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ASPECTOS DA ORGANIZA~A.O SOCIAL TAPIRAP~: 
TRIPARTI~A.O, DUALIDADE E GRAUS DE IDADE 

por 

HERBERT BALDUS 

Em 29 de julho de 1935, pouco depois de meia-noite, me 
desperta um canto saindo da takana, casa-dos-homens tapirape. 
Sao pequenas frases sem palavras, du do do do e outros motivos 
de varias can~6es, proferidas como gritos de chamada em breves 
intervalos regulares. E a voz de Tanupanchoa. Canta ate a 
madrugada e nao me deixa dormir. 

Ao sair da rede com o nascer do sol, sou informado de que 
esse lider tinha dan~ado enquanto cantava. Executava o rito 
da convoca~ao de "todos" os homens para derrubada. De fato, 
foi-se, depois, ao mato, em companhia de grande numero de 
homens, a fim de iniciar com eles 0 corte de arvores para uma 
nova ro~a. 

'Tratava-se de um apachiru, como os Tapirape designam a 
reuniao de pessoas para um trabalho comum, termo com varian
tes em outras linguas tupi e no vernaculo brasileiro desde a 
Amazonia ate o Rio Grande do Sul (cf. Baldus 1937 98-99). 

Em 1935 os habitantes da aldeia Tampiitaua realizara~ 
apachiru em diferentes dias e diversos lugares. Nern todos 
os homens tomaram parte; enquanto se executava o labor 
comum, alguns trabalhavam para si em sua pr6pria ro~a e ou
tros ficavam em casa. Nao ouvi comentario acerca dessas 
ausencias. Q apachiru e festa alegre para OS que nele esporti
vamente fazem for~a manejando o machado. Comem em 
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grupos com os companheiros, dao grandes gargalhadas, danc;am e 
se exibem, ainda, em corridas de dois em dois na prac;a da aldeia. 
Tornar obrigat6ria a participac;ao talvez fosse contrario ao espi
rito ludico dessa instituic;ao, na qual contrastes entre "indivi
dualistas" e "coletivistas" nao parecem ser sentidos. Alias, a 
espontaneidade da colaborac;ao evita, provavelmente, haver par
ticipantes do apachiru que se possam sentir prejudicados por 
desigualdade na distribuic;ao das tarefas. 

Perguntando pelo destino das roc;as feitas no apachiru, re
cebi as seguintes informac;oes: Quando no tempo da chuva, 
ha muita agua por todos OS lados, moram na takana 
espiritos auvanai. 0 seu toucado de cabec;a e a sua tanga sao 
fabricados de folhas do buriti, mas o toucado nao tern penas de 
arara. Danc;am durante toda a epoca da chuva. Nessa epoca, 
alem deles, nao vem outros espiritos danc;antes. Nao moram 
tampouco, como os outros espiritos, ou no morro ou na agua, 
mas exclusivamente na takana. Nao cantam; apenas grunhem 
em voz baixa. Nas luas das grandes chuvas, a barriga nao fica 
tao cheia como no tempo seco. Mas os auvanai precisam 
comer. Entao vao as roc;as e roubam. Levam o roubo para a 
takana, onde comem. No apachiru preparamos as roc;as nas 
quais os auvanai procuram o alimento. Roubam s6 dessas ro
c;as, que s6 para eles sao feitas. Os auvanai nao sao ruins. To
dos os homens tapirape · sao auvanai. 

Esta explicac;ao dada pelos indios significa, portanto, que as 
roc;as em aprec;o, feitas exclusivamente pelos homens, servem 
exclusivamente aos homens. Abastecem-nos na epoca da pe
nilria, que e a estac;ao pluvial. Fazem funcionar uma associac;ao 
masculina. A clandestinidade na aquisic;ao do alimento refor
c;a, ainda, -o sentimento de solidariedade masculina dos chamados 
ladroes. 

