. Mas o chefe
(wèdu) deles disse assim:
– Não, vamos deixar isso aqui. Na volta nós pegamos.
Só que ele não respeitou, por isso que a sorte dele acabou, por isso que ele levou
flechada na perna. Porque ele era tõhõtiõ (teimoso, lit. “sem ouvido”). Então ele flechou o
caititu, matou o animal.
E eles seguiram no encalço dos Xavante. Foram, foram, foram... Até que, no cerrado,
em um lugar aberto (bàdèro), eles virem, de longe, um Xavante carregando o outro nos
ombros. Ele estava com o pé machucado, por isso seu companheiro estava carregando-o.
Quando os dois Xavante viram, eles subiram em uma árvore. Um subiu mais alto, e o outro
ficou mais em baixo. E os Karajá foram chegando perto deles assim, se arrastando no chão.
Eles estavam lá em cima, mas que os sol estava atrapalhando sua visão. Por isso eles não
sabiam que os Karajá estavam vindo por baixo, por que estavam olhando contra o sol.
Todos os Karajá que estavam lá tem nome, mas eu não me lembro.
Eles foram se arrastando, assim, igual ao exército, até que chegaram em baixo dos
Xavante. Só que os ixỹju estavam olhando lá para frente, não estavam nem vendo, porque
eles vieram por baixo. Aí um dos Xavante ficou desconfiado, olhou para baixo e viu o
Karajá. Viu e assustou. Se fosse eu, tinha batido lá mesmo. Porque ele esperou?
O Xavante gritou assim, “Hy hy hy hy hy!”, porque ele estava com medo. Então eles
pularam da árvore e correram. O outro foi correndo e mancando, mancando, nem se
lembrou que estava machucado. Correu, foi embora, nem sentiu dor! E os Karajá correram
atrás deles. Até que alcançaram e mataram o que estava bom. Quando eles iam pegar o
outro, que estava com o pé mancando, alguém falou:
– Não, deixem ele ir. Ele vai levar a notícia para os outros. Vamos voltar para avisar o
nosso pessoal.
Eles mesmos deixaram ele escapar, para avisar os outros Xavante. Os Karajá se
reuniram de novo e continuaram seguindo. No caminho, eles foram encontrando outros
Xavante e matando, mataram todos que encontraram, até mulher. Mataram seis. Por que
os Xavante mataram um Karajá. Em vingança (òwy-mỹ), os Karajá mataram seis. Eles
chegaram em outro descampado (bàdèro), então falaram:
– Vamos esperar aqui mesmo.
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Porque lá é aberto, não tem como eles se esconderem. Aí ficaram esperando lá
mesmo, debaixo do sol bem quente. Então os Xavante vieram para atacar os Karajá. Eles
trouxeram suas flechas em um bèhyra (tipo de cesto) e jogaram-nas no chão, txaaa! Um dos
Karajá ficou com medo:
– Nós vamos todos morrer!
Porque os Xavante eram muitos, e eles eram só doze. Mas outro respondeu:
– Não, não fala isso não. Vamos fazer assim, vamos nos dividir.
Eles fizeram uma fila, mas ficaram um bem longe do outro. Se eles ficassem todos
juntos, era mais fácil uma flecha pegar neles. Eles fizeram assim, aí começaram a atirar
flechas. Começou a guerra. Voaram muitas flechas de um lado a outro. Até que um Xavante
acertou um Karajá. Ele ficou alegre, pulando, dançando. Quando um dos Karajá viu aquilo,
ele falou:
– Um de vocês foi flechado!
– Porque você diz isso?
– Um Xavante está lá dançando, feliz!
Então ele olhou e falou para o que foi flechado.
– Lawauri, você foi flechado!
Mas ele nem sentiu quando a flecha o atingiu. Então olhou para sua perna e viu a
flecha cravada. Quando o Xavante o acertou, acabaram suas flechas, por isso ele estava
pedindo flecha para seus companheiros, para jogar mais. Então Lawauri perguntou:
– Qual deles me flechou?
