
A Cole9ao de Etnología Brasileira publicará estudos 
considerados clássicos ou pioneiros de sociedades tribais do 
Brasil e da América do Sul. Seu objetivo explícito é ampliar 
o conhecimento de sistemas sociais tribais, colocando a 
disposi~ao do especialista, estudioso e estudante de Antro
pologia Social e/ou de Etnologia Brasileira, trabalhos, teses 
e memórias que estejam originalmente ~critos em línguas 
estrangeiras ou em locais de difícil acesso. Sua esperan~a é 
sornar o conhecimento honesto e profissional que tem 
como motiva~ao inicial a tese universitária ou o livro acadé
mico, com a a~ao pública timorata, consciente e respon
sável. 

A Col~ao de Etnologia Brasileira é dirigida pelo Prof. 
Roberto DaMatta, do Museu Nacional, Quinta da Boa Vista . 
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Todos conhecem os "índios Xavante", 
mas poucos sabem de urna ordem social Xa
vante. Falar de um povo por meio de urna 
categoria como a de "índio", termo que jun
ta, pela névoa do preconceito e até mesmo 
da discriminayao mais abominável, muitas 
realidades diferenciadas é o que fazemos habi
tualmente pela forya de inércia cultural e 
ideológica que ainda nos move, mesmo 
nestes tempos de esperanyas. Urna outra coi
sa, porém, é abandonar as generalizayoes 
para estudar sociedades e culturas diferentes. 
J á nao se diz mais "o índio", mas se fala em 
Tupinarnbá, Tapirapé, Karajá, Krahó e Xa
vante. Descreve-se urna realidade diferente 
da nossa em língua, moralidade, sistema le
gal e cosmologia nao mais como um apendi
ce do nosso sistema, mas como um universo 
em si mesmo, algo que tem sua própria digrú
dade, riqueza e especificidade histórica e so
ciológica. 

É precisamente assim que a realidade Xa
vante é descrita, analisada e interpretada nes
te livro. Assim, em A Sociedade Xavante, 
David Maybury-Lewis, da Universidade de 
Harvard e um dos pioneiros do estudo mo
derno das sociedades tribais brasileiras, bus
ca desenvolver urna perspectiva integrada e 
coerente dos Xavante, tomando como ponto 
de partida as próprias categorias nativas; ou 
seja: como é que os Xavante, eles próprios, 
ordenam e vivero sua própria realidade 
social. Longe de ser um trabalho "funciona
lista" onde a realidade social é apresentada 
como algo encaixado e .estático, A Socieda
de Xavante fomece a possibilidade de reali~ 
zar um estudo das dificuldades e conflitos 
estruturais que os Xavante sao abrigados a 
enfrentar quando se confrontam com as nor
mas morais de seu próprio sistema. Por tudo 
isso, esse trabalho de David Maybury-Lewis 
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GRAFIA DAS PALA VRAS XA V ANTE 

Na transcri~áo das palavras Xavante, foram utilizadas as seguintes 
conven~Oes: * 

* N. da T. - Na presente edi~o brasileira, as palavras Xavante f oram grafadas 
de acordo com urna proposta de uniformiza~o elaborada por salesianos e 
membros do Summer Institute of Linguistics, reunidos para esse fim por ini
ciativa da FUNAI, em 1977. Trata-se da ortografia "oficial", utilizada por 
grande parte dos pr6prios Xavante e .. empregada nas obras mais recentemente 
publicadas a seu respeito (vide bibliografia). 
Em rela~ao a grafía originalmente utilizada por Maybury-Lewis, notem-se as 
seguintes equivalencias: 

(e)= (o) : pronuncia-se como o e nao acentuado da palavra inglesa the. 
' (s) = (ts): tem som sibilante e se assemelha a um x muito suave. 



(-) sobre urna vogal, torna-a nasalisada 
(') indica oclusao glotal 
(w) é pronunciado como no ingles 
(ts) tem som sibilante e se assemelha a um x muito suave 
(h) é aspirado, como no ingles 
(nh)é pronunciado como em portugues 
(r) é sempre brando . 
(o) pronuncia-se como o e nao acentuado na palavra inglesa the 
As vogais e demais consoantes aqui nao especificadas sao pronun

éiadas como em portugues. 



PTefácioii 
Ed4áo Brasileira 

QUA L Q u E R A u TO R com um mínimo de vaidade e envolvimento 
com seu trabalho que seja convida<b a preparar uma nova ediftlo de um 
de seus velhos livros, fica profundamente tenta<b a reescreve~lo por 
conzpleto ou, ao menos, a acrescentar alguns capítulos com os quais 
possa deixar seus críticos desconcertados. Felizmente, níio tenho 
tempo para reescrever A Sociedade Xavante. Além disS<J, parece-me que 
os dacbs {¡ue apresenta sao ainda úteis e que suas análises estíio ainda 
basicamente co"etas. Nes~e Prefácio tentare;, portanto, esclarecer 
certos pontos que parecem ter fica<b o bscuros para leitores da primeira 
edirao e indicar de que modo A Sociedade Xavante se relaciona como 
trabalho feito desde sua publicariío. 

Antes de mais nada, é preciso lembrar ao leitor quilo distante~ e 
inacessíveis os Xavante eram na época em que minha esposa e eu 
fomos morar com eles, no final da década de 50. Através dessa minha 
pesquisa ( 1965) ficou-se sa bencb que, muito provavelmente, os X avante 
teriam a bancbnado seu território tradicional a margem esquerda 00 rio 
Tocantins, em meados ch século XIX, dirigincb-se a sudoeste. Haviam 
mudacb iiara longe <.bs colonos que, naque/a altura, comeravam a 
chegar a Goiás em números muito altos. Os Xavante procutavam a paz e 
o igJ/amento que, comparativamente a Goiás, Mato Grosso /hes ofere
cia. Foram ali redescobertos pelo mun<b exterior na década de 30. Os 
Xavante defenderam-se e logo criaram, na inzprensa, urna tal reputQffio 
de belicosidade que meu mestre na Escola de Sociología e Política de 
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... Si.tJ Paulo, Professor Herbert Baldus, sentiu que era necessário redigir 
um artigo desafian<b tal visfio (1951). Nesse trabalho, afumava que os 
Xavante niio eram agressivos: lutavam, simplesmente, contra aqueles 
qúe, a seu ver, estavam invadin<b o seu território. Mesmo assim, na 
época em. que iniciei meus estudos de Etno/Ogia <b Brasil soba orien
t(Jfio <b Prof. Baldus e resolvi fazer pesquisa de campo no Brasil 
Central, aos Xavante ainda era atrilxlída essa belicosidade, de acordo 
com o principio estabeleci<b na ve/ha c~io francesa: 

"Cet animal est tres méchant 
Quand on l'attaque, il se défend': 

Ainda assim, mesmo para nós que nos solidarizávamos com os 
Xavante nes~ questib, sua situ(Jfiio nos colocava problemas, já que nos 
proptÍnhamos a fazerpesquisa de campo junto a eles. Sabíamos que n5o 
falav~m portugués e nos havíamos prepara<b para trabalhar entre eles 
conviven<b com os Xerente - cuja língua é bastante próxima a <bs 
Xavante - durante um perío<b de pesquisa de campo. Nossa esper~a 
era que, podendo comunicar-nos com eles e indo na comlifáo de 
uma famflia (minha esposa e~ levamos ao campo,. conosco, nosso filho . 
de um ano de idade), eles permitiriam que vivéssemos com eles algum 
tempo. Nao podíamos, porém, ter certeza de como seria a nossa 
recePflio nemas condifóes em que iríamos trabalhar. Na verdade, n5o 
~abíamos nem mesmo se a pesquisa seria de todo possível. 

Mesmo assim, estávamos decididos a tentar, pois o estudo dos tra
balhos de Curt Nimuendajú nos havia convenci<b tanto <b fato de as 
sociedades indígenas <b Brasil Central serem extremamente interessan
. tes quanto de que mereciam ser melhor estudadas. Nosso trabalho com 
os Xerente conseguiu agufar ainda mais a nossa curiosidade. O contato 
com os Xerente era, com certeza, ainda bastante difícil. Naque/a época, 
.t? se conseguia chegar até eles pelo Tocantins, em barco a motor, via 
Carolina, no Maranhio. Essa viagem levava de tres a sete dias, depen
den<b das condifóes. Deixan<b o barco, seguia-se a pé ou a cavalo. 
Apesar dessas dificuldades, sabíamos que· os Xerénte haviam vivi<b 
junto a colonos nao-indios durante a maior parte deste século. O que 
nfio sabíamos era até que ponto esse convívio havia afeta<b sua cultura 
tradicional. Sentíamos que a chave para a compreensiiJ da civilizQfáo 
<bs povos de língua Jé - habitantes, desde sempre, do Plana/to Central 
- deveria ser deseo berta por meio <b estudo <bs grupos que estavam, 
naque/e momento, sen<b contata<bs. 

O trabalho de Nimuendajú entre os Xerente, os Apinayé e os 
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Timbira Orientais tinha atraí<h a atenfao <bs teóricos da Antropologia 
e instituít:b uma anoma/ia na regifio oo Brasil Central. Nao sabiam 
como classificar povos que dispunham de uma cultura material tao 
simples, de uma agricultura aparentemente tdo escassa e de sistemas 
sociais de tal mo<b complexos. Além disso, to<hs esses sistemas sociais 
pa¡:eciam ser variafóes sobre o tema da organizQfio dual - tipo de siste
ma encontra<h no mun<b to<b mas que, até entio, n5o havia si<b satis
fatoriamente explicad?. Fomos, portanto, aos Xerente e aos Xavante na 
esperanfa ·de poder compreender a organiZQfio dual <bs Jé Cen_trais 
para, dessa maneira, contribuir tanto para a resolufio da "anoma/ia do 
Brasil Central" quanto para a solufiio de um problema fundamental da 
teoria antropológica. 

Assim, é importante reiterar que A Sociedade Xavante faz parte 
de uma investig(Jfao compara,tiva sobre as sociedades indígenas cb Brasil 
·central. Deste mo<b, o leitor deve ter em mente que, emlx:Jra possa ser 
li<b por si só e como uma monografia autocontida, o livro foi pensa<:b 
como contribuifao a um estu<b comparativo muito mais amplo. As 
conclusóes teóricas desse estu<b estib ainda em fase de ela/x:Jrafao e 
recomenda-se ao leitor a leitura das obras que est'ao sen<b publicadas, 
no caso de desejar conhecer as conclusóes a que o conjunto dessas 
pesquisas nos está conduzin<h. (Veja, especialmente, Maybury-Lewis, 
org., Dialectical Societies, 1979). · 

É preciso enfatizar o fato deste traba/ho constituir um ensaio 
elalx:Jra<b soba forma de uma análise estrutura/. Lida com questóes 
colocadas por Lévi-Strauss em uma série de trabalhos relativos as socie
dades indígenas <b Brasil Centra/1 e é contra o pano de fun<b dessa 
discussao_ '!'e deve ser li<h. Dizer simplemente, porém, que tentei fazer 
uma anlilise estrutural esclarece muito pouco. Procurarei, portanto 
explicar o que entencb PQr aná/ise estrutura/. Trata-se de uma anális; 
que /ida, em primeiro lugar, com as categorias culturais em termos das 
quais um povo d_etermina<h organiza sua própria experiéncia; procura, 
em seguida, relacionar as regras da sociedade em questao e os padróes 
de afóo observados em seu contexto aquelas idéias. Toda análise estru
tura/ procura, acima de tu<:b, determinar os principios subjacentes a 
esse agrega<b de idéias, regras e Qfóes e relacionó-los mutuamente de tal 
mo<b que possa demonstrar as re~óes cruciais da sociedade estudada. 

1 
Especialmente os reunidos na Se~iio dedicada a organiz~iio social em seu 
livro Antropologia Estrutural {Tempo Brasileiro, Rio de Janeiro) 
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O procedimento baseia-se claramente em certos pressupostos relati
vos a coeréncia interna das culturas. Supor ou insistir que a análise estrutu
ral deva necessariamente partir da suposifiiO de que todas as culturas siio 
totalmente coerentes é, no entanto, postura gratuitamente polémica. A 
única suposifiiO necessária relaciona-se a existéncia permanente, em 
qualquer cultura, de certa sistematizafiío, a qua/ vale a pena estudar. 
Parto desse pressuposto que, no meu entender, niio requer qualquer 
de/esa. 

A análise estrutural procura, porém, compreender essa qualidade 
sistemática da cultura sem pressupor que niío apresente também áreas 
de ambigüidade e inconsistencia. A estrutura produzida por uma análise 
deste tipo deveria ser entendida como uma hipótese a respeito da 
sociedade e niío como sua anatomía descritiva - o que, aliás, afirmo no 
capítulo final. Disse, ainda, que esta seria apenas uma, dentre várias 
hipóteses possíveis. É igualmente importante perceber o que niio se 
encaixa no modelo quanto notar qual a extensáo cbs dados que a 
afuílise toma compreensíveis. 

Jnsisti, aqui, nas qualidades de uma boa análise estrutural porque 
há, nos escritos antropológicos, muita confusílo a esse respeito. O que 
de[ endo (e que procurei por em prática em A Sociedad e Xavante) é um 
tipo de análise que relaciona principios culturais e instituifóes sociais 
para, entiio, examinar a dialética existente entre, de um lado, princi
pios e instituifóes e, de outro, entre estese as afóes. Trata-se, portanto, 
de algo bastante diverso do tipo de análise da estrutura social feita por 
Radcliffe-Brown e seus seguidores. É, na verdade, também diferente da 
análise estruturalista tal como é levada a efeito por Lévi-Strauss e seus 
seguidores, por conter uma preocupafiiO muito maior com a rela9iio 
entre a teoria social e a prática social. Preocupa-se, além disso, com a 
apresentafáO e a avaliafiiO das evidencias empíricas necessárias para a 
f ormularao de arirmafoes conFuíveis relativas as teorias sociais co"entes 
em sociedades diversas daquela de onde provém o investigador. 

Este ponto foi totalmente incompreendido, por exemplo, por 
Shapiro2 que, numa resenha da primeira edifiio deste livro, criticou-me 
por misturar estilos de discurso estrutural e sociológico e por confundir 
dados culturais e comportamentais em A Sociedade Xavante. A análise 
estrutural, no entanto, niio deve se prender exclusivamente a categorías 
culturais. Era esse, exatamente, o ponto que quis enfatizar em minha 

2 "Structuralism versus Sociology" in Mankind Ju ne 1972. 
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argumentafiio: sempre que a análise estrutural fica assim restrita, toma
se estéril. Relacionar categorias culturais a regras sociais e padroes de 
QfiiO f oi algo que fiz bastante deliberadamente e mostra que meus mo
delos estruturais permeiam nllo apenas vários níveis da cultura e dopen
samento Xavante mas também ultrapassam o mero _rea"anjo daquilo 
que afirmo ser as idéias Xavante. A critica de Shapiro desconsidera a 
questiío fundamental do estruturalismo e, incidentalmente, a do meu 
livro. Isso [ica extremamente claro grOfas ao seu aparente pesar pelo 
fato de eu dedicqr tanta atenfl/o as facfoes e a facciosidade. Ainda 
assim, meu livro mostra claramente que a f acciosidade é um fato i"edu
tível da vida Xavante, assim como a dualidade de sua classi[icafiio 
social. Só uma análise pobre, estrutural ou nao, deixaria de chamar a 
otenfiiO para esse fato. 

O ponto a ser ressaltado aquí é que o pensamento Xavante, no 
que diz respeito a composifáO de grupos sociais, se exercita em termos 
daquilo que chamei de ''facfóes ': Trata-se de agrupamentos poiíticos 
temporários cuja f ormafiio tem por ref e,rencia categorias que permeiam 
todo o pensamento Xavante. Essas categorias slio dicotomias presentes 
em todos os níveis, os clás e as linhagens (subdivisoes de todos os clás}, 
em termos das quais se processa toda a discussáo das relaflJes da comu
nidade. Para compreender minha argumentaf6o e, na minha opiniiio, 
para compreender os próprios Xavante, é .preciso entender a relafiio 
entre as categorías de seu pensamento e os grupos que se f orma.m e inte
ragem em termos dessas categorias. Tal compreensiio exige uma apre
CÍtlfiío da natureza contextual das distinfóes classi.ficatórias e socioló
gicas. 

Os Xavante, diferentementé de tantos antropólogos, náo veem 
nisso qualquer dificuldade. Assim, Ortiz, por exemplo3 , ignorou toda a 
minha discusslio do pensamento contextual Xavante e do relaciona-
mento entre os vários modelos dos Xavante a respeito de sua própria 
sociedade e as afóes dos mesmos indios, e centrou sua atenfiiO na série 
básica de antíteses que apresento, a guisa de sumário, no Capítulo IX 
Foi este sumário que Ortiz entendeu como senda o "meu modelo" da 
sociedade Xavante. Ela acredita, ao que parece, que introduzi toda a no
fiio do dualismo nesta análise visando a mostrar de que modo a estrutura 
da sociedade Xavante era dedutível de algum princípio lógico, tido 
como básico e geral. Digo o contrário e oferefo pravas em apoio de 

3 
Resenha de Akwé-Xavante Society in Man 2 (4):650, 1967. 
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.... minha posifáo: trata-se, simplesmente, ~o modo pelo qual os /(avante 
pensam: Concebem a maior parte de suas atividades cruciais - rituais ou 
técnicas - em termos da dicotomia entre waniwimhil (nós) e watsiré'wa 
(eles). Trata-se aqui de categorias, e náo de grupos, e sua conotafiIO 
precisa depende do contexto. Além disso, uma compreensilo integral 
dos Xavant~ implica em relacionar essa dicotomia, que é a principal, a 
outros princípios, duais ou níío, que operam em outras áreas, tais como 
o sistema de classes de idade, a importante cerim/Jnia do wai'á e assim 
por diante. O leitor fica, assim, prevenido contra a aceitafiíO fácü das 
antíteses apresentadas porque. representam, de alguma forma, o meu 
modelo da estrutura social Xavante. Aquele sumário é apresentado 
como recurso mnemónico e deveria ser lido tendo-se sem/?re presentes 
as discussóes contextuais contidas nos capitulos anteriores. 

A utilidade de tratar-se o sistema Xavante como sendo um caso de 
organizQfáo dual f oi agora inquestionavelmente firmada pela pesquisa 
de meus colegas que trabalharam também no Brasü Central: Ainda 
assim, cabe dizer que, no presente livro, es[ orcei-me por mostrar que 
is~o náo significa que o pensamento ou que a sociedade Xavante sejam 
estruturados em termos de um dualismo "esmagador", que tudo 
·perpassa, se pudermos dizer assim. Discuto longamente aqui as limi
t(lfóes do modelo dualista e chego a conclusilo de que o modelo diádico 
pode n.áo nos dizer nido o que precisamos saber sobre os Xavante. Por 
outro lado: porém, náo podemos diter que "conhecemos" algo a seu 
respeito sem tomar esse modelo como o ponto de ref eréncia básico. 

Uma dificuldade real surge quando se procura estabelecer até que 
ponio esse modelo é, de alguma forma, explicativo. Afirmei que é expli
cativo, em um nível preliminar, combase no fato de que toma compre-

. ensível um certo número de idéias, regras e afáes. Fomece-nos uma 
teoria social Xavante ·que nqs toma capazes de compreender o porqué 
da organizQfáo, tal qual feita;'pelos Xavante, de suas categorias cosmoló
gicas e sociais; o porqué do modo pelo qual se dilo os al~nhamentos 

, f accionários e que considerafóes os próprios X avante tecem ao planejar 
suas estratégias de Qfáo socia!. O modelo náo nos diz, porém, a razáo 
pela qual os Xavante adotam tal teoria ou as razóes pelas quais eles· 
lutam, afina/. Siio esses os axiomas irredutíveis da cultura Xavante, que 
náo podem ser explicados a níío ser por meio de análises comparativas. 

4 Veja Riviere, "Binary Matrix and Xavante Society" Man 3 (2): 315 , 1968, 
para uma boa discussao dessa questáo. · 
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Sao essas as questóes, entre outras, que nossa investigafáo comparativa 
' 
procurou responder. 

Discorri longamente, no entanto, para mostrar as evidéncias empí
ricas a partir das quais construí eS$e modelo. Procedi desta f orina 
porque uma das dificuldades da afuílise estrutural é estabelecer a relafiIO · 
entre a inf eréncia e a evidencia. Tentef explicitar meus métodos e os 
dados nos quais minhas conclusóes se baseiam. Os puristas, que ainda se 
sentem in satis[ eitos e que insistem em dizer que a avaliafáo de um rela
tório de pesquisa de campo só é possível quando o leitor conhece inti
mamente a pers<?nalidade do investigador, gostariam, talvez, ·dé consul
tar The Savage and The lnnocent Nesse livro escrevi, de modo mais 

. .livre, a respeiio do estilo de vida Xavante tal como o observei entre 
1958 e 1964. No presente volume, a etnografia detalhada foi delibera
damente dividida e subdivid~, com indicafóes no índice, ·de.modo que 

. ' 
o leitor possa mais facilmente usar o livro para testar minhas conclusóes 
e verificar as suas próprias hipó teses. 

. Na presente edifáo brasileira, f oram.feitas pequenás modificafóes 
de modo a evitar a identificatáo de certos individuos Xavante no curso . . . 
da análise de disputas políticas internas. Essas alterafóes náo afetam, de 
modo algum, a qUO:lidade das andlises e nl1o diminuem a possibilidade de 
usar-se o livro para analisar a estrutura da sociedade Xavante .. Evitam, · 
simplesmente, a possibüidade de exacerbafáo de conflitos entre os 
X avante e a revelafáo de in[ ormafóes que me f oram dadas em confianftl. 
Quanto a cerimtJnia esoténca do wai'á, o problema foi resolvido pelos 
proprios Xavante na medida em que me permitiram filmá·la. 

As implicafóes teóricas.de A Sociedade Xavanteforam discuti~ 
<.1etalhadamente em trabalhos subseqüentes realizados em conex6o com 
nosso estudo de sociedades do Brasil. Central e que. agora estáo sendó, 
publicados. A'lguns deles, porém, devem ser mencionados aqui, ainda 
que brevemente. Leacock assinalou, com surpresa, numa. resenha. sensí
vel5, que: "Os Xavant~ parecem ter uma sociedade organizada de modo 
muito mais fluido e livre do que os outros grupos Je até agora descritos. " 
O trabalho de meus colegas mosfrou que, na verdade náo se trata disso. 
Todas a~ socie<k!des Je sjio organizadas de modo mais fluido e menos 
rígidamente do que .a. teoria. antropológica tradicional poderla jamais 
supor. As conseqüencias dessa descoberta tem lorwo ·alcance. N6o 
apenas nos conduzem a umll revisllo da etnograrw· do Brasil Central 
como também. indicam ª· neceuidade de uma revisáo d~ nossas idéias 
relativas iz estrutura social em outros pontos do mundo. Parece provável 

s 
In American Anthropologist 70: 581-2, 1968 .. 
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" que os sistemas altamente estruturados descritos em outras obras, 
incluindo-se os que se baseiam em descendencia unilinear, resultam de 
um tipo de fluidez organizacional tal como a que descrevi entre os 
Xavante~ Este alto grau de estruturafiio é, na verdade, um artif ício pro
duzido pelos modelos antropológicos. Quando nos preocupamos em 
documentar niio apenas as regras mas as várias estratégias empregadas 
em sua aplicafiio, bem como as suas diversas conseqüencias, percebemos 
que essa "perf ei9iio" mascara um grau considerável de flexibilidade. 
Fica assim demonstrado que minha iJJsistencia, no sentido de que uma 
boa análise estrutural deva lidar tanto comas regras quanto com seus 
resultados, tem urna importancia teórica digna de nota. 

Minha análise das categorías sociais dos Xavante também coloca 
em questáo certas visóes defendidas tenazmente e há muito tempo, rela
tivas ao papel do parentesco nas sociedades tribais. Claro está que as 
categorias de parentesco X avante nllo se ref erem a rede de relafóes 
biológicas. Constituem, pelo contrdrio, um sistema de classificafiíO que 
deriva de urna teoria da dialética social e do lugar do indivíduo nessa 
teoría. 

Para compreender tal teoría e, na verdade, para compreender os 
sistemas Je de classifictiplo, é preciso perceber que eles advém de teorías 
sociais que, por sua vez, dependem do modo pelo qua/ estiío ordenados 
certos conceitos fu.ndamentais. Expressam a relafiío entre as esferas de 
existencia pública e privada, entre o forum e o grupo doméstico, entre 
masculinidade e feminilidade enquanto conceitos teóricos. Tais nofóes, 
talvez tanto quanto quaisquer idéias formuladas a respeito das relafóes 
genealógicas, parecem ser os elementos essenciais dos seus assim 
chamados "sistemas de parentesco". Esta afirmafiío será aqui demons
trada para o caso Xavante; no caso dos demais Je, a demonstrafáo 
deverá ser buscada em Dialectical Societies (vide bibliografia). Minha 
idéia é que essa afinnafáo provavelmente seja verdadeira para uma 
grande variedade de outras sociedades para as quais nossos métodos tra
dicionais de análise - através da caracterizafáo e da classificafáo de sis
temas de parentesco - mostram-se tanto inadequados quanto ultrapas
sados. 

Ao mesmo tempo, a organizafllo dual que postulo aqui para os 
Xavante pode agora ser vista como uma variaf6o do tema maior: a civili
zaf60 do Brasil Central. Significa mais, porém, do que mera curiosidade 
relativa aos Xavante ou a etnologia do Brasil Central pois várías formas· 
de organizafao deste tipo podem ser encontradas em muitas outras 
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partes do mundo. O que procuro demonstrar aqui, porém, é que,a 
questáo nfio se reduz a sistemas de metades ou a sistemas de alianfa 
explicáveis em termos das teorías da descendéncia ou da alian~. Lida
mos, pelo contrário, com teorías sociais e 'suas conseqüéncias e foram 
estas ideologias que contribuíram, mais do que qualquer autra coisa, 
para a instituifáo da '~anomalia do Brasil Central". Tal anomalia advém 
do fato de os Xavante, assim como autros povos do Brasil Central, a 
despeito da simplicidade de suas tecnologias tradicionais, terem desen
volvido teorías sociais dialéticas semelhantes as que se encontram nos 
principais sistemas religiosos e filosóficos elaborados tanto no Oriente 
quanto no Ocidente. 

Na primeira edifaO deste livro, apresentei apena·s um esbofo ini
cial do pensamento social dos Xavante mas o trabalho serviu como 
ponto de partida para uma compreensáo cada vez mais profu.nda da cul
tura dos povos indígenas do Brasil Central. Enfatizo-o aquí com orgu
lho, principalmente porque, em anos recentes, o valor de trabalhos 
"académicos" tais como este tem sido questionado, ocasionalmente, no 
Brasil. Sugere que os antropólogos devam dedicar-se iJ assisténcia e iJ 
resolufiío dos problemas dos povos indígenas ao invés de estudar suas 
culturas. Rejeito categoricamente a idéia de que as dua~ atividades 
sejam mutuamente exclusivas e creio indefensável a insistencia doutriná
ria em qualquer uma delas. Niio aceito o estudo dos povos indígenas no 
Brasil sem que seus problemas e suas possíveis solu9l>es sejam também 
do interesse do investigador. Por outro lado, uma profissao de fé na 
atuafiio indigenista acompanhada de desinteresse pelo estudo das cultu
ras dos povos indígenas (que é o que permite a compreensiío de seus 
modos de ser específicos) é algo de extremamente paternalista. Nossa 
dívida para com esses povos nos exige que os levemos a sério e isso 
significa dizer que devemos fazer todo o possível tanto para compreen
dé-los em seus próprios termos quanto para defender seu direito de 
viver no Brasil multiétnico do fu.ndo. OferefO, portanto, este livro, 
como parte de minha contribuifáo a compreensáo dos Xavante, um 
povo que cheguei a conhecer bem e a respeitar ainda mais. 

Minha contribuifiío ao estudo e resolufiio dos problemas enfren
tados pelos Xavante e por outros índios brasileiros nlío·está compreen
dida neste livro. F(lfo-a especialmente através das publicafi'Jes de Cultu
ral Survival, uma entidade que fundei nos Estados Unidos ( em Cam
bridge, Massachusetts). Nilo cabe aqui, portanto, analisar a história 
recente dos Xavante ou as suas relafóes com a sociedade mais ampla. 
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Esses siio tópicos que abordarei em um outro trabalho. 

Cabe aqui, no entanto, a expressáo de minha profunda alegria 
pela publicafáo de urna ed~áo brasüeira de A Sociedade Xavante. 
Sempre considerei minha pesquiSll entre ~s Je como parte da Antropo
logia Brasileira, náo apenas pela razlio óbvia de [alar de indios que 
vivem no Brasil mas, principalmente, porque tratou de tópicos que liga
ram a Etnologia Brizsileira a con-ente central da teoria antropológica e o 
fez com a colaborafílo de urna nova gerflfiío de antropólogos brasileiros. 
Essa colaborafiío, tanto intelectual quanto pessoal, foi urna das eXTJe
riencias mais gratificantes de minha vida academica. É-me impossível 
relacionar os nomes de todos os colegas brasileiros que me assistiram ao 
longo das minhas pe~quisas ou aqueles que, com seus comentários sobre 
meu trabalho, possibilitaram-me auxilio e estímulo. Seria injusto sele
cionar apenas alguns para menfáo especial. Sendo assim, expresso a 
todos, coletivamente, a minha gratidilo. 

Há, porém, dois dentre eles ruja participafiío especial na prepara
fiío da presente edifiio de A Sociedade Xavante precisa ser reconhecida. 
Sou muJtíssimo grato ao Dr. Roberto da Matta, qúe fez as gestDes 
necessárias para que este livro fosse publicado no Brasil. Tenho urna di
vida enorme com a Dra. A.rdcy Lopes da Silva, que pós de lado, tempo
fariamente, suas próprias pesquisas entre os Xavante para traduzir este 
livro. O trabalho recente da ·nra. Lopes da Silva ( 1980) tomou-lhe pos
sívei aprofundar nosso conhecimento da sociedade Xav.ante em . áreas 
críticas tais como as da nomintlfáo e da amizade formal. Com base em 
novos dados ela também comgiu minhas interpretQfDes de questDes 
como a cerimonia coletiva dos jovens iniciandos e o papel das mulheres 
no sistema de classes de idade. Nao incluímos,porém, essas novas inter
pretQfóes no presente volume. Comgimos, simplesmente, a transcrifáo 
de certas palavras Xavante mas deixamos o texto essencialmente o 

· mesmo, tal como foi escrito originalmente. A intenflío f oi enfatizar, 
através desse procedimento, que a análise e a compreensllo da sociedade 
Xavante (assim como a de qualquer outra sociedade) é um processo 
continuo· e náo um momento isolado e único que pode ser capturado 
por um artigo o_u por um livro espec1ficos. Se a edif6o original de . A 

. Sociedade Xavante estabeleceu os par4metros do processo, ele, porém, 
continua. E náo apenas em meu próprio trabaiho mas, de modo ainda 
1JU1is importqnt~, no trabalho de colegas taiS como Aracy Lopes da 
Silva. É por isso, portanto, que termino este prefácio enfatizando sua 
contribu~ílo. S4o raros os estudiosos que tiveram a /Jpa sorte que tiPe, 
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qua/ seja: a de encontrar urna pessoa capaz de f azer avanfar a pesquisa 
em que. se está pessoalmente ·engajado e que, ao mesmo tempo, saiba 
permanecer uma cofaboradora e uma colega verdadeira. Quero, por
tanto, agradecer a ela especialmente, náo apenas pela preparaflío desta 
tradufílo mas também pelas suas próprias contribu~óes a compreensiío 
da sociedade Xavante. 

Cambridge, 1982 
David Maybury-Lewis 
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Prefácio 

As MoNOGRAFIAS de Nimuendajú sobre certas tribos de língua Je 
(1939, 1942, 1946) sao marcos importantes da Antropologia Brasi
leira. Fornecem nao apenas relatos etnográficos detalhados - infeliz
mente inexistentes no caso da maior parte das tribos brasileiras -
baseados em convivencia íntima e prolongada com os povos em 
questao; mas também constituem o primeiro conjunto de estucios mu
tuamente relacionados a ser realizado no Brasil . Nimuendajú trabalhou 
entre os Apinayé (Timbira · Ocidentais) e junto aos aglomerados de 
tribos Timbira Orientais (veja Mapa 1 ), pertencentes ao ramo Seten
trional da fam11ia lingüística Je. Publicou também um estudo sobre os 
Xerente que, com os Xavante, podem ser considerados os Je Centrais. 
Nos últimos anos de sua vida, dedicou-se ao estudo dos Kayapó, muito 
próximos aos Apinayé. Veio a falecer, porém, antes que os resul~ados 
do trabalho f ossem publicados. 

Os Americanistas ficaram fascinados e, ao mesmo tempo, perple
xos com as sociedades que ele descrevia. Caracterizavam-se, de um lado, 
por urna cultura de savana e por urna tecnología rudimentar, ao passo 
que, de outro, por urna complexidade institucional ligada a várias 
formas de dualismo. Lévi-Strauss defendeu a idéia da ocorrencia de urna 
expulsao desses povos da área de florestas que originariamente habita
vam. Para ele, cada urna das culturas descritas por Nimuendajú " ... re
presentava urna réplica atenuada - dado o novo ambiente geográfico 
desfavorável - da vida mais elevada na área de floresta" (1944:46). 
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Haekel refutou essa interpretayao {1952) embora afirmasse que o desen
volvimento dessa complexidade social pelas tribos Je nao poderia ter-se 
dado de modo independente. Reafirmava, portanto, urna tese que mais 
de dez anos antes havia apresentado (1939), de acordo coma qual o 
"Zweiklassensystem" no Brasil Central tinha suas origens nos centros de 
difusao do altiplano andino ou mesmo da América Central. Lowie, 
em um pequeno resumo interpretativo das comunica9oes pessoais de. 
Nimuendajú , feítas desde o campo (1941), argumentava , na ausencia de 
qualquer evidencia em contrário, em f~vor do desenvolvimento autó
nomo das institui9oes das tribos Je . 

Na época desse tumulto causado pelas especula9oes sobre as 
origens das institui9oes Je, houve alguns poucos que dedicaram muita 
aten9ao e atividade académica ao estudo de seu funcionamento real. 
Jules Henry , que já havia experimentado as dificuldades da pesquisa de 
campo junto a bandos dos "Kaingang" (Aweikoma), Macro-Je, no sul 
do país (1941 a), ressaltou, em urna resenha perspicaz de 1ñe Apinayé 
(194lb), que o esquema elaborado por Nimuendajú a respeito do siste
ma matrimonial nao f ornecia informa9oes sobre certos pontos cruciais. 
Típicamente, porém, foi Lévi-Strauss quem primeiro tentou analisar o 
material de Nimueridajú. Mencionou o sistema de descendencia para
lela que havia sido descrito por referencia aos Apinayé ( l 949 : 61-62, 
287) e prometeu elucidá-lo em um trabalho posterior. Mais tarde, em 
comunica9ao breve mas densa, feíta ao XXIX Congresso Internacional 
de Americanistas (1952), apresentou urna análise esquemática dos 
dados de Nimuendajú, acompanhada de urna discussao dos Bororo, cul
tural e lingüisticamen te próximos aos Je .1 Concluiu dizendo que havia 
necessidade de novas pesquisas, a serem realizadas com vistas a um 
estudo comparativo das institui9oes Je . 

Os Je Setentrionais e Centrais sao tao íntimamente relacionados, 
do ponto de vista lingüístico, que Greenberg ( 1960) classificou-os, a 
todos, simplesmente como Je , sem nenhuma discrimina9ao posterior. 
Compartilham um mesmo habitat há longa data. AJguns deles se dedi
cavam mais a agricultura do que outros mas todas as tribos estavam bas
tante próximas do estereótipo de ca9adores e coletores. Além disso, as 

Greenberg (1960) identificou urna subfamília Macro-Je, parte da família 
lingüística Je-Pano-Caribe. Essa subfarni1ia foi, entao, subdividida em tres 
grupos: Macro-Je, Bororo e Karajá. Os Je constituem o tronco principal do 
grupo Macro-Je. 
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inf onna~oes sociológicas fo mecidas por Nirnuendajú sugeriam urna tal 
vari~ao institucional que, inevitavelmente, relembravam aos antropó
logos as tribos australianas. Essas sociedades ofereciam, assirn, urna 
oportunidade única para a realiz~io de análises comparativas contro
ladas, que nao deveria ser desperdi~ada. 

Tal compara~io nfo poderla, porém, ser levada a efeito sem urna 
éompreensao mais profunda do funcionamento das sociedades Je que . 
aquela que os relatórios de · Nimuendajú deixavam entrever. Dispus-me, 
portanto, a dar prosseguimento ao trabalho, entre os Je Centrais. Rees
tudei os Xerente, visando a complementar o material de Nimuendajú e a 
preparar-me para pesquisar os Xavante. Visitei-os, em seguida, e tive a 
oportunidade de observar um povo Je cuja organiza~ao social nao havia 
ainda sido profundamente modificada por contatos com o mundo exte
rior. Em 1962, gra~as a urna dot~ao do National Institute of Health, 
pude organizar novas pesquisas entre os Je do Norte. Os trabalhos até 
agora realizados em conexao com esse projeto sao os seguintes: 

Desde 1962, Joan Bamberger {Ph. D .. por Harvard, .atualmen
te lecionando na Brandeis University) trabalha junto aos Kayapó 
·Setentrionais; Roberto da Matta {PhD. por Harvard, lecionando 
agora no Museu Nacional, no Río de Janeiro), comos Apinayé; 
Júlio Cesar Melatti (Doutor em Antropología. S~cial pela USP, 
lecionando agora na Universidade de Brasília),com os Krahó e 
Terence Tumer (Ph.D. por Harvard, professor da Universidade de 
Chicago ), com os Kayapó Setentrionais. . 