No dia que se seguiu ao da convocac;ao cantada por Ta
nupanchoa, tive ensejo de constatar, por ocasiao do apachiru, 
a tripartic;ao dos homens. Nao logo na marcha atraves da mata 
ate o lugar da derrubada, nem durante o trabalho comum, mas 
no regresso para a aldeia, quando o atalho estreito se abriu para 
uma pequena prac;a limpa e triangular. Em cada um de seus 
tres cantos estava sentado um grupo de mulheres e meninas 
que nos olhavam silenciosamente. N 6s que chegamos em passo 
acelerado eramos exclusivamente do sexo masculino, embora de 
diferentes idades. Ao entrar na clareira, este aglomerado de 
homens e meninos se dividiu em tres grupos juntando-se ao 
respectivo grupo de suas mulheres, filhas e maes. Completou
-se, assim, a tripartic;ao de ambos os sexos da populac;ao de 
Tampiitaua. 
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Enquanto os homens haviam lutado pondo em terra boa 
parte do matagal, as mulheres se tinham esfor~ado no preparo 
das iguarias que agora ofereciam. Viam-se panelas com bebida 
e comida: caui de diversas especies e petiscos tostados. Tudo 
isso tambem estava tripartido em grupos de panelas postos em 
tres determinados lugares, bem separados uns dos outros, de 
modo que os grupos de homens se separaram para cada · grupo 
comer em seu respectivo lugar. 

Quando as panelas ficaram vazias, as mulheres foram com 
elas para casa. Os homens as seguiam, agora rigorosamente 
divididos em tres grupos. 

Cada um destes grupos chamados vuyra ou vuira, "aves", 
tern o nome de uma determinada ave mitica, isto e, Tanave, 
Anancha e V uiranchingi6. Cada homem dizia id en tificar-se com 
a ave representada pelo seu grupo, dizia ser, portanto, Tanave, 
Anancha OU Vuiranchingio; 0 dificil, porem, e saber em que 
medida e de que forma tal auto-identifica~ao se processava em 
cada individuo. Cada grupo til'.lha um par de lideres cha
mados antayva, sendo que os de determinado grupo sempre 
eram de duas casas diferentes. Informaram-me que os meninos 
da aldeia tiveram, antigamente, tambem sua triparti~ao sob os 
nomes de tres aves, isto e, Vuanankora, Vuiranchinga e Vuiran
chingoi, restando, porem, "agora" (em 1935), s6 dois destes 
vuira e estando extinto o ultimo dos tres grupos. Assim, Vua
nankora eram filhos de Tanave ou Anancha, ao passo que os 
pais dos Vuiranchinga eram Vuiranchingi6. Diziam que estes 
tinham sido tambem os pais dos extintos Vuiranchingoi. Com 
a inicia~ao, o adolescente passaria ao grupo do pai, permane
cendo nele ate a morte. Os vuira-meninos acompanham os 
vuira-homens em todas as atividades dessa institui~ao exclusi
vamente masculina. 0 sexo feminino nao pertence a ela porque 
"as mulheres e meninas ficam em casa quando os homens saem 
para o apachiru". 

Por que esta exclusividade em identificar o homem com 
vuira, ave? Que petisco para especuladores em psicologia de 
simbolos! Verdade e que, entre OS Tapirape, s6 0 homem usa 
adornos de penas, sendo licito a mulher enfeitar-se com pintura, 
tatuagem, colar de contas, flores e trabalhos de croche. Assim, 
observei em dan~as que presenciei e assim parece ser em dan
~as que costumam ser realizadas pelos vuira em outra epoca 
do ano. Contaram-me que, . nestas ocasioes, os Tanave usam, 
pendentes da cabe~a para as costas, tres grandes penas verme
lhas de arara; os anancha levam, da mesma maneira, tres 
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grandes penas de arara, das quais duas sao, porem, de caninde, 
.portanto azuis e amarelas, e s6 no meio destas esta uma verme
lha de arara-piranga; alem disso, tern no brac;os os frouxeis · 
brancos do peito do urubu-rei; os Vuiranchingi6 nao se distin
guem dos Tanave; os Vuanankora levam, pendentes da cabec;a 
para as costas, penas vermelhas menores, da cauda de arara; 
os Vuiranchinga usam o mesmo ornato e, alem disso, levam nos 
brac;os frouxeis de arara. 

