
  

1 

 

A MORTE NA CULTURA INDÍGENA XERENTE: UM ESTUDO DE 

CASO NA ALDEIA SALTO NO MUNICÍPIO DE TOCANTÍNIA – TO 

 

Andreia Cristina Fonseca Ribeiro de Oliveira
1
; Anne Daniella Milhomem Parreira

2
; 

Elisangela Fernandes Pereira Evangelista³; Luiz Sinésio S. Neto⁴; Maria de Lourdes L. 

Macedo⁵; Neila Barbosa Osório⁶; Silvio Inácio Moreira⁷. 

 

  

 

Resumo  
De maneira geral este artigo apresenta uma narrativa de como os anciões dos povos indígenas Xerente 

da Aldeia Salto localizada no município de Tocantínia – TO interpretam a morte. Através de uma 

entrevista semiestruturada e pesquisas bibliográficas buscamos ampliar os conceitos sobre a história 

cultural dos povos indígenas Xerente, bem como as suas práticas fúnebres relativas a morte dentro da 

cultura deles. A problemática da investigação norteou-se pela seguinte questão: A morte nos povos 

indígenas Xerente é vista com temor? A pesquisa tem caráter qualitativo. Dentre os procedimentos 

adotados foi realizado um levantamento bibliográfico para identificação dos estudos já existentes e 

melhor compreensão sobre a temática. Articulado ao estudo teórico foi realizada uma pesquisa de 

campo na referida aldeia, visando explicitar de maneira geral, como os povos indígenas Xerente 

interpretam a morte. Foi utilizado um questionário individual contendo questões relacionados a vida 

pessoal e sobre a morte. O questionário destinou-se a 2 velhos anciões e 1 velha. A pesquisa revelou 

que a morte é um processo de despedida de quem morreu. É o momento onde encerram suas relações 

com os seus devidos pares. 
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Introdução  

A morte é um tema complexo e difícil de ser expresso pelas diversas áreas do conhecimento e 

pelas religiões. Compreendemos a dificuldade de enfrentamento desta etapa do ciclo da vida nas 

diferentes sociedades, entendemos que não fomos preparados para aceitar com naturalidade o 

envelhecimento e a morte. 

O aumento de pessoas velhas no mundo, inclusive nas diversas culturas, requer o 

reconhecimento do contexto transcultural da idade adulta e velhice, de modo que estudar um modo de 
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ser e de viver de pessoas mais velhas em grupos étnicos permite como destacou Sobrevila (2008) 

contemplar a dimensão cultural nas teorias do envelhecimento. 

Em nossa sociedade a vaidade está tão impregnada na vida cotidiana do ser humano que o 

impossibilita de ter uma visão clara e saudável sobre o envelhecimento e em consequência disso traz 

um sentimento consigo de temor. 

Desde o momento que inicia a vida, o ser humano está sujeito à extinção de sua existência. 

Isso significa que o homem é um ser destinado a morrer. Mas essa situação nos desperta diversas 

formas de enfrentamentos, que varia de um ser para outro. 

A morte de um membro de uma comunidade corresponde a um fenômeno de disrupção do 

cotidiano desse grupo, que gera sentimento de perda e pesar nos indivíduos mais ou menos próximos 

ao falecido. Ainda que a noção da finitude da vida derive da autoconsciência inerente ao ser humano, 

sendo, por isso, um fenômeno universal à humanidade (PALGI, ABRAMOVITCH, 1984), tal não 

torna mais evidente que se consiga facilmente racionalizar a morte de um ente querido. 

A morte está, dessa forma, intensamente presente nas transformações que o envelhecimento 

impõe ao homem. Essa presença se dá no real, mas, também, na esfera simbólica. Ela culmina no 

processo de luto. O luto, por sua vez, é resultado da perda de um objeto amado, conforme demonstram 

ARRAES & VIANA (2003, p. 14) 

 
Freud revela que o luto diz respeito à perda de um objeto de investimento pulsional 

que não é necessariamente um ser humano. Temos, então, que a noção de luto como 

afeto se faz a partir de uma perspectiva descritiva em que se leva em consideração o 

impacto ou ressonância emocional que a perda de alguém ou algo querido pode 

provocar na vida libidinal. O luto seria o afeto que tem sua expressão provocada 

pelo impacto da perda. 

 

O envelhecimento traz consigo a perspectiva da morte. Mesmo com o aumento da sobrevida 

da população humana, a vida é sempre um período finito. Esta finitude passa a ser mais contundente 

com a chegada da velhice. A perda de amigos, familiares e de pessoas de referência social reforça esta 

característica. 

Quando existe uma doença grave ou outra condição de saúde, incluindo-se aspectos físicos, 

mentais e sociais, que gera sofrimento a morte passa a ser não só uma probabilidade, mas também uma 

alternativa. Esta possibilidade passa por um dilema básico: o ser humano é proprietário ou guardião da 

vida. Caso seja considerado proprietário pode dispor da sua própria vida, caso seja guardião deve zelar 

pela mesma. Esta última é a perspectiva da maioria das religiões, pois consideram que a vida é um 

dom divino, sendo o ser humano responsável pela sua preservação. 

As crenças religiosas da comunidade indígena possuem um papel ativo da tribo. Praticam se 

diversos rituais que para os povos são significados sagrados. A maioria encara a morte como uma 

passagem desse mundo para outro. Diversos grupos indígenas realizam elaborados ritos funerários que 

além de cultuar o espírito do morto, servem como celebração da identidade do povo. 