A partir de 1963, Jean Carter Lave (Ph .D. por Harvard, 
lecionando na Universidade da Califómia-Irvine) e Dolores 
Newton {Ph.D. por .Harvard, prófessora da State Universíty of 
New York, Stony 8-rook) tem trabalhado com os Krikatí. 

Desde 1964, Christopher Cracker (Ph .D. p~r Harvard e, 
atualmente, professor da Universidade de Virginia) vem traba
lhando comos Bororo. 

Atribuo especial importancia a essa real~ao simultánea ·de pes
quisas de campó e análise de gabinete. Tem havido, ultimamente, na 
Antropología, urna tendencia no sentido de as análises e.struturais 
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tomarem-se cada vez mais elegantes as custas, ou melhor, na ausencia de 
dados etnográficos. Por outro lado, sinto que urna enfase demasiada na 
Etnografía pode, a longo prazo, mostrar-se pouco produtiva .. Em nosso 
trabalho com os Je tentamos, portanto, formular hipóteses estruturais 
passíveis de algum tipo de verifica~io. 

Essa preocupa~fo nos impós certas restri~Oes, pois o material Je 
provavelmente mostre-se pelo menos t~o fasc.inante quanto os dados 
australianos. Além disso, presta-se sobremaneira a análises formais. Se 
urna pessoa imaginasse que os Je estivessem, por si mesmos, fazendo 
experiencias com os vários arranjos sociológicos possíveis merecería, 
sem dúvida, o perdao, tal a variedade de com,bina~Oes com que ternos 
nos deparado. 

Este livro surge, portanto, como a primeira de urna série de publi
ca~oes relacionadas· entre si, dedicadas aos Je. Concentrar-me-ei, aquí, 
na descri~ao e análise das institui~Oes Xavante com um mínimo de ref e
rencias ao material nao publicado, cólhido por meus colaboradores. No 
capítulo final, procuro situar minha análise da so'ciedade Xavante em 
seu contexto comparativo. 

Oxf ord, 196 7. 
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· Introd~ 

Os ANTROP.óLOGOS costumam ser reticentes a respeito das circuns
tancias em que realizam seu trabalho de campo. Acho lamentável que 
assim seja. É, sem dúvida, tao importante conhecer as condi~oes nas 
quais f oi feito um .estudo de campo quanto saber as condi~óes de um 
experimento. Reconhecidamente, as "condi~Oes" do trabalho de campo 
sio dif íceis de serem registradas. Para muitos antropólogos, procurar 
um erivolvimento total de mente e personalidade com as pessoas que 
estudam é urna experiencia crucial, algo bastante estranho as ciencias f ísi
cas: C~rtamente nio gostaria de subestimar este · aspecto empático da 
empresa. Empatia por sisó, no_ entanto, nao basta. Um pesquisador de 
campo pode sentir que· conhece algo a. respeito do povo que estudou 
mas deve mostrar a seus colegas o modo pelo qual conheceu ( ou pensou 
conhecer) tal popul~ao. lsso só pode ser conseguido através da tentati
va de descri~ao do modo peculiar pelo qual o pesquisador chegou ao 
que ele agora pede aos leitores que aceitero como sendo "conheci-
mento". · 

Estou ciente de que tais descri~óes dificilmente satisfazem a 
todos. Esta, porém, é urna razao insuficiente para justificar sua omissio 
ou, pior ainda, para fornecer um resumo inadequado das circunstancias 
em que fpi realizada urna pesquisa específica. Atualmente, a maior 
parte dos relatos antropológicos especificam o tempo de permanencia 
do autor no campo mas nem sempre indicam quanto deste tempo f oi 
empregado de fato no contato diário com a popul~io estudada e 
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quanto em algum outro lugar : numa cidade próxima, por exemplo. Da 
mesma forma, nem sempre mencionam outros detalhes pertinentes 
<lestes contatos. Nem sempre somos informados de como o pesquisador 
f oi recebido pelas pessoas que ele estudou e de como ele coleto u sua 
informa~ao . Dificilmente se sabe se ele se hospedou com as l?essoas 
que foi estudar ou ocupou urna moradia independente na mesma comu
nidade ou a alguma distancia dali ou, ainda, ·se ele fez sua base numa 
comunidade totalmente diferente e viajava para fazer sua pesquisa. 

De fa to, é a qualidade da in tera~ao que importa e nao a quan ti da de. 
Um bom pesquisa<lor de campo pode obter melhores dados em seis 
meses do que um pesquisador inativo em um período de dois anos. Da 
mesma forma, ref eiyoes diárias com as pessoas que estuda nao compen
sarao a falta de percep~ao do antropólogo. É por isso , principalmente, 
que se insiste em que a qualidade desta experiencia seja descrita t~o 
detalhadamente quanto possível, de modo que os leitores estejam 
adequadamente situados para avaliar o conteúdo do relato que se segue. 
Tais descri~oes podem chegar a ser embarayosas. Os antropólogos 
freqüentemente relutam em admitir o quanto se perderam ou for?m 
incapazes de compreender seus informantes. Alguns de nós talvez nem 
gostem de admitir para si mesmos que tipo de imagem as pessoas que 
estudamos fizeram de nós e certamente nao gostaríamos de ver o assun
to sendo discutido imparcialmente por nossos colegas. Concordamos, 
portanto, publicamente com a conven~ao de que as afirma~oes de um 
pesquisador de campo só podem ser alvo de desafio nos seus aspectos 
teóricos ou por serem inconsistentes; nunca porque ternos boas razoes 
para acreditar que tal pesquisador nao estivesse em condiyoes de faze
las. Tais sugestoes sao tabu e, portanto, relegadas ao plano dos comeritá
rios a boca pequena no círculo dos antropólogos onde ocupam, segundo 
tenho notado, um lugar proeminente. 

Sugiro que é chegado o momento de abandonarmos a mística que 
envolve o trabalho de campo e tornarmos convencional a descri~ao, 
com algum detalhe, das circunstancias de coleta de dados, de modo a 
estarem tao sujeitas a exame minucioso quanto os dados propriamente 
ditos. Isto poderia melhorar o padrao científico dos trabalhos antropo
lógicos, já que estaríamos menos inclinados a tomar os escritos de 
nossos colegas em confian~a 1 

_; poderla também eliminar um pouco 

1 Evans-Prttchard tem reafirmado, consistentemente, que os antropólogos nao 
sao críticos no uso de suas fontes documentais o que, naturalmente, incluí 
relatórios de campo (cf. 1962:50). 
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dos chavoes nos relatórios de campo. Vendo-se o trabalho de campo 
desapaixonadamente; poder-se-ia perceber que há situa~oes de campo 
que sao mais ou menos difíceis, assim como há línguas muito difíceis e 
línguas mais fáceis. Naó há porque, entao, estigmatizar o antropólogo 
cujos dados, colhidos em circunstancias difíceis, sao menos "ricos" do 
que aqueles ~e seus colegas, contanto que nao se fa~am reivindica~oes. 

ou se tirem conclusoes exageradas a partir deles. Ao que tudo indica, 
seda melhor ter poucos fa tos bem atestados do que urna massa de fa tos 
estabelecidos ambígua ou impropriamente mesmo que , com muita fre
qüéncia, os antropólogos julguem um relatório de campo em termos de 
quantidade ao invés <leste tipo de qualidade. 

Pode parecer que este preambulo é oferecido aquí com a in ten~~~ 
de desarmar a crítica ao relatório de campo que estou prestes a apresen
tar. De fato, eu considero realmente dif íceis as circunstancias de meu· 
trabalho entre os Xavante, segundo os padroes antropológicos normais. 

. Especifico-as,. no entanto, tao bem quanto me é possível, por urna 
questao de princípio. Estou bastante consciente de algumas impro
priedades em meus dados e eu nao creio que mascará-las sirva a qual-

. quer propósito académico. Pelo contrário, chamarei a aten~ao do leitor 
para elas semp.re que for possível. Finalmente, caso minha especifica~ao 
das co~di~oes nas quais este tr~balho f oi f eito f or consid'erada insatisfa
tória posso, pelo menos, alegar que tive poucos modelos nos quais me 
basear. 

Riz cinco viagens ao campo, no Brasil Central. Em 1955-6, traba
lhei entre· os Xerente e os Krahó voltando a passar o verao ~ntre os 
Xerente. em 1963. Neste meio tempo, trabalhei entre os Xavante em 
1958, tendo voltado no verao de 1962 e, de novo, em 1964, p·ara urna 
visita curta. Este livro tráta sobretudo dos Xavante e sao as circuns
tancias de minha pesquisa entre eles que passo agora a descrever. 

Esta pesquisa foi planejada em 1954. Nesta· época, os primeiros . 
Xavante tinham mal e mal estabelecido suas primefras rela~Oes pacíficas 
com o mundo exterior e nao parecía ·ser aconselhável o trabalho de 
antropólogos entre eles. Além disso, nao se podía esperar que· os 
Xavante falassem portugués. Esperava ser capaz de aprender Xerente a 
part~r . do portugués ao mes_mo tempo que adquirir alguma ·experiencia 
no Brasil Central, antes de emba(car na pesquisa Xavante, que seria mais 
difícil. Supus, também, que um conhecimento de Xerente me tornaria 
apto a aprender Xavante urna vez no campo'. 

Todo o projeto dependía do progresso feíto' na aprendizagem de 
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, 
urna língua a partir da outra. Devo esclarecer que minh~ forma~ao em 
nível de gradua~ao havia sido obtida na área de letras2

, Quando vim 
ao Brasil, em 1953, fala~a um espanhol fluente mas nada de portugués. 
Por vol ta de 1954, já cqnseguia dominar o portugués e, durante dezoito 
meses, estudei Etnología na Esoola de Sociologia e Política qa Universi-· 
dade de Sao Paulo, com o Professor Baldus. Nesta época, li todo o 
material disp~nível sobre os Xerente e os Xavante. Eu já falava ·portu-
gués quando fui ao campo pela primeira vez. · 

Minha esposa e eu trabalhamos durante sete meses · entre os 
Xerente. Fomos, depois disso~ obrigados a deixá-los devido a falta de 
verbas e conseqüentes problemas de saú9e,j. Naquela época, havia 
pouco material lingüístico Xerente disponível e niada que se aproxi
masse a urna gramática ou dicionário da língua. Tive, portanto, que 
aprende-la a medida que convivía com ela:. No final de nossa estadía eu 
conseguía entender conversas em Xerente e sabia expressar-me éom urna 
fluencia razoável a respeito de um número limitado de assuntos. Com 
um pouco de ajuda, era-~e possível compreender qualquer coisa ·que 
fosse dita em Xerente mas só apanhava a ésséncia das conversas-rápidas 
ou dos discursos formais que os Xerente fazem com freqüencia . 

Em de~embro de 1957 nós voltamos ao Brasil com a inten~ao de 
passarmos aproximadamente um ano entre os Xavante. Infélizmente, 
dificuldades burocráticas (das quais a maior foi a recusa durante trSs , . 
meses, da alfandega brasileira em liberar nosso equipamento) impediram 
que chegássemos ao campo com a presteza que desejávamos e que tivés- . 
semos urna permanencia tao longa quanto havia sido planeja~o.. . · · 

Em fevereiro de 1958, viajei pela For~a Aérea Brasileira, ao Posto 
do Servi~o. de Prote~ao .aos ÍD:dios em Sac:> Domingos, no río das Morte~4 ~ 
numa viagem preliminar.de reconhecimento junto a~s Xavante. ·Desco
bri que este grupo Xavante havia· se estabelecido a urna distancia do 

'2 

3 

4 

~ao em Lin~ística, porém. Tenho bom ouvido e urna certa facilidáde para 
hn~a~. quando chegue~ ao Bra~, falava frances, alem1o e _espanhal com 

. fluencia, talava bem o d1namarques e bastante bem o russo. Graduei-me erit . 
espanhol e russo pela Universidade de Cambridge. 
Nos_sa verba para o ano todo, incluindo todas as despesas no campo, era o
equ1valente ª. 650 libras esterlinas. Nio lev~os, po~to, alimentos para o 
~po. Infelizmente, os Xavante támbém nao tinham futura·. O .resultado 
f 01 que .nossa saúde f oi afetada, esPecialmente a de minha esposa, que ficou 
doente por estar subnutrida. · · 

Veja o mapa~. 
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Posto percorrível em quinze núnutos de caminhada. Só me foi possível 
ir definitivamentente para o campo em come~os de abril. Fui, entao, de 
aviao para o mesmo Posto, acompanhado por núnha esposa e meu filho, 
que tinha acabado de fazer seu primeiro aniversário5

• 

Logo que che gamos a Sao Domingos, f omos hospedados em urna 
casa junto ao Posto. Vários Xavante da aldeia tinham vindo ao campo 
de pouso logo que nosso aviio aterrissara e ajudaram a carregar nossa 
bagagem até o Posto . Eles a colocaram aos pés de um homem idoso, que 
viemos a saber ser o chefe da aldeia. Ele demonstrava claramente espe
rar que abríssemos os baús ali mesmo para distribuir seu conteúdo. Foi
nos difícil recusar-lhe isso, já que estes Xavante haviam se acostumado a 
serem cortejados com presentes. Nao fazia ainda cinco anos que oficiais 
de altas patentes do Exército e da For~a Aérea haviam tido por bem 

voar até o .Brasil Central, visitar estes índios recém-pacificados, oferecer
lhes presentes sofisticados em nome do governo e tirar fotos em abra~os 
af e tu osos com dignitários tais como este chef e. 

Convenci-o, afinal, de que faríamos urna grande distribui~ao de 
presentes tlo logo mudássemos para a casa ·que eu esperava que seu 
povo construísse para nós na aldeia. A casa ficou pronta aproximada
mente duas semanas dépois de nossa chegada e pudemos, entllo, mudar 
para a aldeia. Neste meio tempo, eu havia descoberto que havia urna 
diferen~a entre a língua Xavante e Xerente, principalmente com rela~ao 
a pronúncia, dif eren~a esta suficiente para dificultar muito a minha 
compreensao do que era dito. Havia também, no entanto, semelhan~as 
suficientes para que eu pudesse me f azer entender de uma maneira 
elementar. 

Quatro dias depois de nossa mudan~a para a aldeia (no fim da ter
ceira semana de abril), a comunidade partiu em urna expedi~ao de ca~a 
e coleta6 através da regiao da Serrado Roncador. Nlo os acompanhei 
pois estava esperando a chegada de urna encomenda de f arinha de man-
· di oca que havia feíto. O aviao de suprimentos que deveria ter visitado 
Sao Domingos nao havia chegado 7 e alguns dos trabalhadores do Posto 

·s 

6 

7 
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Um relato das circunstancias em que realizamos nossa pesquisa de campo 
entre os Xerente e os Xavante f oi divulgado em outra obra: Maybury-Lewis, 
1965a. 
Estas expedi~oes sao discutidas exaustivamente no Capítulo 11. 

Este a vi.lo de suprimen tos f oi tirado da rota em conseqüencia da necessidade 
de apoio aéreo durante a constru~o de Brast1ia. Ele náo desceu em Sao 
Domingos durante nossa permanencia nenhuma vez. 

haviam sido enviados rio acima, de canoa, para comprar comida. Eu 
precisava de f arinha de mandioca para ter o que of erecer aos Xavante 
em retribui~ao a minha presen~a em suas terras e tambéro para que eu 
pudesse ter uro estoque suplementar de comida. Entretanto, tra~alhei 
coro uns poucos Xavante, inclusive o chefe (que havia permanecido na 
aldeia) e procurei melhorar o meu conhecimento de sua língua. 

A farinha chegou cinco días depois. Parti, entao, coro uro só 
Xavante que me guiaría até os demais. Viajei com eles durante todo o 
mes de maio e o de junho, enquanto núnha esposa e filho flcavam na 
aldeia. Quando voltei a Sao Donúngos, soube que roeu filho estava 
doente, precisando de cuidados médicos. Para nossa sorte, um missioná
rio que vivía río acima ( em rela~ao ao Posto) decid ira fechar sua roissáo 
e vender seu barco. Ele tinha, portanto, que fazer a viagem descendo o 
rio das Mortes até a sua foz e subir o Araguaia até Aragar~as, onde ele 
poderia entregar o barco a seu comprador. Ele concordou em levar 
rninha esposa e meu filho até Aragar~as, onde eles poderiam conseguir 
um aviao que os levaría até Sao Paulo, com a condi~ao de que eu os 
acompanhasse . Fizemos, entao, urna viagem de doze días, Afaguaia 
aClffia. 

De Aragar~as voltei imedíatamente a Sao Donúngos, pela F AB. 
Estávamos em meados de julho. Entre os días 16 e 28, acompanheí um 
grupo de c~adores a procura de carne para o ponto alto das festas da 
inicia~ao. Voltamos a aldeía, onde as cerimonias chegaram ao fim por 
volta de 4 de agosto. 

No dia sete de agosto, a comunidade partiu novamente para urna 
expedi~ao de ca~a e coleta. Viajei, por terra, até a nússao salesiana de 
Santa Therezinha, onde havia um outro grupo Xavante. Descobri, 
porém, que esta comunidade também partira numa dessas expedi~Oe-s . 

Havia, no entanto, uns poucos Xavante que haviam ficado e eu pude 
entfo trabalhar com eles. Gostariam especialmente das fltas que eu ha
via gravado em Sio Domingos, que ouviram fascinados. Nio apenas as 
explicaram para mim como também comentaram livre mas desfavoravel
mente a respeito dos acontecimentos.daquela comunidade . . 

No come~o de setembro, um aviao particular trouxe um passa
geiro até a miss!o e eu pude, entao, voltar a Campo Grande e, de lá a 
Sio Paulo. 

Duas semanas mais tarde conseguí junto a F AB transporte para 
minha família e para mim até Sio Domingos. Os membros desta 
comunidade estavam apenas come~ando a repovoá-la, voltando de ·sua 
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expedi~ao . Fiquei com eles até o fim de novembro, quanto parti defini· 
tivamente. Eu havia permanecido no campo durante pouco mais de sete 
meses no total (excluído o tempo em que estive longe dos Xavante). 

Nos períodos em que os Xavante estavam em sua aldeia-base de 
Sao Domingos, minha f amília e eu Viví3J11os numa casa pequena, vizinha 
a do chefe. Nosso grupo doméstico diferia dos demais apenas por abri
gar urna só família. Nossa casa, porém, estava longe de ser nosso castelo. 
Os Xavante entravam e saíam o dia todo, com mais liberdade do que o 
f ariam nas casas uns dos outros. Eles normalmente entram e saem das 
casas de seus consangüíneos mas evitam as de seus afins. Urna vez que o 
chef e me tratava como um filho e se dirigia a mim usando o termo cor-. 
respondente, éramos automaticamente tratados como parent.es consan
gü íneos pelos membros de seu. cla. Os membros de outros clas nao me 
viam realmente como um afim. Estávamos portanto numa posi9ao que 
exigia que mantivéssemos a casa aberta a toda a comunidade. Esta · 
situa9ao tinha suas vantagens pois fi.camos conhecendo .a todos mas 
tinha, também, suas desvantagens. 

As .pessoas que eram ~ais propensas a passear em nossá casa eram 
geralmente as que tinham menos a dizer e sua presen9a inibia outros 
Xavante nas raras ocasi0es em que eles pareciam dispostos a conversar. 
Além disso, os muitos filhos do chefe eram nossos "parentes" mais pró
~imos tanto espacialmente quanto conceitualn:iente. Em conseqüenci~; 
eles praticamente vi~am sob o nosso tet.o. Eram os Xavante mais. 
dif íceis de se lid ar. e os. que mais exigiam presentes e favores. Eram, de 
certa forma, os info·rmantes que nos ajudavam menos mas, ao mesmo 
tempo, eu tinha a tendencia de me identificar com eles. Esta situ~ao 
criava sentimentos de ciúme e hostilidade com rela9ao a mim nas 
mentes de outros Xavante cuja companhia eu. teria, várias vezes, 
preferido. . 

A falta completa e perpétua de piivacidade. exerceu sobre nós 
urna presslo que se tornou quase -intolerável a medida que. os meses 
passaram. Sempre havia alguns Xavánte descansando ou dormindo em 
nossa casa. Alguns deles passavam a noite conosco, invariavelmente; 
outros viriham passar as horas · mais quentes de;> día sob no8so teto, 

. cochilando. e nos pedindo coisas, alternadamente. lsto criou vários pro
blemas. Alguns deles, pessoais. Nós nfo nos incomodávamos com a 
maior parte dos hábitos dos Xavante mas fazíamos, de fato, obj~fo 
ao hábito de cuspirem no nosso pedacinho de chio. ou de expelirein seu 
cátarro na palha de nossa casa. Eles se divertiam muito com essa nossa 
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idiossincrasia e · c.ostumavam pigarrear ruidosamente, fingindo que iam 
cuspir sempre que queriam chamar minha aten9ao, por exemplo, 
quando eu esta va tentando tomar minhas notas. Mais sério era o fato de 
que era impossível conseguir ter um~ conversa em particular com qual
quer Xavante. Ocasionalmente eu conseguía conversar com um deles 
apenas ao en~ontrá~o só em sua casa. Estes encontros, porém, nem 
sempre podiam ser antecipados e na:o aconteciam necessariamente com 
a pessoa certa. Ao mesmo tempo, era muito difícil conseguir .privaci
dade suficiente para fazer minhas anota90es, quanto mais analisar meus 
dados. Eu poderia nat.uralmente faze-lo com o·s Xavante presentes mas 
isso significava. urna pressao considerável. Faz~-lo tomou-se virtualmen
te impossível durante o período em que a casa do,chefe foi recoberta 
de palha. Todos os se~s ocupantes mudaram-se para nossa casa enquan
to a sua estava sendo recuperada. Como choveu torrencialmente nos 
dias que se seguiram, o trabalho de cobertura da casa foi interrompido 
e ficam~s confinados com dezessete pessoas e .seus bichos de estima9no . 
numa casa do tamanho de um quarto pec¡ueno: . 

Nos primeiros días de minha estada em Sao Domingos, fiz o plano · 
da aldeia que , na época, continha dezesseis casas além da casa dos soltei
ros. Tentei, entao, definir q~m morava em cada casa. Faze-lo nao foi . 
tao fácil quanto parece. Os Xavante n:Io estavam acostumados a serem 
visitados em suas casas e, na ocasHlo, deram·me claramente a entender 
que n~o era bem-vindo. Eles se ressenti~ com as minhas perguntas e 
suas respostas eram relutantes e incompletas. Antes que eu tivesse 
chegado a conhecer todos os habi~antes da aldeia, para nlo f alar em 
definir sua residencia, a comunidade dividiu-se em tres grupos e partiu 
numa expedi9ao de ca~a e coleta. · 

Viajei com um destes grupos durante, aproximadamente, cinco 
semanas. Neste período, viví. num abrigo ocupado pelos filhos do chefle 
(meus irma:os), sua filha e seu genro. Estes abrigos da:o cobertúra ao 
esp~~o mínimo suficiente para que seus ocupantes se deitem muito 
juntos, como sardinhas em lata. Se há muitas pessoas num abrigo, como 
no nosso caso, todos os seus ocupantes nito podem dormir de costas ao 
mesmo tempo ; caso contrario, os que dormem nas pontas sao pressio
nados .de encontro a palha da cobertura lateral. Se um. homem alto ~sti~ 
ca suas pernas, seus dedos dos pés ficam para fora, na entrada do abrigo. 
Levei algum tempo para aprender a dormir nessas cabanas pois eu tinha 
for9osamente que deltar entrela9ado as outras pessoas e permanécia 
acordado pela contenda de seus joelhos e cotovelos ou por te-los dor- .· 
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mind_o sobre mim. Os Xavante me áavam a impressao de serem capazes 
de empurrar-se uns aos outros sem acordar. Além disso, os companhei
ros eram sempre muitos ao meu redor pois eu tinha cobertores e as 
noites chegam a ser dolorosamente frias no Planalto Central. Os 
Xavante costumam dormir até que a friagem os acorde irremediavel
mente. Saem, entao, para acocorar-se perto do fogo até o nascer do sol. 
Em meu abrigo havia, invariavelmente, pelo menos tres pessoas que pre
feriam um peda90 de meu cobertor a esta outra alternativa. 

Durante o día, eu acompanhava os homens nas suas várias ativi
dades até sentir que já sabia aproximadamente o que todos estavam 
fazendo e como o f aziam. Depois disso, eu costumava passar o dia indo 
a vários lugares e conversando com pessoas diferentes. Eu os achei mais 
comunicativos do que quando estavam·na aldeia. 

Eles estavam intrigados com o fato de eu os estar acompanhando 
na expedi9ílo pois nenhum estranho o havia feíto até entao. Este fato 
provocava sua ·curiosidade a meu respeito, principalmente a das mullie
res. Eu tinha me tomado persona grata junto aos ocupantes do abrigo 
ao dar-lhes metade do meu estoque de farinha de mandioca logo que· 
cheguei. Depois disso, sempre que eu preparava minha comida, dividía-a 
com mais duas ou tres pessoas da casa. Erarn várias misturas dos meus 
quatro ingredientes: leite em pó, sopas instantaneas, a~úcar e farinha de 
mandioca. Em retribui~ao, eu recebia urna por~ao do alimento que che
gava até nossa cabana. Chegava com menos regularidade do que eu esta
va acostumado e eu ainda nao havia desenvolvido o hábito Xavante de 
comer prodigiosamente quando havia comida e depois seguir em frente, 
sem me alimentar. Em conseqüencia, eu pedía e recebia urna por~ao 
menor que a dos outros. Essa atitude nao desagradava os meus anfi
triües. 

Durante a expedi~ao eu percebi que estava sendo, cada vez mais, 
it!entificado com o papel de bobo nao da corte mas do acampamento 
ou, talvez, de mascote. O Xavante que havia sido meu guia e me acom
panhado desde Sao Domingos apresentou-se ao conselho dos homens, 
como era costume, na tarde de nossa chegada. Fez, entao, um relato 
detalhado de nossa caminhada de dois días e meio, imitando tal qual um 
especialista o meu Xavante desajeitado e contando absolutamente tudo 
o que eu havia di to e feíto en route, incluindo tu do o que eu tinha 
deixado de ver. Incluiu também o fato de eu nao ter sido capaz de, 
certa manha, encontrar a mula de carga que, apesar da peía, tinha 
vagado por vários quilómetros no cerrado durante a noite. Os Xavante 
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acharam muita gra\:a nisso tudo e estavam, com toda certeza, se diver
tindo com a minha ignorancia generalizada e a minha incompetencia em 
viver no seu habitat. 

Este sentimento se cristalizou no día em que acompanhei um 
grupo de ca9adores e me perdí, nao conseguindo voltar para o acampa
mento. Saí com eles bem éedo urna manha, logo que gritos excitados de 
"Porco, porco! Depressa, atrás deles!" tinham feíto com que todos os 
homens saíssem correndo de seus abrigos. Também corrí, espingarda na 
mao, com a impressao de que urna vara de caititus estava ali por perto. 
O que aconteceu, porém, é que me vi incluído num grupo de ca9adores 
que, aí por volta do meio-dia, nao tinha matado nenhum porco ainda 
mas já vira pegadas suficientes para estimular seu apetite. Planejaram, 
entao, prolongar a ca9ada por dois dias ou mais. O programa era exte
nuante e desconfortável. Pior ainda: era improdutivo. Eu já havia acom
panhado muitas ca~adas e meus companheiros ficavam sempre muito 
ocupados e, por isso, nao comunicativos. Procurei escapar sem perder a 
moral. Surgiu a oportunidade quando mataram um veado e queriam que 
alguém o carregasse de volta ao acarnpamento. Ofereci-me para a tarefa. 
No caminho, porém, perdi-me na mata fechada . 

Devo ter ficado perdido durante urna hora e pouco mas a expe
riencia foi desagradável. Eu tinha tirado minha roupa para que ela nao 
ficasse endurecida pelo sangue e pelas entranhas do veado e o resultado 
foi que ·fiquei muito arranhado e com vários cortes enquanto tentava 
descobrir a saída. Tentei entrar num córrego até que ele cruzasse urna 
picada mas, de repente, tornou-se fundo e eu submergi, com veado e 
tu?º· Durante o episódio, minha faca de c~a foi lan9ada para fora da 
ba1nha e eu a perdí. Quando cheguei ao acampamento: portanto, eu 
estava marcado fisicamente pela experiencia e os Xavante notaram 
(antes de mim) que a faca tinha se ido. Esses detalhes foram todos 
imbricados uns aos outros de modo a formar urna história a meu respei
to que garantidamente provocava gargalhadas no círculo dos homens e 
que era contada de novo sempre que possível. 

Essas minhas excentricidades, porém, produziram um tipo de 
tol~rancia divertida a meu respeito entre· os homens que eu considerei 
mu1to mais produtiva do que a áspera hostilidade de antes. Se brincáva
mos as minhas custas, ao menos brincávamos e podíamos, entao, come
~ar a conversar sobre outras coisas. t-Jeu dominio do Xavante, no entan
to, era ainda tao rudimentar que a conversa nao ia muito longe. Nao 
conseguía fazer muito mais do que observar, anotar a composi9ao do 
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grupo e as rel~Oes entre .seus membros para entrar em discussóes preli
minares sabre as institui~Oes Xavante, das quais eu tinha apenas a n~ao 
mais obscura. 

Algum tempo depois eu fui ao encontro de um ou tro dos grupos 
de Sio Domingos. Vivi na casa dos solteiros que era, se possível, mais 
desconfortável ainda que o outro abrigo onde eu já havia estado. Os 
meninos que o ocupavam é que o haviam coberto de palha, trabalho 
feito pelas mullieres em t~os os outros casos. Estava tao malf eito que 
a casa era banhada pelo sol e cheia de insetos durante o dia e, a noite, 
ventava dentro dela e dormía-se ao· luar. Além disso, os rapazes me aju
daram a acabar com a provislo de farinha imediatamente, de modo que 
tive que viver a base da dieta Xavante. · 

Urna vez obtidos os dados a respeito da composi~ao destes dois 
grupos, pude saber a do terceiro, por elimina~ao. Quando voltamos a 
Sao Domingos no fim de jlinho, portanto,. eu tinha os dados essenciais a 
respeito da comunidade e estava em condi~óes de fazer perguntas inteli
gentes, se bem que ainda sem expressá-las adequadamente. 

· Esta barr~ira lingüística foi a mais .difícil de todas e eu nunca a 
8uperei satisfatoriamente. Nao __.,havia como aperf ei~oar meu conheci
mento a nlo ser pelo método direto. Ainda nlo . havia gramáticas. ou 
dicionários de Xavante8 e as poucas listas de palavras já publicadas erani 
antiquadas e sem utilidade. Além disso, nlo havia nenhum AXavante 
nesta comunidade que f alasse ao menos um pouco de portugues. Quase 
no fim de minha permanencia em campo, fizo possível para encontrar, 
num povoado próximo, um Xavante que era conhecido como sen~o 
bilíngüe. Seu portugues consistia de urnas poucas palavras e era mu1to 
pio~ que o .meu Xavante. Da ·mesma forma, os único~ brancos que 
conheci e de ·quem se dizia que "falavam Xavante" dominavam apenas 
algumas n~Oes da língua, m~nos do _que eu mesmo conhecia. Nao 
tinha, portanto, outra o~io a nlo ser ir aprendendo a língua no decor
rer de meu trabalho. Os Xavante de Sao Domingos nao eram, no entan· 
to, bons professores. Tinh~ ainda uina vida ativa e estavam pouco 
inclihados ao tédio que é ensinar sua língua a um estranho. Eu nlo con-. 
59'1Íª nem que eles me contassem históri~ .. A vislo d~ meu microfon~, 
quer deixado descuidadamente por ~rto, quer oferec1do a eles aberta-

8 Na época, urna gramática Xavante estava sendo preparada pelo Summer Insti-
tute of Linguistics. · 
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mente, invariavelmente os inibia completamente. Eles chegavam mesmo 
a reagir negativamente a qualquer suspeita de urna "entrevista", de 
modo que todo meu trabalho teve de ser conduzido a ·base de conversas 
informais com urna ~ssoa ou outra. 

O que frustrava mais era escutar, todas as noites, a oratória 
impressionante dos homens em· seu conselho, sem ser capaz de entender 
mais do que a essencia do que era dito. Se eu pedia explica~Oes para os 
meus vizinhos, eles geralmente n!o ajudavam muito pois os Xavante, na
quela época, ri.ao tinham nenhuma experiencia nem com tradt_J90es 
nem com paráfrases. Ou repetiam o que tinha sido dito, as vezes um 
pouco mais alto, ou "explicavam"-no, dizendo: "Ele está muito bravo,' 
ou ·"Ele falou muitas coisas". Havia cert.as orayOes recorrentes que 
aprendí de tanto ouvi-las em seus contextos e tentar deseobrir seu signi
ficado · - um processo extremamente lento. 

De· qualquer modo, os Xavante tillham urna desconfianya aguda 
dos brancos, o que fez com que os estágios iniciais de minha pesquisa . 

·fossem ainda menos produtivos do que poderiam ter sido. ~1esmo 
quando tínhamos conseguido superar, até certo ponto, esta reserva, nós 
os achávamos naturalmente tao calados que eu as vezes perdía a es.pe-

. Ianya de conseguir inf ormayóes com eles. Grande part~ do seu e do 
nosso tempo era dedicado, de qualquer forma, a atividades tais como 
caya, obtenyao de alimento e viagem, atividades pouco propícias a con
versa. 

No fim de junho de 1958, tínhamos estabelecido comos Xavante 
de Sao Domingos o que se pode considerar urna relayao satisf ató ria para 
fins de pesquisa. Eles haviam· aceito nossa presen9a e nos incluído em 
suas atividades. Tinham chegado mesmo a aceitar que entrássemos em 
suas casas para conversar, do mesmo modo que procuravam a nossa. A 
presenya de meu filho foi-nos de grande ajuda neste sentido. Ele brinca
va com as crianyas da aldeia e, assim, introduzia-~os em·casas onde nao 
éramos ainda bem-vindos. Quando minha esposa precisou levá-lo para 
Sao Paulo, os Xavante pareciam realmente consternados e perguntavam 
insistentemente quando eles estariam de volta. Foi principalmente por 
isso que decidimos traze-lo de volta ao campo quando ele se recuperou. 
F oí nos di as que se seguiram a volt a de minha esposa e filho , em setem
bro, e a entrega dos presentes recém-trazidos por eles, que comecei a 
sentir que nossa presen9a nao era totalmente aborrecida para nossos 
anfitriOes. Pela primeira vez, os Xavante vinham nos.visitar sem ficar pe
dindo ou eXigindo alguma coisa. Pela primeira vez, também, el~s conver-
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savam livremente comigo, ao invés de precisar fazer-lhes pergu~tas o 
tempo todo. 

Nesta época eu também já tinha urna visio melhor dos meus 
dados colhidos em Sao Domingos por causa do meu trabalho em Santa 
Therezinha. Conseqüentemente, a essencia da compreensao que tinha 
dos Xavante, em 1958, foi adquirida durante os meses de outubro e no
vembro, antes de precisar voltar a Inglaterra. Baseei minha tese de 
doutoramento nestes dados. 

Pude voltar ao Brasil em 1962 e visitar novamente os Xavante. Os 
objetivos da viagem eram: dar assistencia a um grupo de geneticistas 
durante sua pesquisa sobre os Xavante; observar as modific~r>es ocorri
das desde 1958; e, sobretudo, coletar material em outras comunidades 
Xavante para checar minha conclusOes tomadas a partir do estudo em 
Sao Domingos. 

Fui para Sao Domingos de aviao no dia 17 de julho, com os gene
ticistas. Lá, fui recebido carinhosamente pelos Xavante e, imediatamen
te, passei a viver na aldeia, enquanto o grupo de médicos se alojava no 
Posto do Servi~o de Prote~io aos (ndios9

• Nesta ocasi!o, n!o houve 
problemas de relacionamento. Muitas cóisas haviam mudado desde 
1958. Os Xavante nao eram mais arrogantes ao tratarem com estranhos. 
Suas terras tinham sido invadidas. A popul~io da aldeia havia sido 
reduzida A metade devido a epidemias e a guerras mortais. V ários de 
seus habitantes haviam cindido e ido morar do outro lado do rio das 
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O encarregado do Posto de Sao Domingos deixou bem claro, nesta ocasiio, 
que ele nao desejava receber-me em seu Posto. Isto nao interferiu no meu 
plano de trabalho mas, se o digo aqui, é para apresentar um quadro tao real 
quanto possível das condi~oos da pesquisa. Tratava-se da mesma pessoa que 
estivera em Sao Domingos como encarregado, durante minha visita anterior. 
Quando deixei os Xavante, em 1958, nossas rela~C5es eram frias mas, de 
minha parte, os ressentimentos nao eram tao fortes quanto obviamente o 
eram de sua parte. Seria incorreto tentar descrever as diferen~as que havia 
entre nós, ~. no entanto, relevante notar que os agentes do 6rgio oficial, rio 
Brasil, geralmente se ressentem da presen~a dos antropólogos sociais em suas 
áreas. Os antropólogos sociais permanecem um longo tempo no campo e, 
conseqüentemente, introduzem um elemento externo - e nao bem-vindo - a 
rela~o entre o agente e os índios. Se o encarregado se pretende um especia
lista amador com rela~áo aos índios de seu Posto, o antropólogo, .entáo, é 
tarnbém urna amea~a neste sentido. Dado que os antropólogos trazem consi
go autoriz~Oes expedidas pela agencia central do órgáo oficial, teoricamente 
o encarregado deveria assisti-los. Isto, porém, nem sempre acontece. A maior 
parte dos antropólogos dá-se por satisfeita se o encarregado nao dificulta efe
tivamente o seu trabalho, como já aconteceu algumas vezes. 