Enquanto a tripartic;ao nao se tinha manifestado durante a 
derrubada na qual todos trabalhavam em completa promiscui
dade, a separac;ao mais evidente dos vuira se efetivou ao 
chegarem eles a praga triangular e Se dirigirem para OS tres 
lugares hem distintos onde as mulheres haviam depositado as 
comidas e bebidas. Regressando de la para casa, os grupos nao 
se misturaram mais, indo os Anancha na frente, seguidos pelos 
Vuiranchingi6 e, por ultimo, pelos Tanave. Mantinham tao 
rigorosamente esta ordem que eu, considerado Tanave _por ter 
saido da aldeia com os Tanave e ter afirmado pertencer a este 
grupo, fui mandado para tras quando andei - nao sem intenc;ao 
- no meio dos V uiranchingi6. 

Era uma ordem que talvez revelasse a importancia de 
cada grupo para o trabalho realizado. Os Anancha, que iam a 
frente, formavam o grupo maior e o seu antayva Tanupanchoa 
nao so tinha. sido aquele que convocara para o apachiru, mas 
tambem que o dirigira. Andara sem dizer palavra para ·um 
determinado h,1gar, onde comec;ou com o machado o co rte de 
uma arvore assinalando assim a parcela do mato a ser abatida; 
o senso de responsabilidade do lider parecia demonstrar-se nele 
tambem pelo fato de trabalhar mais do que os outros. 0 menor 
dos tres grupos de homens presentes ia no fim: a dos Tanave. 

Esta ordem, porem, se dissolveu ao se aproximarem da aldeia. 
Passou a tripartic;ao a serum agrupamento de dois a dois, pois 
os homens, correndo agora diretamente para dentro da takana, 
la formaram pares de danc;a sem mais observar a ordem dos 
vuira. Conduzidos pelos antayva dos Anancha, Tanupanchoa 
e Vuirai, que agora danc;avam abrac;ados ao niodo da tribo, 
sairam os pares da casa-dos-homens e atravessaram em pro
cissao a prac;a da aldeia, como descrevi em outro lugar (Baldus 
1937 109). Havia, depois, ainda corridas pela prac;a, com dois 
corredores de cada vez (ibidem 110). · 

Como os grupos vuira foram observados por mim por oca
siao do apachiru, chamei-os, em publicac;ao anterior (ibidem 
95-98); "grupos de trabalho". Referindo-se a minha descric;ao, 
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Wagley (1943 7) confirma a tripartigao em si sob o nome de 
"vuira", acrescenta que os grupos funcionavam nao s6 na der
rubada, mas tambem "como unidades de ca~a"; diverge, porem, 
totalmente de mim quando escreve: "Baldus (op. cit. pp. 95-58) 
nao reconheceu esses grupos wira como graus de idade das 
metades cerimoniais dos homens". Explica (ibidem) que "todos 
os Tapirape pertencem a uma das duas metades cerimoniais, pa-· 
trilineais e nao exogamicas e cada metade e ainda dividida em 
tres graus de idade. Ha, conseqiientemente, dois grupos de 
jovens, dois grupos de homens adultos na idade de guerreiros, • 
e dois grupos de homens idosos". Quan to as fungoes e lideran
ga, Wagley acrescenta, ainda, que "grupos paralelos tambem 
dangam um contra o outro nos cerimoniais e se oferecem festas 
r eciprocas. 0 grupo de idade guerreira de cada uma dessas 
metades tern um 'chefe de marcha', para excursoes de ca~a e 
outros trabalhos comuns, e um 'chefe de cangoes', para os ce
rimoniais." (ibidem) . 