– Foi aquele!
– E como vai ser, agora?
– Pega essa arma aí!
– Está bem.
Então um deles pegou a arma e se ajoelhou, para apoiar melhor. Porque ninguém
sabia atirar! Ele se ajoelhou, segurando a arma, mirou no Xavante e atirou. O tiro acertou
bem na barriga, ele acertou. Quando ele foi baleado, rodou, assim, depois caiu. Quando os
outros Xavante chegaram perto dele para ver, os Karajá correram lá para espantar, gritando
assim, “huà, huà huà, huà!” E os Xavante correram! Os Karajá chegaram até aquele que
tinha sido baleado e acertaram a cabeça dele com burduna, até amassou. Então o Iòbàsè
endoidou . Um outro Xavante estava olhando para eles dançando e estava achando ruim,
ficou bravo, e queria atacá-los. Mas seu companheiro não deixou:
– Não, deixe eles dançaram.
Ele segurou seu companheiro, porque sabia que era assim que os Karajá faziam.
Esperaram um pouco, depois começaram de novo a atirar flechas. Mas logo os Xavante se
espalharam. Cada um se escondeu em um lugar esperando para, quando os Karajá
passassem, flechá-los. Só que os Karajá são espertos. Os Xavante estavam se escondendo
atrás dos cupinzeiros. Quando os Karajá viam um, eles atiravam com mỹawa (arma de
fogo) no rumo do cupinzeiro, tòòò! Aí o Xavante que estava lá corria de medo. Foi assim
que eles conseguiram escapar. Eles estavam voltando, para ir embora, só que os Xavante os
cercaram, queriam matar todos. Mas os Karajá são espertos, foram atirando e espantando
os Xavante, até que conseguiram escapar. Quando chegaram na aldeia deles, na volta,
pegaram todas as coisas dos Xavante, até dòrè, ãdèdura, o coquinho do babaçu, pegaram
tudo para trazer. Até trouxe a alma dos Àrysa. Você viu, não foi? Quando Àrysa uni entra,
no Hetotokỹ? Tem o adòròtòhòna, aí depois vem Àrysa uni. Ele vem do mato, dá uma volta
na aldeia e depois entra na casa de Aruanã. Esse é o espírito dos Àrysa que eles trouxeram
de lá.
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Esse episódio foi registrado por Bandeira de Mello em seu relatório anual do Posto
Redempção Indígena para o ano de 1930. O ataque dos Xavante ocorreu no dia 31 de maio
daquele ano, às nove e meia da manhã. Os homens Karajá, portanto, andaram um dia e
uma noite atrás de seus adversários, que só encontraram na manhã seguinte. A
administração do Posto socorreu Kurisiri que, graças aos cuidados a ele dispensados,
sobreviveu. Tentaram também impedir o ataque em vingança, mas não conseguiram –
embora, ao que tudo indica, foi o próprio pessoal do Posto quem forneceu a arma que
eles levaram. Quando os Karajá voltam da expedição, “estropiados” (BANDEIRA DE MELLO,
1931: 4), a administração não conseguir entender, a partir de seus relatos, se eles tinham
ou não encontrado os Xavante. Bandeira de Mello relata também um outro ataque dos
mesmo ixỹju, anterior, em 4 de setembro de 1928, em que os Xavante mataram o chefe da
aldeia Fontoura, Hãratuma, e seu companheiro Ijawala. Por conta desses ataques, o
encarregado do Posto pede providências: “Para que não tenhamos o desprazer de vermos
se repetir estas lamentáveis scenas, e para tranquilidade de ambas as tribus, reputo de
grande importância, e necessidade, a pacificação dos referidos Chavantes” (id.: ibid.) – o
que só viria a ocorrem na segunda metade da década de 1940.