Mortes, num lugar chamado O To (Água Parada). Além disso, os Xavan
te de Sao Domingos tinham aprendido a gostar dos produtos do mundo 
dos brancos. Tomavam-se, portanto, mais acessíveis aos estranhos que 
lhes traziam presentes. Creio, porém, que eles se lembravam de nós, 
principalmente de minha esposa e de meu filho, de forma favorável. 
Aliás eles se mostraram muito desapontad.os por eu ter voltado só. De 
qualquer forma, o chef e construiu um abrigo para mim, com su as pró
prias maos e eu nao me lembro de nenhuma noite em que menos de 
doze pessoas tivessem dormido ali comigo. 

.. Passei onze días em Sao Domingos e, neste tempo, fiz urna viagem 
a O To. Seus habitantes estavam todos fora, numa expediyao de c~a e 
cole~.ª· · mas pude fazer um plario da aldeia. Meu guia foi um habitante 
de O To que, coincidentemente, f ora visitar Sao Domingos. Ele me 
falo u os no mes de tantos habitantes de cada casa quanto ele conseguía 
lembrar, de modo a que eu pudesse ter urna idéia de composi~io da 
comunidade e estimar sua populayao total. · 

De Sao Domingos, voltei a Aragar~as num aviio da F AB. Daí, 
tomei um táxi aéreo e fui para a missao salesiana de Sao Marcos onde . , 
passei dez días. Neste período, fiquei na missao e passei todos os dias 
trabalhando na aldeia, situada a cerca de cem metros da sede da missio. 
Fiz um censo aproximado e marquei a filiayao residencial e faccional 
das pessoas nesta aldeia. Conseguí obter muita informayao a respeito 
dos Xavan te das comunidades que eu havia estudado anteriormente pois 
eram vigorosamente hostilizados em Sao Marcos onde havia muita dis
posi9ao para f alar sobre os seus aspectos negativos. 

Ao mesmo tempo, recebi valiosa'assistencia por parte de Adalbert 
Heide, um irmao leigo que estava comos Xavante desde 1958. Foi o 
primeiro nao-Xavante que eu conheci com um bom domínio da língua. 
Generosamente, forneceu-me glossários lingüísticos, textos e outras 
anota9oes, que me possibilitaram esclarecer vários pontos. Na atmosfera 
da ~ssao, mais sedentária, os Xavante id osos eram mais f acilmente per
suadidos a contar histórias e, assim, tive oportunidade de gravar várias 
fitas. 

Saindo de Sao Marcos, fui de aviao até Xavantina, onde tentei 
conseguir um barco que me levasse até a aldeia Xavante de AreOes. Isto 
custou um pouco pois, por incrível que pare~a, Xavantina nao dis
punha, quando ali cheguei, de nenhum barco aproveitável. Conseguí, 
afin~, alugar urna can~a e visitar Are0es, apenas para constatar que seus 
habitantes estavam fora, numa expedi~ao. Fiquei, porém, no Posto do 
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" Servi90 de Prote9ao aos Indios e obtive a ajuda de um informante 'Xa
vante que, por coincidencia, voltara a aldeia. Pude, entao, fazer o que 
fizera em O Tó: um mapa daaldeia, acrescido dos nomes dos ocupantes 
de cada casa. Consegui, também, obter informa90es a respeito de sua 
filia9ao faccional, importante pelo fato de que esta comunidade, recém
formada, se constituía num amálgama de vários grupos que tinham esta
do envolvidos em guerras rio ababc.o. 

Voltei, entao, para ·Xavantina e esperei urna semana, até obter 
urna carninhonete para fazer a viagem - difícil - até Aragar9as. Fiquei 
preso em Aragar9as durante mais de urna semana porque o aviao que me 
levaría a Cuiabá nao podía voar devido a problemas no motor.. Chegan
do a Cuiabá, fret~i um táxi aéreo que me levou ao Posto SimOes Lopes. 

O posto era vizinho, de um lado, de urna aldeia· de Bakairi .muito 
aculturados e, de outro, de urna aldeia dos Xavante que estavarn ali 
desde 1956. Eles pareciam ser mais aculturados que qualquer outro 
·grupo Xavante que f:U já conhecera. · 

Fui alojado numa espa9osa casa de hóspedes, pertencente . ao 
Posto e a cerca de cem metros das casas da comunidade Xavante. la e 
vinha da aldeia com toda a liberdade embora tomasse minhas refei9r>es 
no Posto. A casa que eu .ocupei havia sido usada, du~ante algum tempo, 
por lingüistas do Summer Jnstitute o[ Linguistics que estavam engaja
das no estudo da língua Xavante. Elas nao estavam em SimOes Lopes 
durante minha'estadia mas foram muito gentis em me emprestar parte 
de seu material analítico numa outra ocasiao. Em conseqüencia de seus 
esfor9os, estes Xavante estav~ acostumados a sentarem-se e conversar 
durante longo tempo com ·pesquisadores de campo. Allás, os homens 
estavam ansiosos por f aze-lo já que as pesquisadoras haviam irabalhado 
principalmente com informantes mulheres. Nesta época eu estava inves
tigando principalmente o faccionalismo Xavante e sua rel~lo com o sis
tema de parentesco, de modo que eu prefería homens como infor
mantes 10

• Eu estava também interessado em obter grav~Oes de histó
rias oti de discussoes, pelos Xavante, de assuntos que me intrigavam. 
Conseguí f azer algumas horas de grava9ao. Por fim, pude também obser
var os ~stágios finais das cerimonias de inicia9io. Depois de dez días em 
Sim0es Lopes, precisei voltar para chegar a Harvard em tempo para o 
come90 das aulas. · 

10 As mulheres Xavante nao se envolvem nas quest0es políticas. 
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Minha última visita aos Xavante aconteceu em mar~o . e abril de 
1964. Eu estava no Brasil nesta época, engajado num outro estudo e 
aproveitei a oportunidade para passar dez dias em Slo Marcos. O objeti-

vo era eluci~ar outros pontos de minha análise das institui~Oes Xavante 
com o auxilio de informantes Xavante. Escolhi, entlo, Sao Márcos, pois 

. esperava poder contar com a habilidade lingüística de Adalbert Heide e 
encontrar ali alguns Xavante suficientemente sofisticados para explicar
me certos conceitos. 

~dalb~rt He~de nfo estava na misslo mas conseguí satisfazer meus 
propósitos bteralmente promovendo seminários Xavante na missA'o. 
Pude . contar com a p~icip~ao de tres Xavante mais idosos e lhes apre
~ente1 questOes a respe1to dos assuntos comos quais eu tinha muita difi
c~ldade. Eles os ex~licav~ da melhor maneira po~ível e eu gravava as 
discuss~s. Eu, entao, ouvia as fitas na companhia de jovens Xavante 
que sab1am parafrasear e que me ajudavam a compreende-las totalmente 

. Ao ·mesmo tempo, pude fazer algumas observ~Oes concement~s 
as mudan~as que tinham acorrido em S'ao Marcos entre 1962 e 1964 
Tiye també~ a sort~ de enco~trar um grupo de Xavante que havia saíd~ 
de Sao Domingo~, ido para O To e, finalmente, fugido de lá para Sao 
~arcos: Alguns deles eram pessoas que eu tinha conhecido bem ·e que 
tinha visto em 1958 e em .1962. Pude, portanto, observar (com todos os 
d~dos relevantes em mios) o modo pelo qual foram assimilados a comu
rudade de Sio Marcos. 
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A Respeito do Xavante 

l. DADOS HISTÓRICOS 

O s XA v ~NTE desfrutarit de certa notoriedade no ·Brasil. Eles 
surgiram na cónsc~ncia nacional no fun da década de trinta, 
quand9 se mostravam constantemente hostis aos mi.ssionários, 
aventureiros e agentes do govemo brasileiro que procuravam 

desbravu o interior d~ país. Os sertanejos da regilo contavam lendas a 
respeito de grande$ quantidades de indios ferazes na regilo do riq das 
Mortes. A Fo~a Aérea Brasileira fez voos de recorihecimento l sua pro
cura e trouxe de lá fotografias de aldeias em fonna de (erradura cons
truídas no cerrado e de ~des homens nus que a~am flechas nos 
aviOes que se arriscavam em · v0os mais rasteiros. Um fot6graf o da 
íinprensa alugou um pequeno avilo para tirar suas pr6p.rias fotos e rela
tou, depois, que wn musculoso Xavante tirih~, de fato, atingido o avilo · 
ªº arremessar, Oom multo boa. ~ntaria, uma bordU:Jla ao mio ~e 
v9ava a, cinco metros do chio. Essas hist6rias; .amplamente diwlgadas 
pela imprensa, logo definiram os .Xavante como prot6tipos dos selva
gens nüs do interior e do atraso que.o .Brasil _tinha que superar. A civili
~lo tinha alcan~do os Xavante mas nlo pela primeira vez. 

Apesar do pouco que se conhece sobre sua hist6ria, sabe-se que 
até inicios do século XIX, os Xavante viviam no ·norte de Goiú, entre o 
Tocantins .e o Araguaia (Maybµry-Lewis, 1966i). ~ regilo, .assim 
como a maior parte do Planalto Central, era .~pa:da por tribos da fa-
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,. mília lingüística J~, as quais, provavelmente, já se encontravam ali antes 
das grandes migr~Oes dos Tupi 1 _. Destes grupos, os Xavante e os Xeren
te eram decididamente muito próximos sena:o o mesmo povo. Discuti a 
rel~lo entre eles em outros textos (1966a, 1966b); rel~io difícil de 
se estabelecer com precislo, já que os cronistas mais antigos usavam 
ambos os termos com bastante flexibilidade. 

Ni<> é nem mesmo po~ível saber de onde derivam os termos. Sua 
etim~ogia é portuguesa mas nio se sabe por quem ou porque come~a
ram a ser usados (Ninmendajú, 1942: 3-4). Xavante era aplicado indis
criminadamente a várias tribos de cerrado (Almeida, 1869; Siqueira, 
1872: 41-42) mas, finalmente, ficou restrito a tres grupos: 

(1) Os Oti-Xavante, do oeste do Estado de Slo Paulo. 
(2) Os Ofaié (Opaié)-Xavante, do extremo sul do Mato Grosso. 
(3) Os Akuen-Xavante, localizados a oeste do rio das Mortes 

(Mato Gro~o do Norte). 
Estes tres grupos sio bastante distintos tanto lingüística quanto 

culturalmente -(Nimuendajú, 1942: 2-3; Ribeiro, 1951; Baldus, 1954). 
Estaremos preocupados, aqui, comos Akuen-Xavante, exclusivamente e 
sempre que eu usar Xavante, apenas, estarei me referindo a eles. O 
qualificativo Akuen é um tern10 corrente entre os que estudam os povos 
indígenas no Brasil e indica tanto os Xerente quanto os Xavante. :e, 
allás, a palavra que os Xerente usam para se referir a sua língua e como 
autodenomina~io. O correspondente Xavante atual é A 'wé ou Auwé'. 

Ao que tudo indica, a separ~lo definitiva entre os dois ramos dos 
Akuen ocorreu na década de 1840. Naquela época, eles estavam lutando 
com os colonos que entravam em Goiás em números cada vez maiores 
para ocupar as terras ao longo do Tocantins. :e provável que os Xerente 
atuais tenham sido empurrados para leste, longe do rio, enquanto que os 
Xavante tenham igualmente sido pressionados para oeste. Aliás, a sepa
r~lo entre Xavante e Xerente pode ter se dado nesta época (Maybury. 
Lewis, 1966a). 

De qualquer forma, os Xavante mudaram-se para sudoeste para 
evitar os colonos e ~brenharam-se numa espécie de terra-de-ningu6m 
no leste mato-grossense. Estavam, de fato, situados a oeste de Aruan~ 
de acordo com um relato de 1862 (Couto de Magalhles, 1938: 99). Du
rante as tres últimas décadas do século XIX, permaneceram relativamen
te isolados dos brancos na regilo dorio das Mortes.Atacavam quaisquer 
intrusos como, por exemplo, quando fo~aram a expedi~lo do Coronel 
Tupi Caldas a retirar-se, em 1887 (Ehrenreich, 1891: 118). A seu respei-

1 Veja Mason 1950: 288 e Métraux 1927. · 
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to, dizia-se tarnbém que estavam em guerra com tribos vizinhas (Ehren-
reich, 1895: 149). · 

No início do século, suas atividades come9aram a ser relatadas por 
escritores situados a oeste de seu território. Havia já missionários sale· 
sianos trabalhando entre os Bororo com quem os Xavante se chocaram 
quando mudaram para seu novo habitat. Eles relatararn ataques cons
tantes dos Xavante aos Bororo nos primeiros anos deste século. Fazem 
mesmo men9ao de um ataque a Missao de Meruri, onde vários Bororo 
haviam se refugiado (Colbacchini e Albisetti, 1942: 150; Carlette, 1928: 
28-30). Quando colonizadores come9aram a chegar a regiao compreen
dida entre o Araguaia e o rio das Mortes, os Xavante come9ararn a fazer 
emboscadas e a matar os intrusos. Por volta da década de 30, já tinham 
criado, na regiao, sua reputa9ao de ferocidade. As pessoas tinharn medo 
de passar a noite em acampamentos em qualquer ponto da margem 
esquerda do Araguaia, da llha do Bananal ao rio das Gar9as, inclusive. 
Ainda hoje os Karajá, que sao grandes canoeiros em toda a regiao, prefe· 
rem atracar suas canoas nas ilhas no meio do rio quando precisarn passar 
a noite acampados ao sul de Sao Félix. 

As primeiras tentativas sérias de restabelecer contato pacífico 
com os Xavante f oram fe itas na década de 30. Dois padres salesianos, 
Sacilotti e Fuchs, subirarn o rio em 1934 e tentaram travar amizade 
com os Xavante. Forarn mortos a margem dorio, na presen9a de seus 
companheiros. Um outro salesiano, Padre Chovelon, construiu urna ca
bana a margem direita do rio, no lugar que ele chamou de Sao Domin
gos e tentou induzir os Xavante a estabelecer rela9oes amistosas consi
go. Nao obteve sucesso, porém. Os Xavante deram a entender, cqm toda 
clareza, o seu desejo de serem deixados em paz. Eles, inclusive,' volta
vam de tempos em tempos para destruir a cruz rústica e o monumento 
que os missionários erguiarn e reerguiam em mem6ria de Sacilotti e 
Fuchs, no local em que haviam sido mortos: 

Nessa mesma época houve luta entre os Xavante e os regionais 
bem mais a oeste, nas vizinhan~as do Merure. Um grupo de índios 
matou o filho de um colono., em 1936, e roubou sua rede. O pai da 
crian9a obteve permissft'o do governador do Mato Grosso para, em repre
sália, organizar urna expedi9ao punitiva. Quando os salesianos ficaram 
sabendo disso, intervieram junto ao governador e , explicaram que as 
conseqüéncias de urna expedi9ao dessas poderla ser desastrosa para as 
rela9oes entre índios e brancas e ame~ar a paz da regiao e a seguran9a 
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I 
de seus habitantes. O govemador voltou atrás e retirou su~ permisslo 
mas, a esta altura, a expedi~io já havia .partido: 

Os. expedicionários, bem. montados e fortemente armados, fize
ram-se acompanhar por auxiliares Bororo. Viajatam durant~ quatro dias 
5em enco~trar nenhum Xavante e estavam para voltar quando avistaram 
urna aldeia. Desmontaram e entraram a pé, para encontrá-la ocupada 
por mulheres e crian~as. Os expedicionários contaram que atiraram 
numa ' crian~a, quando ela saiu oorrendo de urna das casas e depois bate
ram em retirada, enfrentando· os homem Xavante que voltavam. de urna 
c~ada. Seus companheiros . Bororo contaram urna hist6ria diferente. 
Segundo eles, o líder da expe~lo entrou em urna das casas e viu. o que 
ele pensou ser a rede de seu filho. Ficou furioso, atirando e .matando 
todos os índios que vi~ num total de cerca de trinta pesso~. 

N~sta época, os Xavante co~aram a ter grande reput~ao na 
imprensa brasileira. Em 1937 .e, de novo, em 1938, grupos de aveñturei
ros de Slo Paulo tentaram estabelecer éontato com eles. Durante a pri
meira expedi~lo, nlo encontraram nenhum Xavante mas chegaram até 
um de seus acampamentos abandonados, coletando artefatos e 
deixando presentes em troca. ·O segundo grupo tentou entrar a f or~a 

· numa da8 aldeias Xavante, com a ajuda de fogos de artifício e fuzilaria 
mas bateu em retirada quando percebeu que os índios estavam prepa
rados para se defender. O grupo foi,-em seguida, mandado de volta pelo 
governo, por. solicit~lo do serv~o de Pro~io aos (ndios2 • 

Em 1941, o Servi~o de Prote~io· aos Iñdios eriviou sua própria 
· expedi9io para estabelecer contáto amistoso com os Xavante. Estabeie
ceram ·sua base na cabana desahitada, construida pelo Padre Chovelon, 
~ Sio Domingos. Daí, cruzaram o rio das Mortes e entraram na Serra 
do Roncador. Ali encontraram ·e conversarani com um gr\lpo de 
Xavante, que os r~beu com um euidado excessivo. A noite, vendo .que 
seus homens estavam nervosos, o líder da expedi~io, Dr. Pimentel Bar· · 
bosa, decidiu que. sena mais aconseJhável desarmá-los a todos para nlo 
arriscar urna batalha comos Xavante, causada por algum tiro mespera
,do. No dia seguinte, os índios atacaram e mataraµt todo o grupo. Só 

2 
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O Serví~ de Prot~io aos (ndios era o departamento do Ministério da Agri· 
cultura responsável pela prot~o dos direitos dos ameríndios em territ6rio 
brasileiro e pela administra~io de certas comunidades indígenas em contat9 
pacífico com -o-mundo envolvente. Uma ~e suas se~6es e~a dedicada a pes
quisa antropol6gica. As tentativas de estabelecimento de contato com tríbos 
hostis era uma de suas prerrogativas. 

escaparam os int6rpretes Xerente que tinham estado faze~do o recon})e
cimento da aldeia Xavante. · 

O Se~o de Prot~lo aos indios, porém, estabeleceu urn Posto 
em Sao Domingos onde os expedicionário~ foram enterrados. Fizeram· 
Se tentativas persistentes para convencer os Xavante a trocar presentes e 
a visitar o Posto. Turmas de funcionários do Servi~ó de Prot~io aos 
(ndios cruzavam o rio das Mortes a procura de trilhas que parecessem 
ser freqüentadas pelos índios. Quando as encontravam, deixavam pre· 
sentes e se retiravam. Durante alguns anos essa prática nao deu resul
tado. Os presentes ou eram destruídos ou espalhados pela mata. Em 
1946, conseguiram finalmente persuadir um grupo de Xavante a trocar 
presentes. Cinco anos mais tarde, em 1951, os Xavante come~aram a 
visitar o Posto (chamado Pimentel Barbosa) em Slo Domingos.* Este 
foi o primeiro contato contínuo e amigável com os Xavante desde o fim 
do século XVIII3 

. 

2~ ASPEC_!_Qj:...G.EOGRÁFICOS 

Estima-se que baja, atualmente·;··eercá de dois mil Xavante embora 
este número deva ser tomado ape.nas como aproxima~lo, na ausencia de 
um recense~nto ou mesmo de urna contagem digna de confian~a. Pa
rece · pouco provável que a popul~lo ultrapasse dois mil e quinhentos, 

, no máximo, e ela, com toda certeza, ultrapassa um mil e quinhentos*. 
Todos os Xavante tem a mesma língua e a mesma cultura. Parece 

que, até recentemente, ocupavam um temt6rio contínuo. Como sio u~ 
povo seminOlllade, esta "ocup~lo" de suas terras na verdade significou 
garantir o seu pr6priQ direito de usufruir urna dada regilo e a neg~io 
destes direitos, inclusive o de colonizat;lo, a estranhos. Em 1958, 
quando visitéi os Xavante pela primeira .vez, seus grupos encontravam-se 
situados, com intervalos, ao longo de todo o rio das Mortes. Apenas os 
grupos do norte de Xavantina (no baixo rio das Mortes) exerciam algum 
controle sobre faixas de terra tanto a leste quanto a oeste do rio. Isso 
acontecía nas regiOes em que nlo .havia interesses de nlo-índios. 

* 
3 

* 

Em 1953, uma comunidade concordou em mudar sua aldeia para um local 
tio próximo de Sao Domingos que se podía ir a pé. 

As circunstincias do estabelecimento de rela~OeS pacíficas de outros grupos 
Xavante com os brancos sao discutidas no ítem 3 (As ComunidadesXavante). 

N. da T. - Em 1982, estima-se que ultrapassem 4.500 pessoas. 
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Quando voltei, em 1962, a situ~ao já estava dramaticamente alterada. 
" As margens do rio, entre Xavantina e AreOes, estavam pontilhadas por 

pequenas fazendas . Rio abaixo, depois de Are5es, havia poucos colonos 
mas aterra havia sido comprada, em sua maior parte, por companhias com 
sede em Sao Paulo e ocasionalmente chegavam turmas de trabalhadores, 
trazendo até mesmo um ou dois tratores, incumbidas de abrir estas 
fazendas . Os póderosos grupos de Xavante que anterior
mente tinham conseguido manter os colonos afastados destas terras 
haviam sido reduzidos a quistas e estavam, pela primeira vez, cientes de 
sua impotencia frente a invasao. 

A situa9ao dos Xavante Ocidentais, situados rio abaixo a partir de 
Xavantina ou mais além, nas cabeceiras do Xingu, era semelhante. Nas 
vastas terras devolutas do leste mato-grossense eles foram acossados e 
cercados pelos colonos a tal ponto que f oram f or9ados a pedir proteyao 
junto as missOes salesianas ou junto aos postas do SPI . 

Pela lei brasileira, os Xavante nao sao proprietários de nenhuma 
terra. Indios "nao assimilados" nao podem se-lo mas há cláusulas legais 
para a garantia de suas terras controladas de preferencia pelo SPI. 
Outros órgaos, tais como a Fundayao Brasil Central4 ou urna missao 
que obtenha ~utoriza9ao para isso, podem ser legalmente dotados de 
poder para possuir terras em nome dos índios :;; Estas cláusulas dificil
mente sao levadas a efeito. Os governadores do Estado sao declarada
mente contrários a expedi9ao de títulos de propriedade aos índios ou 
aos seus representantes e, quando os títulos sao f ornecidos, a legisla9ao 
geralmente apresenta tantas brechas que ela se torna ineficaz5 • 

Tanto quanto eu saiba, porém, no caso dos Xavante do baixo rio 
das Martes nao há nem mesmo terras possuídas por te.rceiros em seu 
nome. Há dois postas do SPI autorizados a proteger seus interesses mas 
o órgao nao possui nema terra onde estao situados os pastos nem outro 
t 0 !ritório adjacente. A situa9fo dos Xavante Ocidentais é um pouco 
melhor. Estao aos cuidados de dois postas do SPI e de duas missOes 
salesianas. Estas instituifóes controlam apenas as terras onde estao loca-

4 

* 

5 
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Agencia federal, criada pelo Presidente Getúlio Vargas visando ao desbrava-
mento do sertio. · 
N. da T. Desde 1973, coma aprova~áo da Lei 6001 - Estatuto do Indio -
os territórios indígenas estio sob a tutela do Estado Brasileiro, representado 
pela Funda~ao Nacional do Indio, FUNAI. 

Para urna discussio desse problema, consulte Darcy Ribeiro, 1962 passim. 

./ 

!izadas suas sedes e nao estao em condi90es de garantir todo o território 
Xavante, ainda que sua extensao pudesse ser determinada. 

A posse da terra é a questao central do problema indígena no 
Mato Grosso, por maior que pare9a a ironía, já que se trata de um Esta
do cujo tamanho equivale ao da Fran9a, Alemanha e Gra-Bretanha to
madas conjuntamente e tem urna popula9ao de aproximadamente um 
milhao de pessoas. A especula9ao sobre aterra é, no entanto, a principal 
atividade económica no Estado e é difícil proteger os direitos dos índios 
contra poderosos interesses económicos. O relato de Darcy Ribeiro 
(1962: 109-12) mostra até que ponto os especuladores podem chegar. A 
Assembléia Estadual aprovou, em 1957, urna lei que postulava que a 
terra cuja posse o Govemo Federal anteriormente garantía aos índios 
Kadiwéu, deveria ser revertida ao Estado do Mato Grosso para ser 
vendida no open-market. Os Kadiwéu deveriam ser transferidos para 
terras próximas da fronteira do Paraguai, as quais nao só eram pantano
sas (e nao ofereciam condi~óes de moradia durante metade do ano) 
como também nao eram vendáveis devido a urna lei federal que proíbe a 
propriedade privada de terras na zona da fronte ira ( com exce9~es em 
circunstancias especiais). O governador do Mato Grosso vetou o projeto 
de lei mas a Assembléia votou urna segunda vez, tornando-se lei em 
1958. o deputado estadual que a tinha proposto foi a imprensa oficial 
e conseguiu que a leí fosse publicada em dois exemplares do Diário Ofi
cial. Um foi para os arquivos do Estado. O outro, o deputado levou para 
Campo Grande, onde o Governo do Estado mantém o departamento . 
que cuida das questoes de terra da regiao dos K adiwéu. Lá, com base na 
promulgayao oficial da lei, contida no Diário Oficial, ele comprou terras 
para si e seus parentes, assim como para outros deputados que tinham 
votado a favor da lei e feíto parte das maquin~c:>es. O SPI levo u o caso 
ao Supremo Tribunal do Mato Grosso cuja decisao foi, de fato, contrá
ria aos interesses dos compradores. Por fim, o Supremo Tribunal Fede
ral deu ganho de causa ao SPI em 1961, base ad o no fato de que o Esta
do do Mato Grosso nao podia dispor livremente de terras que nao lhe 
haviam sido dadas pelos Estados Unidos do Brasil em 1891, quando a 
jurisdi9ao sobre terras devolutas passou do governo federal para o esta
dual. Nesta época, os Kadiwéu já tinham suas terras garantidas pela legis
layao federal . 

Nestas circunstancias, a situa~ao de índios como os Xavante, que 
apenas recentemente entraram em contato com o mundo exterior e 
que, portanto, nao tem .em suas maos nenhum título legal, nao é nada 
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" 
boa. Em 1952, no entanto, o Presidente da República enviou um proje-
to de lei ao Congre~o, propondo a criat;lo de urna enonne reserva, no 
nordeste mato-grossense, como a única fonna de preservar várias tribos 
que estavam batendo em retirada ante os colonizadores. Este projeto, 
que visava l cri~io do Parque Indígena do Xingu, nlo f oi aprovado 
como estava. Só em 1961 é que f oi aprovada a lei que criou o Parque 
Nacional do Xingu e que reservava_ aos índios úma área muitíssimó 
menor. 

Esta modific~lo afetou diretamente os Xav~te. De acordo com 
os · planos originais, urna legislat;lo .especial lhes garantiría a faixa de 
terra compreendida entre a rnargem esquerda do rio das Mortes e a 
po~lo sudeste do Parque Indígena do Xingu. Quando o "Parque Indí
gena" ficou reduzido ao "Parque Nacional", os Xavante foram debtados 
bem .. mais a leste da reserva proposta. Além ~isso, o Estado do Mato 
Grosso estava criando problemas com o govemo federal a este respeito, 
ao vender terras que haviam sido destinadas aos índios (Oliveira, 1955). 

Em 1956, o Mato Gro$SO aprovou urna l"gislat;lo que estabelecia 
a cesslo de uma extenslo r~vel de terra na margem esquerda do rio 
das Mortes ao SPI em benef ício dos Xavante, com a cond~lo de que, 

·caso a terra nlo. fose inspecionada pelo SPI dentro de dois anos, ela 
reverteria para o Estado. As autoridades estaduais parecem ~er suposto 
que isso realmente aconteceria pois as terras d.a reserva com~aram a ser 
vendidas a particulares muito antes do .fun deste prazo6

• De fato, o SPI 
nao tinha nem a verba nem o pessoal para levar a cabo tal ~lo e 
nao o fez~ As terras, entio~ voltaram a ser propriedades do Estado do 
Mato Gross0 no dia 15 de dezembio de 1958. 

Os Xavante, embora nlo possuam terras de direito, tinham, até 
recenteme"nte, o controle sobre urna grande regilo. e impossível dar 
seus limites precisos pois nlo era de fato ocupada pelos Xavante ~ 
inacessível a estranhos pelo temor dos ataques dos indios. Darcy 
Ribeiro aponta (1962: 107) que a possibilidade destes ataques servia até 
mesmo para reduzir a presslo sobre as terras ocupadas por outrastribos 
tais como os ·Tapirapé e os Karajl. Houve, portanto, urna regilo no 
Brasil Central cuja terra era virtualmente nlo negociável em conse.qüen
cia da belicosidade' dos XaVante~ Apesar disso, apenas urna parte d~ta 
regilo é que era considerada, pelos próprios ~vante, como sendo seu 

6 
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Essa inf orma~Ó · foi obtida em ielatórios dos encarregados do~ postos ao 
chef e do SPI e ao chef e da 8~ lnspetoria Regional do SPI, cuja consulta me 
f oi autor~da. 

território, que percorriam regularmente, durante suas expedi~Oes de 
c~a e coleta. Nos últimos anos, até mesmo esta parte vem·diminuindo . ' 

rapidamefite. 
A área central eta f oanada pelas terras limitadas a oeste pelos 

tributários do Xingu e, a leste e ao sul, pelo Araguaia e rio das Mortes. 
} ... o norte, o limite era bastante vago. Já se teve noticias dos Xavante 
no río Tapirapé mas, em geral, parece que eles se mantiveram aq sul do 
Rio Xavante (ou Vertentes). Essa regiao é muito conhecida no Brasil 
como Serra do Roncador embora o nome seja enganoso, já que aí nao 
há urna serra de fato mas urna escarpa, simplesrnente, cuja elev~lo mo
derada só se torna notável em decorrencia da planura geral do campo 
circundante. Até meados da década de cinqüenta, essa regiao nio era 
inexplorada mas havia ·consenso generalizado quanto a considerá-la 
território Xavante .. Se os regionais se aventuravam nestas terras, sempre 
o faziam em.grupos e relativamente bem armados. Suas bordas eram, de 
qualquer modo, pouquíssimo povoadas. 

Houve tempo em que os Xavant~ decididamente consideravam o 
Araguaia como sendo o linúte oriental de seus dominios pois atacavam 
regularmente as pessoas que tentavam se estabelecer a oeste do rio. Mais 
tarde, os Xavante recuaram para além do rio das Mortes mas ainda per
corriam as terras situadas entre este e o Araguaia, de modo que s6 os 
brasileiros mais destenúdos estabeleciam-se ali. Mesmo depois da "paci
fic~i~" dos indios, suas andanyas preocupavam a popul~ao local. Os 
habitántes de povoados distantes como Cocalinho e Aruanl, mesmo ~m 
1958 ainda se sentiam amedrontados e inibidos quando grupos de 
Xavante vinham as cidades. 

Na época da pesquisa, havia apenas dois povoad.os nos limites do 
território Xavante. Um deles, Xavantina, foi criado pela Fund~lo 
Brasil Central e ainda mantinha o caráter de urna base avan~ada de 
penetr~io no interior. O outro, Sao Félix cresceu, como tantas vilas, ao 
longo do Araguaia, a maior artéria de comunic~lo nesta parte do país. 
Houve conflitos com os Xavante nos dois lugares. Os fundadores de 
Xavantina, porém, eram funcionários do governo federal com ordens 
para estabelecer rel~Oes amistosas com os Xavante e dispondo de pre_. 
sentes para distribuir aos índios - um recurso empregado como meio 
para atingir seus propósitos. Coilseqüentemente, nlo houve luta arma
da com os Xavante nas vizmhanyas de Xavantina, desde 1955, aproxi
madamente. Em Slo Félix, a situ~lo era bem outra. Seus habitantes 
eram colonos e sertanejos que nutriam um profundo horror aos indios, 
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" sem o desejo nem os recursos para cortejá-los. O resultado foi que 
choques com os Xávante ocorreram nesta área até, pelo menos, 1962. 
Caro está, portanto, que nlo foi por coincidencia que estes Xavante 
permaneceram hostis nmito tempo depois das outras comunidades fir
marem sua paz cam os brancas 7 • 

Na época da pesquisa, os Xavante nao mantinham muitos conta
tos cam outras tribos. l! possível que tenham lutado comos Tapirapé, 
ao norte, mas nlo há nada registrado que prove que tais enfrentamentos 
tenham durado muito tempo. Aliás, Baldus relata que, já em 1935, os 
Tapirapé nada sabiam a respeito dos Xavante nlo tendo, inclusive, visto 
a fuma~a de suas queimadas8 (1948: 157). Em 1958, brasileiros que 
haviam trabalhado no Alto Xingu contaram-me que as tribos desta 
regilo mencionavam choques, a leste de seu territ6rio, com indios 
Xavante, tlo selvagens que nio tjnham nem mesmo facas, ou seja, que 
nlo tinham cantato com os brancas. Esses Xavante slo idénticos ou 
muito próximos lqueles que, segundo se diz, estabele<;.eram re~Oes 
pacíficas com os brancas mais tardiamente. 

Da mesma fonna, os Xavante que conheci lembravam-se muito 
pouco de seus contatos anteriores com os Xerente (Maybury-Lewis, 
1966a). Quando falavam dos Xerente, invariavelmente referiarn-se a 
indivíduos que, ou tinham sido trazidos pelo SPI para servirem de intér
pretes ou tinham penetrado no terri~ório Xavante em comum acordo 
com estes. Significativamente, os Xavante nlo tinham um vocábulo pró
prio para designar os Xerente9

• Além disso, Xavante e Xerente nlo s!o, 
boje em dia, línguas mutuamente inteligíveis. 

7 

8 

9 
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Quando eu visitei a tribo pela última vez, em 1964, ou~ dizer que os X~~an
te que moravam perto de Sao Félix tinham estabelec1~0. rela~~s pac1f1cas 
com os brancos. Dizia-se que teria sido o resultado das attvidades. 

·Em todo o sertao, índios e nio-índios praticam urna lavoura .de coivara. Mes
mo as tribos que nio tem grande entusiasmo pelas r~s queunam o cerrado, 
de modo que a localiz~io de povos vizinhos é sempre conhecida pela fuma
~ de suas queimadas. 

Durante algum tempo, pensei que o termo com que os Xavante designavam 
os Xerente fosse Tso'ródzatsé tede'wa = povo que usa certo tipo de cesta 
(tso'rMzatsé). Descobri, no entanto, que um Xerente chamado Tso'"ré5dzat!lé 
tinha morado algum tempo com os Xavante. Por isso, penso agora que Tso' 
rfJdzatsé tede'wa significa, simplesmente, o "povo de 1 Tso'rMzatsé". Sou 
também da opiniio de que, quando hoje os Xavante se "lembram • de seus 
antigos contatos com os Xerente, eles estlo, na verdade, referindo-se ao que 
lhes foi di to sobre esses contatos por pessoas estranhas aos grupos. 

Há apenas duas tribos que os Xavante reconhecem, com certeza, 
como vizinhas e também como inimigas: os Karajá e os Bororo. Estcs 
últimos uniram-se aos portugueses para combater os Xavante no século 
XVIII (Maybury-Lewis, 1966a). Mais tarde, mudaram-se mais para 
oeste, entrando no Mato Gro~o. seguidos pelos Xavante. Os salesianos 
contam que as duas tribos guerrearam pela posse de urucum 1 0 

, nos fin~ 
do século XIX (Colbacchini e Albisetti, 1942: 150). No século XX, os 
Xavante continuaram lutando com os Bororo até meados da década de 
50, quando os salesianos conseguiram persuadir alguns deles a estabe
leceram-se junto as sedes da missao onde os Bororo já viviam. 

Os Xavante Orientais nao tém contato com os Bororo atualmente. 
Seus inimigos sempre foram os K.arajá, a quem chamavam waradzutoro 
(de waradzu = estranho, nao-Xavante ). Tem lutado entre si desde, pelo 
menos, o século XVIII (Pinto Fonseca, 1867: 382-90). A medida que 
os Xavante iam cada vez menos até o Araguaia e permaneciam a qeste 
do rio das Mortes, tinham cada vez menos rel~Oes com seus vellios ini
migos. Ainda assim, sempre foram os K.arajá que sofreram quando expe
di~Oes guerreiras dos Xavante surgiam no Araguaia .. Quando os Xavante 
fizeram as pazes com os brancas, eles vieram a aceitar também os Kara
já, de modo que, na época em que eu estive trabalhando entre eles, 
contava-se que apenas os Xavante de Sao Félix, bastante hostis, lutavam 
com os Karajá. 