E verdade que nao falei em "metades" ou "moieties" nem 
em "graus de idade" no sentido de grupo. Mas tenho razoes 
para ter evitado esses termos. Comumente se liga o conceito 
etnol6gico de metade a ordem matrimonial. Tanto meu mestre 
Richard Thurnwald (apud Baldus e Willems 1939 150) como o. 
mestre de Wagley, Ralph Linton (232), pensavam assim. S6 
alguns autores alargaram o sentido do termo. Robert H. Lowie, 
por exemplo, em sua tradugao de Nimuendaju (1946 80-95), 
aplica-o a organizagoes duais independentes de qualquer controle 
de casamento e fala em "rainy season moieties", "plaza moieties" 
e "age class moieties", sendo que estas duas ultimas especies 
se restringem ao sexo masculino. Chega a fazer a seguinte 
sugestao: "It may in the future prove useful in ethnological 
literature to call 'nonexogamous' moieties 'agamic' or 'agai:nous'. 
These terms, already in vogue among biologists, would better 
designate moieties that are neither exogamous nor endogamous" . 
(ibidem, nota 177). Quanto a mim, o fato de eu nao ter inclui-
do no conceito "metade" as partes de dicotomia "agama", na
turalmente nao significa que deixei de ver tais fenomenos duais 
entre os Tapirape. Vi-os nas dan~as de mascaras, executadas, 
em geral, por dois e, as vezes, por quatro homens; no ka6, danga 
na qual os habitantes da aldeia se dividem em dois grupos de 
duas filas cada um, compreendendo cada grupo uma fila de 
homens e uma de mulheres e criangas; nas dangas de grupo 
menor com dois lideres nas extremidades da fila que cantam 
alternadamente um solo, pertencendo cada um a casa diferente. 
Notei-os tambem na mitologia, quando me contaram que os 
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antepassados de todos os Tapirape eram dois casais escapados 
tanto do diluvio como do incendio universal, isto e, dois homens 
jacu, uma mulher mutum e outra mulher periquito, portanto 
quatro aves (Baldus 1937 207 e 219). 0 que nao pude averi
guar, porem, era se a takana, como Wagley me escreveu em 
1942, "e de propriedade e construida pelas 'metades'; cada grupo 
constroe as paredes e teto relativo a parte que lhes cabe e cada 
metade da takana e dividida em tres por~oes de acordo com as 
tres idades. dos grupos de cada 'metade' e cada grupo de acordo 
com a idade constroe a parte que lhe e atribuida". :E que nao 
tive a sorte de assistir a constru~ao desse grande edificio. A 
mesma carta diz: "Durante a esta~ao chuvosa os homens ca
gam em grupos de 'metade'." Outro fato, portanto, que nao se 
deu na epoca das minhas duas visitas a Tampiitaua. 

Por fim, Wagley e Galvao (1946 4), depois de frisar que as 
"metades cerimoniais" dos homens tapirape sao patrilineares e 
nao ex6gamas, acharam provavel que esses indios as "tomaram 
emprestado . . . das tribos Ge situadas ao norte e leste, ou da 
Bor6ro, que lhes fica ao sul". 

