Aspectos cosmológicos e rituais
Grande parte do grupo se identifica como católico. Segundo o senhor Djalma,
desde a época do lendário Capitão Inácio a religião tradicional foi proibida,
assim como a língua e até o próprio nome da tribo. Entretanto, continuaram
fazendo seus rituais às escondidas. Na década de 1980, ele e seu irmão
Zezinho foram levados a fazer o curso de formação para Ministro de
Eucaristia e Dirigentes de Culto, da CNBB (Confederação Nacional dos
Bispos do Brasil). Durante três anos eles foram mensalmente a Divinópolis
para fazer os módulos do curso, quando também tiveram acesso a leituras
sobre a história do Brasil, entre outros temas.
Há um terreiro no Capão do Zezinho, chamado Cruzeiro [mesmo nome do
local de culto aos Encantados no Toré entre populações indígenas no
Nordeste], onde os Kaxixó, durante o mês de maio, vão todas as noites rezar.
Levam a imagem de Nossa Senhora Aparecida, uma vela e, ao iniciar a reza,
estouram fogos, acendendo uma fogueira. Cada noite um deles é o
responsável pela leitura do evangelho. E pedem proteção e saúde para cada
família Kaxixó (Caldeira 1999:44).
A principal festa do grupo acontece em 4 de outrubro, dia de São Francisco
de Assis, quando pessoas de toda a região e parentes de cidades distantes se
reúnem. Além das rezas, há comes e bebes com fartura, barraquinhas e muito
forró, que é o estilo musical mais popular da região.
A alguns quilômetros do Capão do Zezinho, está a Gruta da Nossa Senhora
da Lapa, muito venerada por todo o grupo e pela população regional. De
grande extensão, foram ali depositadas imagens de santos católicos, sendo
comum a realização de missas e rezas no local. Ao longo de sua história, essa
gruta sempre foi um lugar sagrado e de rezas para os Kaxixó.
O outro local é o Rancho ou Casa de Ritual, construída no centro do vilarejo
do Capão do Zezinho. Trata-se de um rancho com aproximadamente quatro
metros de comprimento por dois e meio de largura, com três troncos de cada
lado e três ao centro, sem paredes, coberto de capim. Este foi construído em

contrapartida à intenção da Igreja Católica de construir ali um templo em
1995: “Vamos fazer de nosso jeito a Casa de Ritual. De chão, barro batido,
sapé e madeira, toda amarrada de cipó” (in Soares, 1995). De todo modo, a
Igreja Católica construiu um templo de alvenaria ao lado daquele.
Um Kaxixó que vive no povoado de Ibitira é considerado por todos o pajé do
grupo, por possuir “força e poder de cura”. E há algumas famílias que
praticam a invocação de espíritos em rituais que chamam de “lei do índio” ou
“língua de Angüera”.
Na cosmovisão kaxixó, duas entidades são centrais. Uma delas é Jacy, a
quem atribuem as qualidades de Deus. A este, faz oposição o terrível
Angüera, associado ao Diabo. Tanto Jacy como Angüera são designações
recorrentes em povos Tupi, sendo Jacy o nome dado à Lua (divindade
geralmente vinculada ao irmão gêmeo Sol), e Angüera um espírito
usualmente vinculado aos mortos e à animalidade, representando perigo aos
vivos.
Mas há ainda uma terceira classe de entidades presentes na cosmologia
Kaxixó, que são os lendários Caboclos d’Água. Sobre estes Caldeira (1999:34)
comenta: “Seres fantásticos, os caboclos d’Água representam a total rejeição
ao contato com os “brancos”. Refugiando-se nas águas do rio Pará, eles são
descritos como homens de estatura muito baixa, corpo coberto de pêlos e
braços muito fortes. Habitando algumas tocas às margens do rio, eles teriam
aprendido a sobreviver tanto na terra quanto embaixo d’água (...). Descritos
como homens que nadam como peixes, surgindo apenas para algumas
pessoas, eles seriam possuidores de uma fala ou língua específica. Todavia,
isto não teria impedido a comunicação entre eles e seus parentes Kaxixó, pois
são capazes de se fazer entender ou de serem entendidos”. Os Kaxixó se
consideram descendentes destes seres, com quem teriam se comunicado
nas águas do Rio Pará. Estes seres balançam as canoas das pessoas, no
intuito de brincar com elas.
A principal dança dos Kaxixó é a chamada Dança do Jacaré, em que duas
fileiras de mesmo número de pessoas se formam de um lado e de outro,

como descreve o senhor Djalma: “Então eles ficam de longe, só que num é
igual Xavante, que fica de lado. Aí, eles cantam o Jacaré e quando fala, cá,
‘jacaré’, e eles falam, ‘a lagoa secou e você teve que voltar’, aí os de lá vêm e
se encontram no meio, e eles dão uma volta e os de cá passam pra lá, e os
de lá passam pra cá. A dança do Jacaré é a nossa dança antes do 1500. Eles
num estão cantando porque nós estamos deixando demarcar a terra pra
voltar esses 356 pra cá, pra aí nós dançarmos Jacaré”.
Por sua vez, pinturas corporais têm sido cada

vez mais usadas,

principalmente em datas ou locais especiais, como em congressos ou
comemorações fora do seu território. Geralmente fazem riscos de cores
diversas no rosto e os homens também no tórax. Como enfeites usam
principalmente colares e pulseiras de madeira ou sementes, e cada líder
possui um belo cocar.
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