Mesmo tendo abandonado as guerras, membros das duas tribos 
ainda s!o muíto reservados nas suas rel390es mútuas. Raramente se 
encontram, a nao ser, em geral, quando os Xavante visitam algum 
povoado as margens do Araguaia ou quando barqueiros Karajá traba
lham para alguém que queira subir o rio das Mortes. Muito pouca troca 
tem sido feita nestes encontros. As poucas mi~angas que os Xavante 
Orientais possuem foram obtidas por troca direta com os Karajá. 

Os Xavante desprezam os Karajá mas os temem. Dizem que estes 
os infectam com doen~as, quer por contágio, quer por feiti~aria, segun
do o estado de espírito do informante. Os K.arajá, como vimos, também 
temem os Xavante. A palavra que usam para designá-los é um sinonimo 
de diabo. 

1° Fruto cujas sementes trituradas produzem urna tinta vermelha de enorme 
importancia cerirnonial. 
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" 1._AS COMUNIDADES XA V ANTE 

·Os Xavante nao constitue~ urna unidade política. Suas comuni
dades sao autonomas e raramente esta:o separadas por urna distancia 
men~r que a equivalente a um dia de viagem. Urna vez que os Xavante 
calculam o tempo de viagem de acordo com a distancia que pode ser 
percorrida a pé, isto significa que as suas comunidades estao geralmente 
separadas por 50 quilometros, pelo menos. De fato, a maioria delas está 
ainda mais distante, como pode _ser visto no mapa 2. 

Até recentemente os Xavante eram seminómades. A comunidade 
estava "localizada'\ portanto, no lugar em que grandes casas cobertas 
com folhas de palmeiras eram construídas. Em sua forma, ~emelha
v.am-se a grandes cohnéias e eram feítas para durar alguns anos. Todas as 
expedi~Oes de c~a e coleta que caracterizavam os períodos de vida no
made tinham ali se·a ponto de partida e de chegada mas seus ·habitantes 
passavam· a maior parte do ano em regiOes mais ou menos distantes. Nos 
períodos de nomadismo, durante as viagens, construíam abrigos muito 
menores que eram ocupados urna única noite, as vezes urna semana ou 
duas, mas nunca mais do que isso. 

Esse padrao seminomade de explor~ao da área circundante foi 
consideravalmente alterado ultimamente, desde 1960, aproxima~amen
te. Em 1958 nao parecía haver nenhum grupo que o tivesse abandona
do, embora houvesse indica~Oes ·de que um ou outro grupo estivesse 
come~ando a faze-lo. Em 1962 havia evidencias de que certos grupos es
tavam come~ando a abandonar este modo de vida, embora os Xavante o 
negassem terminanterntnte. Dois anosmais tarde,algunsjá admitiam que 
nao faziam muitos planos para sair em expedi~ao de ca~a e coleta: Estas 
expedi~Oes serao tratadas no Capítulo 11. Aqui, farei um breve exame 
das comunidades . · Xavante conhecidas, indicando sua localiz~ao e 
dando algumas info~Oes a respeito de sua situ~ao atual. Estas 
comunidades estio enumeradas no Quadro l. Distribuem-se em tres 
regiOes distintas: 

a. nos tributários do rio Xingu (indicados no quadro por "Xingu ") 
b. ao longo dorio das Mortes, a oeste de Xavantina (rio acima) 
c. ao longo do rio das Mortes, a nordeste de Xavantina (rio 

abaixo) 
Há pouco contato entre os Xavante de regiOes diferentes, embora 

par~a háver mais contato entre os Xavante do Xingu e os que estlo a 
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oeste de ~vantina, do que entre estes e os que se Jocalizam a nordeste 
de Xavantina. A tribo está, assim, dividida de fato em duas partes que 
tem relativamente pouco a ver urna coma outra e que diferem, inclusi
ve, quanto a certos detalhes de suas institui~Oes sociais. No quadro, 
refiro-me a estes grupos como Xavante Ocidentais e Orientais respecti-· 
vamente. Por outro lado, sao freqüentes as visitas entre inembros de 
aldeias da mesma regiao. . 

O Quadro 1 nos dará urna impressao falsa da estabilidade das 
comunidades Xavante. Isto porque os locais enumerados, tanto para os 
Xavante do Xingu como para os do oeste de Xavantina, sao, de fato, 
Postos do Servi~o de Prote~ao aos fndios (no caso dos primeiros) ou 
misséSes (para os segundos), aos quais ligaram-se grupos Xavante. Mais 
adiante, defenderei a idéia de que as comunidades Xavante eram, em 
geral, agregados altamente instáveis cuja composi~ao flutuava e cuja 
existencia real ·pelo período de alguns anos nio podía ser dada como 
certa. Alguma coisa destas flutu~Oes pode ser vista a partir dos dados 
sobre os Xavante a nordeste da Xavantina: pelo menos duas comuni
dades que existiam em 1958 tinham cessado de existir em 1962; pelo 
menos urna nova havia aparecido. Nesse ínterim houve urna redistri-

. bui~ao considerável da popula~ao, tanto em novas como em antigas 
comunidades. 

A situa~ao atual destas comunidades é a seguinte: 

Xavante OCidentais 

Os Xavante Ocidentais, segundo relatos dos padres salesianos, lu
taram contra os Bororo ao longo de br~os superiores do rio das Mortes 
nos prime iros anos deste século, chegando a atacar as missOes de Sangra
do uro e Merure, onde os Bororo estavam viven.do. Houve tempos em 
que os Bororo de Sangradouro estavam tlo ~ervosos com sua proximi
dade que temiam atravessar o córrego que era considerado divisa entre 
os territórios das duas tribos e que fica~a a dois quilometros da sede da 
missao11

• Parece que entre 1930 e 1939 esses Xavante já tinham se divi-
.. djdo em dois grupos, um que vagava pelas terras próximas aos afluentes 

do Xingu e outro que permaneceu na regiao a oeste de Xavantina. 

11 Essa informa~io me foi dada pelos missionários salesianos de Sao Marcos. 
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QUADRO 1 
As comunidades Xavante 

Xavante Ocidentais: 
Regüro do Xingu 

l. Batovi 
2. Simóes Lopes 

Regúro do Alto Río das Mortes 
3. Sangradouro 
4. Merure 

Xavante Orientais: 
Regüro do Babeo Rio das Mortes 

5. Areóes 
6. Capitariquara 
7. Santa Therezinha 
8. Slo Domingos 
9. OTó 
10. Mariíwatsede 

1. Estimativa do SPI 
2. Estimativa dos Missionários 
3. Estimativa do autor 
4. Contagem do SPI 
5. Contagem do autor 

1958 

naohá 
inf onna~óes 

2002 

200 2 S.Marcos 

? 

1962 1964 

300 1 

1754 

1752 

300+5 3505 

* N. da T. - A situa~io a presentada aquí retrata a distribui~ao da popula~io 
Xavante na época das pesquisas de campo de Maybury-Lewis. De meados da 
década de 60 até 1983 houve algumas alter~óes: parte da popul~áo do 
Batovi e todos os Xavante de Sim~es Lopes uniram-se para recuperar suas . 
terras as margens do río Culuene, onde vivem desde 1974; os moradores de 
6 Tó e Maráiwauede deixaram seu territ6rio na década de 60 e, na maioria, 
dirigiram-se as áreas de missio. Retuperaram suas terras na regiio do rio 
Couto Magalhies, depois de muitos conflitos. Em inícios de 1980, as reservas 
do Culaene e Couto Magalhies fundiram-se sobo nome de Reserva ~van~e 
Parabubure. Vía de regra, as comunidades cindiram-se, de modo que há ma1s 
de urna aldeia por Reserva. Todas as áreas Xavante foram legalmente decre
tadas entre 1970-80. Sio hoje seis as Reservas Xavante: Marechal Rondon 
(Batovi), Sangradouro, Sio Marcos, Are0es, Pimentel Barbosa (Sio Domin
gos) e Parabubure (Culuene + Couto Magalhies). 
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Regiiio cb Xingu: 
l. Batovi - Nao visitei esta aldeia. As informa~Oes que tenho me foram 
prestadas pelo encarregado do Posto, pelos Xavante de SimOes Lopes e 
por habitantes do Batovi que conheci ali. Tem-se noticias dos Xavante 
na regiao dos bra~os superiores do Batovi e do rio Sete de Setembro 
desde o come~o dos anos 50 (SimOes, 1955: 24). Naquela época eles · 
nao estavam estabelecidos junto a nenhum dos postos do SPI na regilo, 
simplesmente os visitavarn ocasionalmente, nunca ficando muito tempo. 
Foi somente em 1955 que urna comunidade Xavante estabeleceu sua 
base no local a que estou me referindo como Batovi. Quando trabalhei 
entre os Xavante Orientais, em 1958, eu nlo sabia que havia grupos de 
Xavante Ocidentais já em contato regular com o SPI. 

2. Sim6es Lopes - Estes Xavante lembravam-se dos nomes de alguns 
homens do grupo de Sao Domingos e se diziarn parentes daquela comu
nidade~ Um informante, de aproximadamente quarenta anos, especifi
cou que era muito pequeno quando seu grupo saiu da regiao dos Xavan
te Orientais. Ao que tudo indica, essas pessoas come~aram a percorrer o 
território mais a oeste por volta de 1930. Nao consegui obter detalhes 
coerentes a respeito de sua rel~io com os Xavante da regiao a oeste de 
Xavantina. 

No início da década de 50, esse grupo, assim como o do Batovi, 
visitava regularmente o local onde vivem agora. A aldeia de SimOes 
Lopes foi fundada em 1955, alguns meses depois da de Batovi. Eu a visi
tei em agosto de 1962. 

O posto do SPI em SimOes Lopes é um dos maiores e mais bem 
supridos de todo o Brasil. Tem sua própria pista de pauso. A casa do 
encarregado é muito bem construida, assim como as várias outras casas 
e dependencias do Pasto, que f ormam urna rua de aproximadamente 
400 metros que desee em dire~ao ao rio. Foi criado inicialmente para os 
Bakairi e há ainda urna aldeia destes indios ao lado do pasto. Si.o muito 
aculturados. Morani em casas de estilo nlo-brasileiro, usarn roupas 
como as dos brasileiros e comportam-se muito ao jeito dos sertanejos da 
regiao. Ainda falam Bakairi entre si embora quase todos tarnbém falem 
portugues fluentemente. Silo eles os empregados do Posto, principal
mente para a execu~io de tarefas que envolvem andar a cavalo ou 
cuidar do gado. 

A aldeia Xavante situa-se do outro lado do Posto e sua simplici
dade chama a aten~io quando se a compara a dos Bakairi. Em 1962 
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consistía de dezesseis casas (veja a Fig. 1), nove das quais em estilo 
sertanejo. As outras sete, apenas, é que eram constru~Oes típicamente 
Xavante, redondas e recobertas de palha. As casas retangulares, em 
estilo sertanejo, eram pobremente construídas e mobiliadas. A maior 
parte continha apenas as esteiras de donnir e as cestas tradicionais ao 
lado de um ou outro bem manufaturado que seus moradores tivessem 
conseguido. 

Todos estes Xavante vestem-se, com exc~ao de algumas cri~~as. 
Muitos deles come~aram a usar bota$~ Durante suas cerimonias nlo 
querem mais aparecer nus ( ou apenas com o estojo peniano, no caso dos 
homens) e pintados como faziam antes. Os homens em geral conseguem 
com o encarregado do posto, cal~Oes brancos que usam durante o pe
ríodo cerimonial. As mullieres come~aram a usar roupas e usam pintura 
quando a obtem. Ambos os sexos cortam o cabelo, os homens como os 
regionais e as mullieres na altura dos ombros. Os horñ~ns nlo usam mais 
seus estojos penianos nem seus brincos, embora os meninos da comuni
dade ainda tenham os lóbulos das orelhas furados na época da inici~!o. 
Até mesmo este costume pode ter desaparecido. O encarregado do 
Posto f oi convidado pelos índios a assistir a cerimonia da inici~lo e 
estes lhe disseram que seria a última vez que fariam a fu~ao das 
orelhas. 

Cada casa tem suas planta~Oes, um tanto distantes da aldeia12
• N~ 

épocas do ano em que há muito trabalho a ser f eito na r~a, os mem
bros dos gr:upos domésticos costumam construir ranchos perto das áreas 
plantadas, onde vivem durante longos períodos. A comuni~ade abando
nou completamente as viagens que caracte~ayam urn seminomadismo. 
Vez ou outra, porém, um grupo de homens s~ para urna ca~ada, princi
palmente nas épocas que antecedem aos rituais. Ainda há muita c~a e 
os Xavante trazem grandes quantidades de carne, especialmente agora, 
que tem espingardas .22. Pouco depois de minha chegada a aldeia, um 
grupo de homens voltou da ~a trazendo cinco antas e dois ou tres 
veados para as cerirnonias de inici~io. 

Para sair nestas excursOes, eles precisam da permiss!o do encarre
gado do Posto. Corno dependern agora da sua boa vontade para obter 
provisóes e bens manufaturados junto ao Posto, os Xavante se preocu
pam'" em, pelo menos, dar mostras de obediencia a suas instru~óes, tra-

12 Nao conseguí visitá-las. 

54 

,-... 
N 
\O 

°' -'--' 
el) 

~ 
Q.. 
o 
,..:¡ 
ti) 

~ o 
~ 
el) 

t 
o 

i< -5 
~ ·! =o 

~ 
:e 

o 
"" o ·O o 
-a 

ºº'' ·~ .......... 
... ,,, 1 1 
,, ' 11 

,\!1 -\, o o-,, ... ..... 
' 1 ~ z H ~ , ' 
1 1 o 1 1 Qo 
1 1 s. 11 .., 
1 1 4) 

b. [] 1 1 ... 11 
11 ,, 11 , , en ,; I , ,; 

)« .1 
.. -' <-, 1' ,_ ,. 11 

''O'' .. ,----.... , \\ '~::---o 1 1 
, ' ,, - ... __ .. 11 , 

C!I ' I \ 
--... ~ 11 

, 
~ ' (-' \ 11 

, 
1 O' .. , 1 

f .... 
' ' '4> 

l _::::::~' : - ' \ ~ 
I 

\ ' z .. 1 I 

' , o . 1 ,.---, '........ _,,, 
' . \ ~" ,, .... 

" 1 ' ::s ' ·C ¡ 
' "" \ , 4) ' 
1 . ... 1 
1 c. 1 
' - , 

"' 1 • I 

e } f: ' , ' , ... ,, ... ___ 

º :::::__ I 
1 , , 1 1,.' 4) ,',' .. o"' , , 1 1 o 

,-',' 1 • > 
,'/ ,1 -~ t} ¡: ' ' 1 "' 1 1 ' .... 

1 1 O', , . , 1 o • 11 / ,., 1 t ... 
11 ¡ ,' ll ;• ' ' ,, "' 1/ I 1 1 1 -

1¡ 1 1 \\ ~ o ,, / <C ' ,. ta ,, 'o \ 1\ u ,, , ' .. 
1 • ,. ... , .. ~ - .. ,, ', \ \ ~ "' , .. ,, , , ,, ,, ';:¡ ,, ,, p 

,// \\ 1\ 

// ~ \, \\ 
I I \ \ , , , , 

.... t1 ::s 
io 

... 
~ ... 

iJ 
e: 
8. 
"' ::s 
"' 
B 
.E :a 
·º o z 
"' C!I el) c. 
a o -

~ 
ti) 

o 
< 
o 
t< 

°' ~ · ·a 
o o .. 
~ ~ 

Q.. -~ ~ 
. 

"" {.!) o ·e -o ti.. 
8 

°' >· 
~ ~ 

~ 

& ti) 

o 
Q . 

~ 
el) 

o 
Q.. 

~ 
~ c. 

B 
'3 
c.> 

55 



.. 
balhando quando recebem ordens neste sentido e partindo nestas ex
cursoos apenas quando o encarregado permite que o fa~am . 

Trabalhar, aqui, significa cuidar de suas próprias plantél90es ou 
tarefas relacionadas com o Posto e suas terras, tarefas estas que slo 
desempenhadas pelos índios em troca de suprimentos que incluem fós
foros, fumo, sabio e comida. O arranjo é fluido e irregular. O encarre
gado dá as diretivas gerais do trabalho que os índios devem f azer e nlo 
examina muito atentamente o modo pelo qual o fazem. O respeito as 
horas de. trabalho nao é, é claro, exigido com rigidez. Os Xavante, por 
outro lado, vem constantemente ao posto pedir urna coisa ou outra. As 
mulheres vem com mais freqüencia do que os home ns e pude notar, du
rante minha estadia, que certas mullieres vinham praticamente todo dia. 

Poucos slo os Xavante que tem empregos regulares. Duas mullie
res e um homem, por exemplo, trabalham na casa do encarregado. De 
modo geral, no en tanto, a aldeia como um todo considera-se como estan
do trabalhando para o Posto. Issopermite varia~ao aonível dos indivíduos. 
As pessoas podem passar algum tempo trabalhando em suas próprias 
taref as domésticas ou c~ando ou coletándo durante o tempo que 
queiram. Em 1962, porém, os Xavante de SirnOes Lopes nio eram auto
suficientes no que diz respeiro a aliment~ao. Dependiam 40 Posto e 
estavam sendo subsidiados por ele, já que tinham desenvolvido o gosto 
por urna série de produtos aos quais s6 tinham acesso por seu inter
médio. 

Aproveitavam tambétn as atra~Oes que o Posto oferecia. Freqüen
tavam com assiduidade o baile que os Bakairi organizavam aos sábados 
a.noite. As mullieres, em particular, passavam óleo no cabelo, punham 
as roupas mais limpas, pintavam-se se tinham com que e mostravam-se 
muito entusiasmadas nestas · ocasiOes. Isto muito me surpreendeu pois 
nas comunidades Xavante tradicionais slo os homens os que se oma
mentam com mais apuro e os que fazem quase todas as dan~as, e nlo as 
mulheres. Os Xavante certamente nlo dan~avam tanto nestes bailes · 
quanto os Bakairi e mesmo assim, quando o f aziam, as mulheres quase 
sempre dani;avam urnas com as outras. 

Por outro lado, a comunidade nao abandonara suas cerimonias 
tradicionais. Presenciei os estágios finais cia inicia~io e o ritual era 
exatamente o mesmo que eu testemunhara em 1958, em Sao Domingos. 
Havia certas modificai;Oes referentes as circunstancias da realiza~lo das 
cerimonias que discutirei adiante. Recusaram-se, porém, a aceder a soli
citai;ao do encarregado do Posto para que fizessem o ritual máximo no 
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Diado (ndio, data que, no entender do encarregado, seria, . assirn, ade
quadamente comemorada. Os Xavante insistiram cm dizer que havia um 
momento apropriado para este ritual, que deveria acontecer no ápice da 
est~ao seca. 

Regüio a oeste de Xavantina, no Alto Rio das Mortes 
3. Sangradouro - Esta misslo foi criada pelos salesianos vindos de 
Cuiabá visando a catequese dos Bororo. Os Xavante da regilo sempre 
foram muito hostis até os primeiros anos da década de 50. Por essa 
época, a situ~io dos Xavante tomou-se precária. Parece que se muda
ram para a regilo de Xavantina com a idéia de estabelecer contato com 
os brasileiros, atraídos pela idéia de ganhar muitos presentes, como já 
havia acontecido a outros grupos. Em 1954, porém, chocaram-se com 
um grupo de Xavante Orientais nas proximidades de Xavantina, o que 
os fez retomar a oeste. · 

Por volta de 1956, estes Xavante já tinham um conhecirnento 
considerável do modo de vida dos brancos pois conta-se que empreende
ram urna viagem a Cuiabá .. para ver o govemador" 1 3 

• F oi este grupo 
que eventualmente buscou os salesianos e se acomodou na misslo, em 
Sangrado u ro. 

Nlo visitei esta aldeia, de modo que .as informa~Oes de que dis
ponho provém de relatos dos mi~ionários salesianos de Sio ~tarcos. De 
acordo com eles. os Xavante de Sangradouro nao constroem mais as suas 
casas no estilo tradicional e sim a maneira dos sertanejos. Elas tam
pouco estlo dispostas no semic,írculo tradicional mas cm filas far
mando ruas ao lado da missao. Diz-se também que estes Xavante estlo 
mais alfabetizados que os de Sio Marcos e que se "adaptaram comple
tamente" ao novo estilo de vida, assemelhando-se a urna comunidade de 
camponeses ligados a missao. 

4 . Sáo Marcos """'O núcleo original desta comunidade foi o grupo que nlo 
partiu em viagem a Cuiabá em 1956. Depois de sofrer epidemias e de 
serem escorra~ados pelos habitantes da regilo, acamparam nas terras 
de um certo Manuel Garcia que planejou exterminá-los dando-lhes 
conúda envenenada. Os salesianos ficaram sabendo destes planos, 
porém, e frustraram-nos convidando o grupo todo a viver na misslo do 
Merure. De lá foram transferidos, em 1958, para urna aldeia especial-

13 Essa inf orma,ao mi: f oi transmitida pelos salesianos de Sio Marcos. 
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" mente criada para eles em Sao Marcos, em vista das hostilidades entre os 
recém-chegados e os Bororo do Merare. · 

Esta é, atualmente, a maior de todas as comunidades Xavante. Em 
1962 constituía-se de quinze casas. Entre 1964 havia trinta e duas (Fig. 
2). Pode-se ver pelo Quadro 1 que a populai;ao nlo chegou ao dobro 
neste meio tempo. Ela aumentou mas o aumento impressionante no 
número das casas reflete urna diminuii;ao do tamanho rnédio do grupo 
doméstico, um fenómeno que discutirei nurn outro texto14 • Mesmo 
assim, em 1962 todas as casas eram do estilo tradicional e, em 1964, 
havia apenas tres exc~Oes. Além disso, a aldeia ainda mantém seu 
lay,-out tradicional. 

Há urna modificai;a:o espacial digna de nota. O ho_, que traduzirei 
sernpre por "casa dos solteiros", nao está localizado numa das extremi
dades da alcleia. Os missionários, visando doutrinar os jovens da comuni
dade, insistiram para que a casa dos solteiros ficasse situada na missio. 
Ali construíram, enta:o, .urna casa octogonal onde dormem todos os 
meninos e rapazes da aldeia15

• Um dos irmios leigos, ou "mestres", 
também dorme ali com eles . 

.Em 1962, os velhos consideravarn sua estada entre os ~adres sim-
plesmente como um intervalo mais longo que o habitual entre dois pe
ríodos de vida nómade. Cai;avam nas redondezas e de vez em quando 
saíam em grupos durante alguns dias para trazer carne para as cerimO
nias. Os meninos que moravarn na casa dos ·solteiros, no entanto, já se 
haviam habituado totalmente a rotina da rnissfo. Comei;avam o dia 
assistindo a missa das sete horas, entoando as respostas (muitas delas em 
latim) com gosto. De manha, executavam tarefas na missfo e, depois do 
almoi;o, todo·s freqüentavam as aulas. Aprendiarn a ler e a escrever, rece
biarn· instrui;a:o religiosa, ensaiavam hinos e músicas sacras. Depois das 
aulas podiam f azer o que quisessem e quase todos visitavam suas f amí
lias na aldeia. Seu dia terminava com novas or~Oes antes de serem 
reconduzidos corno um rebanho ao dormitório onde dormiam. Se os 
velhos quisessem que fossem "cantar na aldeia" eles o faziarn mas, 
depois, sempre voltavarn para_ dormir na misslo. 

Em conseqüencia deste regime, os_ meninos na:o tinharn liberdade 
para ir cairar comos adultos e é claro que nlo podiam sair em expedi~Oes 

14 Em um trabalho, ora em preparo, sobre a mudan~a social entre os Xavante. 
15 
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Nio apenas os meninos da classe de idade que normalmente o~paria a casa 
dos solteiros mas tarnbém duas outras classes de idade, num total de setenta 
e quatro rapazinhos. 
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" 
de caya e coleta. Pareciam gostar da vida na missa:o e, por isso, tomou-se 
cada vez mais difícil para seus pais levá-los consigo em seus períodos de 
vida nómade. Os missionários tomaram a seguinte posiyao: os adultos 
podiam perfeitamente fazer estas expediyOes mas nao deviam foryar 
seus filhos a acompanhá-los se eles nao o quisessem. Por outro lado, os 
padres deixavam clara a sua opiniao de que consideravam tais expe
diyóes urna atividade muito improdutiva. Assim, os Xavante que assen
tiam em ficar em Sao Marcos e trabalhar recebiam muito mais favores (e 
até salários) do que aqueles que nao acatavam esta vis~o das coisas. Por 
volta de 1964, os missionários tinham conseguido desestimular a comu
nidade de prosseguir com sua vida seminómade. Esporadicamente, um 
ou outro índío, desgostoso com as restriyoes impostas pela missao, dei
xava-a definitiva ou temporariamente. A comunidade como um todo, 
no en tanto, já nao saía em expediyoes de caya e coleta. 

Por outro lado, os índios trabalhavam para a missoo. Os padres 
instruíam certos homens que ficavam, entao, coma responsabilidade de 
recrutar as várias classes de idade para suas tarefas respectivas. Um dos 
homens organizava também o grupo das mullieres para o trabalho. A 
missao fornecia as ferramentas e, em 1964, ela possuía um caminháo que 
levava seus trabalhadores aos campos mais distantes. Possuía também 
máquinas de beneficiar arroz, urna casa de farinha etc. Os Xavante 
trabalhavam na roya da missao em troca de alimento, bens manufatu
rados ou algum outro tipo de pagamento. Por exemplo, a missao prome
teu aos homens onze espingardas .22 para que destocassem certas áreas, 
um trabalho longo e extremamente pesado. Quando ficou claro que a 
taref a levaria mais tempo que o previsto, a missao ofereceu mais duas 
espingardas. Em geral, porém, o pagamento é f eito em vales, que os 
Xavante trocam na loja da missa'o por be ns man uf aturados, como 
ro upas e facas. 

Em conseqüencia deste sistema, estes sao os Xavante mais afluen
tes. Todos eles possuem mais de urna muda de roupa e muitos adquiri
ram malas para guardarem suas coisas. Por outro lado, no entanto, nao 
abandonaram o uso do cabelo comprido tanto para homens como 
mullieres e continuam a furar os lóbulos das orelhas dos rapazes na 
época da iniciayao - mesmo que depois disso eles nlo usem mais os 
seus brincos. Concomitantemente se dá a alfabetizayao de meninos e 
rapazes. 

Em 1964, havia dois rapazes que tinham chegado a completar o 
segundo ano primário. Eles foram apontados pelos padres como líderes 
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das várias atividades dos meninos e levavam suas obrigayOes muito a 
sério. Organizavam também as orayOes e sabiam faze-lo sem necessitar 
da presenya de algum dos missionários. Um deles explicou, com deta
lhes, a Paixao de Cristo, sua Crucificaylo e Ressurre~lo, na língua 
Xavante, durante a missa do Domingo de Ramos. Os outros rapazes nao 
tinham chegado a este nível mas estavam certarnente come~ando a ser 
alfabetizados. 

Os missionários conrentram-se na instru~ao destes meninos mas 
há rezas e missas as quais · toda a aldeia comparece. Eram muito mais 
freqüentes em 1964 que em 62. Os Xavante participavam destas ativi
dades demonstrando interesse. A missa do domingo era bastante con
corrida. Nos días .de semana, só os fudios que trabalhavam na missao 
podiam alimentar-se na sede, enquanto que no domingo todos os que 
assistiam a missa eram recompensados: tinham o direito de alimentar-se 
na missao naquele dia. Eles pareciam, no entanto, entrar no espirito da 
ocasilo. Assim, alguns jovens Xavante pressionaram um casal de serta
nejos a sair da capela com o seu nene, que estava chorando muito du
rante a missa. Um outro, indignado, afastou, com um chute, wn cachor
ro que def ecava do lado de f ora da igreja no momento em que a procis
sao do Donúngo de Ramos passava. Os Xavante nlo slo tlo exigentes 
durante as suas próprias cerimonias. 

Por fim, nestes Xavante despertou a paixlo ou, pode-se mesmo 
dizer, o vício do futebol. Todos jogav~,jovens e velhos, e a toda hora. 
Os missionários nao permitlam que a bola da ffiissio fosse utilizada 
durante as horas de trabalho mas á aldeia havia conseguido urna bola e 
lá havia sempre wn jogo muito disputado. As pessoas entravam ou 
saíam do jogo de acordo com sua vontade e, quando todos os homens 
se cansavam de jogar, as mulheres tomavam, entlo, o seu lugar. 

Xavante Orientais 

Regiáo <b Baixo Rio das Martes 
5. Areóes - Entre 1945 e 1950 havia, 3:Parentemente, urna divergencia 
entre os grupos dos Xavante Orientais quanto a conveniencia ou nlo de 
~~tabelecerem re~Oes amigáveis com os brancos. Um certo chefe 
Oribiw!' conduziu urna comunidad e para f ora da regilo do Roncador e 
entrou em contato com os regionais um pouco abaixo de Xavantina 
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" 
mais ou menos em 1950. Os brasileiros que Oribiw! encontrou deram· 
lhe tanta importancia que ele logo se tornou conhecido, rio acima e 
río abaixo, como sendo o Xavante que se apresentava com urna camisa 
de seda e dois revólveres. Nos anos seguintes, seu grupo pennaneceu nas 
cercanías da base da Funda~ao Brasil Central em Xavantina, a qual visi· 

... tavam com urna freqüencia que desconcertava os brancos. Foi o grupo 
de Üribiwe que venceu os Xavante Ocidentais que desceram até Xavan· 
tina em l 954. Estabeleceram·se, afinal, na outra margem do rio das 
Mortes, exatarnente em frente a Xavantina. 

Estava claro que tencionavam viver em Xavantina e, tanto quanto 
possível, sem seus moradores. Esta situ~lo ame~ava paralisar a coloni· 
za~ao pois os· Xavante estavarn sempre em toda a parte; acusavam·nos 
de se servirem conforme lhes ditava sua vontade, quando visitavam as 
casas e as lojas de Xavantina. Constituíam, além disso, urn sério proble· 
ma para urna cidade com um suprimertto tao precário. Xavantina havia 
sido criada como urna base para a penetra~ao. Um campo de pouso f ora 

· construído ali e um destacamento da Fo~a Aérea Brasileira adminis· 
trava o seu aeroporto, de importancia razoável para o sistema brasileiro 
de comunic~io transcontinental. o lugar, porém, nunca foi autonomo. 
Urna grande propor~ao de seus habitantes slo funcionários e técnicos 
que nao cultivam alimentos. Por outro lado, estando Xavantina, até 
meados da década de 50, exposta aos ataques dos Xavante, nlo se veri· 
ficava o estabelecimento de urna popul~lo razoável de lavradores nas 
redondezas da base. Em conseqüencia, seu suprimento era feito por vía 
aérea. 

A aldeia de Oribiw!, portanto, tendia a amea~ar as provisOes da 
povoa~ao. Até essa época, a Funda~ao Brasil Central tinha se conten· 
tado em aceitar o KUDOS de "pacificar" estes índios tio intratáveis. 
Apelava agóra para o Servi~o de Prot~tlo aos Índios, apesar da rivalidade 
"! do antagonismo que existía entre os dois órgios, e pedia que tomas· 
sem alguma providencia. O SPI enviou urn funcionário com instru~Oes 
para criar um posto bem abaixo de. Xavantina e convencer os Xavante a 
se estabelecerem ali, aliviando, desta forma, a presslo sobre a cidade. 
Entretanto, um missionário fundamentalista americano chegara também 
a Xavantina e persuadira urna f~lo dissidente do grupo de Oribiwe a 
estabelecer·se na misslo que ele se dispunha a criar para eles. 

lsto aconteceu em 1955. Em 1956, q grupo foi instalado em 
Are<:ses, pela misslo. Eu nlo visitei Are(Ses na época em que era um 
posto missionário, de modo que as infonna~s relativas a este período 
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FIG. 3 

Os principais membros masculinos de cada casa estfo assinalados. No 1& 
cal onde os nomes estao separados por urna linha vertical aqueles a esquer
da sao os proprietários da casa e aqueles a direita passaram a pertencer a ca
sa pelo casamento. 
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FIG. 3a 

Um esquema da genealogia de Arooes (1962). As letras rnaiúsculas i.,dicarn 
casas (Fig. 3) onde residem hornens. 
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me f oram fomecidas pelos próprios Xavante e pelo missionário em cu jo 
barco, certa vez, subi o rio Araguaia. Na época de sua fund~ao, eram 
muitas as circunstanias contrárias a missao de AreOes. Urna vez que o 
missionário tinha atraído para si um grupo de índios dissidentes da 
comunidade que o Servi~o de Prote~lo aos Índios estava tentando afas
tar da cidade, ele caiu na amarga inimizade do funciónário do SPI encar
regado da taref a. Sua missao nao foi, portan to, favorecida pelo SPI. Ele 
nao podía contar com o apoio da popul~ao local porque era protestan
te e além disso os moradores de Xavantina achavam AreOes ainda perto 
demais da cidade. Da mesma forma, urna missao protestante e, píor 
ainda, urna missio protestante americana, teria dificuldade em exercer 
pressao política sobre a popula~ao do Río de Janeíro para salvaguardar 
a sua posi~ao. 

Durante os anos de sua precária existencia, a missao tentou, com 
todas as for~as, remodelar a vida destes Xavante. Eles receberam instru
~ües para a constru~ao de casas de alvenaria, dispostas em roas, ao invés 
das casas feitas com folhas de palmeira e díspostas em semicírculo. 
Eram persuadidos a abandonar as expedi~Oes de ca~a e coleta e a se 
devotarem entusiasticamente a agricultura. Acima de qualquer outra 
coisa, eram aconselhados a nao ir a Xavantína para nao serem corrompi
dos por seus moradores. Embora acatassem a decisao com rel~io a 
moradia, os Xavante continuavam seminomades e continuavam visi
tando Xavantina. Além disso, persistiam nas suas disputas internas e de 
tal modo que os Xavante de AreOes mataram Oribiwe durante urna visi
ta que fez a comunidade em 1958. Iniciou-se um período de lutas entre 
os grupos de Areóes e Capitariquara e a missao viu-se obrigada a 
fechar16

• O último missionário saiu em setembro de 1958. Os Xavante 
mudaram-se, entio, para Santa Therezinha. Em 1959, eles foram ataca-

16 O encarregado do SPI ern Capitariquara relatou ao órgáo que o missionário 
tinha incitado estes Xavante e atacarern Capitariquara ou, pelo menos, tinha 
sido conivente corn a a~ao dos índios. Enquanto isso, o rnissionário tinha 
criado para si urna situa~ao difícil, no Mato Grosso, ao comunicar-se corn 
seus amigos nos Estados Unidos, através de urna esta~ao de rádio amador nao 
autorizada, para assegurá-los de seu bem estar durante a "guerra Xavante"'. 
O SPI protestou junto ao Conselho deSeguran~a Nacional, dizendo que urn 
estrangeiro no Brasil Central nao devia se intrometer e tornar a iniciativa de 
se comunicar com outro país através de um rádio nao autorizado. 
Infelizmente, as várias agencias que trabalharn cornos Xavante estao sernpre 
tao ocupadas com suas próprias disputas que elas tendem a interpretar as flu
tua~oes nos grupos Xavante a luz das rela~oes entre seus patronos. As re
la~oes entre os Xavante propriamente ditos nunca charnararn a sua aten~ao. 
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dos ali pelos Xavante de Capitariqu~a. No ano seguinte, revidararn: ata
caram Capitariquara. 

Desta vez, Capitariquara e Sao Domingo~ unirarn-se, de modo que 
os Xavante que representavarn as aldeias de AreOes e Santa Therezinha 
tiverarn de se refugiar dentro da cidade de Xavantina. Acarnpararn numa 
das extremidades do campo de pouso, extremamente alarmados, espe
rando, a cada momento, ser atacados por seus inimigos, que vinharn de 

· urna regilo mais ao norte. No final do ano de 1961, o Se~o de Prote
~ao aos f ndios enviou um funcionário encarregado de transferir nova- · 
mente esse grupo para f ora da cidade. Ele se utilizou das instal~Oes, 
agora abandonadas, de Areoes para estabelece~ ali urna nova aldeia, 
desta vez sob o patrocínio de um Posto indígena. 

Visitei rapidarnente este Posto em 1962. O encarregado recebeu
me afetuosamente17 e me disse que os Xavante de Are(5es continuavam 
a manter seu padrfo de seminomadismo, dedicando-se as expedi~s de 
c~a e coleta durante a mai~r parte do ano, embora tivessem desmatado 
áreas para plant~Oes extensas, o ~e pu<te verificar. Coritou-me, 
tarnbém, que estavam ainda muito nervosos com a perspectiva de serem 
atacados pelos grupos de rio abaixo. O encarregado temía que eles se 
envolvessem em lutas com outros Xavante quando de suas incu~s 
pelo Roncador18 

• 

6. Capitariquara - Este Posto foi criado pelo SPI em 1956 com o 
mesmo objetivo que a misdo de AreOes, ou seja, af astar os Xavante de 
Xavantina. Da mesma forma que a misslo de AreOes, o Posto esteve 
sempre em dificuldades mas os motivos eram outros19

• 

O primeiro encarregado era um jovem que havia f eito um curso de 
treinamento para a aplic~ao de métodos de fix~io de imigrantes no 
interior do Brasil. Ele esperava poder aplicar técnicas semelhantes para 
conseguir que os Xavante renunciassem ao seu nomadismo e se acomo
d8S3eJ11 lavrando o solo. Seu Posto dispunha de urna certa quantidade de 
equipamentos e provisOes para come~ar mas os Xavante aceitaram estes 

17 Menciono esse fato porque se trata do funcíoná.ri.o que ocupava o segundo 
lugar na híerarquia da chefia do Posto de Sio Domingos, duran~e a nossa 
estadía lá, em 1958. 

l8 As figuras 3 e 3a trazem um croquis dessa aldeia e urna genealogía esquemá
tica. 