Enquanto reconhe~o como admissivel o uso do termo "me
tades cerimoniais" OU "cerimonial moieties'', feito por estes au
tores no citado trabalho (ibidem) e posteriormente (Wagley 
e Galvao 1948 171), hesito em aceitar sua interpreta~ao dos 
grupos vuira como "graus de idade" ou "age groups" (Wagley 
1943 7 e 63, Wagley e Galvao 1948 171). Na carta que Wagley 
me dirigiu em 1942, figuram, com insignificantes varia~oes 
graficas, os mesmos seis nomes desses grupos, publicados por 
mim em 1937 (Baldus 1937 96 e 97). Estamos portanto, de 
acordo a respeito de numeros e nomes. Ora, segundo as infor
ma~oes recebidas por Wagley, os Anancha e os V uiranchingi6 
sao OS grupos dos homens adultos, OS Tanave e OS "wiirancingo" 
os grupos dos velhos e os Vuanankora ("wiirankura") e os 
"wiirancinga" os grupos dos meninos, pertencendo o primeiro 
grupo de cada um destes tres pares de grupos de idade a uma 
metade cerimonial e o segundo a outra. Repensando o meu 
material, percebi que, de fato, os Tanave hem podiam figurar 
COffiO grupo de "velhos", pois a eles pertenciam OS homens de 
mais idade e maior prestigio como os lideres Kamairah6 ( 40 
anos) e Vuatanamy ( 42 anos), hem como Urukumy (34 anos), 
o xama mais eminente, e eu (36 anos); era o grupo menor em 
numero, marchava por ocasiao do regresso como ultimo e nao 
participava da dan~a que se seguiu a chegada a aldeia, embora 
Urukumy tivesse tornado parte ativa no trabalho comum (cf. 
Baldus 1937 96, 99, 108 e 109). Por outro lado, Tanupanchoa, 
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antayva dos Anancha, tambem era lider importante e, sem 
duvida, da gerac;ao de Kamairah6, isto e, com quase quarenta 
anos. No que diz respeito aos "wilrancingo" e "wilrancinga" 
(o c e o meu ch equivalente ao . ch castelhano), aqueles pare-

ciam corresponder ao Vuiranchinga e estes aos Vuiranchingoi. 

Continuavam, ainda referentes aos tres graus de idade, os 
meus escrupulos, talvez justificaveis tambem pela seguinte fra
se da carta de Wagley: "Informantes disseram-me que wilran 
nao dividia ·e que todos trabalham juntos durante apachiru 
(o que nao assisti) o que esta conforme o seu material". En-
quanto o amigo assim confirma a minha descri~ao da promis
cuidade durante a derrubada (Baldus 1937 99), declara ao 
mesmo tempo que nao presenciou o apachiru e que os seus 
dados a respeito se baseiam, exclusivamente, em informac;oes 
recebidas. Aumentaram as minhas duvidas quando, em 1949, 
no XXIX Congresso Internacional de Americanistas, Levi
-Strauss (1952 310), referindo-se aos Bororo, Canela, Api
naye e Xerente, disse: "Derriere le dualisme et la symetrie 
apparente de la structure sociale, on devine une organisation 
tripartite et asymetrique plus fondamentale ... " No XXXII 
Congresso Internacional de Americanistas, em 1956 Maybury
-Lewis (1958), partindo dos resultados de suas pesquisas de 
campo entre os Xerente, se opos aquele modo de ver. No mes
mo ano, porem, apareceu sob o titulo "Les organisations dua
listes existent-ell es?" uma analise da organizac;ao social dos 
Bororo e Timbira Orientais em que, aprofundando o seu ponto 
de vista, Levi-Strauss (1956 117 e 127) trata, especialmente, da 
rela~ao "entre dualisme et triadisme" e das diferenc;as na uti
lizac;ao da "structure binaire" e da "structure ternaire". 