Segundo Usana, esse episódio foi decisivo para que os Inỹ se juntassem em Santa
Isabel, abandonando as aldeias da margem esquerda do Araguaia. No início, apenas duas
famílias, a de Birihoa e a de Kurikala, se fixaram junto ao Posto. Outros grupos passavam
pequenas temporadas lá e depois regressavam para suas aldeias. Com esse ataque,
porém, eles passaram também a se estabelecer junto ao Posto, talvez por acreditar que a
presença do pessoal do SPI lhes traria uma proteção extra. Uma década depois, no ano de
1941, os pioneiros da atual cidade de São Félix, liderados por Severiano Neves, chegam ao
local para estabelecer residência. No mesmo dia, 15 homens karajá foram até eles e
advertiram-nos de que ali não era um bom local de moradia, pois os Xavante transitavam
por aquelas paragens na época da seca. Severiano lhes responde que, independentemente
disso, eles tinham vindo para morar, ao que os Inỹ retrucaram: “Você é muito corajoso!”.
Severiano batiza o povoado nascente em homenagem a São Félix, padroeiro protetor
contra ataques de “índios bravos”. E eles precisariam, com efeito, de proteção, pois os
Xavante, em mais de uma ocasião, atacaram e mataram moradores do vilarejo. Quando
estavam sob ameaça de ataques, saiam em procissão ao Santo para “quebrar a fôrça dos
índios” (PRELAZIA, 1971).
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COMO SE...
As relações que os Inỹ mantiveram com os ixỹju, ao longo do tempo, fizeram
circular uma série de artefatos, conhecimentos (incluindo rituais) e pessoas, como vimos.
Mas, hoje, essas influências estrangeiras são relativamente apagadas na memória dos Inỹ.
As lembranças de artefatos e rituais incorporados por meio dessas relações parecem
muito mais presentes nos Kayapó (especialmente nos Xikrin), por exemplo, do que são
entre os Karajá. Por um lado, isso talvez se deva ao fato de que, a partir da década de
1950, as relações com os ixỹju escassearam bruscamente, de modo que, hoje, os Inỹ estão
relativamente isolados, no panorama regional, de outros grupos indígenas. Exceção feita
somente ao que poderíamos chamar de ‘microcosmos interétnico’ Karajá-Tapirapé da foz
do Rio Tapirapé. Mas esse é um fenômeno restrito àquela área, ou mesmo aquelas duas
aldeias (Itxala e Hãwalòra). Ao dizer isso, não pretendo diminuir a importância e os
impactos da copresença dos dois grupos na região, mas me faltaria meios para explorá-la
com a profundidade que mereceria. Escrevo, portanto, a partir da posição que minha
etnografia junto aos karajá de cima, especialmente os de Santa Isabel, permite.
Vimos que os principais itens incorporados pelos Karajá dos grupos ixỹju foram: o
conjunto da ornamentação corporal; espíritos dos inimigos mortos em guerra, que eram
alvo de rituais específicos; e pessoas, das quais existem ainda descendentes entre os
Karajá. Vimos que, quando Woubèdu saiu do fundo do rio, seus enfeites e unções
corporais eram absolutamente impróprios; ao passo que os Wèrè e os Tapirapé saíram
ricamente adornados com os enfeites que hoje são considerados propriamente inỹ,
humanos. Curioso, indaguei às narradoras que me contaram esse mito sobre como,
então, os Karajá adquiriram seus ornamentos, ao que elas se limitaram a dizer que
“pegaram deles” (iràbi rimỹre). Quanto aos Wèrè, dizem que eles são os ancestrais dos
atuais Javaé, que usam o mesmo conjunto de enfeites. E os Tapirapé atuais usam uma
ornamentação ritual bastante similar à dos Inỹ. Mas quando deparados com isso, os
Karajá dizem simplesmente que esses outros índios são inỹ; não no sentido de
identificação étnica, mas aproximando esses ixỹju de sua humanidade. Tudo se passa,
então, como se os enfeites “pegos” de Outros sempre tivessem sido propriamente inỹ,
humanos.