19 Nunca conseguí visitar este Posto. Minhas informa~es forarn obtidas junto 
aos Xavante e em conversas com funcionários do Posto. 
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presentes aparentemente sem dar-se conta que eles deveriam ser a base 
de um novo modo de vida. Algum tempo depois, receberam do encarre
gado instru~oes de nao perder seu tempo c~ando. Eles deviarn traba
lhar em suas ro~as e, se necessário, o encarregado mandarla alguns 
homens para c~~ar e prove-los de carne ou, entao, ele abateda urna res 
para os trabalhadores. Os Xavante tomaram estas afirma~Oes .cQnio urna 
oportunidade para se alimentarem as custas do Posto, trabalhando o mí
nimo. O Posto, conseqüentemente, viu-se logo privado de seu suprirnen-
to de equipamentos e provisóes. . 

Além disso, a verba para a compra de novas mercadorias e para o 
pagamento dos empregados ou ficava retida interminavelmente pot atra
sos causados pela burocracia ou era expropriada antes que chegasse ao 
Posto. <?s comerciantes de Xavantina afmal suspenderam o crédito, 
muitos dos trabalhadores, sem seus salários, abandonararn o Posto e o . . 

próprio encarregado pediu sua tránsferencia. Um novo funcionário f oi 
designado em 1958 mas ele ficou tao estarrecido com as condi~nes do 
Posto que passava muito pouco tempo lá. Vivía em Xavantina e ignora
va suas fun~Oes. 

Esta situ~io criou grande ressentimento por parte dos Xavante. 
Eles haviam se habituado com a magnanimidade com que os brasileiros 
os haviam tratado durante quase dez anos. Sentiam, agora, que tinham 
ganho um patrao oficial sob a forma do Posto e, ao invés dos favores 
aumentarem, a fonte, inexplicavelmente, secara. O chefe Oribiw! estava 
particularmente enfurecido, tentando, aliás, obter apoio para um ataque · 
a seu próprio Posto, quando foi assassipado em ·Aret~es. Durante aproxi-· 
madamente todo o ano seguinte, as comuniades do baixo rio das Mortes 
ocupararn-se com seus pr6prios ataques e contra-ataques mas, em 1960, 
os Xavante de Capitariquara finalmente expulsararn os últimos regionais 
de seu Posto sob a mira de suas espingardas, atearam fogo as constru
~Oes e destruír~ todo o sonho. Depois disso, a comunidade mudou-~e 
para a regilo do Roncador, onde dividiu-se em várias fa~Oes tendo, 
cada urna, seguido o seu caminho. 

7. Santa Therezinha - Esta missio f oi fundada em 1954 pelos salesia
nos com a finalidade específica de atrair os Xavante do babeo rio das 
Mortes para os catequizar. Dois grupos Xavante fixararn-se ali: um, que 
nao tinha se dado bem nem com o grupo de Üribiw! nem com os do 
Roncador; o outro, que havia vindo da regilo do Xingu. Embora 
aldeados junto a missfo, eles continuavarn a sair em expedi~Oes de ~a 
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e coleta e estavam ativarnente envolvidos com as comunidades Xavante 
vizinhas. Assini sendo, no com~o do ano de 1958, cerca de metade da 
comunidade mudou-se para Capitariquara. 

Quando visitei Santa Therezinha, em agosto de 1958, constatei 
que os Xavante tinham recém-construído urna nova aldeia. Era consti
tuída por sete casas tradicionais dispostas em semicírculo e por urna 
casa dos solteiros, ainda incompleta, em urna das extremidades. Essa 
aldeia tinha sido construída em local mais próximo da misslo que a 
ante{ior. Estava, agora, a cerca de duzentos metros da sede. 

O regime da missao era essencialmente igual ao que descrevi 
quando f alei de Sa:o Marcos mas sua influencia sobre os Xavante nlo era 
tao grande. Encontrei, de fato, alguns adolescentes que passavam grande 
parte do dia rondando a missao, ansiosos por f azer pequenos servi9os 
para os missionários a firn de adquirir bens rnanuf attµ,'ados que os dis
tinguiriam de seus cornpanheiros. De qualquer modo,, esses meninos 
eram exce9oes pois, do contrário, estariarn participando das expedi9oes 
de c~a e coleta como resto da comunidade. ~preciso lembrar, ainda, 
que nesta época os Xavante nao possuíam bens manufaturados em tanta 

· quantidade quanto em 1962 e estavam, ainda, bastante ansiosos para 
obte-los. Estes adolescentes de Santa Therezinha estavam excessivarnen
te orgulhosos •de suas roupas e de suas cintas de couro de cobra porque 
seus companheiros Xavante ainda andavam nus na aldeia. 

Os Xavante que nao estavam tomando parte da expedi9lo traba
lhavarn, sirnplesmente, para a missao a fim de obter alirnent~ao e paga
mento em espécie. A nao ser quando estavarn trabalhando, nao passa
vam muito tempo ali. Aliás, algumas vezes faziam "greve", abstendo-se 
de ir trabalhar, em massa. Durante estas "greves", os missionários ali
mentavarn qualquer crian9a que aparecesse na missao mas nao permi
tiam que levassem comida para suas f am11ias na aldeia. 

Havia aulas, a tarde, para as crian9as e os jovens adolescentes, mas 
poucos deles haviam f eito algum progresso quando da minha visita. Per
cebi, aliás, poucas evidencias de modific~ao profunda de estilo de vida 
tradicional. Os próprios Xavante tinharn consciencia de apenas urna 
alter~lo importante: estavam tendo dificuldades para a realiza9ao da 
cerimonia do wai a, que implica na viol~a:o cerimonial de mulheres 
escolhidas pela classe de idade responsável pelo patrocínio da iniciarlo 
dos adolescentes. 

Urna mulher tinha conseguido evitar essa situ~lo fugindo para a 
missao, onde lhe havia sido garantida a prote9lo. Nos wai a subseqüen-
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tes, outras mulheres fizerarn o mesmo, de tal forma que, na ocasiao de 
minha visita, parecía difícil que os Xavante de Santa Therezinha fizes
sem a cerimonia sem romper coma missio. Podiarn, é claro, realizá-la 
durante suas expedi9oes de c~a e coleta e era isso o que realmente 
acontecía. Os missionários, porém., acabavarn sempre por saber e, entao, 
tentavarn aplicar as san90es em seu poder para demonstrar sua desapro
va9ao. Esta questao transformara-se num pomo da discórdia entre a 
missao e os Xavante, na época. 

Em 1958, juntou-se a esta comunidade o grupo dos Xavante 
vindos de Areoes. Por esta mesma época, os Xavante de Capitariquara se 
dividirarn e alguns forarn para Sao Domingos. As lutas de Areoes com 
Capitariquara forarn levadas adiante, portanto, entre Santa Therezinha e 
Sao Domingos. Sao Domingos atacou Santa Therezinha em 1960. No 
mesmo ano, mais tarde, os Xavante desta última aldeia massacraram um 
grupo de Sao Domingos que encontraram c~ando. Ao chegarem notí
cias de que represálias estavam sendo planejadas, toda a comunidade -
que nesta época tinha estremecidas as suas rel~Oes com a misslo -
retirou-se para Xavantina, esperando que a ·proximidade dos nao-índios 
lhes servisse de prot~ao. Esse grupo foi, depois, transferido para 
Areoes. Neste ínterim, em 1961, os salesianos fecharam sua missao. 

8. Sao Domingos - Já descrevi as circunstancias da chegada da comuni
dade Xavante que construiu, ern 1953, sua aldeia junto a um Posto do 
Servi90 de Prote9ao aos Indios, em Sao Domingos. Apesar da hostilida
de para com os brancos, demonstrada até entlo por estes Xavante, eles 
f oram, por fronia, o primeiro grupo a estabelecer rela90es pacíficas per
manentes como mundo exterior. Isto se deveu aos árduos esfor9os do 
SPI nesta regiao. . 

Outros grupos Xavante, mais ansiosos por aproximarem-se amiga
velmente dos brancos, descobrirarn que depois da primeira chuva de 
presentes, os brancos realmente nao sabiam o que f azer com eles e dese
javam que se fossem novarnente. Estes Xavante, ao contrário, encontra
ram um Posto Indígena montado especialmente para se relacionar com 
eles. 

A comunidade que se estabeleceu em S!o Domingos era, e ainda 
é, chefiada por Apowe, um velho Xavante famoso junto a seus compa
triotas e aos moradores brancos da regiao por ser um uchefe forte". 
Quando trabalhei junto ao seu grupo, em 1958, eles erarn os mais pode
rosos, os mais numerosos e os menos aculturados de todos os Xavante 

69 



do baixo rio das Mortes. Construíram sua aldeia a cerca de qu_inze, vinte 
minutos de caminhada do Posto. Um riacho separava-os de modo que, 
no tempo das águas, era preciso nadar ou usar urna canoa para estabe
lecer comuni~lo entre o Posto e a aldeia. Mesmo assim, alguns Xavan
te passavam quase todos os dias no Posto enquanto outros raramente 
chegavam até lá. Pude descobrir que muito do que acontecia na aldeia 
nao chegava ao conhecimento do pessoal do Posto; acontecia também, 
embora com muito menos f reqüencia, _de os Xavante da aldeia estarem 
desinformados com rel~io ao que Sllcedia no Posto. 

Até aquela época, a presenya do Posto tinha exercido pouca 
influencia sobre os Xavante. O encarregado na:o tinha nenhuma autori
dade sobre a aldeia: ele podia acónselhar mas os Xavante só o ouviam 
quando seus conselhos lhes convinham; era-lhe impossível impedir ou 
punir a tos que, pela lei brasileira, seriam considerados como assassina· 
tos; suas tentativas de convencer os Xavante a abandonarem o noma
dismo ou a dedicarem-se sistematicamente a agricultura tinham sido em 
vio. 

Enquanto isso, os Xavante raramente pasuvam mais do que urna 
ou duas semanas na aldeia, por ocasilo de · cerimonias importantes. 
Viam o Posto como urna fon te de provisOes e de bens manuf aturados. A 
influencia do encarregado do Posto parecia. diretamente proporcional ao 
suprimento de presentes de que dispusesse. Ele tinha o cuidado de reser
var a parte do lelo para o chef e e para os membros da linhagem deste, de 
forma a garantir o apoio dos membros mais influentes da comunidade 
quando esta, eventualmente, deixasse, como um bloco, de apreciá-lo. 

Nao havia tarefas regulares de que os Xavante fossem incumbidos 
pelo Posto. Vez ou outra o encarregado precisava dos servi~os dos 
índios. Neste caso, negociava de antemlo o pagamento, com Ap<:sw!': de 
preferencia, a carne de urna res. Apijw!', entlo, cuidava para que a tare
f a f osse realizada. O Posto, porem, interferia muito pouco na vida dos 
Xavante. O encarregado sabia fazer-se entender em Xavante mas seu 
conheciriiento da língua nao havia melhorado com os anos e ele nlo se 
propunha a orientar os indios além de exortá-los a dedicaram-se a agri· 
cultura. 

Quando voltei a Sio Domingos, em 1962, encontrei esta situ31tlo 
substancialmente alterada. Em 1958, a aldeia era formada por 17 casas 
e mais urna casa dos solteiros (Fig. 4). Em 1962, havia apenas dez, além 
da casa dos solteiros. Houvera um decrescimo considerável em sua po
pulayio devido a epidemias e guerras fatais; muitos de seus habitantes 
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" 
haviam se desligado e ido viver em O T~. Além disso, a aldeia havia mu
dado para mais perto do Posto, agora a apenas alguns minutos a pé. 

Seus moradores ainda realizavam expedi~oos de ca~a e coleta mas 
estavam igualmente motivados para realizar "viagens de mendicancia" 
as cidades mais próximas. Durante minha estadia, um aviao aterrissou 
por um instante e levantou voo novamente. Ficamos sabendo que trou
xera oito rapazes que tinham ido a Goiania pedir roupas. Eles tinham 
sido encaminhados aos militares que os assistiram, presentearam-nos 
com roupas e conseguiram-lhes urna carona de volta a aldeia. Estavam 
todos muito bem vestidos e traziam consigo pequenas sacolas ou malas 
da companhia de avia~ao. Nao tinham aprendido nada de portugues 
nem tido muita experiencia de trabalho; haviam, sirnplesmente, conse
guido certos bens. 

Nesta época, a maior parte dos moradores da aldeia andava vesti· 
da embora, em 1958, ninguém o fizesse. Para conseguir as roupas e o 
sabao para lavá-las, assirn como outros bens que agora desejavam, 
haviam-se tornado muito mais dependentes do Posto cuja posi~lo se 
fortalecera proporcionalmente. 

Além disso, os Xavante já sabiam de sua importancia quando 
comparados aos brancos e tinham urna consciencia muito aguda de seu 
minguado número, tópico ao qual voltavam sempre nas suas conversas 
comigo, já que eu conhecera sua aldeia quando ela era f orte e numerosa. 
Estavam, portanto, mais inclinados a imitar os modos do branco. Suas 
r~as, por exemplo, cobriam urna área muito maior que a de 1958 e 
tinham adotado o cultivo da mandioca que, antes, tinham recusado 
resolutamente. 

Mesmo em 1962, porém, pude verificar que estavam muito envol
vidos em suas velhas disputas, apesar do fato de estarem agora tilo inte
ressados nas atividades dos brancas, quer f ossem vizinhos ou distantes, 
quanto nas atividades dos demais Xavante. Da mesma forma, nlo 
tinham abandonado suas cerimonias, nem mesmo o wai'á. 

9. O To - A Fig. 5 contém um diagrama desta aldeia. Descrevi, acima, 
as circunstancias da minha visita a O Te>. Esta é a única aldeia Xavante 
( dentre aquelas cuja localiza1ao se conhece) que nlo está liga~a nem a 
urna missio nem a um Posto do SPI. Suas condi~~s atuais slo um tanto 
obscuras pois esteve sempre ame~ada por Sao Domingos e muitos-de 
seus habitantes a abandonaram em 1963, dirigindo-se a Slo Marcos. 
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1 O. Maraiwatsede - Até 1962 ainda nao se tinha contato com esta 
comunidade. A· informayao de que disponho a seu respeito me foi for
necida por aiguns Xavante que se mudaram para Sao Domingos e que 
eram; originalmente, membros do grupo de Marfilwatsede. Disseram-me 
que se localizava a pelo menos tres días de caminhada (cerca de 160 qui
lometros) ao norte e que lutavam com brancos e, ocasionalmente, com 
out ros índios (nao-Xavante ). Suas relayoes com Sao Domingos também . 
nao eram boas. Sao estes Xavante que, segundo informay~es, aceitaram 
a paz em 1964. 

Em 1958, tentei visitar os. Xavante de Marfilwatsede - na época, 
ainda isolados - mas acabei por desistir devido a falta de guias, de trans
porte e de tempo. Os homens que .poderiam ter-me levado até lá eram 
·todos refugiados, ex-membros daquela comunidade. Compreende-se, 
portanto, porque estavam relutantes em voltar para lá. De qualquer 
forma, eu teria que levar urna grande quantidade de presentes e nao 
havia mulas de carga dispo~íveis que estivessem em condi<;oes de fazer a 
viagem. Além disso, eu sabia, por experiencia própria, que urna viagem 
com tais animais na regiao do Roncador seria incomoda e ex tremariien
te lenta: eu levaría várias semanas na viagem de ida e volta. 

Certa vez; conseguí interessar um jornal influente de Sao Paulo a 
me fornecer transporte aéreo para a visita. Em troca, eu· oferecia a possi
bilidade de urna reportagem exclu.siva. Soube-se, porém, que nao havia 
condiyoes de pouso para avioes comuns e que nao· se podía vo~r de heli
cóptero no Centro-Oeste sem que se estabelecesse urna .cadeia especial 
de depósitos temporários de combustível. De qualquer modo, os únicos 
helicópteros disponíveis eram os do Setviyo de Busca e Salvamento da . . , . . 
F or~a Aérea Brasileira, que nao .. estavam disponíveis para esta finalida-
. de. Fui, en tao, a coritragosto, obrigado a abandonar o projeto da 
viagem. 

. e bem possível que esta lista nao esgote todas as comunidades 
Xavante. Os próprios Xavante dizem que há "mais aldeias" entre o río 
das Mortes e o Xingu, mas nao as conhecem com detalhes e precisao. 
Além disso, a localiz~ao das aldeias varia muito devido a sua grande 
mobilidade. · 
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CAPÍTULO 11 

Eco logia 

l. HABITAT · 

O TERRITÓRIO Xavante constituí urna parte da por~a:o ociden
tal do Planalto Brasileiro. e urna regiio de campos cerrados, a . 
cerca de 600 metros aciina do nÍvel do mar~ ·o que a protege de 
índices extremados de calor e de umidade. Há urna es~io 

seca, bem marcada, que vai de maio a setembro, quando até mesmo 
urna garoa é acontecimento raro e quando os viajantes cujas rotas se dis
tanciam dos rios maiores estio seriamente expostos a sede. Durante este 
pe'ríodo, os lagos que se formam na est~io chuvosa recobrem-se de 
tufos esparsos de capim que surgem no meio de "p~as" de lama resse
cada, que se quebram sobo pé como gelatina. Nesses "lagos", por mais 
que se cave, s6 é possível encontrar urna quantidade mínima de água 
muito barrenta. As chuvas chegam em outubro e, em geral, slo fortes. 
Em janeiro e fevereiro, a terra costurna ficar encharcada, .inundada 
mesmo, de modo que c~adores e índios andam sempre com ·a água 
quase pelos joelhos. O viajante tem, entlo, dificuldade para encontrar 
um lugar seco onde possa acampar para passar a noite ou, simplesmente, 
onde possa se deitar para donnir. 

O solo é de arenito, conglomerado existo (Sauer, 1950: 323) e é 
geralmente conhecido por sua má qualidade. A ampla po~ao ocidental 
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" do Planalto Brasileiro é, as vezes, tida como rica em jazidas minerais 
mas, além disso, boa apenas para a pecuária. As minas do Estado de 
Minas Gerais f oram, a seu tempo, a base de toda a riqueza brasileira; 
ouro era extraído em Goiás; na regifo de Cuiabá, no Mato Grosso do 
Norte, ainda se explora ouro e diamantes; a ext~lo de quartzo vem 
crescendo em importancia na regilo. Há, de fato, rumores da existencia 
de riquezas fabulosas nas regioes intermediárias menos conhecidas, tais 
como a Serra do Roncador, embora nio tenham sido descobertas ainda, 
em território Xavante, jazidas minerais de muito valor. Diz-se que o rio 
das Mortes deve seu nome a um grupo de desbravadores que garimpa
vam ouro em suas margens no come~o do século XVIII e que acabaram 
matando-se uns aos outros na hora de dividir o produto do garimpo. A 
partir dessa época, esses veios nio f oram mais encontrados. Sua existen
cia - aceita como real por sertane]os otimistas, do Mato Grosso e de 
Goiás - tomou-se parte do folclore regional. O último visitante que 
levou a lenda a sério foi, provavelmente, o Coronel Fawcett, que perdeu 
sua vida ao tentar provar que ela tinha algum fundamento. 

Dadas as circunstancias, compreende-se porque os Xavante f oram 
deixados relativamente em paz e puderam perambular em suas terras 
durante tanto tempo. Quando se diz qu~ o território Xavante é consti
tuído por "campos", é preciso ressaltar que nao se trata de "campos 
limpos", muito valorizados como pastagens e sim de "campos cerra
dos". Um geógrafo descreveu estes "campos cerrados" como sendo 
"urna savana com moitas esparsas de mata mirrada e temporária" 
(James, 1941: 505). Podem, as vezes, ser produtivos, mas geralmente (e 
este é o caso do território Xavante ), sao solos pobres e constituem algu
mas das regiOes menos densamente povoadas em todo o Brasil. 

Os Xavante gostam do cerrado por sua amplidio, por ser aberto 
em compar31tlo a floresta tropical, encontrada em todo o seu território 
nas matas-galería que se fonnam ao longo de todos os cursos d 'água. 
Até mesmo os menores riachos correm num túnel formado por mata 
densa. Os Xavante apreciam as matas ciliares porque nelas sempre en
contram água e muita abundancia de raízes e frutas, que sao a base de 
sua alimen~a:o. As palmeiras de buriti (Mauritia sp.), cujas folhas for
necem a fibra para seus ornamentos cerimoniais, sao freqüentemente 
encontradas nas matas-galería ( embora nlo apenas aí), bem como as 
úvores cuja madeira é utilizada na manufatura de vários artefatos. ~ aí, 
também, que se encontra o melhor solo para o cultivo de suas culturas 
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escassas. Além disso, estes lugares sfo geralmente bons para c~ar, pois 
os animais sentem-se atraídos pela sombra fresca e úmida destas matas. 

Os Xavante consideram a mata, no entanto, como urna comodida
de e nada mais. A atividade que os interessa mais que qualquer outra é a 
ca'ra, na qual despendem mais energia e a respeito da qual f alam sem 
cessar. Conversam longamente a respeito de onde determinado animal 
f oi visto e todos os detallies do rastreamento e da morte do animal, do 
ponto exato onde penetrou a flecha fatal, em que angulo e com que 
ef eito. No seu cerrado monótono, onde eu nio conseguía distinguir um 
arbusto ou urna moita e onde eu quase sempre tinha a impressao de ter 
passado por um determinado capao de mata apenas alguns momentos 
antes, os Xavante se lembram o lugar exato em que há vários meses ou 
esta~~s um animal f ora morto e narram detalhadamente todas as cir
cunstancias da c~ada. Além disso, as ca~adas podem ser realizadas com 
muito sucesso tanto no campo aberto quanto na mata-galeria. Há, no 
cerrado, c~a suficiente para suprir as necessidades dos Xavante, de 
modo que nao lhes é preciso ca~ar na mata quando querem carne. Por 
outro lado, a emo~ao de aproximar-se sorrateiramente e principalmente 
a em~ao de perseguir o animal é maior, para os Xavante, quando eles 
estao num esp~o aberto. Nem mesmo o índio mais forte e rijo pode 
bater-se contra moitas de espinhos da mesma maneira que urna anta. 
Por isso, os desvíos que tem que fazer e o cuidado constante para evitar 
que seu arco e suas flechas enrosquem-se nos cipós colocam-no em des
vantagem quando ele c~a na mata. O emaranhado inóspito da vegeta
~ªº mais rasteira e os espinhos onipresentes chegam, algumas vezes, a 
desencorajar mesmo os Xavante que est!o a procura de frutas para a 
coleta. Ouvi, muitas vezes, homens que voltavam destas excursoes de 
maos vazias dizerem, a guisa de explica~ao, que ropipádi (literalmente: 
"fiquei com medo do lugar•'). Nao há razao, portanto, para os Xavante 
associarem o cerrado com escassez e a mata com abundancia. Eles pre
cisam da mata para fazer suas r~as mas o que plantam nao constituí 
urna parte vital de sua dieta, como veremos adiante. 

Por outro lado, os Xavante nao escondem seu profundo desagrado 
pelos espa~os fechados. Chamam-nos rówastédi (ró = lugar, espa~o; 
wasté = ruim, urna expressao de desgosto que é sempre dita com um 
toque pejorativo, acentuando a última s11aba). Referem-se ao cerrado 
como sendo rópetsedi ou rówedi (petse = bom; we= bonito, lindo) e é 
no cerrado que realmente vivem. Constroem suas aldeias sempre em 
campo aberto, sobre o solo limpo, de onde rernovem meticulosamente 
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" até mesmo a mais rala vegeta~ao. Quando viajam, f azem-no pelo meio 
do cerrado, evitando a mata-galeria tanto quanto possível, ainda que 
isso ~ignifique, na esta~ao seca, ficar quase sem água. Durante suas 
viagens, ateiam fogo a capoes de mata muito fechada simplesmente 
para, segundo dizem, "limpar a área" (roweda). Em resumo: pensam na 
mata como sendo estranha e feia e desdenham os povos que fazem da 
mata o seu lar. Esta atitude é compartilhada plenamente pelos Xerente 
que usam, inclusive, as mesmas palavras (rópetsedi e rówastédi) para se 
referir a mata e ao cerrado. Nimuendajú relata algo semelhante entre os 
Timbira (1946: 1): "A maior parte do território dos Timbira consiste de 
campos cerrados, ou seja, áreas extensas de capim com manchas de 
árvores e arbustos mais ou menos densas. Campos absolu tarnente 
limpos, vi apenas na regiao do AJ to Pindari e, assim mesmo, ·sua exten
sao era pouca. As duas tribos Timbira desta regiao - Krikati e Pukóbye 
- sao, por isso, designados pelos outros membros de seu grupo como 
Po:péy Kateye 1 (habitantes dos verdadeiros - · ou belos - pey, campos, 
-)" po . 

.~ -· . 

_2. ATIV.IDADES DE SUBSISTENCIA 

Nesta se9ao, descreverei o. padrao Xavante de explora9ao . do 
meio ambiente anterior ao contato das últimas décadas comos brancos. 
As informa9oes foram colhidas durante a realiza9ao de um estudo da 
comunidade de Sao Domingos, em 1958, numa época em que:modifica-
9oes substanciais ainda nao tinharn ocorrido. Estas altera9óes e suas 
influencias sobre a cultura Xavante serao tratadas posteriormente, num 
trabalho específico. 

Pens~u-se, com freqüéncia, que as tribos que habitamos campos . 
cerrados do Planalto Central subsistiarn principalmente (sena:o exclusi
vamente) gra9as a ca9a e a coleta. As tribos Je eram, portanto, considera
das como sociedades de caiyadores por excelencia: sua agricultura era 

1 
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Jean Carter, que trabalhou entre os Krikati, informou-me que essa designa· 
~io estaria mais corretamente grafada na forma usada por Nimuendajú, a· 
página 18: Popéykateye. 

tida como extremamente rudimentar ou mesmo inexistente. As pesqui
sas de Nimuendajú (1946: 57) e Lowie (1946: 480) muito contribuíram 
para corrigir esta visao pois mostrararn que todas as tribos Je até entlo 

-·conhecidas haviarn sempre praticado urna agricultura módica mas 
significativa, que tinha, entre os Timbira, pelo menos, urna importancia . 
considerável. Os Xavante também praticavam a agricultura ntas dedica
varn tao pouco tempo, energia e pensamento 'as suas r~as que o este
reótipo de "c~adores e coletores~' se aplicava a eles mais adequadamen
te que as outras tribos Je já estudadas. 

Por outro lado, a carne nao era a base da dieta Xavante, como se 
supunha f reqüentemente e como pensavam, inclusive, pessoas que os 
conheciam bastante bem. Esse mal-entendido decorria do interesse que 
os Xavante tem pela c~a e de sua paixlo pela carne, que é o seu prato 
predileto. É plenamente justificável que se pense que os "Xavante vivem 
de carne" se se viveu a experiencia de ter um grupo de Xavante pedindo 
insistentemente que se abatesse urna res para eles ou se· se presenciou 
estes índios voltando de urna c~ada, cada um trazendo quase 50 quilos 
de carne em sua cesta e se se assistiu a "orgia carnívora" subseqüente! 
Na verdade, porém, sua subsistencia era garantida, acima de tudo, por 
raízes, cocos e frutas que coletavam em suas andan~as. Se eseolhi, pois, 
falar sobre a ca~a antes de discutir a coleta - atividade econoouca 
muitíssimo mais importante - é porque apresento~~stas atividades na 
ordem em que os Xavante as distribuem. 

A seus olhos, . nao há dúvida quanto a qual delas é a ~ais "impor
tante". Aos alimentos, em geral, os Xavante dedicam muito do seu inte
resse e. das suas conversas mas a carne supera - e muito - qualquer 
outro item de sua dieta em sua escala de preferencia. Enquanto que 
qualquer pequena nóvidade ou assunto para mexericos é fielmente rela
tado nas reuniOes dos home ns e comentado longamente (e, com f re
qüéncia, em várias tardes seguidas, durante semanas), os dois assuntos 
de que mais se ocupam os homens sao a comida que há na aldeia (e 
onde, ou seja, em casa de quem pode ser encontrada) e detalhes das 
ca~adas, inclusive proezas passadas e projetos futuros. Os planos de urna 
ca~ada comunitária slo geralmente discutidos durante vários dias e com 
antecedencia, enquanto que as decisOes relativas· as expedi~Oes de coleta 
sao tomadas quando os homens já ·estao se levantando para acabar a 
reuniao, quando estao tirando a poejra dos couros de veado sobre os 
quais estiveram sentados. Este interesse pela carne e pela sua aquisi~lo 

· nao é, tampouco, exclusivo dos homens: as mullieres Xavante conver-
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. ~ sam muito sobre os planos de ca~adas e mandam suas crian~as espiarem 
as outras casas (se elas ainda nao tiverem ido por livre e espontanea von-
tade) para saber que casa está recebendo que tipo e que quantidade de 
carne. Embora nao tenham interesse ou conhecimento das técnicas de 
ca~a - tópicos sempre presentes nas conversas de seus homens - elas 
tem sempre um grande interesse no produto final: recebem um c~ador 
malsucedido com urna f rieza declarada, mesmo quando há quantidade 
satisfatória de outros alimentos na casa. Um ca~ador bem-sucedido ao 
contrário, atira sua ca~a ao chao, para que as mulheres a preparem e se 
deita em sua esteira de dormir, coin urna aparencia de indiferen~a estu
dada que mascara seu sentimento de auto-estima e importancia. 

Ca~ar é o meio mais comum de expressao de virilidade. Os homens 
Xavante, quando sao bons c~adores, apreciam as c~adas em si e se 
deliciam com elas porque elas oferecem sempre a oportunidade de f azer 
urna exibi~io pública de sua masculinidade. Os Xavante, como veremos 
adiante, prezam a resistencia física, a rapidez, a agilidade. Vivacidade e 
astúcia sao também qualidades de que os homens se orgulham. Urna 
c~ada bem-sucedida demonstra que eles sao dotados, em certa medida, 
de todas essas qualidades. 

Durante minha estadia, notei que um homem ( ou um grupo de 
home ns) geralmente decidia ir c~ar sem nenhuma f ormalidade e perma
necia f ora da aldeia o tempo necessário para conseguir urna quantidade 
razoável de carne ou até o cansa~o chegar. Nestas ocasiOes, os ca~adores 
saíam da aldeia antes do sol nascer, munidos das melhores armas de 
longo alcance que possuíam, geralmente arcos e flechas. Por volta de 
1958, a maior parte das aldeias Xavante dispunha de algurnas espingar
das. Sio Domingos, por exemplo, possuía tres rifles .22 e os ca~adores 
sempre os preferiam aos seus arcos, quando conseguiam muni~io. Por. 
volta de 1962, raramente os Xavante saíam para ca~ar sem urna espingar
da. Nunca levavam bordunas, nem cachorros2 nestas c~adas inf ormais. 
2 
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Os Xavante parecem possuir muito poucos cachorros. Com toda a certeza, 
náo havia mais do que cinco ou seis em Sao Domingos, em 1958. Sao animais 
de estirn~ao que guardam as casas da aldeia. Nunca sio usados nas ca~adas -
nem mesmo quando se trata de pegar urna on~a. que os sertanejos do Mato 
Grosso nao enfrentam sem a ajuda de eles bem treinados. ~ interessante 
comparar essa atitude dos Xavante com rela~ao aos cachorros com a dos 
Xerente, que dependem dos caes para rastrear, iniciar a ca~ada e freqüente
mente para acuar a ca~a. Os Xerente, geralrnente, atribuíam a falta de 
sorte numa ca~da a má qualidade dos caes. Talvez por isso os cachorros dos 
Xerente fossem mantidos meio mortos de forne e tratados aos chutes nas 
casas, onde estavarn sempre roubando comida. Os cachorros costumavam ser 
bem tratados e alimentados pelos seus donos quando estes sio Xavante. 

Os próprios Xavante rastreavam e acuavam a ca~a que queriam . 
Nestas atividades, os Xavante sao astutos e ágeis. Ás vezes, perse

guem e capturam filhotes de caititu ou de veado quando ~am animais 
adultos. Levam os ftlhotes consigo para casa, para criá-los como animais 
de est~io. Eventualmente, porém, alimentara-se deles, principalmen
te no caso do caititu, cuja carne os Xavante apreciam particulannente3 • 

Durante as c~adas, os hornens emitem vários gritos diferentes, 
que indicam as espécies que estlo perseguindo; quando, na aldeia, ouve
se o grito que indica o caititu, os.homens invariavelmente saltam rapida
mente a procura de seus arcos e correm a juntar-se ao grupo de ~a
dores. Os Xavante classificam a anta e o caititu numa mesma categoria, 
como se ve no seguinte quadro de equivalencias: 

X avante 

nhodo 
nhO 
nhore 
nhobo 

Portugues 

anta 
porco do mato (Tayassu tajacu.) 
caititu ( Tayassu pecari) 
porco doméstico 

As antas sao especialmente apreciadas por serem os maiores ani
mais de ca~a das terras Xavante. Os veados slo também c~ados sistema
ticamente. 

O termo genérico para o que chamamos "vead~" é po e os Xavan
te usam freqüentemente a expresslo po da ("procurar veado") como 
sinonimo para as c~adas em geral. Entre as espécies de veado, fazem as 
seguintes discrimin~óes: · 

3 

X avante 

poné 
pon!'re 

podzé 
podzé wasté/podzé watsede 

Portugués 

veado-mateiro (Mazama americana) 
veado-catingueiro (Mazama 
simplicicomis) 
veado ( Ozotocerus bezoarcricu.s) 
gado bovino 

Os Xavante disseram-me que seriam comidos embora eu nunca tenha visto, 
de fato, um animal de estirna~io servir de alimento a seus donos. Parece, 
porém, que pelo menos os caititus eram criados para serem comidos, nao 
apenas porque os Xavante acham deliciosa a sua carne, como também porque 
sio anirnais irritad~os e prigosos para se ter as vol tas consigo, em casa. 
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~ interessante notar que os Xavante incorporam o gado bovino a 
categoria do ve ad o e vea do com má f ormayao pois watsede = ruirn. Por 
outro lado, a palavra Xerente que designa o gado o incorpora a outra 
classe maior de anirnais de ca'ta: os Xerente chamam o boi de Ktoku 
(onde Kto = anta), assimilando-o, assirn, a categoria dos suínos essen
cialmente. Por outro lado, a maior espécie de veado das tenas Xavante 
(o "cervo" ou ''veado galheiro" Dorcelaphus bezoarcticus) é, por 
razoes que nao pude descobrir, classificado nao como urna variedade de 
po mas referido como aiho. 

Quando os homens planejam o rumo que a comunidade como um 
todo deve tomar durante urna expediyao de caya e coleta, suas delibera
lt~es sao influenciadas principalmente pela possibilidade de encontrarem 
veados ou caititus em regiOes determinadas, segundo os relatos mais 
recentes de que dispOem. Qualquer ca'ta, n~ entanto, é perseguida e 
transformada em alimento. Além dos caititus e veados, sao bastante 
comuns o tamanduá-bandeira e o mirim. Vi também os Xavante come
rem ratos do campo e várias espécies de macacos. e tatus. Alimentara-se 
da maior parte das aves, com exceyio das aves de rapina mas cayam 
apenas certas espécies: a ema e a seriema, já que ambas fomecem grande 
quantidade de carne; papagaios, pelas suas penas e araras, pelas longas 
penas do rabo, que slQ usadas nos ornamentos cerimoniais. O apareci
mento de urna arara causa grande excitay!o pois todos que podem 
tentam pegá-la, com o arco ou com a borduna. 

Por outro lado, nunca vi os Xavante comerem répteis. De 
. qualquer forma, 'eles nao sao muito abundantes no cerrado e os Xavante 
nao vio a sua procura a beira d'água. No fim da estayfo seca, no entan
to, ca9am tartarugas, de que se alimentam. Isto, porém, é feito en 
passant. ~eu iriteresse real é a coleta dos ovos da tartaruga pois um 
único I).inho fomece grande quantidade destes ovos que sio extrema
mente nutritivos e ricos em gordura. Um coletor experiente é capaz de 
encontrar vários ninhos numa mesma praia ribeirinha, na est~lo 
apropriada. 

Quando saem, assim, para cayar, os homens Xavante nlo levam 
nada além de suas armas. As vezes levam consigo urna pequena cesta 

contendo alguns coquinhos para comer no caminho e, boje em dia, os 
fósforos, imprescindívels. Movem-se rapidamente, arrastando os pés, 
num passo ao qual um estranho s6 se acostuma com extrema dificul
dade .. I! mais rápido que o andar mas sem chegar a ser uma corrida ace
lerada. ·Os Xavante conseguem manter esse passo durante todo odia se 
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necessário, al temadamente com disparadas ou corridas atrás de alguma 
caya com que se deparam. Quando querem descansar, geralmente sobem 
numa árvore. Obtem, assirn, urna excelente posi~lo, de onde podem 
observar a regiao, entre os arbustos e as áJ:vores mirradas do cerrado. 
Além disso, as árvores oferecem um bom lugar de descanso - porque 
seco - na época das chuvas. 