Dois anos depois, Hans Dietschy (1958 10), referindo-se a 
isso, revela uma tripartic;ao entre os Karaja, isto e, uma organi
zac;ao em tres grupos de homens, patrilineares e, "pelo menos 
em teoria", end6gamos. Acrescenta (ib.13) que essa tribo do 
Araguaia possui, alem disso, "oposi~0es duais" ("duale 
Oppositionen"), mas nao metades ex6gamas, provindo a infor
mac;ao sabre metades patrilineares, no artigo de Lipkind (1948 
186), de um mal-entendido na reda~ao feita por Julian H. 
Steward, pois nos resultados ineditos da pesquisa de campo do 
pr6prio Lipkind a existencia de metades e "expressamente" 
negada. Dietschy (1958 13), contudo, chama a atenc;ao para 
o fato de o mesmo Steward, em outros lugares do Handbook 
of South American Indians, se ter expressado "um pouco mais 
exatamente" sobre as "metades", escrevendo: "The Tapirape, 
the Tenetehara, and the Caraja have patrilineal, nonexogamic, 
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cerimonial moieties, the last two along with matrilineal, 
extended households" (Steward 1948 898) e ''The Tapirape, 
Tenetehara, and Carajci, though lacking exogamous marriage 
groups, had nonexogamous moieties" (Steward 1949 688). 
"Isso", comenta Dietschy (1958 13), "corresponde aos meus 
pr6prios resultados, se se substituir o termo 'metades' por 'gru
pos de homens' em nUm.ero de tres" ("das entspricht, wenn 
man das Wort 'Halften' durch 'Mannergruppen' in der Dreizahl 
ersetzt, meinen eigenen Ergebnissen"). 

Em trabalho posterior, Dietschy (1959 175) da pormenores 
a respeito, referindo-se a "festa da casa grande" dos Karaja 
realizada pelos tres grupos de homens, denominados wa-idjoe, 
que dan~am enfeitados de penas e sem mascaras; cada grupo 
tern um "senhor" ("Herrn"), chamado idjoe-dinadu' e um de
terminado lugar na pra~a dos homens (cf. tambem Dietschy 
1962 459-462); formados nesses tres grupos, os homens vao pes
car pirarucu e, a seguir, comem, assim agrupados, naquela 
pra~a. Dietschy (1959 175-176) demonstra, por fim, as analogias 
a respeito existentes entre as mencionadas informa~oes e o 
material de Lipkind. 

Outro importante pormenor desta organiza~ao karaja se 
evidencia quando Dietschy (1963 46) escreve: " ... une idee de 
stratification se dessine dans le fait que les roles politiques et 
religieux sont !'heritage d'un seul des trois groupes patrilineai
res a tendance endogame". Nao poderia este grupo de lideres 
politicos e religiosos corresponder ao dos Tanave, cujos mem
bros eram, como mencionei, os dois chefes principais de 
Tampiitaua e seu xama mais importante? De certo aquele 
grupo privilegiado nao pode figurar, como talvez os Tanave, 
como grupo de "velhos", isto e, grupo de idade, pois Dietschy 
(1964 49) faz questao de declarar em trabalho sobre OS "graus 
de idade" ("Altersstufen") que estes, entre OS Karaja, nao vem 
a ser, como entre os Ramk6kamekra-Canela (cf. Nimuendaju 
1946 e Crocker 1962 103-104 et passim), "grupos de idade". 

Alias, ao mencionar os grupos ou classes de idade destes. 
Timbira Orientais ocorre uma diferen~a entre eles e os Tapirape· 
que talvez corrobore as duvidas referentes a existencia de tais. 
grupos entre estes ultimas. Nimuendaju (1946 90), em The 
Eastern Timbira, escreve: "The age classes result from the 
boys' initiation... Those jointly initiated form a fixed lifelong 
age class". Esta inicia~ao em comum ("jointly") abrange nao· 
s6 os anos de aprendizagem, mas tambem as cerimonias pro
priamente ditas da passagem para a maioridade (Nimuendaju 
1946 170-200). Entre os Tapirape, porem, onde os iniciados: 
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igualmente passam juntas os anos preparat6rios, o ato solene 
da inicia~ao, como Wagley (1945) o presenciou e como tam
bem 0$ meus informantes explicaram, e individual e nao cole
tivo. Outra diferen~a: enquanto entre os Timbira a ''classe de 
idade" e vitalfcia ("a fixed lifelong age class") e "no one can 
resign or join a younger or older class" (Nimuendaju 1946 90), 
o Tapirape, na interpreta~ao de Wagl~y (1943 7) transita, no 
decorrer dos anos, por tres grupos diversos. 