Quanto aos espíritos dos inimigos mortos em guerra, o ritual específico do qual
eles eram alvo, que pode ser chamado genericamente de ixỹju uni, está praticamente
abandonado. Além do mais, ainda que os estrangeiros tenham sido o motor desse ritual,
sua origem (kòraru ♀, òraru ♂) é inỹ, no sentido de que não foi aprendido com Outros –
assim como os Karajá podem dizer que os Tapirapé e os Xikrin dançam com “nosso”
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Aruanã. E em relação às musicas aprendidas com os Kayapó, estas também praticamente
não são mais cantadas, pois os homens não brincam mais com marakasi wiu, a categoria
na qual elas foram incorporadas. A única exceção é a música de nome heo paraná, que
não se canta ritualmente na aldeia, mas apenas em “apresentações culturais”.
Por fim, as pessoas. Essa é provavelmente a influência ixỹju mais nítida no mundo
Karajá de hoje. Os filhos e netos de Tapirapé, como vimos, são muitos; os Àralhu riokorè,
netos de Kayapó, são escassos, e os de Xavante inexistem. Mas há também os netos de
biri (periquito – cf. supra, a história de inỹ wèbòhòna), de Wèrè, de Tori (não indígena),
entre outros. Muitas pessoas, entretanto, não falam abertamente de seus ixỹjuna. Como
disse Abitxỹna (da aldeia Fontoura), após enumerar todos os povos que saíram do fundo
do rio seguindo Woubèdu:
Tiinỹ talahina-mỹ rarybèõtyhy ixỹrunarèri, ilahina
As pessoas não falam sobre seus ancestrais [ixỹju], isso lhes envergonha
tahè tiinỹ ixi-mỹ rarybèõ
Por isso ninguém fala
Diarỹ boho wulahinarènỹ tuu ta kia hè roire
Nossa família, nós temos novos avós,
Wèrè Wènõna rioreriòrè hè diarỹ boho watximỹhỹrènỹre
nós somos netos dos Wèrè Wènõna

Isso é falado, geralmente, em contextos particulares, para pessoas com as quais se
tem vínculos de parentesco estreitos (filhos/as, netos/as), como parte do processo de
transmissão de conhecimentos mitológicos e genealógicos protagonizado pelas mulheres
mais velhas, as avós (lahi); em cotextos públicos, isso é trazido à tona como forma de
acusação ou xingamento. Chamar alguém de ixỹju riòrè ou riokorè, “filho” ou “neto” de
ixỹju, é uma agressão verbal pesada.
Porque, poder-se-ia indagar, os Inỹ parecem obliterar a origem Outra das pessoas
e/ou de certos traços do que chamam de inỹ bàdèdỹỹnana, sua “cultura”? Por um lado,
penso, está a simples diminuição da importância das relações com esses ixỹju provocada
pelo afastamento temporal. Guerras, rapto de mulheres e crianças, trocas de itens como
os labretes – que nem mais são usados –, isso são coisas do tempo dos hàkỹna mahãdu ♀,
hỹỹna mahãdu ♂, “o pessoal antigo”. Nos tempos de hoje, é com os brancos que os Karajá
estão densamente implicados: praticamente todas as aldeias são bastante próximas de
cidades (5 ou 10 km pelo rio), grande parte da população tem um domínio razoável do
português, o dinheiro é essencial para a vida cotidiana, pois uma parcela considerável
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dos alimentos é comprada no comércio local, sem contar as roupas, remédios, celulares,
calçados, contas de luz (pois há rede de energia elétrica em quase todas as aldeias),
dentre muitos outros. E, cabe notar, o aumento da proximidade com os brancos,
historicamente, parece proporcional à diminuição das relações com os ixỹju. Esse novo
panorama, entretanto, criaria, em tempos bem mais recentes, um novo contexto para a
interação entre os Karajá e outros índios: a política indigenista, com suas muitas
reuniões, as licenciaturas interculturais, eventos como os Jogos Indígenas e as muitas
comemorações do dia do índio etc.