Quando estao a procura· de caya, os Xavante comem o que encon
trara em seu caminho: frutas, cocos e raízes. Guardam, porém, urna pre-. . 
ferencia especial pelo mel, que procuram constantemente. No cerrado 
sao encontradas muitas variedades de abelhas. Os Xavante identificam 
um grande número de variedades, cujas peculiaridades slo todas bem 
conhecidas, especialmente com rel~io a quantidade· e qualidade do ·me1 
que propiciam. Enumero aqui algumas destas variedades: 

putédi 
puteté waw! 
utotororiné 
datonmore-bumorOí'wa 
nono re 
wanmonoriropré 
pat6 
tsipiri 
amdzó 
u'mra 
u 'mra dzopré 
mromort6ri 
pi'ú 
m'honére 

semmel 
sem mel 
mel ruim 
bommel 
bommel 
bommel 

bommel 
bommel 
bommel 
bommel 
mel ruim 
vespfo (veja cp. VII) 
cupim 

Incluí o termo que designa cupim na lista porque os Xavante 
também se referem l secre~lo pegajosa que envolve esse inseto como 
fpnf, o termo geral para aquilo que chamamos de "mel" e também por
que eles se alimentam desta secr~lo sempre que a obtem. Urna vez que 
a maior parte destas abelhas nao tem ferrlo, os Xavante, assim que 
avistam urna colméia, sobem imediatamente na árvore onde ela está, 
abrem-na e comem o seu conteúdo, com abelhas e tudo. O mesmo 
fario, as vezes, com casas de cupim, mesmo sentindo muita dor pois 
urna picada de cupim pode até tirar sangue. Um dos meus companhei-
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ros, numa expedi~io de c~a, viu-se coberto por cupins zangados - in~ 
" clusiv.e..em seus órgios genitais - ao cavar um "ninho" de cupins especial

mente resistentes. Nem assim, porém, correu para se livrar deles, 
enquanto nio acabou de "limpar" o ninho. Há urna desvantagem em 
comer urna grande quantidade de mel durante urna c~ada: quase 
sempre nao se encontra água nas proximidades para aplacar a sede 
intensa que se sente a seguir. Os Xavante estao bem cientes do problema 
e algumas, se bem que raras, vezes eles abrem mao do mel de abelhas 
devido a falta d'água nas imedi~Oes. Geralmente, no entanto, comem 
o mel e suportam a sede até encontrarem água; ou, como solu~ao alter
nativa, tentam obter um pouco de água no solo quando a est~ao seca 
ainda nao está tio avan~ada a ponto de tornar tal expediente impos-
sível. 

Cava-se um buraco no solo, a procura de água, cuja profundidade 
nao ultrapassa a do alcance de um homem; ou, em circunstancias mais 
favoráveis, encontrarn-se gramíneas que crescem a sombra e que sao, 
entao, arrancadas do solo, com suas raízes. Cava-se um buraco de cerca 
de meio metro de profundidade e neste "barro limpo", a água logo se 
junta. Esta água é rapidamente ingerida antes que se suje . Na minha opi
niao, seu gosto era horr_ível mas era, aparentemente, bastante inofen-
siva. 

Quando um animal é morto, ele é assado no próprio local (caso os 
c~adores nao tencionem regressar em seguida) ou, entao, ele é levado 
de volta para ser preparado pelas mullieres. Os homens Xavante sabem 
fazer pequenas cestas para carregar ped~os de carne, tranyando rapida
mente duas folhas de palmeira. Geralrnente, poréin, nao se preocupam 
em providenciar receptáculo algum para a c~a; amarram, simplesmente, 
os pés do animal com urna tira de entrecasca de árvore que apóiam em 
sua própria fronte, carregando a c~a em suas costas de volta a aldeia ou 
ao acamparnento. O animal pode ou nao ser limpo previamente, depen
dengo da distancia a ser percorrida pelo c~ador e do seu can~o. Ele 
pode decidir, por exemplo, que é menos trabalhoso esváziar o conteúdo 
do estomago de urna anta do que carregar um peso extra durante todo o 
caminho de volta. 

Quando querem que a carne se conserve por um tempo mais 
longo, os Xavante assam-na diretamente sobre a brasa. Ela fica bastante 
tempo no f ogo, até assar bem, já que está protegida por urna camada de 
cinzas e de terra. Quando assada deste modo, a carne dura urna semana 
ou mais, mantendo-se em condi~óes de ser ingerida. Ao fim de alguns 
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dias depois de assada, porém, come~am a aparecer larvas no meio da 
carne. Nem isso, nem o mau cheiro que as acompanha parecem incomo
dar os Xavante. Eles simplesmente cortam a po~io apodrecida da carne 
e comem a parte que ainda se conserva. Quando conseguí superar a 
repugnancia inicial, descobri que eu tambéin podía comer desta carne 
sem que houvesse conseqüencias nefastas. 

Este tipo de ca~ada, a qual os Xavante se dedicam durante todo o 
ano, é levado a efeito por iniciativa de qualquer individuo e é designado 
por a lxz ou ai \va. Se vio em grupo, este é composto por amigos que 
juntam suas fo~as para atingir seu objetivo. A distribu~ao da c~a no 
momento do retomo a aldeia ou acampamento é descrita no Capítulo V. 

Há, porém, um outro tipo de c~ada definido pelo seu caráter de 
empresa coletiva, ordenada e dirigida pelos homens maduros4 em bene
ficio da conmnidade como um todo. Estas ~adas, conhecidas como 
homono, estfo sempre ligadas a cerimonias das quais toda a comuni
dade participa e que tenninam com urna distribui~lo formal da carne 
fe ita por encarregados oficiais. C~adas coletivas, relacionadas com ceri· 
monias importantes, slo características da8 tribos Je; é importante lem· 
brar, também, que os Xerente tinham dois distribuidores permanentes 
de carne que atuavam nestas ocasiOes, sendo urn de cada metade 
(Nimuendajú, 1942: 18). Nao há tal cargo entre os Xavante, mas certos 
homens da linhagem dominante de cada comunidade sio, de certo 
modo, reconhecidos como líderes e árbitros. Slo eles os que invariavel
mente se encarregam da distribu~lo da carne (e de outros behs) em 
ocasiOes fonnais. 

Urna c~ada coletiva difere das demais por ser planejada no con
selho dos homens e por durar vários dias. Algumas vezes, decide-se no 
conselho que um determinado grupo ..- geralrnente o dos jovens ini
ciados - deve c~ar para a comunidade e ordens slo dadas nesse senti
do. Este prQcedimento nlo deve ser confundido com urna c~ada for- . 
mal. Os membros da classe de idade que recebeu a ordem para ir ca~ar 
podem ou nio aceitá-la e geralmente acompanham-nos outros ca~adoi'es 
que por ventura desejem incorporar-se ao grupo. Além disso, nao há dis
tribui~ao formal da c~a quando da sua volta: a carneé rapidamente 
4 

Os homens Xavante passam por quatro categorias de idade: crian~s. meninos 
(no Ho ou casa dos solteiros), rapazes (iniciados mas ni~ tidos como madu
ros) e homens maduros (todas as classes de idade.renior).Siohomensmadu· 
ros que tomam todas as decis0es que af etam a vida da comunidade e sempre 
que eu usar o termo "conselho dos homens" eu estarei me referindo ao seu 
forum, a menos que eu afirme específicamente o contrário. 
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,. distribuída entre os parentes consangüíneos, segundo um procedimento 
que será descrito adiante. Por outro lado, das ca~adas coletivas partici
pam todos os homens da comunidade aptos a f aze-lo. Saem todos mais 
ou menos juntos e c~am sob a orient11tio dos mais velhos. Voltam 
juntos e entregam a sua c~a na aldeia, para ser distribuída. 

Estas c~adas sempre propiciavam enorme quantidade de carne: 
suficiente para alimentar os home ns enquanto estavam f ora da aldeia e 
suficiente para alimentar toda a comunidade durante tres ou quatro dias 
depois de sua chegada5 • A razlo economica para que tais c~adas sejam 
realizadas em conexio com grandes rituais, quando as pessoas estio 
ocupadas demais para poderem obter alimentos torna-se, entlo, óbvia. 
As razeies, no entanto, nlo slo apenas económicas pois os Xavante, 
assim como outras tribos Jé, consideram a carne e o milho como a base 
de todas as prest~Oes cerimoniais. Teoricamente, nlo podem ser substi
tuídos por nenhum outro alimento de que possa, por ventura, haver 
excedente. Assim também, outras tribos Je, diante do desaparecimento 
da c~a devido i intrusio da pecuária em seus territórios de c~a, vas
culhavam a regiio durante semanas a fio até obter a carne necessária 
para a realiz~io de suas cerimonias (veja, por exemplo, Nimuendajú, 
1946: 64). . 

Um dos métodos até hoje utilizados pelos Xavante para garantir o 
sucesso destas ca~adas coletivas é o ateamento de fogo a urna área circu
lar do cerrado, na est~io seca; os c~adores, muito numerosos, colo
cam-se na abertura do círculo de f ogo, por onde os animais aterroriza-,. 
dos pelas labaredas e atordoados pela fum~a tentam, em vio, fugir: sio 
alvo fácil das bordunas e dos arcos. 

As c~adas cerimoniais n!o slo precedidas ou acornpanhadas por 
ritos propiciatórios de sucesso ou abundancia. Apenas urna vez deparei
rne corn um caso de magia deste tipo. Urn hornero espremeu urna raiz 
tuberosa sobre seus b~os e disse-rne que o fazia como garantía de que 
seria capaz de. matar muitos veados. Pode rnuito bern nlo ter sido urna 
prática "mágica" e eu nunca consegui urna explic~lo satisfatória para 
este fato. Além deste caso duvidoso, ouvi dizer que os Xavante realizam· 
ritos especiais e usam batoques auriculares6 também especiais para a 

5 

6 
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Isso já nio se aplica mais aos Xavante do alto rio das Mortes. . 
O que seria coerente como significado simbólico que os Xavante atribuem · 
aos batoques auriculares, que discuto no Capítulo VII. A inform~o, no 
entanto, f oi-me dada pelos missionários salesianos que tinham pouca experien
cia com os costumes Xavante. Foi-me impossível confirmá-la com a ajuda de 
informantes. 

c~a da ort~a. Na única vez ern que,participei corn eles de urna c~ada 
<leste tipo, tratava-se de urna expedi~ao informal e os Xavante tiveram 
exatamente o mesmo procedimento que teriam tido se se tivessem depa
rado com outra ca~a; est.avam, apenas, mais excitados. Talvez cause su~
presa o fato de ca~adas que tem um caráter ce rimo nial tlo marcado nao 
se fa~am acompanhar por nenhum tipo de rito, principalmente quando 
se trata de um povo para quem a ca~a significa tanto 7 • Só posso sugerir 
que os ritos, ao contrário, sao realizados no momento da manufatura 
das flechas para a ca~a. Há um tipo especial de wai'á (veja o Capítulo 
VII), celebrado no local em que os Xavante coletam as taquaras para as 
flechas que, segundo se diz, é feíto "para as flechas". Nio me foi possí
vel, infeliz~ente, assistir a esta modalidade específica de wai a, embora 
tenha estado presente quando da realiza~ao de outros. 

C:Oleta 

Sem a ca~a, a cultura Xavante seria muito . diferente; mas sem a 
coleta, os Xavante nao seriam jamais capazes sequer de existir. Em 
1958, os Xavante de Sao Domingos nao comiam carne todos os dias e 
chagavam a ficar sem carne durante vários dias seguidos quando estavam 
muito ocupados para ir ca~ar. Nunca se passava um dia, porérn, sern 
que os produtos naturais da regiao estivessem a mao. 

Estes produtos eram, basicamente, de tres tipos: raízes, cocos e 
frutas. Esbo~os das raízes sao encontrados no Quadro 2. S6 consigo 
identificá-los. por seus nomes Xavante pois os regi~nais nao as cornero 
nem - que eu saiba - tem designa~óes especiais para elas. Também nno 
me foi possível obter urna identifica~ao satisfatória das espécies que 
levei comigo a um laboratório de Sao Paulo. 

Sao coletadas em grandes quantidades em certas regiOes do cerra
do e f ornecem urna dieta nutritiva ernbora composta quase exclusiva
mente de ami do. Geralrnente sao trazidas a aldeia no fim da tarde ou ao 
anoitecer: as f ogueiras sao acesas ( ou reavivadas) e metade das raízes sao 
cozidas em panelas enquanto que as demais slo assadas diretamente na 
br~sa. As assadas ficam prontas primeiro e podem ser ingeridas na pró
pna casca ou sao descascadas, de acordo com a vontade do indivíduo. 

7 
Sabe-se, no entanto, que nem sempre as sociedades de c~dores tem "ritos 
de ca~" específicos (veja-se em Uvi-Strauss, 1962, maiores inform~oes 
sobre o assunto). 
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" 
QUADR02 

Algumas das raízes que constituem a base 
da dieta Xavante 

n'? 1: - TomJtsu: é, geralmente, do mesmo peso e tainanho que urna 
batata. 

n'? 2: - Poneri: tem urna casca dura e acinzentadarecoberta por peque
nos "olhos". Tem a consistencia de urna batata com alto 
teor de amido. 

n'? 3: - Udedu: tubérculo comprido recoberto por urna áspera pele. Faz 
lembrar o aipim (Manihot aipi). 

n'? 4: - Wó: recoberta por urna pele .lisa e acinzentada. Quando descas
cada, sua consistencia é macia e amilácea. 

n'? 5: - Udzapodo: raíz arredondada e cuja fonna faz lembrar~ be
terraba. Sua polpa é quebradi~a. Chega ·a alcan~ar o ta
manho de urna abóbora pequena. 

n<? 6: -Monihoirere: pequenina raíz, coletada em grandes quantidades. 
Quando assada na brasa, fica com um gosto e urna consis
tencia semelhante aos da castanha assada. 

n<? 7: - Tomótsuih6irere: pequeno bulbo. Atualmente s6 é illgerido 
depois de afermentado. . 

l. 

88 

Tirar a pele ou deixá-la ficar parece depender da quantidade de terra e 
de maté ria carbonizada que contém. Em geral, os Xavante gostam de 
um pouco de casca e tendero a ingerir urna quantidade bastante grande 
de terra e de cinzas incidentalmente, junto com o alimento. As raízes 
cozidas, assim que ficam prontas, sao comidas de modo semelhante. 

Os Xavante cornero quantidades imens~s dessas raízes durante a 
maior parte do ano. Essa base de sua dieta, rica em amido, talvez expli
que o fato das crian~as Xava~te serem barrigudinhas, embora sejam bas
tante raros os casos de subnutri~ao. Da mesma forma , os Xavante jul
gam necessário dar vazao aos gases incessantemente, depois dessas re
f eiyoes. As discussoes no conselho dos homens sao pontuadas po~ esses 
ruídos, que nao sao considerados indecorosos. Por outro lado, chamar a 
aten~ao para eles é visto como indelicadeza. 

As raízes sao encontradas durante todo o ano mas sao especial
mente importantes na dieta Xavante de abril a junho, ou seja, na pri
meira metade da esta~ao seca. Em abril de 1958, os Xavante estavam 
guardando o que restava da colheita do milho para consumir durante as 
cerimónias de inicia~ao, previstas para o meio da esta~ao seca. Por isso 
já nao . . comiam mais milho no fim' das chuvas e dependiam quase que 
exclusivamente de raízes e de palmito. Nessa época, o feijao come~ou a 
dar nas ro~as e me fpi dito que· esse era um sinal para que o grupo orga
nizasse urna expedi~ao de ca~a e coleta. Desse modo, os impacientes e 
os imaturos seriam impedidos de comer os f eijoes verdes e de estragar a 
colheita. Só quando voltaram a aldeia, no fim de junho, é que os Xavan
te comeram o resto do seu milho,junto como feijao e as abóboras que 
collieram entao (veja Quadro 3). 

Nesse meio tempo, aléni das raízes, os cocos e o palmito consti
tuíram a base de sua dieta; sao alimentos disponíveis durante o ano 
todo. O palmito (Chamacrops sp.) é encontrado em todo o interior do 
Brasil e os Xavante o cornero cru, quando sao tenros. Eles também 
apanham palmitos de uns dez centímetros de diametro e os assam no 
forno de terra. Esse é um processo muito demorado, de modo que os 
palmitos podem as vezes ser colocados no forno a noite e retirados na 
manh~ seguinte. Os Xavante costumam, também, levantar-se depois de 
pouco tempo de sono para comer palmito assado. 

Entre os Xavante, o forno de terra é feíto sobre urna superficie 
plana coberta com cinza quente, que se obtém esmigalhando as brasas. 
Algumas pedras sao colocadas sobre a cinza e cobertas com folhas8• A 
8 

Pode-se prescindir das pedras e das folhas se o alimento (ou um bolo de 
milho, por exemplo) puder ser facilmente retirado e limpo depois de assado. 
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1 comida que se quer assar é espalhada sobre o leito de f olhas e recoberta 

com terra. O fogo é novamente aceso, dessa vez sobre o monte de terra. 
Arde lentamente, sem chama e com muita fuma~a, enquanto a comida 
vai assando. Raramente se colocam folhas sobre a comida, como costu
mam fazer os Timbira. Os Xavante, ao contrário, removem as brasas, 
simplesmente, e cavam a terra para retirar seu alimento já assado. Na 
maior parte das vezes em que esse forno é usado, os Xavante preparam 
palmito; mas ele é usado também para assar grandes por~oes de carne 
que nao ficariam bem assadas se f ossem simplesmente postas sobre as 
brasas e, ainda, para preparar os bolos· de milho que, as vezes, fazem. 

Os cocos sao. urna fon te perene de alimento~ Há muitas variedades 
no território Xavante mas, sem dúvida alguma, a mais importante é o 
coco da palmeira de baba~u (Orbignya sp.). Essas palmeiras dao em 
grupos em toda a área tropical dos cerrados no Brasil e se constituem 
em importante fonte de extra~ao de óleo. 

Os Xavante coletam o baba~u regularmente, como parte de suas 
atividades cotidianas. As vezes, saem em grupos para poder trazer 
grandes quantidades. Certa vez, durante minha estadía, as mulheres 
organizaram um grupo e saíram para coletar baba~u para um ritual 
enquanto que os homens participavam de urna ~a~ada, com a mesma 
finalidade. · 

Cocos, principalmente os de baba~u, sao os petiscos mais comuns. 
Quando acordam de manha cedo, os Xavante comem alguma coisa que 
tenha sobrado da refei~ao da noite anterior. Quando nao há muita 
coisa, eles vao as suas cestas pessoais e pegam alguns coquinhos do seu 
estoque ~ Durante odia, sempre que ficam com fome, servem-se de mais 
cocos. Por isso, todos tomam o cuidado de guardar urna boa quantidade 
de cocos a mao para garantir a sua alimenta~ao entre ,as "refei~Oes" 
maiores, que tem lugar quando urna quantidade grande de alimentos 
chega aos grupos domésticos. Além disso, os coquinhos sao o único ali
mento tido como um bem "priv,ado". Um Xavante pode servir-se deles, 
retirando-os da cesta que carregam sem oferece-los aos parentes presen
tes, um gesto que ele nem ·pensaría em fazer se se trat~sse de qualquer 
outro alimento. Os homens procurara sempre ter um borri suprimento 
desses coquinhos porque o seu suco leitoso, misturado a saliva, é um 
dos cosméticos favoritos dos Xavante e os homens tem mais cuidado 
com a sua aparencia que as mulheres. Eles untam seu cabelo e seus 
corpos assim, pelo menos urna vez por día. Os que .pertencem a catego
ria de id ad e a que chamei de "rapazes" passam grande parte do dia 
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.. embelezando-se, quando estao no acampamento. Os cocos maiores sao 
mais apreciados ainda que os coquinhos de babayu por causa de sua 
polpa tenra e seu leite abundante mas sao bem mais raros no território 
e os Xavante s6 os obtem de vez em quando. 

Finalmente, cabe dizer que os Xavante coletam grandes quantida
des de frutas nativas tanto antes quanto durante a estaya:o das chuvas. A 
alfarrobeira (Ceretona sp.), cujas sementes sao conhecidas vulgarmente 
como contas de Sao Joao, produz em julho. Daí, até o fim do ano, a 
alfarroba ocupa um lugar central na sua dieta. Em agosto, come~a a 
haver abundancia de outras frutas, principalmente a da palmeira de bu
riti (Mauritia sp.), considerada o produto de maior teor de vitamina C 
do mundo. Em outubro, quando come~am as chuvas, há urna grande 
colheita de pequi (Carijocar sp.). Alfarroba, buriti e pequi sao as frutas 
mais importantes da dieta Xavante e constituem o suprimento alimentar 
básico durante a estayao das águas. Outras frutas como a manga, o jeni
papo (Genipa americana) e várias outras espécies que nao pude identifi
car sao também coletadas para suplementar essa dieta. Quando os 
Xavante acabam de consumir todas as frutas das regioes que percorrem, 
em fevereiro e mar~o, está na hora de dar início a colheita do milho. 

O território Xavante é, portanto, naturalmente bem dotado para a 
manutenyao de urna pequena populay~o de ca~adores e coletores nóma
des. Um coletor eficiente consegue alimentar várias bocas sem dificul
dades excessivas. Como coleta é basicamente urna atividade feminina, 
deduz-se que as mullieres constituem componentes economicamente 
ativos no ambito do grupo doméstico. Os homens, as vezes, também 
saem para coletar, já que nao consideram que essa atividade os diminua. 
Acontece simplesmente que a maior parte do seu tempo é despendido 
na caya, na vida social e cerimonial da comunidade, da qual as mulheres 
participam pouco. As excursOes de coleta com out ras mullieres repre
~P;ntam, aliás, urna das poucas oportunidades oferecidas a urna mullier 
de relacionamento social f ora de casa. O resultado é que as mullieres 
gostam de ir coletar e geralmente procuram voltar mais cedo para toma~ 
rem juntas um banho gostoso no rio próximo ao acampamento. Os 
homens s6 saem para coletar quando nao tem nada melhor para fazer. 
Conseqüentemente, embora a contribuiyao das mullieres' no fomeci
mento de alimentos ao grupo doméstico seja nao apenas suficiente 
como essencial para a sobrevivencia do grupo, ela nao é tao valorizada 
quanto a dos homens. Nessas circunstancias, entende-se porque os Xa
vante acham conveniente praticar. a poligamia a qual leva, como vere-
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mos, a urna situayao em que os homens mais vellios tem várias esposas 
enquanto os mais jovens ficam esperando impacientemente que as meni
nas imaturas cheguem a idade de casar. 

Agricultura 

Os Xavante nao sao lavradores muito eficientes porque conside
ram o trabalho agrícola enfadonho e também porque nao sao pressiona
dos pela necessidade de complementar sua dieta abundante com produ
tos cultivados. Antes do contato, plantavam milho (Zea mays), feijao 
(Phaesolus sp.) e abóbora (Cucurbita sp.), que sao plantas resistentes que 
praticamente n!Io exigem cuidados. A mais importante era o milho. Os 
Xavante distinguem diversas variedades diferentes de milho: 

nodzóº 
nodzóºpré 
nodzt5b'á 
nodzo wawe 
nodzóºpmrari 
nonomo'ubutí 
nonóºmóhóby 

Estas variedades sao consideradas milho propriamente Xavante, 
usadas na prepara~ao dos bolos, que ocupam lugar proeminente nas tro· 
cas cerimoniais. Há um mito de origem que explica como eles obtiveram 
o milho, a única cultura a receber tal distinyao, até onde me foi dado 
conhecer. Os Xavante se ref erem desdenhosamente ao fato dos brancos 
conhecerem apenas ll:J1lª variedade d~ milho, que designam por waru 
wawé. 

. ~ua vida nómade dificult~va ª. prátjca de urna agricul~ura mais 
mtens1va. Eles costumavam dedicar as suas royas apenas tres semanas 
~u, no máximo, um mes por ano: aproximadamente urna semana para 
!impar o terreno e plantar, urna semana para colher o milho e mais urna 
semana para a colheita do feijao e da abóbora. No intervalo dessas visi
tas, ou ficavam na aldeia (situada em geral a um dia de caminhada das 
royas) ou partiam em expediyoes de ca~a e coleta. De vez em quando, 
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.. alguém ia até as ro~as para verificar se já era o momento da colheita. 
Fora isso, as r~as nao recebiam nenhum cuidado especial. 

Para os Xavante, o produto das colheitas era pensado maíll como 
alimento para ser usado nas celebrairoes do que como fonte essencial 
para a sobrevivencia da comunidade. Muitos dos rituais Xavante reque
rem o preparo cerimonial de bolos de milho. Urna consulta ao Quadro ~ 
demonstrará que os dois estágios mais importantes da cerimonia da ini
ci~io, em 1958, aconteceram na época da colheita do milho e na época 
da colheita do feijao e da abóbora, respectivamente. As plantas que os 
Xavantes cultivavam em seu estilo fortuito eram adequadas a estes fins. 
Da mesma forma, o algodao de que necessitavam para a confecirao dos 
ornamentos cerimo.niais é planta nativa da regiao. Havia, portan to, 
pouco incentivo para a ado~ao de novas culturas. 

O Serviiro de Prote~ao aos Índios tentou insistentemente persua
dir os Xavante a cultivar outras plantas, especialmente o aipim (maca
xeira), arroz e bananas. As razoes para esse procedimento sA'o f a~ilmen
te identificáveis: enquanto os Xavante continuassem sua existencia nó
made eles nao explorariam satisfatoriamente, do ponto de vista econó
mico, seu território. Eles ocupavam urna extensio de terra que poderla 
sustentar um. número bem maior de agricultores. Estava claro que, com 
o passar do tempo, essa regiao do Mato Grosso seria aberta a coloni- · 
zairao e que -os Xavante teriam que enfrentar o problema de sobreviver 
numa· fra~fo de seu território original. Se pudessem ser induzidos a 
incorporar a agricultura, teriam a vantagem de poder se adaptar, aos 
poucos, a urna situa~fo inevitável; além disso, a tarefa de administrá-los 
seria bem mais fácil. Com esse objetivo em mente, os funcionários do 
SPI limparam e f ormaram roiras em Sao Domingos, as quais deveriam 
suprir o Posto durante o período de "atra~ao" dos Xavante; seriam, 
depois, passadas aos indios para que assumissem as atividades agrícolas. 
Quando os Xavante f oram contatados e se descobriu que eram apaixo
nados por farinha de mandioca, pensou-se que seria fácil convence-los a 
plantar mandioca, 9 que darla início as mudan~as que os administra
dores esperavam provocar na cultura Xavant~. 

Os Xavante, no entanto, perceberam que se dessem ouvidos ao 
encarregado do Posto teriam que modificar ou até mesmo desistir de 
seu nomadismo. Por isso, eles aceitaram as plant~Oes mas nfo as man
tiveram a contento; plantavam apenas o que, por tradiyA'o, estavam 
acostumados. Esfor~avam-se muitíssimo para descobrir quem, entre os 
sertanejos da regifo, dispunha de farinha de mandioca e organizavam 
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expedi~oes especiais para mendigá-la, obte-la a for~a ou roubá-la . 
Mesmo assim, recusavam-se obstinadamente a plantar mandioca e até as 
bananeiras que receberam acabaram sendo destruídas: eles eram muito 
pouco cuidadosos, queimavam o mato das ro~as e acabavam queimando
as também. Nenhuma muda fói salva, de modo que a comunidade nao 
dispunha de bananas em 1958. 

Segundo seus próprios depoimentos, os Xavante, antes do conta
to, costumavam preparar o terreno para suas r~as queimando urna faixa 
da mata-galeria. Esse é o método usado ainda hoje pelos sertanejos em 
todo o cerrado. Fazem urna queimada no local escolhido e retiram o 
que o fogo nao destruiu. A clareira pode, ent:Io, ser semeada assim que 
as primeiras chuvas caem e amaciam o solo. As ro~as ficam cheias de 
tocos e de troncos de árvores; galhos entrel~ados, que escaparam da 
queimada, surgem aquí e acolá, de modo que é precisó abrir caminho na 
"clareira", na época do plantío. As plant~Oes dos Xavante sio - como 
se poderla esperar - ainda menos ordenadas e o terreno menos limpo 
que as dos sertanejos, embora hoje em día os índios disponham dos 
mesmos instrumentos - enxadas e f acües - para re titar o que sobra e o 
mato que brota depois da queimada. Antes, quando nao tinham outra 
o~ao para abrir clareiras além de queimadas sucessivas e nenhum outro 
instrumento agrícola além do pau cavador, os Xavante cultivavam suas 
plantas entremeadas de veget~io nativa. 

Faziam a queimada das r~as velhas logo depois da colheita do 
feijio e da abóbora (em 1958, isso aconteceu em julho). Voltavam 
quando das primeiras chuvas, aí pelo fim de outubro, par' tirar o mato 
mais crescido e f azer o plantio. No fun da est~lo das águas, por volta 
de fevereiro, colhiam o milho. Era essa toda a sua atividade agrícola. 

A unidade económica entre os Xavante é o grupo doméstico e 
eram portanto os membros de cada casa que limpavam urna po~io de 
terreno, plantavam e colhiam os produtos de urna r~a comum. Cada 
grupo doméstico devia tomar a responsabilidade de guardar seu próprio 
estoque de milho para semente, numa pequena cesta de trama bem 
fechada, seu estoque de sementes de abóboras numa cab~a bem fecha
da e seu próprio estoque de feijlo em um recipiente similar. Essas 
sementes eram guardadas cuidadosamente pelos membros de cada grupo 
doméstico para o plantio da e~io chuvosa no ano seguinte. Quando 
chegava a hora do trabalho nas r~as ser feíto, o conselho dos homens 
decidia que a comunidade devia, por exemplo, fazer o plantio nos pró
ximos dias. Com base nisso, os moradores de cada casa decidiam 
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quando deveriarn ir para a r~a; geralrnente iam todos juntos. Quando lá 
;> chegava.m1 porém, nio se dedicavam exclusivamente a essa taref a.. A 

queimada e a limpeza do terreno cabia aos homens e o plantio era feito 
conjunta.mente por homens e mullieres. Os homens faziam as covas e as 
mullieres saíarn para coletar ou entao deixavam-se ficar, pregu~osamen
te, em suas cabanas. Os homens também deixavam suas atividades na 
r~a por um momento para coletar ou para c~ar, o que acontecia com 
mais freqüencia. 

Embora cada um dos passos no proc.esso do cultivo fosse dado 
simultanearnente por toda a comunidade, nao havia formalidades na 
empresa. Os membros dos diferentes grupos domésticos e mesmo certos 
indivíduos iam e voltavam das ro~as em dias diferentes, de modo que 
durante urna semana inteira houve um enxame de pessoas indo ~ vindo 
entre as r~as e a aldeia. Nas próprias r~as ou durante as reunieses .do 
conselho dos homens nas r~as, os que tinharn o status de mbdb ó. 'wa 
ou ídzú faziam longas arengas que nao tinharn, no entanto, nenhuma 
importancia ritual nem continham diretrizes para o trabalho. Tratam-se, 
simplesmente, de incentivos e conselhos. Os Xavante precisam, de fato, 
de exort~<5es que os encoragem em tarefas que considerarn tfo desgas
tantes. Quando voltam das ro~, depoj.s de fazer um mínimo de traba
lho agrícola, os mesmos homens que sao capazes de incríveis f ~anhas 
de resistencia física nas ca~adas reclama.m dizendo que seus músculos 
estao retesados e que sentem dores em todo o corpo. g grande o seu 
assédio aos postos indígenas, onde solicitam inje~Oes paliativas9 • Além 
disso, sangram-se freqüentemente, também buscando curar-se pelo 
sistema Xavante tradicional. 

9 Os médicos e as companhias farmaceuticas no Brasil convenceram os leigos 
que a injei;ao é o meio mais eficiente de se to"!ai: um ?"edicamento. Um 
corolário dessa visao é a atitude - agora caractenstica ate mesmo dos serta
nejos das regiOes mais remotas - de conceb~r as inj~oes como o ú~ico ~emé
dio verdadeiro. Conseqüentemente, comerciantes de povoados mu1to distan
tes de centros médicos mantem estoques de ampolas e seringas para aliviar as 
dores de seus fregueses e a maior parte das pessoas aplicam-nas em si mesmas. 
O SPI fez muito uso de inj~0es nos tratamentos corriqueiros dos índios, 
além das vacina~óes periódicas e das inocula~oes que conseguem para os 
grupos indígenas que as aceitam. O resultado é que os índios que nao reagem 
violentamente contra esse tipo de tratarnento, como o~ Xa~ante até recente
mente, passam a considerá-lo como particularmente eficaz. 
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Pesca 

A pesca provavelmente nao era importante para os Xavante antes 
de seu reencontro com os brancos. Sua preferencia pelas viagens por 
terra e pelo campo aberto significa ·que nlo passavam muito de seu 
tempo nos rios. De qualquer forma, n!o sao muito hábeis em flechar os 
peixes na água e nio dispOem de flechas pontiagudas que atravessam as 
escamas dos peixes ao invés de simplesmente ricochetear. Eles nao usa
varn armadilhas para pegar peixes e creio que só recentemente, através 
do contato com os sertanejos, é que aprenderarn a drogar e capturar os 
peixes com a seiva de urna trepadeira conhecida por tingui (Jacquinia 
sp.). Ainda nao sabem fazer canoas embora tenharn aprendido - e mal -
a manejá-las, seja com os sertanejos, seja com o pessoal do SPI. Antes 
do contato, usavam balsas para cruzar os rios mais largos (Szaffka, 
1942) ou atravessavam-nos nadando ou apoiados num tronco flutuante. 
Hoje em dia, tratam de conseguir urna canoa emprestada para poder 
atravessá-los; quando nao a conseguem, dio longas caminhadas até 
encontrar um lugar onde possam passar a vau. Sao, em geral, barqueiros 
sofríveis e nlo se interessam pelas potencialidades dos rios, os quais 
tendem a ver como obstáculos que barram o seu caminho. Pode-se, 
portanto, supor que eles partilhavam a falta de interesse pela pesca e 
pelos peixes encontrada entre as tribos Je suas vizinhas (Nimuendajú, 
1939:93; 1942:33; 1946:71). 

Atualmente, porém, a introd~!o dos anzóis de metal e da linha 
de ny lon transfonnou-os em pescadores apaixonados. O incentivo rnais 
eficaz que se lhes pode oferecer para a execu~fo de qualquer taref a é a 
promessa de anzóis e linha. Da mesma forma, a san~lo mais grave que 
um chef e de posto pode aplicar para f azé·los respeitar seus desejos é a 
amea~a de suspender o f omecimento destes be ns. 

Nao há dúvida de que o interesse dos Xavante pela pesca foi des. 
pertado pela introdu~ao da técnica do anzol e da linha. g utilizada hoje 
com exclusividade e os Xavante deixam de pescar quando nlo dispoem 
desse material. Há urna outra circunstancia, no entanto, que serviu para 
convence-los a adotarem a pesca. Logo que com~aram a valorizar os 
bens que podiam obter junto aos brancas, os Xavante tenderam a cons
truir suas aldeias-base a pouca distancia de seus patronos. lsso significa 
que suas aldeias passaram a se. localizar em áreas escolhidas pelos 
brancos pela f acilidade de acesso por via fluvial e por serem relativamen
te próximas de áreas propícias a lavoura. Esses locais nao eram os que 
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,. ~s Xavante teriam escolhido para si, de modo que o campo contíguo 
nem sempre podia prover os alimentos para a comunidade, a nlo ser por 
pouco tempo. 

Normalmente, se tivessem de enfrentar urna situ~io como essa, 
os Xavante, simplesmente, seguiriam em frente. Nos tempos que 
correm, porém, ficam ansiosos para ficar um pouco mais na sua aldeia 
de modo a poder tirar o máximo de seus patronos. Slo especialistas na 
técnica de importunar e descobriram que, com tempo, eles acabam con
seguindo o que querem se estiver disponível. Para ganhar tempo, volta
ram-se para a pesca e descobriram que, gastando pouco tempo e com 
pouco trabalho, um homem com anzol e linha pode pescar o suficiente 
para alimentar todo um grupo doméstico. 

A pesca é, portanto, urna atividade importante apenas durante os 
períodos em que os Xavante se fixam temporariamente em algum lugar. 
Caso contrário, alguns homens entregam-se a pescarlas ocasionais seja 
porque nao estlo com vontade de c~ar, seja porque os rios das redon
dezas sao especialmente piscosos. A pesca só é praticada com certa regu-

· 1andade pelos r1eninos. ·As mullieres nunca pescam, a nlo ser quando 
usam urna panela ou urna peneira para pegar grandes po~'Oes de 
piabinha. Estes peixinhos sao apreciados como iguarias especiai$ mas 
tem pouca importancia na dieta Xavante. 

_3. EXCl}RSÜES DE CA~A E COLETA 

Havia pouca vari~ao sazonal na vida dos Xavante. Tanto nas 
águas quanto na seca era possível c~ar e fazer a coleta, o que lhes 
assegurava urna provislo de alimentos constante e f arta. Havia apenas 
urna condi~io: era preciso estar sempre como "pé na estrada"! 