Esta diferen~a foi notada, tambem, por Simone Dreyfus 
(1963), que acrescenta aos referidos dados de Nimuendaju e 
Wagley ainda informa~OeS sobre OS Apinaye, Akue-Chavante, 
Cherente e Kaiap6 setentrionais a fim de estabelecer dois tipos 
de classes de idade: "celles qui ont un caractere cyclique, dont 
la sortie et l'entree se font collectivement et que nous avons 

v 

appelees des promotions (Timbira, Apinaye, Savante pour unc 
v 

part, associations d'horrimes Serente) - celles qui sont constituees 
par une succession ouverte de deg1'es et qui, en quelque sorte ne 
se suffisant pas a elles-i;iemesv debouc~ent sur un autre mode de 
groupement (Kayap6, sipsa Serente, Savante pour l'autre part,. 
Tapirape) ". 0 segundo "tipo", porem, segundo o material por
menorizado a respeito dele (Dreyfus 1963 71-77, 118-128), parece 
mais assemelhar-se aos " graus de idade" dos Karaja que Dietschy 
(1964 49), alias com muita razao, hesita em classificar como 
"grupos de idade". No tocante a isto, e significativo que a 
pr6pria Simone Dreyfus (1963 126), na defini~ao deste "tipo", 
destaca com grifo a palavra "degres", explicando que as "classes',. 
dele "en quelque sorte ne se suffisant pas a elle-meme, debou
chent sur un autre mode de groupement". Tratando das 
"moities masculines" dos 'Kaiap6, cujas fun~oes "sont d'ordre 
essentiellement economique", isto e, "cultures dans de grandes· 
plantations collectives, expeditions de chasse en foret, seances 
de peche ou timbo; ramassage des noix de Para", a mesma 
autora chega a afirmar que "L'organisation bipartie du village· 
qui frappe l'observateur a premiere vue, en raison de sa corres-· 
pondance avec deux points cardinaux et de la double chefferie, 
est certainement plus apparente que reelle"; que Alfred Metraux· 
em 1954, testemunha a tentativa de uma triparti~ao entre os 
Kubenkrankegn e que "La societe Kayapo ne s'exprime pas, 
dans sa totalite, a travers un systeme dualiste et l'hypothese de 
M. Levi-Strauss peut trouver ici, sans doute, une confirmation',. 
(Dreyfus 1963 77-82) . 

Maybury-Lewis (1967 75) encontrou os Akue-Chavante· 
divididos em tres clas; estes formam, entre os ocidentais, meta-· 
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<ies ex6gamas casando dois deles exclusivamente com o terceiro: 
''The Eastern Shavante are divided into three exogamous 
ipatriclans which are called respectively Tperey'6no, E Wawe, 

8 

.and Topdat6. They regard it as incestuous to marry within the 

.clan. Spouses may be selected from either of the other clans 
indiscriminately. The marriage rules of the Western Shavante 
are slightly different. The same three patricians are found 
there, although there are minor variations in the names of 
two of them, which are rendered as Poriya'6no or Poriza'6no 
.and Toprdat6. E W awe remains unchanged. They are said to 

f, 

be 'the same clans' as those in the east. However the Western 
Shavante insist that the E Wawe and Toprdat6 do not inter-

s 
·marry. Both of them exchange wives with the Poriya'6no. 
'They thus have a system of exogamous moieties with two clans 
in one moiety and one clan in the other. They too regard it 
as incestuous to marry within the moiety". 0 mesmo autor 
(ib. 17, 256-266) trata, ainda, de "ceremonial moieties'' a que 

·os homens dessa tribo pertencem desde sua inicia~ao. 

No seu trabalho sin6ptico sobre OS sistemas de parentesco 
-das tribos do Alto Xingu, Galvao (1953 40) salienta a "ausencia 
,de metades". Max Schmidt (1905 429-430) observou, em 1901, 
entre os Bakairi, um tipico apachiru com convoca~ao cantada, 
marcha em fila cerrada e comida oferecida pelas mulheres 
·depois do regresso da derrubada, da qual toda a popula~ao 
·masculina da aldeia participara como "unidade fechada", nao 
·havendo, portanto, divisao grupal. 