Esse novo tempo, entretanto, no qual os Karajá vivem “no meio dos brancos” ou
“como brancos” – as expressões são deles – e no qual os ixỹju são “parentes”, é o tempo
no qual “a cultura está acabando”, o tempo em que “está tudo diferente”. Não se pode
entender essa afirmação, é claro, se não se sabe o que precisamente os Inỹ estão
chamando de “cultura”. Nem com, nem sem aspas (CARNEIRO DA CUNHA, 2009): o que
me refiro aqui é ao conceito inỹ de cultura – por isso em itálico. O que os Inỹ chamam
por este termo é um estoque dado, fechado e aparentemente imutável de coisas. Uma
ação que evidencie, dada uma relação específica, uma forma17 pertencente a este estoque
é dita ser “da cultura”; mas se ela evidenciar – sempre no contexto de uma relação
determinada – uma forma que não corresponda a nenhuma daquele estoque, diz-se
simplesmente que “a cultura está acabando” ou algo que o valha (cf. NUNES, 2014). A
cultura é o aspecto convencional, dado (sensu Wagner, 1981) do universo Inỹ; por isso ela
só pode ser evidenciada ou negada, e nunca transformada, relaborada, hibridizada – para
uma exploração detalhada desse argumento, ver Nunes (2013).
Essa é a razão, penso, do apagamento, por assim dizer, das origens estrangeiras das
pessoas e de certos aspectos daquilo que os Karajá chama de inỹ bàdèdỹỹnana, sua
cultura. Pois tudo que é incorporado de Outros, toda transformação, precisa sempre
aparecer como se já estivesse lá, desde o começo. Não estou argumentando, deixe-se
claro, que a cultura seja um objeto estático, ahistórico, nem que a influência dos ixỹju e
dos brancos sobre ela seja nula. O que estou dizendo é que essas influências são difíceis
de retraçar, dado o regime de historicidade próprio da cultura. Os Karajá devem
provavelmente muito mais aos seus vizinhos ixỹju do que sua memória permite retraçar
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A idéia de forma que utilizo aqui, inspirado naquilo que Strathern (1988) chamou de “reificação”, ou “o
constrangimento da forma”, corresponde à estética, em um sentido amplo, de um conjunto de relações que
evidenciam os evolvidos como semelhantes ou diferentes entre si. É a maneira específica como esse conjunto
de relações precisa aparecer para dar a ver uma pessoa como um igual ou um diferente perante outra. Um
homem pescando em sua canoa pode ser uma forma inỹ, na medida em que evidencia a relação com sua
mulher, dando-o a ver como um marido, que “coloca comida em casa” – esta formulação, que escutei
abundantemente entre os Karajá de Buridina, resume o conjunto de obrigações dos maridos frente à sua
esposa e, consequentemente, ao grupo doméstico.
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– o breve histórico apresentado nesse texto, espero, basta para assim supor. Mas, uma
vez incorporado, tudo se passa como se sempre estivesse estado lá... E, se uma dada
transformação ainda não está distante o suficiente no tempo para que possa ser assim
obviada, tudo o que se pode dizer é que isso ou aquilo “não é da cultura”. Esse, me
parece, é o caso dos brancos. Talvez o estancamento do fluxo de relações dos Karajá com
os Xavante ou Kayapó a partir da década de 1950 tenha sido mesmo decisivo para a
obviação de suas influências; pois a relação continuada, como com os brancos, hoje,
propicia inúmeros contextos em que a diferença dos Inỹ para com eles é evidenciada. A
distância, nesse caso, seria também uma questão de intensidade das relações.
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ANEXO:
ALGUMAS FOTOGRAFIAS

“Fig. 1. Pintura do Corpo”. Ehrenheich, 1948: 30.
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“Jovem Karajá com corpo pintado”. Krause, 1940b: prancha 16.
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“Retrato dum jovem Xambioá com veretas auriculares e enfeites labiais de madeira, o
cabelo largamente repartido, e ostentando nas faces, bem visível, a tatuagem tribal”. Ehrenheich,
1948: prancha II.
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“Duas elegantes figuras da tribu dos Carajás”. Rumo ao Oeste, s.d.: 6.
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