 

 
Metodologia  

A pesquisa é um estudo de caso, qualitativa, realizada no município de Tocantínia – 

Tocantins, localizadas  nas Aldeias: Salto Salto Kripe, Porteira Nrõzawi e Zé Brito Hêspohurê 

, Bairro: Zona Rural. No período da pesquisa foram investigados 03 participantes: 01 mulher 

e 02 homens que atendem seguintes critérios: com idade acima de 65 anos. As entrevistas 

foram gravadas e depoimentos transcritos na íntegra. Os nomes foram substituídos por siglas 

de acordo com a ordem das entrevistas: velho (a) 1 (v1); velho(a) 2 ( v2) seguidos de números 

arábicos sequenciados.  

Estudo de caso é o “circunscrito a uma ou poucas unidades, entendidas essas como pessoas, 

família, produto, empresa, órgão público, comunidade ou mesmo um país, tem caráter de profundidade 

e detalhamento” (VERGANA, 2004 p. 48). 
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Foi elaborado um levantamento de dados que buscou responder perguntas de relevância para a 

criação de uma pesquisa concisa, onde pode responder a todos os questionamentos apontados. 

Por fim, foram feitas observações diretas e extensivas através de uma entrevista, para obter as 

informações sobre a morte. 

É importante ressaltar que os entrevistados assinaram o Termo de Consentimento Livre e 

Esclarecido e foram informados de que o estudo faz parte um projeto de pesquisa guarda-chuva 

submetido ao Comitê de Ética da Universidade Federal Tocantins, sob nº16/2014. 

 

Resultados e Discussões  

Este artigo focalizou a morte na cultura indígena Xerente na aldeia Salto no município de 

Tocantínia – TO. 

Os povos indígenas Xerente vivem em reservas no município de Tocantinia – TO, a 70km de 

Palmas – TO, em uma área estimada em 180 mil hectares. Atualmente este povo vive em harmonia 

com o homem branco. 

A aldeia Salto é a maior da região. O cacique chama-se Valci Sinhã. Os indígenas Xerente são 

conhecidos como “Akwe”, que quer dizer “gente importante”.  Dentro desses povos existem seis clãs, 

são eles: Krozake, Kbazi, Kuzã, Wahirê, Krito, Krãi Prehi. A língua falada é a “Macro-Jê” e o 

português. 

Já o município de Tocantinia – TO, está localizado a margem direita do rio Tocantins, possui 

aproximadamente uma população estimada em 7.387 habitantes (IBGE, 2017) e está situada no 

sentido norte. Foi emancipada em 07 de outubro de 1953, totalizando 69 anos. 

Diante disso, com o estudo de caso foi possível identificar que cada clã possui um clã parceiro, 

ou seja, quando um membro indígena vem a óbito, não é o seu clã que se responsabiliza pela sepultura 

e sim o clã parceiro. Vejamos: quando um integrante do clã Wahirê  morre é o clã kuzâ que cuida dos 

rituais fúnebres. Já quando o clã Krãi Prehi perde um dos seus é o clã Krito que faz o enterro, e assim 

sucessivamente. Ao serem pesquisados sobre a morte é algo bom ou ruim, os entrevistados destacam: 
 

A vontade de Deus agente tem que conformar, por que se agente ta com medo de 

morrer sempre agente morre, ai é a vontade de deus. Deus é quem sabe e vai dizer o 

dia da morte. Não é nos é a vontade de deus, então eu sempre me apego com deus. 

Ele é quem sabe o dia da minha morte.(Velho 01) 

É uma coisa ruim que Deus deixou. Esse pensamento foi Deus que deixou não foi 

nós. Ele fez agente.(velho 02) 

É ruim pois a pessoa não fica mais aqui, vai embora (Velho 3) 

 

De maneira geral os entrevistados consideram a morte ruim, pois ausenta-se da pessoa amada, 

referindo-se ainda ao estudo de caso, é possível afirmar que os anciões se preocupam em repassar o 

conhecimento sobre a cultura, tradições e costumes para os mais jovens, para que eles continuem o 

processo geracional. 

É importante acrescentar que um dos anciões entrevistados ressaltou que a terra é que garante 

a sobrevivência deles, e é essa mesma terra que os cobrem quando falecem, pois, se não houvesse a 

terra, ficariam expostos quando partirem, e assim os animais iriam se alimentar com o corpo humano, 

mas afirma que Deus é Pai e sempre os protegem. 

De um modo geral os três entrevistados acreditam que a morte é a vontade de Deus, que o 

sofrimento é igual ao do homem branco, os parentes choram por 1 mês pela perda do ente querido. 

Nesse mês de luto falaram que o espírito fica entre eles depois vai embora. 
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Conclusão  

Constatamos, no entanto, que para os povos indígenas Xerentes a morte é um processo de 

despedida de quem morreu. É o momento onde encerram suas relações com os seus devidos pares. 

Eles vivem o luto e o consideram comum e necessário a todo ser humano. Toda morte coloca os vivos 

nela envolvida, num estado de liminaridade. 

Vale ressaltar também que para os Xerentes todos os rituais são uma celebração das 

diferenças. Existem uma trama intensa de prestações, seja ela de comida, bebida, mas também, 

sobretudo de amizade e companheirismo dos clãs, prova disso é a prestação que esses clãs fazem aos 

clãs distintos. 

Por fim destacamos que, do nascimento até a morte os Xerentes percorrem um caminho de 

construção e lutas pela sobrevivência, vivem em grupos e juntam-se para se defenderem contra 

inimigos. 
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