Na sua monografia sabre a organiza~ao social dos Tupi
:namba Florestan Fernandes (1949 221-259) inclui um capitulo 
intitulado "As categorias de idade" no qual analisa o que se 
·costuma chamar "o ciclo de vida do individuo". Baseado em 
Yves d'Evreux, afirma terem aqueles antigos Tupi distinguido, 
·"depois de uma primeira categoria comum, cinco grupos de 
.idade para o homem e cinco para a mulher". (ib. 222). Os 
vocabulos citados (ib. 223) como sendo designativos desses 
"grupos" OU "categorias" Sao, porem, apenas descritivos das 
respectivas idades, podendo ser reduzidos de onze termos para 
sete ou seja: a crian~a de peito dos dois sexos, o mo~o. impu
bere, 0 homem adulto, 0 velho, a mo~a impubere, a mulher 
adulta, a velha; os outros quatro termos sao a designa~ao 

·de mo~o OU mo~a impuberes acrescida do SUfiXO diminutivo OU 

aument'ativo. De resto, as "categorias de idade" dos Tupinamba 
·Correspondem aos "graus de idade" dos Karaja, Tapirape e 
:Kaiap6, pois, como no caso destes, o individuo passou por elas 
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individualmente e nao como membro de associa~ao etaria. Es
tava, portanto, Fernandes na pista certa ao declarar que pre
feria a expressao "categoria de idade" a de "classes de idade" 
(ib. 221). Realmente, este ultimo termo e o de "grupos de 

idade" me parecem mais pr6prios para forma~oes vitalicias, 
com entrada coletiva como aquela que mencionamos dos 
Timbira. 

Resumindo, podemos dizer: Com a organiza~ao karaja em 
tres grupos de homens, os vuira tapirape se parecem por serem 
patrilineares, dan~arem enfeitados de penas e sem mascara e 
manifestarem a triparti~ao tambem ao comerem em tres lugares 
distintos, tendo, porem, cada um daqueles grupos karaja um 
lider s6 e nao dois, como os vuira. Ambas as tribos apresentam 
tras;os de dualidade cerimonial, m~s nao uma ordem matri
monial em metades nem classes vitalicias de idade. 

Embora a referida tentativa de triparti~ao entre os 
Kubenkrankegn visasse meramente a emancipa~ao de um gru
po de dissidentes e nao chegasse a durar, nao tendo, portanto, 
nada em comum com a triparti~ao dos vuira tapirape, Dreyfus 
(1963 81) afirma que "a sociedade kaiap6 nao se exprime, em 
sua totalidade, atraves de um sistema dualista". Pontos de 
semelhans;a entre estes Ge e os Tapirape sao, sem duvida, a 
ausencia de uma ordem matrimonial em metades e de classe 
vi talicia de idade. 

Tripartis;ao existe, entre os Akue-Chavante, como divisao 
em "exogamous patriclans" e, entre os Tapirape, como a ins
tituis;ao exclusivamente masculina dos vuyra. Ambas as tri
bos tern metades cerimoniais, mas as dos Akue-Chavante fun
cionam somente durante ~o ritual chamado wai'a (Maybury
-Lewis 1967 117). 

Metades ex6gamas faltam as tribos do alto Xingu, nao 
havendo noticia sobre sua existencia entre os Tupinamba. 
£stes ultimos se pareciam com os Tapirape por percorrerem 
individualmente os graus de idade sem serem fixados em classe 
vitalicia por inicias;ao coletiva. 

0 material comparativo citado parece corroborar a supo
sis;ao da tripartis;ao nao etaria dos vuira dentro da dualidade 
cerimonial dos Tapirape. 

- - - -- ----------
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