Eram nómades mas isso nao significava que considerassem como 
lar o lugar onde porventura estivessem num dado momento. Tinham 
suas aldeias, que concebiam como acampamentos semipermanentes. 
Tais acampamentos podiam ser abandonados sem muita dificuldade e 
casas dispostas em semicírculos semelhantes as da aldeia-base pode
riam, entao, ser construídas em um novo local. Os Xavante, porém, nio 
abandonavam suas aldeias a menos que tivessem urna boa razlo e 
faziam-no, aliás, com a menor freqüencia possível, resguardando-se da 
tarefa árdua de construir novas casas. Passavam,_ no entanto, pouco 
tempo nessas aldeias-base. Durante a maior parte do ano ficavam fora, 
participando de expedi~Oes de cat;a e coleta. 
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Urna expedi~lo como essa tem na aldeia-base o seu ponto de par
tida e chega a durar de seis semanas a tres ou quatro meses. Sio planefá
das pelos velhos nas reuniOes do conselho dos homens, de tal forma que 
a comunidade possa, deliberadamente, percorrer urna certa regifo com 
vistas a explorar determinados recursos. Nao raro a comunidade divide
se em grupos que tomam inicialmente dire~'Oes diferentes mas que 
voltam a se reunir depois de um pequeno intervalo. Ao que tudo indica, 
cada expedi~lo dessas percorre urna regilo ainda nao visitada no mesmo 
ano, de modo que o ritmo da vida Xavante era quase anual, e nlo sazo
nal. De modo geral, é possível dizer que o territ6rio de urna detennina
da comunidade era a área que ela conseguia explorar nas suas andan~as, 
durante o esp~o de um ano. · 

Cada aldeia Xavante mantinha direitos de propriedade coletiva 
sobre urna certa área e sobre seus produtos mas nlo reconhecia frontei
ras específicas entre o seu pr6prio territ6rio e o de outros grupos. A 
composi~lo demográfica de cada aldeia também nio era constante, já 
que nao era determinada por descendencia ou. por algum outro princí
pio equivalente. Os Xavante sentiam-se. livres para vag·ar fora de "seu 
próprio" territ6rio se estavam preparados para se arri8car, havendo a 
possibilidade de choques com outros grupos Xavante que podiam res
sentir-se da intrusao. Assim também, cada indivíduo tinha liberdade 

· para transferir sua lealdade de urna comunidade para outra. · 

O mapa 3 mostra como os Xavante de Sio Domingos exploravam 
o território a sua volta, em 1958. Em mar~o e junho, a comunidade se 
dividiu em tres bandos. Dois deles viajaram para o oeste e depois para 
noroeste, partindo de Slo Domingos; eles juntaram suas fo~as, nova
mente, no rio Sio Joio. Dali, voltaram a Sao Domingos, completando 
assim um círculo perfeito. Esses bandos sa,íram basicamente em busca 
de .seda de buriti, a ser utilizada na confe~io de ornamentos para as 
cerimonias de inici~fo já programadas. Buscavam também sementes 
para o mesmo fun e taquaras para fazer flechas. Durante a viagem, 
sobreviveram principalmente a base de raízes e frutos que coletavam, 
ainda que os homens ocasionalmente ca~assem alguns caititus. O outro 
·bando, que viajou na dir~io nordeste, ao longo da margem direita do 
rio das Mortes, estava também coletando seda de buriti mas nessa regilo . 
nao havia nem sementes nem taquaras. Por outro lado, a c~a era mais 
abundante - havia principalmente veados - e foi isso que os atraiu para 
lá. 

99 



" ºººº 520 •º• MorO'wosede () . 
() 

LEGENDA O<; 

• Cidades 

1s· 

o 

&cala em Milhas ~ 

Mapa/JI 

As Migra~Oes dos Xavante 

100 

JLHA 

DO 

' 

• 

Cada bando Xavante acompanha o percurso dos demais gra9aS a 
fum~a que sobe quando eles queimam o cerrado. Viajantes também 
"fazem fum~a" no caminho, para que os seus possam acompanhar seus 
movimentos e também para que outros grupos possam perceber suas 
inten90es pacíficas. Os Xavante veriam com suspeita qualquer pessoa 
que se aproximasse sem dar sinal de fuma9a, pois interpretarh:.n essa 
atitude como urna mostra de hostilidade. 

Na segunda metade de julho foi organizada urna ca9ada coletiva. 
Desta vez, os homens tomararn a dire9io sudoeste, ao longo do rio das 
Martes, e voltararn pela dir~io oposta, depois de atravessarem o rio. As 
mullieres fizerarn urna pequena viagem para oeste, em busca de cocos 
de baba9u. 

De meados de agosto até o fim de outubro, a comunidade toda 
viajOU'. para o nordeste e voltou, cobrindo substancialmente a mesma 
regiao que antes tinha sido visitada pelo último dos tres grupos, durante 
os meses de maio e junho. 

Estava sendo planejada urna outra expedi9lo na es~lo das chu
vas. Esta provavelmente tomarla o rumo do. rio Araguaia, a sudeste ou, 
entio, iria para o sudoeste, em dire9io ao rio Cuniá e os afluentes do 
Xingu. Foi-me irnpossível obter info~oos precisas sobre a rota desta 
expedi~ao, já que os próprios Xavante nlo tinharn ainda um itinerário 
definido; só o saberiarn com certeza depois que o assunto fosse discuti
do no conselho dos homens, onde seria tomada a decislo final. As 
minhas tentativas .de interessar meus informantes por urna discussao das 
probabilidades nio tiverarn exito. Disseram-me, por outro lado, que a 
expedi9io do período das chuvas do ano anterior, que terminara pouco 
antes ~e minha chegada em fevereiro de 1958, tinha "tomado o rumo 
do Araguaia". 

Convém salientar que os Xavante de Santa Therezinha geralmente 
iam para o sul, viajando tanto pela margem esquerda quanto pela direita 
do río das Mortes, ao invés de viajar rumo ao norte. Suas rel~Oes com 
os Xavante de Sao Domingos nio eram boas e eles estavarn temerosos . 
Foram, por isso, f o~ados a celebrar seus rituais de inic~lo sem os 
colares de sementes de capim navalha, parte essencial da omarn~nt~lo 
do corpo. Quando os visitei, eu estava usando um colar feito com essas 
sementes, feito para mim por um Xavante de Sio Domingos. Ele o colo
cara tao rente ao pesc090 que eu nio conseguia tirá-lo a nlo ser cor
tando o fio . Os Xavante de Santa Therezinha pediram-no insistente e 
freneticamente, explicando que ni~ dispunham dessas contas na regilo 
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em que se encontravam e sentiam intensamente a sua falta. Dali, eles 
teriam apenas que viajar para o noroeste, rumo a cabeceira dorio Slo 
Joao para chegar a urna regilo rica em sementes como essas mas isso os 
levaría perto demais dos Xavante de Sao Domingos. 

Em 1962, a comunidade de AreOes -que,comoconvémlembrar, 
incluía um grupo de Santa Therezinha - vivía um clima de nervosismo 
diante da possibilidade de um ataque dos Xavante de Slo Domingos. 
Por isso, viajavam para o noroeste, mantendo urna boa distancia de seus 
inimigos, que habitavam o nordeste. 

Algo semelliante ocorria comos Xavante.de Sio Domingos: eles 
f aziam seus arcos de urna madeir~ que só se encontra em grandes quan
tidades um pouco ao norte dorio Sao Jolo. Eles haviam obtido urna 
certa quantidade de madeira para a confe~io dos arcos quando de sua 
última vi~ta a essa ·regilo. Na época de minha estadia entre eles, no 
en tanto, muitos haviam quebrado e outros haviam sido trocados com 
funcionários do órgao oficial de prote~ao aos índios10 

• Quando tentei 
obter arcos para a col~ílo etnográfica que eu estava montando, quase 
nio consegui. A explic~io que recebi foi que a distancia era longa até a 
regilo onde se encontrava a madeira apropriada a confec~o dos 
arcos e que eles estavam com medo de ir até lá por causa dos Xavante 
de Maraiwatsede. Quando eu acompanhei esses mesmos Xavante até 
perto do alto Sao Joao, notei que quando um c~ador encontrava pega
das humanas ao norte e nordeste, mesmo que f ossem antigas, o fato sus
citava longas discussOes e interpreta~Oes no círculo dos homens. 

Os Xavante nlo mudam seu acampamento todos os días quando 
fazem estas excursOes. Podem ficar até duas semanas se encontram um 
local apropriado para acampar, ou seja, onde haja um riacho que os 
supra de água e onde possam banhar-~ e cujas arredores ofere~am c~a 
ou outros recursos naturais em abundancia. Se o acampamento nlo é 
considerado satisfat6rio e, principalmente, se há insetos demais, pode 
ser que os Xavante passem ali apenas urna noite. 

Toma-se a decislo de seguir viagem no consellio dos homens, que 
se reúne ao entardecer. Antes do nascer do dia, os rapazes partero no 
rumo do próximo acampamento, levando apenas as suas armas. Quando 
o sol se levanta, no acampamento todos já estlo em atividade e os 
homens casados ajudam suas esposas a acomodar todos os pertences 
domésticos nas grandes cestas usadas para transportá-los. Os membros 

10 Que os vendem a qualquer pessoa que deseje um 90uvenir dos Xavante. 
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de cada grupo doméstico partem juntos. As mullieres levarn as grandes 
cestas nas costas, sustentadas por al~as apoiadas em suas frontes. Tudo 
o que nlo coube dentro das cestas, todos os extras, slo empilhados 
sobre elas ou de alguma f onna presos ou dependurados nas cestas. Os 
nenes e criancinhas que apenas engatinham (e que., portanto, nlo pode
riam caminhar até o próximo acamparnento) slo também transportados 
nas cestas das mulheres. As cestas transformam-se,. entlo, em ber~os 
para os nenes; os maiorzinhos, no entanto, empoleiram-se lá em cima, 
junto com pequenos animais de estirna~lo - aves, geralmente -- que por
ventura estejam acompanhando o grupo doméstico em sua viagem. As 
.meninas ajudam as mullieres a carregar os utensílios domésticos e até 
mesmo as meninas bem pequeninas, de tres ou quatro anos de idade, 
levam cestinhas eni miniatura contendo urna coisinha ou outra. Os 
homens e os meninos estáo liberados dessa tarefa: carregam apenas as 
suas armas embora um hornero casado possa, por vezes, levar algo para 
sua esposa. Os meninos pequenos, enquanto isso, entrarn e saem dessa 
pesada proci~áo, pulando, festejando e ostentando sua liberdade de 
movimentos. 

Anda-se num ritmo extremamente lento. As distancias entre os 
acampamentos nunca slo muito grandes. Os Xavante proruram estar 
com suas cabanas prontas antes do meio-dia de modo a ter prot~lo 
contra o calor do sol. I8so significa que a distancia entre dois acampa
mentos equivale a urna caminhada de duas horas. Certa vez, quando fui· 
me encontrar com um grJpo de Xavante que estava fazendo urna 
dessas excursoes, meu guia e eu passarnos por cerca de quatro acam
pamentos durante cada día de jornada. 

O novo acampamento geralmente se localiza numa clareira, que os 
Xavante abrem no campo por meio de urna queimada. lsso é feíto com 
antecedencia de um dia·, geralmente pelos rapazes encarregados da 
escolha de um novo local ~ara acarnJ!ar. O grupo constrói seu semicírcu· 
lo de abrigos sobre essa clareira recoberta de cinzas. A posi~lo relativa 
desses abrigos é constante e correspondente exatamente a ordem das 
casas na aldei~-base. Nao há, porém, urna rel~io fixa preestabelecida 
entre o semicírculo da aldeia e os pontos cardeais. O semicírculo pode 
até estar do "ave~on, contanto que cada grupo doméstico mantenha 
sempre os mesmos vizinhos. . 

Logo que chegam no novo sítio, as mullieres pOem-se imediata· 
mente a construir os abrigos. Quando necessário, os homens ajudam a 
limpar o ped~o de chio sobre o qual serio construídas as cabanas e a 
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encontrar as árvores para a constru9ao da arrna9ao dos abrigos. Se há 
árvores novas próximas ·ao local, eles deixam essa tarefa para as mullie-
res e descansam junto de su as coisas ou vao para o conselho dos homens. 
Os rapazes f onnam, invariavelmente, o seu próprio círculo, onde ficam 
conversando até que os abrigos fiquem prontos. Se na:o há um riacho 
por perto, sio os homens que, nesta altura, furam um p~o. 

Os abrigos sao versoes em miniatura das casas da aldeia-base. Um 
círculo de troncos flexíveis de árvores novas era fincado ao chio com 
firmeza e suas pontas eram, todas juntas, amarradas com faixas de 
entrecasca. Essa estrutura era entao recoberta com folhas de palmeira e 
galhos. Um abrigo como esse nao costuma ultrapassar um metro de 
altura e dois de diametro. Nao pode, é claro, acomodar todos os 
membros de um grupo doméstico, cuja casa na aldeia pode chegar a ter 
4,50 metros no ápice e 7,50 metros de diametro. Nas excursoes, por
tanto, os aprigos dos Xavante sao agrupados ao redor de fogueiras 
comuns, de modo que os membros de um mesmo grupo doméstico 
ocupam abrigos 'distintos mas continuam a fazer juntos as suas 
refei9oes. · 

Viver nesses abrigos é o mesmo que viver numa chaminé pois eles 
sao armados sobre urna camada de cinzas. Seus moradores estio logo 
inevitavelmente cobertos de pó pois, nos locais onde a água é obtida 
num p~o, nénhunia gota pode ser desperdi9ada na limpeza do corpo. 

Quando nio podem banhar-se, os Xavante contentam-se em 
encher a boca d'água e esguichá-la nas _maos - e isso só acontece se elas 
estlo meladas ou cobertas por alguma substancia viscosa. As entradas 

. dos abrigos logo ficam cheias de restos e de vísceras dos animais abati
dos. A~ meninas que se sentam ao redor do f ogo, onde cozinham, ati· 
ram para o lado os bocados indésejados: ped~os.de intestinos, peles de 
animais, cascas de vegetais e . coisas do tipo, o que significa que tudo isso 
vai se ~ojar .nas. entradas dos abrigo~. En~uanto isso, de dentro dessas 
cabanas provisónas, os homens tambero at1ram o que nio lhes serve mais 
pelas portas afora e .o acúmulo toma-se, bem depressa, algo capaz de 
provocar náuseas. Era-me especialmente desagradável que por9oes de 
alimento f ossem casualmente atiradas desde a f ogueira onde eram pre
paradas até os homens, nos abrigos: iilvariavelmente aterrissavam no can
teiro de dejetos logo adiante dos nossos pés, de onde deviam ser cole
tadas, espanadas e comidas. Era sempre um grande alivio para mim toda 
vez quf! mudávamos de acampamento. 
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4. A EXPLORA_\AO _OO AMBIENTE 

Os Xavante tinham urna tecnología extremamente simples que 
era, até recentemente, adequada para satisfazer todas as suas necessi
dades. Usavam muito o fogo : para queimar o cerrado; para abrir clarei
ras na mata para fazer suas r~as ; para derrabar árvores; para acuar a 
ca9a; até mesmo para dar forma e para endurecer suas bordunas. 
Obtinham o fogo por friC9iO, girando entre as palmas de suas mios um 
graveto fino inserido na superficie de um mais grosso até que se produ
zissem f aíscas que punham fogo em grave tos secos, num demorado pro
cesso. Sua agricultura rudimentar nao requeria outro implemento que o 

· pau de cavar, com urna das extremidades cuidadosamente trabalhada na 
forma de urna ponta e a outra, arredondada ·e .tosca, de modo a poder 
ser manuseado com mais conforto e poder funcionar também como 
urna borduna, 

A superf ície de seus paus de cavar, bordunas de guerra e arcos era 
alisada com a ajuda de instrumentos que consistiam de urna pedra lisa 
com urna extremidade pontiaguda e afiada. A pedra er~ fixada, por 
meio de faixas de entrecasca ou cordoes de fibras vegetais, a um cabo de 
madeira de modo a encaixar comodamente na palma da mio. O cordao 
era confeccionado com fibra _de tucum , com o qual os Xavante f azem 
urna espécie de barban te, resistente e durável. Os únicos outros instru
mentos de que dispunham erara os dentes, ossos e garras dos animais 
que matavam. Eles afiam pequenos ossos de modo a transf ormá-los em 
eficientes agulhas, usadas em tarefas tais como: a perfur39ao das semen
tes de capim navalha com que f azem colares, a perfur3910 dos lóbulos 
das orelhas dos jovens na inici39ao, a costura ·de algo como urna 
"bainha" nas peles de ~eado sobre as quais os·homens se sentam. Usam 
os dentes de piranha como um instrumento cortante e alguns Xavante 
preferem-nos as tesouras, até hoje. Usam as garras do tatu quando pre
cisam de urna ferramenta afiada e, ainda, usam-nas como se fossem 
réguas para alinhar os cabelos quando aparam suas franjas. 

A delicada taref a de confeC9iO de urna flecha é. f eita rápida e 
perf eitamente com apenas esses instrumentos. As taquaras sao cortadas 
e entalhadas com urna raspadeira feíta de pedra. As penas sao roladas 
com cera de abelha e presas com fios de algoda:o nativo. Ao fim do 
processo,_ as penas sao aparadas com ajuda do fogo e de urna taquara 
aquecida. 
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" A manufatura dos utensi1ios e m6veis do)1lésticos se fazia sem 
nenhum tipo de instrumento. Tudo numa casa é guardado em cestas 
penduradas na cobertura .. de palha e em urna· vara com urna forquilha na 
ponta, que é fincada no chio. Essas cestas sfo feitas pelas mullieres 
com tres pares de folhas de palmeira que, superpostas, sao tran~adas 
sinmltaneamente. Do lado de dentro da casa, colo,cadas sobre o chio 
junto is "paredes", há esteiras de dormir fe ita¡ pelos home ns com 
brotos de buriti. A prepar~lo dos alimentos nio exigia necessariamente 
panelas, como vimos. Ao que parece, os Xavante, antigamente, costu
mavam. fazer panelas de cerimica mas elas foram, no entanto, suplanta
das totalmente pelas de metal nos grupos em contato com os brancos. 
Guardam a água e outras coisas preciosas, tais como sementes e pós 
mágicos, em cab~as que podem ficar fechadas com cera de abelha · 
quando nlo estlo em uso constante. 

Por fim, cabe mencionar a este ira fe ita pelas mullieres com f olhas 
de palmeira e usada para múltiplos fins: para sentar-se, como abano para 
o f ogo ou, ainda, como urna bandeja na qual sao colocados os alimentos 
quentes, assim que retirados do fogo, para serem entregues aos homens. 
Os homens nunca. se sentam sobre esteiras deste tipo: ou eles se deitam 
nas suas esteiras de dormir, quando estáo em casa, ou se sentam em 
peles de veado, quando estlo fora. 

A maneira pela qual os Xavante fazem uso de um ambiente apa
renteme~te tlo pobre, tirando seu sustento e satisfazendo suas necessi
dades, é um dos aspectos de sua vida que irnpressiona f or~osamente 
qualquer observador. Chinn~os de capirn do cerrado sao usados para 
limpeza: para tirar o suor do corpo, para lirnpar-se depois de evacuar, 
para limpar a língua ao acordat, e as8irn por diante. Com folhas de 
eapim navalha os ~avante cortam os pelos do rosto e do corpo quando 
se arrumam e se fazem belos .. Um Xavante, no cerrado, sabe f azer urna 
tira para· amarrar e carregar o que precisar; se, por exemplo, fere o pé, 
sabe fazer urna bandagem com um ped~o de entrecasca de árvore que 
ele corta com os d~ntes; sabe-.fazer urna cesta em poucos minutos, com 
f olhas verdes de palme ira; nunca passa fome e geralniente consegue 
encontrar água logo ou passar sem ela; em menos de urna hora sabe 
fazer urna cabana que lhe dá abrigo, com materiais que slo facilmente 
encontráveis em todo o cerrado. Em resumo, a vida dos Xavante era tlo 
bem adaptada a seu ambiente que, mesmo já em 1958, um visitante 
ficava com urna impresslo de abundancia e eficiencia em suas aldeias 
que contrastava intensamente coma sen~ao de pobreza e inadequ~lo 
transmitida pelos vilarejos da popul~ao nao-índia do Brasil Central. 
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CAPfTULO 111 

O Grupo Doméstico 

1. INTRODU<;ÁO 

A n aqui fomeci info~Oes básicas suficientes a respeito dos 
Xavante, as quais me pombilitam passar a urna descri~lo de 
suas institui~Oes sociais. g sempre difícil saber por onde come
~ um relato deste tipo. Urna discusslo completa de qualquer 

aspecto da vida de um povo pressupOe conhecimento de outros aspectos 
que estlo ainda por ser descritos. Optei por come~ar com a discusslo do 
grupo doméstico por. urna questlo d~ conveniencia. Nio considero este 
aspecto como urna '.'situ~io inicial" no sentido de Malinowski; tam
pouco come~o por aqui porque eu sinta que as institui~Oes Xavante 
sejam determinadas por suas práticas relativas a socializ~lo das crian
~as. Desejo, simplesmente, apresentar urna tese que dependerá de urna 
análise estrutural da sociedade Xavante. Sua base etnográfica ·será ~a
da a partir, especialmente, de minha interpret~lo dos dados referentes 
ao faccionalismo, a terminología de parentesco e ao ritual . . Direi que um 
certo código, corrmm a estes domínios, fomece um modelo que leva a 
um determinado tipo de compreensfo dos Xavante e que pode ser útil 
para fins .comparativos. Mostrarei, etnograficamente, da melhor maneira 
que me f or possível, em que sentido este modelo pode ser considerado 
como ."explicativo" das institui~es Xavante e em que sentido ele é 
inadequado para este fun. Para faze-1~, porem, é necessário apresentar 
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.. inicialmente urna .certa quantidade de infonna~t'Ses arbitrariamente clas

sificadas. 

2. NASCIMENTO 

. 
Os Xavante parecem desejar filhos: nao tem contraceptivos nem 

abortivos. A razao prirneita desta situ~ao nlo é difícil de vislumbrar. 
As patiilinhagens f onnam o cerne das f a~Oes Xavante de modo que os 
ftlhos constituem a base do esteio político de um homem. Nao está 
clara, ainda, a razio pela qual as mullieres Xavante nlo procuram limi
tar suas gest~é>es, já que come~am a engravidar nos prirneiros anos da 
adolescencia, o que afeta consideravelmente se.u estado geral de saúde 1

• 

Os Xavante, no entanto, falam só de medidas que garantem a con
ce~lo. As mais comuns sao as rel~é>es sexuais repetidas, o uso de bato
ques auriculares {Pintados de vermellio) durante as rel~Oes e a manipu
l~lo de um pó conhecido com.o wede-dzu (wede = madeira e dzu = pó). 
Discuto de modo mais completo o uso deste pó no capítulo VIII. Por 
ser associado a feiti~aria, os Xavante relutam um pouco em falar sobre os 
detalhes de seu uso e eu nlo consegui saber como ele é empregado para 
promover fertilidade mas, simplesmente, que tinha essa propriedade. O 
significado simbólico dos batoques auriculares é também discutido 
adiante. Aqui, basta dizer que os Xavante pensam o batoque auricular 
cilíndrico que fura o lóbulo da orellia de um homem como equivalent~ 
ao seu penis ao perfurar urna mulher. Isto se dá a partir do momento 

. em que o rapaz atinge a maturidade. Batoques auriculares pintados de 
vermelho tem, assim, propriedades procriativas especiais quando asso
ciados ao ato sexual. 

Os Xavante, portanto, entendem claramente a rel~!o entre o 
coito e a conce~lo. Parecem, no en tanto~ conceber a f orma~io da 
crian~a como um processo induzido por rel~t'Ses sexuais _repetidas. Por 
duas vezes alguns homens explicaram-no a mim deste modo: "tsihúri, 
tsihúri, tsihúri, tsihúri, tsihúri ahodi. ÍWfltsll. Tsihúri, tsihúri, tsihúri, 
waptárii" (copular, C9pular, copular,. copular, copular muito. Grávida. 
Copular, copular, copular, nasce). Eles ilustravarn ·O processo.contando 
nos dedos, de mo<Jo que ~'grávida" caía no quinto dedo e "nasce" no 
nono. Outros Xavante contaram que o pai "faz seu filho" por meio de 

1 Veja Maybury-Lewis, 1964: 110. 
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intercurso sexual repetido com a mae. Parece, portanto, que acreditam 
que um hornero fonna a crian~a durante os primeiros meses da gesta~ao 
e que a crian~a está totalmente "feita" (e a mulher, portanto, pro
priamente "grávida") apenas por volta do quinto mes, o que coincide 
como tempo em que a sua condi~ao é indubitavelmente aparente2 • 

Contrariamente a impressao deixada pela descri~ao dos inf onnan
tes acima, os homens em geral nao mantém rel~oes com suas mulheres 
nos últimos meses da gravidez. Isto parece ser, porém, urna questao de 
preferencia, e nao de proibi~ao. Á medida que a época do nascimento se 
aproxima, o futuro pai deve observar urna série de restri~0es. Ele nao 
deverá matar um tatu (wiirtire), pois isso impediria a crian~a de vira luz; 
tampouco deverá matar um tatu grande ( wiirii wawe), pois isto causaria 
um parto longo e doloroso a sua esposa. Ele deverá também evitar de 
ca~ar jibóias, seriemas, araras e certas espécies de peixes, principalmente 
o barbado (Pirinampus pirinampus) e o cachorro (Auchenipterus strio/a
tus ). Um infonnante idoso insistiu muito - apesar das negativas céti~as 
de homens mais jovens - que o futuro pai nao deveria ca~ar nem comer 
a carne do mutum vermellio pois isto causaria a morte de sua esposa no 
parto. Havia consenso, no entanto, quanto a absten~ao total de carne 
por parte de um homem no período imediatamente anterior ao parto de 
sua esposa pois carne é comida "forte" e· faria mal a crian~a no momen
to crítico e iminente do nascimento. Ele também nao deveria manter 
rel~oes com nenhuma mulher neste período, o que seria danoso ao 
nene' ainda fraco. 

A futura mae, por outro lado, nao é alvo de quaisquer restri~oes e 
geralmente consegue levar suas atividades cotidianas até dois ou tres 
dias antes do parto. Vi mullieres no último estágio de gravidez saindo 
para coletar ·raízes com as demais e voltarem cambaleantes ao acampa
mento devido ao peso das cargás que traziam em seus ombros. Quando 
sen te que o parto é iminente, a mulher retira-se para sua casa. Ela é assis
tida por outras mullieres, parentes próximas, geralmente auxiliadas por 
alguma das mulheres mais idosas da comunidade que sao vistas como 

2 Pode ser que a gravidez f os se óbvia antes disso, já que as mulheres nao usa
vam ro upas quando esta inf orma~ao f oi obtida. As mulheres Xavante, no en
tanto, tendero a ter urna "barriguinha" desde cedo e eu freqüentemente 
me surpreendia ao descobrir que muitas das que eu vira todos os días, sem 
desconfiar que estivessem grávidas, estavam a ponto de dar a luz. Elas erarn, 
é claro, tao ativas que eu provavelmente tendía a supor que elas nao estíves
sem grávidas. 
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" parteiras experientes. Os homens e, em particular, o pai da crian~a, 
mantem-se afastados. 

. . 
Tlo logo a crian~a nasce, o cordlo umbilical 6 cortado a aproxi-

madamente trinta centímetros do umbigo. O nene 6 entlo levado para 
fora, onde a parteira o embala em seu colo para que seja apreciado pelas 
muitas pessoas que gerahnente se reúnem nestas ocasiOes para vi-io. 
Mais tarde,, quando o sangue e a placenta f oram expelidos e as esteiras 
usadas no parto forarn retiradas e destruídas, o marido vai a sua esposa 
e costuma ficar com ela e com seu filho. 

Durante alguns dias nnediatamente após o nascimento ( em dois 
casos ~ais, -f oram ~co ), o marido deve viver calmamente dentro e nas 
proximidades de sua casa. Pode ocupar-se com a feitura de armas ou de 
qualquer outra coisa em que ele esteja trabalhando manualmente no 
momento mas nfo deve sair para c~ar ou pescar e nlo pode comer 
carne. Os Xavante enfatizam que ele deve moderar suas _atividades 
durante este período: ele deve comer e beber pouoo; nlo pode partici
par das reuniOes do conselho dos homens nem envolver-se em discu~es 
ou brigas; deve abster-se de intercurso sexual com mulher alguma; deve, 
enfim, viver urna vida tranqüila. · 

· Eu hesito em chamar a isto de rouvade porque esta palavra aca
bou por ser utilizada como um termo de sentido amplo, que cobre 
várias práticas em todo o mundo, as quais f oram postas numa mesma 
classe simplesmente por serem relacionadas, de alguma forma, as ativi
dades de um pai na 6poca do nascimento de seu filho. Parece-me que 
devemos um agradecirnento a Tylor pela aplic~lo do termo couvade ao 
que ele chamou "todo o conjunto" destes costumes (1870: 293) e por 
urna parcela da confuslo decorrente daí. Alguns autores tentaram inter
pretá-los a luz de um único princípio, quer como uma fi~lo que permi
tia que o· pai fosse pensado como uma segunda mle e agisse como tal 
(urna vislo · expressa pioneitamente por Bachofen, 1861 :256), quer 
como urna imit19lo mascwdina do parto feminino, quer, ainda, como 
um método para estabelecer descendencia aquática . .Foi Frazer quem 
chamou a aten~lo para o fato de que pelo menos dois tipos de costumes 
diferentes haviam sido designados por couvade: os ritos realizados por 
um pai em benefício de seu filho e a simul~lo do parto pelo marido da 
mle (1910:244-SS). O mesmo autor apontou ainda para o fato de que 
nenhum dest~ costumes parecia ter algo a ver com o estabelecimento 
da regra de descendencia nas sociedades que os praticavam. Por fun, 
Frazer foi suficientemente perspicaz para pór em dúvida os relatos de 
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"parto simulado u, identificando-os como interpret~Oes exteriores de 
observadores que, em geral, ignoravam as cren~as nativas relativas ao 
costume. 

Nao proponho aquí urna redefini~lo ou reexame do conceito de 
rouvade3

• Sugiro, no entanto, que a existencia de generaliz~oes úteis 
possíveis a respeito das institui~oes até aqui designadas por este termo 
nao deve ser considerada até que estas sejam compreendidas e descritas 
em termos das cren~as sobre a rel~ao pai-filho (a) nas sociedades onde 
tais institui~oes sao encontradas. 

A visfo que os Xavante tem desta rela~ao é expressa adequada
mente na descri~ao de Frazer, que fala de "solidariedade física íntima" 
(1910:247). Acreditam que urna crianya seja "macia", "mole" (wadi) 
desde a época anterior ao seu nascimento até alguns dias depois do 
parto. Por ser o nene especialmente vulnerável neste período, o pai pre
cisa tomar precau~oes especiais para nao causar-lhe mal. As atividades 
de sua mae nao sao vitais para sua saúde na mesma propor~ao que as do 
pai. Por isso, a mae de um recém-nascido pode sair a procura de comida 
(geralmente o faz) enquanto seu marido permanece recostado em casa, 
cuidando do nene. Soube apenas de um caso em que um pai ignorou 
estas restri~oes e foi ca~ar no dia seguinte ao nascimento de séu filho 
embora nao comesse a carne obtida. Além disso, seu caso era atípico já 
que ele suspeitava de adultério por parte de sua esposa e havia já acusa
do um membro de outra linhagem de ser seu amante. Nao me f oi possí
vel elucidar as circunstancias de seu ponto de vista pois ele f oi execu- . 
tado, logo após, pela comunidade4

• · 

Os Xerente, que já eram bastante aculturados quando os estudei 
pela primeira vez, afirmavam igualmente que um l~o une pai e filho ao 
longo de suas vidas. Assim, quando urna crian~a adoecia, eles buscavam 
a causa da doen~a nos excessos (freqüentemente alcoólicos) cometidos 
pelo pai. Um homem que se embriagava tendo o filho doente era, subse
qüentemente, considerado seu assassino caso a crian~a viesse a falecer. 
Nao conseguí descobrir se os Xavante acreditavam que as atividades do 

3 

4 

Fock (1960; 1963: 145-51) deu urna valiosa contribui~io a este respeito. Ele 
aponta, entre outras coisas, que muitos teóricos nao consideraram suficien· 
temente ou subestimaram as restriiroes impostas a mae em casos de "couva
de". Isto o leva, porém, a superenfatizar o papel da mae numa teoria geral 
da couvade. Os costumes Xavante relativos ao nascimento, por exemplo, afe
tam apenas o pai da crian~a. Há outros casos semelhantes. 

Veja Capítulo V. 
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.. pai influíam em seu itlho durante toda a vida ou apenas na <;rise do 
nascimento. A rel~ao é, no entanto, inequivocamente assimétrica: um 
ftlho nlo prejudica a saúde de seu pai. 

3. INFANCIA 

Desde os primeiros dias de sua ~da, um nene Xavante é ligado por 
este l~o íntimo a seu pai. Sempre que o pai está presente é ele (e nlo a 
mle da crian~a) que segura o nene e brinca com ele. :e ele quem o 
acaricia e tenta distrair sua aten~io quando ele chora, mesmo que esteja 
óbvio que chora ·porque quer mamar. Vi, freqüentemente, país tentando 
divertir assiin seus ftlhos choróes durante, quem sabe, um quarto de 
hor~, até que a· mle viesse a ·eles, tornasse a si a crian~a com certa má 
vontade e .á atirasse em seu peito, ªºmesmo tempo que repreendia o 
infeliz marido por sua falta de habilidade em maitter a crian~ quieta. O 
p~ nunca bate no ftlho e IIDJito raramente usa alguma forma de coer~io 
ftStca, chegando, algumas poucas vezes, a empurrá-lo, tirando-o do 
caminho. As mies batem em seus filhos apenas quando exauridas a um 
ponto tal que nlo suportam mais a situarlo pois os Xavante slo extre
mamente pemússivos na cri8'YIO de seus filhos. Ainda assim, cabe regis
trar que quando a disciplina se imp~e a crian~a desta forma, ela parte da 
-~e nfo do pai. 

Marcar muito este contraste, porém~ levaría a mal-entendidos. Um 
nené pequenino passa a maior parte do tempo com sua mle ou com as 
irmls · desta, que podem ser as ca-esposas da mle e que, de qualquer 
modo, sio suas co-residentes. Ele fica deitado, encolhidinho, dentro de 
urna grande cesta, protegido do sol, se necessári.o, por urna espécie de 
·"bandeja,, curva invertida; feita de palha, que serve de tampa para seu 
her~. Sua mle, ou quem quer que esteja cuidando dele, usa a cesta 
permanentemente suspensa por urna al~a apoiada na testa, muito leve 
em comp~lo com o peso das cargas que as mulheres Xavante estio 
habituadas a carregar. Quando 'O nene chora, a mulher move seus 
ombros, para frente e para trás, ao mesmo tempo em que prossegue 
com a tarefa que esteja realizando no momento. Assin>:, ela balan~a o 
be~o e isto costuma fazer o nene dormir, a menos que ele esteja com 
mui~a fome. Se ele continua a reclamar, o peito lhe é dado. Se a mle 
nfo está presente, ele pode mamar no peito de qualquer de suas paren
tas, tenham elas leite ou nao. As vezes, isto conforta o nene. Quando 
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nlo, ele pode ser entao alimentado com pequenas por~Oes tiradas da 
boca de urna das mullieres presentes. As avós gostam particularmente de 
alimentar seus netos pequeninos desta maneira. Vi um nene de cinco 
días receber este tipo de alimen~lo, que nlo lhe causou nenhum mal 
apar~nte. Em geral, porém, as crian~as recebem o peito sempre que 
dese.Jam, durante os primeiros meses de vida e a mle freqüentemente se 
deita enquanto amamenta seu filho e sente um prazer 6bvio no relaxa
mento que isto lhe proporciona. Assim, um nene passa os primeiros 
anos de sua vida em contato íntimo com a mle. Ela raramente o dei.Xa, 
embora ela possa entregá-lo a alguma outra pessoa do grupo doméstico 
para olhá-lo. Logo que ele com~a a engatinhar, ele aprende a alcan~ar 
sua mle quando quer o peito e geralmente o consegue, a despeito do 
que ela esteja fazendo. · 

Quando o nene come~a a querer andar ele é muito mimado e 
faz-se muita festa ao seu redor. Se chora, as pessoas tentam distraí-lo 
ou, entio, elas o alimentam. Se ele urina ou defeca, alguém o segura, a 
um ~~ de distancia e alguma outra pessoa encarrega-se de limpá-lo. 
Penrute-se-lhe que pegue tudo o que estiver ao seu alcance, mesmo obje
tos como facas e os preciosos anzóis. Os Xavante slo peritos em anteci
par, inteligentemente, os movimentos de um nene, de modo que conse
guem evitar de ter que tomar coisas do nene, removendo-as de seu 
alcance antes que ele chegue até elas. Eles também nunca usam de 
coer~lo ·sobre a crian~a nem a repreendem, nesta fase. Nio há nada que 
ela nlo possa tocar além do f ogo e os nenes aprendem a evitá-lo antes 
mesmo de come~ar a andar. Há pouco que eles nlo possam fazer e nada 
que eles tenh;µn que aprender, ou melhor, nada queosadultosestejam 
ansiosos para lhes ensinar. Os· adultos guardam todos os seus bens em 
cestas suspensas e fora, portanto, do alcance do nené .. Por isso, o esparo 
todo do chio de suas casas ou abrigos é, virtualmente, uin domínio 
indiscutível da crian~a. Até mesmo os cachorros, que slo bravos e des
confiados, permitem-se servir de brinquedos para estes pequenos tiranos 
- pois é nisto que as crian~as logo se transformam! 

Quando as crian~as já sabem f alar e correr para todo lado, isto é, 
quando tém cerca de tres anos, sao, pelos nossos padrOes, excessivamen
te mimadas: reagem violentamente se s1o· contrariadas e desandam a 
f az~r manhas q~e conseguem prolongar por até _meia hora! A re~lo dos 
mais ~elhos é 1gnorá-las. Certo dia, urna crian~a pequena recebeu um 
~~a~o de bolo de milho menor do que · esperava. Gritou com for~a e 
rap1damente c'1utou sua mle, primeiro e, depois, sua irml, sem receber 
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nenhurna advertencia por parte de nenhurna das duas nem de seu pai 
" que estava deitado ao lado delas. Um outro menininho, de quatro anos, 

mais ou menos, queria um pouco da comida ·de sua irmf (uns dois anos 
mais velha que ele). Ela nlo lhe deu e ele, entfo, correu pela casa toda 
gritando com raiva e finalmente jogou-se no chio. Ficou espemeando 
um tempo, depois rolou e, deitado de costas, ficou. chutando e conti
nuou a gritar. A "performance" toda durou cerca de dez minutos até 
_que, finalmente, ele se acalmou. Ninguém prestou a menor aten9lo e 
quando ele silenciou, afina!, e levantou-se do chio, sua irml ofereceu
lhe urna fruta, que ele aceitou. o caso rnais comico de todos que presen
ciei, no entanto, talvez seja o de.uro menininho que, sentindo-se ofendi
do por alguma coisa, apoiou-se em seu arquinho .de brinquedo, tal e 
qual os homens maduros que ele vira fazendo discursos importantes no 
conselho dos hoJ!lens, e chorou meia hora seguida. 

As _crian9as choram bastante até por volta dos cinco, seis anos, 
geralmente mais por indigna9fo do que por outras causas. Os adultos 
mantem-se indiferentes ou, entfo, divertem-se realmente quando as 
crian9as choram de raiva. Sentem-se envergonhados, porém, se as 
crian9as choram de dor, principalmente se se trata de meninos. O "filho 
de minha irml,, (o ftlho da filha do chef e de Slo Domingos) era um me
nininho de quatro anos mais ou menos e era mais mimado ainda que a 
maioria dos outros. Ele tinha nmita energía e era absolutamente desres
peitoso em rel~ao aos mais velhos, segundo nossos padrlSes. Certa vez, 
seu pai tirou um espinho de seu dedo com urna agulha feíta de osso. O 
menino gritou, tentou escapar e fez um grande estardalha90. Isto fez 
com que sua mle o repreendesse e chegasse mesmo a bater nele - a 
única vez em que a vi fazendo isso. 

Só vi as crian9as serem repreendidas quando choravam demais ao 
se machucarem, quando se recusavam a f azer pequenas taref as para os 
mais velhos e quando se negavam a retirar-se, desobedecendo os adultos. 
Mesmo assim, estas repreensOes nunca eram seguidas de coer9lo ou 
puni9lo física. Quando se pedia a urna crian9a que fizesse algo ou que 
fosse buscar alguma coisa, ela geralmente se recusava a ir. Neste caso, a 
pessoa que havia feito o pedido ia, ela mesma, fazer o que era preciso, 
dizendo a crian9a o quanto ela era pregui9osa e inútil. Outra re~lo pos
sível era repreender a crian9a-e deixar a taref a por f azer. 

Era sempre amito mais dif í~J fazer com que as crian9as se af astas
sem dos lugares em que nfo deviam estar. Isto se deve ao fato de lhes 
ser permitido ir aonde quisessem e de nfo serem acostumadas a obede-
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cer. Eram toleradas no conselho dos homens maduros, o qual mesmo os 
rapazes nfo podiam assistir a menos que f ossem expressamente convi
dados. Os país e avos levavam, freqüentemente, um ftlho pequeno ou 
um netinho ao conselho e o deixavam adormecer em seu colo. Da mesma 
forma, permitía-se as crian~as que ficassem as voltas com os participan
tes de todas as cerimonias, com exce~lo do waia, que era restrito aos 

· homens iniciados. As crian~as, aliás, geralmente parodiavam as seSSOes a 
pouca distancia sem que isso jamais provocas8e alguma repree~o. Nas 
raras ocasioes, portanto, em que apresen~ das crian~ nlo era dese
jada, urna simples ordem para irem ~hora nfo tinha o mínimo efeito. 
Os homens, as vezes, ficavam desesperados, com urna multidfo de 
crian9as a ma volta, principalinente quando estavam combinando urna 
troca de presentes comigo. Nestas ocasiOes, os hornens levantavam-se de 
um salto, agarravam urna arma e ame~avam atacar as crian~. Isto 
sempre espantava-os por algum tempo. Os mais velhos aceitavam-no 
como parte do jogo e c9rriam, lépidos, mas os mais pequeninos geral
mente sentiam tanto medo que ficavam parados no lugar, chorando, 
sentidos. Os homens consideravam isto urna grande piada e nlo toma
vam nenhuma outra atitude contra a crian~a que so~ava, a qual, 
depois de tudo, afina! permitiam que ficasse por ali. 

Os homens só usavam a for~a física contra as crian~ quando 
desejavam imbuí-las de for~a. P~a tanto, faziam incisOes no corpo da 
crian~a com garras de animais ou aves. Os Xavante acreditam piamente 
na eficácia terapeu tica da sangría, a forma mais conrum de tratar 
doen~as, curar ou prevenir cansa~o. Empregam a sangría também em 
algumas outras circunstancias determinadas: urna mulher grávida pode, 
por exemplo, escarificar seu marido . quando se aproxima a hora do 
parto. Vi, algumas vezes, um Xavante pegar as garras de um animal, 
decidido a escarificar seus filhos e quaisquer outros meninos que, por 
acaso, estivessem po·r perto. Ele nao corria atrás dos meninos para 
agarrá-los mas, ao contrário, os convidava para virem a si. Se vinham, ele 
entfo os segurava com firmeza e rilo os liberava até que tivesse f eito 
inciseses em seus b~os ou pernas ou em ambos. Os menino~ mais 
velhos slo astutos demais para. aproximarem-se dele numa situ~lo 
como esta e, aqui também, do geralmente os pequeninos que mal 
sabem andar os que acabam sendo pegos e escarificados. 

As mullieres, por sua vez, podem perder a paciencia com as imper
tinencias de seus ftlhos e dar-lhes urna palmada. Urna ~nhora idosa e 
enérgica tinha ftlhos adultos e também urna filhinha aipdá nene, que 
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estava sempre se pendurando na mae. A mae tolerava os incomodos 
causados pela crian9a e geralmente lhe dava o peito qualquer que fosse a 
atividade em que estivesse ocupada no momento. Certo dia, quando 
acabava de chegar de urna excursáo de coleta e tratava de preparar um 
pouco de comida, a crian9a molestou-a muitíssimo. A mae deu-lhe urna 
surra com urna esteira de palha. lsto . desencadeou urna explosao de 
pesar e fúria na menina, que nao estava nada acostumada a ser tratada 
desta forma . Em outras ocasioes como esta, as criam;as, depois de pro
vocarem as maes a ponto de levarem urnas palmadas, amea~am revidar. 
Algumas o fazem, efetivamente, o que a mae aceita com relativa calma , 
depois de sua própria explosao; outras pegam urna vara ou alguma outra 
"arma" com que · amea9am su as maes ou f azem men~ao de incendiar a 
casa, atirando um ti9ao incandescente em sua cobertura. Os pais as 
encorajam nestas demonstra9oes e se divertem intensamente coro tais 
episódios. Os home ns chegam até a fornecer a crian~a indignada um 
galhinho e incentivá-la a .dar seu troco a mae. 

Os Xavante ficavam chocados coni as palmadas que dávamos em 
nosso filho para discipliná-lo. Freqüentemente vinham fálar comigo 
para me contar que minha esposa tinha batido no nene e se eles estavam 
presentes quando isto acontecía, eles lhe davam urna varinha para 
vingar-se, exatamente como faziam com seus próprios filhos. Eles nao se 
importavam · com o · fato de que quase sempre nosso filho apanhava 
porque havia tirado vantagem das crian~as Xavante. Os Xavante nunca 
intervem nas brigas das crian9as. Deixam que brinquem e briguem entre 
si, sabendo que toda crian~a pode deixar o grupo e voltar para casa 
quando quiser, optando por sair de ·urna situa9ao qualquer que a d~sa
grade. Os país nao se incomodam, portanto, em saber quem tem ou nao 
razao nas querelas das crian9as. Se urna crian9a volta chorando para 
casa, eles a consolam e pronto. Nunca há rusgas entre os adultos por 
causa do que urna crian9a fez a outra. 

Logo que as crian9as aprendem a andar e a correr com firmeza, 
isto é, ao final do seu segundo ano de vida, elas come~am a se aventurar 
fora da casa ou do aglomerado de abrigos de seu grupo doméstico (nos 
acampamentos) e come9am a b~ncar juntas. Andam em bandos pelo 
acampamento e brincam no cerrado e no riacho mais próximo. Se isto 
significa distanciar-se um pouco das casas, os mais velhos cuidam dos 
mais novinhos para que nada lhes aconte9a. Isto, porém, é necessário 
durante muito pouco tempo. As crian9as Xavante sao geralmente auto
suficientes por volta dos tres anos de idade e já bastante capazes de se 
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cuidar, se estao perto de suas casas. Passam o tempo brincando e vendo 
o que acontece pela aldeia. É a onipresen~a de grupos casuais de crian-
9as que garante que, geralmente, as atividades de todos numa comuni
dade Xavante se tornero públicas. Os próprios Xavante tem urna curiosi
dade insaciável quando se trata dos afazeres de seus companheiros e as 
crian9as lhes propiciam este conhecimento. Muito antes de um ca~ador 
chegar em casa com sua ca~a, toda a comunidade é avisada, geralmente 
pelas crian9as, e o ca9ador encontra um enxame de pessoas esperando-o 
para receber a sua parte . Da mesma forma, quando um homem e urna 
mulher vao para o cerrado, onde querem ter urna rela9ao sexual, preci
sam ir bem longe da aldeia e procurar um lugar bem escondido, se nao 
quiserem ter espioes! Isto porém,. nem sempre·é suficiente, pois as idas 
_e vindas, entradas e saídas da aldeia, sao sempre notadas. Quando urna 
pessoa vai saindo, é sempre interpelada por quem quer que, por acaso, a 
veja: "E momo te aimo ?" ou, simplesmente, "E momo?" ("Aonde voce 
vai?" ou só "Onde?"). Quem se nega a respor:ider é considerado muito 
rude e até mesmo suspeito, indubitavelmente. Isso pode fazer com que 
urna crian9a o siga, simplesmente para ver onde seu interlocutor estava 
indo e por que razao. 

Quando as crian9as nao rodeiam os adultos a toa, espiando-os ou 
esperando que lhes deem pequenos bocados, brincam de imitá-los. 
Fazem corridas de buriti com pauzinhos no lugar de troncos ou apos
tam corridas simples, tal como os meninos durante as qerimonias de ini
cia9ao. Enfrentam-se em lutas de mentira, empunhando feixes de palha 
ou brincain de ca9ar. Acima de tudo, gostam de dan9ar como os mais 
velhos ou fazer brincadeiras nas quais eles representam diversos animais. 

Este é um estágio importante no desenvolvimento de urna crian9a 
porque é nesta fase que ela toma consciencia das distin90es que sao uro 
im~ortantes na vida Xavante: ~ distin9ao entre meninos e meninas; 
entre pessoas da mesma idade e os mais velhos (também agrupados em 
classes e categorias de idade ) ; entre consangüíneos e afins. 

Até mesmo os meninos e meninas de quatro anos tendem a 
brincar separados. Quando estao juntos, os meninos mandam nas meni
nas. Se estao brincando com arcos e flechas, cabe as meninas recolher as 
flechas e traze-las aos meninos para que estes atirem de novo. As meni
nas geralmente sao excluídas das corridas porque as crian9as veem só os 
homens participando delas, entre os adultos. Dan9ar também é urna ati
vidade principalmente masculina, de modo que as meninas retiram-se 
para divertir-se no rio e brincar com suas caba9as (que elas usam tanto 
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.. . como recipientes quanto como bonecas ), deixando os meninos com as 
batidas de pé e os grunhidos que acompanham as dan~as Xavante. A 
partir daí, as brincadeiras dos meninos tomam-se cada vez mais rudes~ 
Os de seis anos gostam de lutar e atirar uns aos outros ao chio." 
Se realmente se unpm, entregam-se a urna espécie de duelo que é alta
mente estilizado. Cada um procura atmgir o br~o ou o tronco do 
outro, nunca um ponto mais vulnerável. Altemam-se trocando golpes 
até que um deles desista ou rompa em lágrimas. Estas lu tas se consti
tuem, as vezes, em torneios amigáveis; outras vezes, os meninos já estfo 
bravos desde o início e os golpes slo, entl'o, dados com for~a e ciencia 
para machucar mas nunca é dado mais do que um de cada vez e há 
sempre wna pausa entre :um golpe e sua retalia~o. Nunca vi crian?S 
Xavante lutarem de outro modo. 

Entre o desmame, que ocorre entre dois e tres anos de idade 
( embora a crian~a possa, as vezes, receber o peito mesmo mais tarde), e 
sua entrada para a casa dos solteiros, os meninos levam urna vida des
preocupada e alegre. Meninos desta idade geralmente ficam cantando, 
~ando e vivendo momentos de turbulenta algazarra. As meninas, ao 
contrário, do obrigadas a desenvolver, Illllito rnais cedo, seu senso de 
responsabilidade. Espera-se que ajudem em casa logo que sejam fisica-· 
mente capazes de faze-lo. Cheguei a ver menininhas com ~lo rnais de 
tres anos sair com cestinhas minúsculas acompanhando suas mies em 
excursOes de coleta perto da aldeia. Quando a meniria faz cinco anos, 
aproximadamente, em geral já olha um irmlozinho menor e pode muito. 
bem já estar casada. Quando ela faz sete anos, tanto seus parentes 
consangüíneos como seu marido observam-na cuidadosamente pois ela 
logo será considerada fisicamente apta a coabitar com um homem. Por 
isso, urna menina de cerca de seis anos tende a comportar-se como urna 
mulherzinha ainda fraca e pouco de8envolvida. Um menino da mesma 
idade dá a impresslo de ser ainda urna ~a. • 

Por volta de seis anos, um menino ganha do irmlo de sua mle um 
colar muito bem feito, o tsiJrebdzu. ~ feito com fios de algodlo tran~· 
dos e suas pontas slo como churna~s, de modo que quando o usa em 
volta de seu pe~o, as pontas dio a idéia de urna gravata borboleta. 
Na nuca, há urna pena presa· com látex ao colar. Este atavio, que é 
usado junto com os cordOes simples, também chamados tsórebdzu, é de 
uso comum a todos os homens· Xavante e é sempre usado nas cerimO
nias, a nlo ser quando é suplantado por um ornamento de pesc~o r.nais 
elaborado. A entrega deste colar pelo irmlo da mle ao ftlho da irml 
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acompanha a imposi~ao de uin~ nome pelo prirneiro ao segundo. O fato 
da crian~a nao ter nome nos pnrneiros anos de sua vida nlo é de forma 
alguma um inconveniente do ponto de vista dos Xavante, pois, neste 
período, ela é chamada ou por um termo de parentesco ou por "merii
non ou "menina", conforme o caso. Mesmo quando mais velho o 
menino será· chamado pelo nome em raras ocasiOes. Os nomes que sfo 
habitualmente transferidos do tio materno para o filho de sua irma nao 
tem'uma· significa~ao social maior, fora do sistema de nomina~fo5 • As 
meninas, por outro lado, sap nominadas em cerirnonia pública pelo~ 
representantes da comunidade como um todo6 

• 

Nesta idade, os meninos Xavante estfo geralmente ansiosos para 
entrar na casa dos s.olteiros, para participar dos cantos e dan~as, das 
ca~adas coletivas, das excurseies de coleta e das outras atividades grupais 
inclu ídas aí. E tanto é assim, que os meninos pequenos freqüentemente 
ficam rodeando, entrando e sai:ndo da casa dos solteiros para acom
panhar seus moradores nas suas muitas excursoes. S!o, em geral, tole
rados embora, de tempos em tempos, ·os hO 'wa fa~am-nos correr de lá 
com grandes demonstra~Oes de irrita~ao, simplesmente para enfatizar a 
dif eren~a de seus status respectivos. 

Os meninos, entao, formam bandos e ficam .do lado de fora da 
casa dos solteiros, imitanto o comportamento dos mais velhos. Juntos, 
pa.sseiam pelo cen:ado, e dan~am de improviso no meio da aldeia. Em 
1958, os meninos que estavam esperando para entrar na casa dos sol
teiros, em Sa:o Domingos, andavam juntos e se comportavam como urna 
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pequena classe de idade muito antes da inicia~fo dos donos efetívos do 
ho .·Os mais velhos riam deles e se referiam a eles, jocosamente, como 
"criancinhas", mesmo depois de terem construído sua própria casa dos 
soltefros e se mudado para lá, após as cerimonias de inieia~a:o. Continua
ram a ser socialmente considerados como crian~as até serem formalmen-· 
te conduzidos a casa dos solteiros na qualidade de classe de idade mais 
nova. 

s 

6 

Certos nomes Xavante, como Pahori'wa ~ Tebe, tem conexio com cargos es
peciais e seus incumbentes devem, automaticamente, desempenhar as fun
~Oes destes cargos a partir de quando recebemos nomes . . Entre os Timbira 
Orientais (Nimuendajú, 1946: 77-79), os nomes pertencem a grupos sociais 
específicos. A pessoa ftlia-se a alguns destes grupos de acordo com os nomes 
que lhe f oram transmitidos. . 

Os nomes e a nomina~o sio discutidos no Capítulo VI. 
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As meninas da mesma idade já estavam casadas. Nao estavam 
coabitando com seus maridos e, aliás, estes o' teriam negado veemente
mente, caso se llies perguntasse se havia, de fato, algum casa.mento. A 
cerimónia de casamento, porém, havia sido celebrada e os rapazes esta
vam, na verdade, apenas esperando suas esposas amadurecerem o s.ufi
ciente para poderem manter rela~0es sexuais. 

4. CASAMENTO 

Os Xavante Orientais estao divididos em tres patriclfs exógamos 
chamados, respectivamente, de Pereya'ono, O Wawe e Topdató. Consi
deravam incestuoso o casa.mento com membros do mesmo clf. Cónju
ges devem ser escolliidos entre os membros de qualquer um dos ou tros 
clfs. · 

As regras de casamento dos Xavante Ocidentais sao ligeiramente 
~diferentes. Exatamente os mesmos patricias sio encontrados entre eles 
·embora haja varia~lSes pequenas nos nq_mes de dois deles, conhecidos 
como Poriya'óno ou Poredza'ono e Topdató 7 . O Wawe na<.> se modifi
ca. Diz-se ql!e sao "os me8mos clas" que os de leste. Os Xavante Ocl
dentais, no entanto, ressaltam o fato de os O Wawe e os Topdató nfo 
se casarem entre si: ambos trocam mullieres comos Poredza'ono. Eles 
tem, portanto, um sistema <Je.metades exogamicas com dois clas, numa 
metade, e .um el!, na outra. Também consideram inces~uoso o casamen
to ·dentro da mesma metade. Na verdade, negaram veementemente 
mil_lha afirma~lo de ·que liavia casanientos permitidos entre Topdató 
e O Wawe nas aldeias de leste. Quando llies apresentava exemplos de ca
samentos deste tipo, admitiam, com relutan.cia, que estas coisas pode
riam acontecer mas só entre pessoas desavergonhadas. 

Em Sáo Marcos havia dois casamentos · (Genealogía 2: 148, 149)
de pessoas que nao só eram da mesma metade como do mesmo cla. 
Havia outros dois (Genealogia2: 165, 192)entre O Wawe e Topdató. 
Meus informantes me garantiram que isto nfo podia acontecer embora 
todos os meus melliores esfor~s ao checar a genealogia nao me condu
zissem a resultados diversos. Nlo réivindico precis!o absoluta para 
minhas genealogias e posso certamente ter me enganado, mas parece
me improvável que haja urna uniformidade de erro em todos os casos. 
7 
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Notei outras diferen~s dialéticas entre a pronúncia dos Xavante Ocidentais 
e Orientais. Os próprios Xavante tem consciencia da dif eren~a. 

Sugiro, pelo contrário, que casamentos objetivamente "incestuosos" 
chegam de fato a acorrer, vez ou outra, ainda que nao sejam considera- . 
dos como tal. É significativo o fato de que os casamentos dentre os 
O Wawe fossem entre dois: homens da linhagem Uho e duas meninas; 
órfas de pai, da recém-chegada Wamarídzu. Duvido. que eles pudessem 
ter se casado com meninas da memia fac~o ou com meninas cujos pa-
ren tes nao fossem novatos na comunidade. · 

É muito interessante notar que o termo Xavante para incesto 
(tsi wamnár) é o memio usado nas lendas Xavante para designar meta
morfose, geralmente nos casos em que pessoas humanas transformaram
se em animais e vice-versa. Sua n~lo de incesto é~ assirn, claramente, a 
de passagem de um estado a outro ou de confusio de estados. Veremos 
adiante a importancia da distin~ao entre consangümeos e afins. Podere
mos, entao, calcular a gravidade de que se revestirla a confusfo destas 
categorias para a sociedade Xavante. Há, igualmente, um monstro ater
rorizante que aparece nas histórias Xerente e ao qual eles se referem 
como romtsiwamnfirí onde ro =campo, cria~lo, coisas em geral e 
tsiwamnár = metamorfose, confusio, incesto. Este monstro é o espirito 
da confusao; nele, tudo é misturado. 

Os Xavante praticam a poligamia. Já se disse que esposas slo bens 
económicos. Lévi-Strauss enfatizou esta fun~o da poliginia entre os 
Nambiquara, um povo nómade que percorre o cerrado, em bándos, a 
cerca de 720 quilómetros a oeste do território Xavánte. Entre eles, ho
mens de certa influencia tomavam a si mais de urna mulher memio que 
isso significasse que outros homens ficariam sem mulher alguma. AsSim, 
a poliginia era um privilégio essencial do chefe; fomecia-lhe·os meios . . 
para agir como se esperava que um chef e agisse: um hornero com várias 
esposas podia conseguir um excedente de alimentos que llie possibili
tava ser generoso, ou, entao, devotar seu tempo a questOes de interesse 
público, ao invés de ocupar-se com atividades domésticas visando a 
suprir de alimentos a sua familia (Lévi-Strauss, 1948: 60-62, 86-90). 
Um Xavante nao precisa da contribui~io de outras esposas para poder 
exercer autoridade. 

Mesmo assim, Apowe, o chef e de Sio Domingos, -havia sido casa
do com, pelo menos, cinco mullieres e tinha tido 8empre," aó menos, tres 
esposas ao mesmo tempo. Sua descéndencia, em 1962, constituía urna 
propor~ao muito elevada da popula~lo total de sua aldeia (Maybury
Lewis, 1964:94). Combase nesses dados, poder-se-ia supor que era prer
rogativa do chefe casar-se com grande número de mulheres. A situa~o, 
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no entanto, nio é tlo simples. Ap0w! é um chefe incomum15
• O Quadro 

.~ 4 mostra o número de esposas de alguns Xavante proeminentes e 
pode-se perceber imediatamente que Apow! tem mais mullieres que 
qualquer um dos outros. Os Xavante tem consciencia disso. Em Slo 
Marcos, urna comunidade profundamente hostil a Slo Domingo~ e a 
Apijw! pessoalmente, ouvi freqüentemente dizerem que Apow! era 
mau. As acusa~Oes específicas contra ele referiam-se ao fato de Apow! 
ter determinado a morte de muitas pessoas e ter tomado muitas mulhe
res para si. Parece que seus muitos casamentos nao eram su~ prerroga
tivas enquanto chefe mas, antes, regalias de homem ~-sucedido. O 
fato de os chefes Xavante nfo serem, necessariamente, os que temo 
maior número de esposas numa comunidade o comprova. O número de 
esposas que um homem pode obter depende de vários fatores, tais como 
o primeiro casamento que seus país llie arranjarem, a disponibilidade de 
"irmás" de sua esposa (as quais ele pode também tomar como esposas); 
sua própria idade e assim por diante. e, portanto, muito possível que 
um homem de prestigio, que tenha tido a sorte de casar-se com urna 
mullier de familia numerosa, tenha mais espo~s que o chefe teorica
mente mais poderoso de sua comunidade, principalmente porque a 
maior parte das comunidades Xavante tem mais d<» qve um chefe, o que . 
diminui, proporcionalmente, a autoridade de cada um. 

Nio há dúvida de que os homens Xavante gostam de ter mais de 
urna mulher. Além disso suas mullieres apreciam a ajuda de co-esposas 
nos afazeres domésticos, especialmente nas mudan~as, na constru~!o de 
abrigos .e no cuidado geral do grupo doméstico nas épocas de. nomadis
mo. e, pois: comum o fato de um homem tomar urna segunda espo~ 
sempre que llie é possível. Se tem sorte e prestigio suficientes, pode 
prosseguir' ªº longo de sua vida, a tomar novas esposas. Se elas : llie dio 
fillios homens cedo, estes significarlo um aumento no prestígio do pai,_ 

tornando-o cabe~a de urna linhagem forte, o que, por sua vez, pode lli~ 
dar o direito de tomar esposas extras. 

Há, sem dúvida, um limite ·demográ(ico que se imp0e a este pro
cesso. Dado que o número de mullieres de urna comunidade rar~ente 
excede amplamente o número de homens, a poliginia nao pode ser 
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Meu relato original da institui~io .da chefia entre os Xavante (1960) apresen
tava urna certa distor~o porque o chef e que eu mais conhecia era Apowé e. 
eu supus que ele f9sse um chefe típico. Na verdade, ·ete era um chefe ex
cepcionalmente "forte ... 

QUADR04 
Casamentos poligínicos de homens proeminentes 

Comunidade Nome 

Simóes Lopes Tserewaruwé 

Slo Marcos Ap{jwé 
Tsibupá 
Sebastiao 
Pío 
Tserewanówé 

Slo Domingos Ap0wé 
Prapá 
Warodí 
Tsuwapté 
Tseredzamdí 

N? de 
Esposas 

1 
2 
2 
1 
1 
3 

3 
1 
1 
2 
2 

Média da 
Comuni

dade 
(Proemi
nentes) 

Médiada 
Comuni

dade 

0,98 

1,8 1,25 

1,8 1,65 

Este quadro mostra o número real de mullieres (vivas) casadas 
com homeffs Xavante proeminentes na época em que suas comunidades 
f oram visitadas. Nlo. f oram utilizadas histórias conjugais porque os da
dos nao estfÓ~mpletos. Os nomes de homens habitualmente reconhe
cidos como chefes aparecem em tipo itálico. A terceira coluna trazo 
número médio de esposas em rela~ao aos h9mens aptos para o casa
mento em cada comunidade. 

· · A chegada recente de TserewanOw! a Slo Marcos fez a média em 
rela~fo aos homens proeminentes crescer desproporcionalmente naque
la comunidade. Veremos que, em geral, os homens de Slo Domingos 
tem um número maior de esposas per capita e que, ali, os homens 
influentes tem também um ~úmero ligeiramente superior de mullieres 
que os homens influentes das 'outras comunidades. 
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" norma nem os homens mais velhos podem tomar urn número ilimitado 
de esposas. O Quadro 5 - onde sáo apresentados os dados relativos aos 
casamentos poligínicos em tres comunidades - mostra que eles, de fato, 
nao o fazem. Bem mais da metade dos homens adultos de cada comuni
dade tinha apenas urna esposa~. Alguns deles tinham tido urna esposa 
mas estavam sós, no momento da coleta dos dados, ou porque ela mor
rera ou porque o casal havia se separado. Urna propor~o muito peque
na estava, na época, vivendo com tres esposas simultaneamente. 

Mesmo assim, as esposas adicionais tinham que ter urna origem. O 
fato de os homens Xavante casarem-se muito mais tarde que· as 
mullieres toma-as disponíveis. A cl~se de idade dos meninos que en
tram na casa dos solteiros permanece lá durante cinco anos mais ou me
nos. Ao fun deste período, os meninos sáo iniciados e todos se casam 
em cerimónia coletiva1 0

• Nesta altura, os menores tem cerca de.12 anos 
e os mais velhos estao· por volta dos 17. As meninas de sua idade j.á 
estao casadas com homens mais velhos. Eles precisam, portanto, casar-se 
com meninas muito mais novas que eles mesmos. Quando testemunhei 
esta cerimónia em Sio Domingos, em 1958, todas as noivas eram ima· 
turas e algumas eram levadas no colo de suas mies para se casarem. Em 
Simóes Lopes, em 1962, a cerimónia nao foi realizada por completo 
porque as meninas eram ainda mais novinhas. Ouvi até mesmo dizer que 
urna mulher de Simóes Lopes levou sua filha ao Batovi, onde se casou, 
com a idade de dois meses. 

Este primeiro casamento é um processo, nio urn ato. Para falar de 
alguém que se casa, os Xavante dizem "moto timro" (literalmente ''foi 

para o marido" ou "para a esposa", conforme o caso). Neste_ cato, a 
aproxim~áo leva alguns anos. 

Os pais dos jovens é que combinam, inicialmente, o casamento. 
. Es tes arranjos geralmente nao sio dif íceis de serem feitos pois os casa· 
mentos raramente tem conseqüencias políticas e nao há pagamentos ou 

9 Em Sao Domingos, mais da metade dos casamentos eram poligínicos. lsto se 
deve a gravidade das disputas e a COl!se<lÜente matan~ dos homens. Há, pois, 
certa justifica~o estatística para a visio compartilhada por Xavante de ou
tras aldeias de que os homens de Sao Domingos "matam muitos e tomam as 
mulheres para si". 

1 0 Esta prática perdeu a continuidade em Sao Marcos, onde os rapazes Dio se 
casam automaticamente na inicia~io _mas, ao contrário, tem que esperar al
gum tempo para obter suas esposas. 
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QUAI>RO 5 
Poliginia 

Número de esposas efetivas na época da pesquisa 

Número de Simóes Lopes · Sao Marcos Sao Domingos 
esposas (1962) (1964) (1962) 

o 8 ? 4 
1 36 50 18 
2 5 121 14 
3 - 1 2 10 

Número médio de 
esposas por homem 
adulto 0,98 1,25 1,65 

1 Está incluído nesse total um homem a cujo grupo doméstico perten
ce. a viúva de seu irmao. Nao foi possível saber, com certeza, se ele a 
havia tomado como esposa. 

Os oito homens solteiros de Simües Lopes eram os membros da 
classe de idade recém-iniciada e, nessa qualidade, aptos ao casamento. 
Na época da presente pesquisa, no entanto, ainda nao haviam se casado. 

Nao f oi possível obter dados completos a respeito do número e 
'do status conjuga! de todos os meninos que viviam no internato manti
do pela Missao em lugar da casa dos solteiros, em Sao Marcos. 
. Os quatro homens nao-casados de Sao Domingos eram refugiados 

vtndos de Maráíwatsede. 
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.. presentes significativos envolvidos na questfo. Dada a tenra idade dos 
noivos, sua vontade nio é em geral levada em conta. As meninas, de 
qualquer modo, sao freqüentemente pequenas demaís para saberem o 
que está se passando. Os meninos, por outro lado, podem conseguir que 
suas preferencias sej~ consideradas pelos mais velhos. Ger~mente estfo 
interessados em conseguir urna noiva entre as maíorzinhas para nao te
rem que esperar tempo demaís ante~ de poderern consumar o casamen
to~ Por sua vez, nenhurn menino dignar-se-ia a tomar parte nas negocia
~é>es relativas ao seu próprio casamento, de modo muito intenso, pois 
este é um assunto que o deixa. muito embara~ado e envergonhado. Ao 
completar sua inicia~fo e passar a ser um membro da categoria de idade 
dos rapazes, ele terá participado de urna cerimónia de casamento com 
urna menina pequena, escolhida por seus país. Mesmo assim, ele nio 
passará a morar na casa dela nema visitará, se, de alguma form.a, puder 
evitar de fazé-lo. Igualmente fará tudo que puder para evitar seus so
gros, de modo a nao ter que chamá-los de iínapari'wa. Se alguém lhe 
pergunta, nesta fase, sobre sua esposa (só um antropólogo o faria ou, 
erttfo, alguém disposto a ca~oar dele), ele veementemente ·nega sua 
existencia. · 

Os meninos, portanto, procuram ter pouco a ver com suas futuras 
noivas antes do casamento e nada, depois. Nio se faz a "corte". entre os 
Xavante e, embora os homens geralmente tratem suas esposas e ftlhos 
com delicadeza e carinho, pelo padrio europeu, nunca se ve casaís 
Xavante fazendo demonstra~é>es mútuas de afeto. 
· Toda a classe de idade dos meninos se casa no dia em que saern, 
pela última· vez, da ca8a dos. solteiros, ao participarem dos ritos finaís 
de inici~io .. Na ocasiio em que assisti a este casamento, a casa dos sol
teirós foi 'aesmanchada bem cedo, logo depois do fundas cerimónias 
de inici~io e da doa~lo, aos meninos, de urna brasa J>e~os homens ma
~u.ros para que f1Zessem sua própria fogueira. De manhi, participaram; 
já na qualidade de honiens, maduros, de urna corrida cerimonial. Em se
guida, a recém~onstituída classe de idade dos rapazes construiu para si 
urn abrigo com folhas e ramos no centro da aldeia, sobre o local onde 
passariam a reunir-se. 

No filo da tarde, a classe d;os :Ste'pá11 (naquela altura, já ."rapa
zes") reuniu..se no seu lugar de reunié5es na pra~a e cantou. A seguir, 
continuaram cantando ao redor da aldeia, em frente a cada casa. En-

11 No Capítulo IV estio os nomes das classes de idade. 
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quanto isso, os Ai'rere, ·que estavam encarregados dos iniciandos 
Tirowa, reuniram-se a porta do abrigo·destes últimos. Os recém-inicia
dos estavam todos presentes, deitados no abrigo sobre suas esteiras de 
dormir, corn suas faces voltadas para baixo e desviando o olhar. As 
noivas destes Tirowa foram conduzidas para dentro por suas respectivas 
mies. Cada mie deu urn pequeno bolo de rnilho para os Ai'rere e entrou 
com sua ftlha. No abrigo, o futuro marido estava deitado sobre o lado, 
com sua cabe~a voltada para o lado oposto ao da entrada e cobrindo o 
rQSto com as mios. Ela se deitou por um instante ao seu l~do embora · 
ele se mantivesse de costas para ela o tempo todo. Depois, ela foi levada 
embora pela mie. Algumas das meninas que se casaram assim . mal 
sabiam andar, de modo que tiveram que ser carregadas ·até o abrigo 
onde seus maridos as esperavam. Assu~taram-se cmn a fila solene de 

. rapazes deitados e inertes, com suas pinturas cerimoniais, chorararn e 
gritaram com amargura enquanto suas mies as empurravarn para dentro 
d~ abrigo e as faziam de1tar-se um instante por detrás d~ seus maridos. 

Quando todas as noivinhas tinham sido trazidas formalmente a 
seus maridos deste modo, os Ai'rere serviram-se dos bolos de rnilho que 
haviam recebido por patrocinarem os Tirowa. Ao mesmo tempo, urn 
bolo enorme~ preparado no forno de terra· com milho fornecido por 
todos os grupos domésticos ·que tinham noivos ou noivas casando-se na
quele dia (virtualmente todas a8 casas da comunidade), foi carregado 
até o local de reuni~s dos homens maduros,.onde foi dividido ~ntre 
eles. Com isto, encerrou:.se a cerimonia do casame.nto. 

Um casamento. entre os }(avante nfo é, portanto, urna ocasifo em 
que ·as clivagens sociais sao enfatizadas. Os parentes consangüíneos da 
noiva nfo se opé5em ritual ou politicamente aos do noivo. Na verdade, 
arranjar um casamento nfo é assunto que diga respeito, reconhecida
mente, aos grupos de parentes consangüíneos (patrilinhagens, no caso) 
dos jovens em questfo. Cabe aos país ou aos tíos paternos encontrar o 
parceiro e isto é feito com pouco estardalha~o. Nlo há transferencia de 
propriedade nem casamentos criteriosos que possibilitem aos cónjuges 
ou aos seus consangüíneos a aquisi~áo de prestígio. Os Xavante nlo 
usam o l~o de casamento nem mesmo para fins políticos, como poder
se-ia esperar, conseguindo .maridos conveniente$ para suas fdhas, os 
quaís poderiam ser convencidos a passar para o lado ·da patrilinhagem de 
seus afins, enfatizando ·seus l~os de afmidade mais que os de descen
dencia em rel~fo a um grupo político específico. O casamento de urna 
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classe de idade recém-iniciada é, ao contrário, urna questio que afeta 
toda a comunidade. Toda ela fica envolvida,já que está diretamente re-
lacionada com algum dos noivos e toda a_ comunidade, entfo, se encar
rega da cerimónia e dirige · o casamento.· O re~onhecirnento social dos 
la~os de urn casamento específico, que ligain os membros da classe de 
idade iniciada as suas noivas, nao é nada mais que urna fun~io do re
conhecirnento, por parte da comunidade como urn todo, de urn estado 
de compromisso que a classe de idade recém-amadurecida deve asswnir 
sem demora. Que estes rapazes devem se casar, é urna questao pública, 
que afeta toda a comunidade. Com quem vio se casar é que é urna ques-
tfo puramente doméstica. . 

Sfo agora 'ritéi'wa completos (membros da categoria de idade dos 
rapazes). Ainda que nao· tenham prestigio por isso, pois os assuntos da 
comunidade sio resolvidos inteiramente pelo conselho de homens ma
duros, eles sio vistos, mesmo assim, como o grupo mais viril e atraen~ 
de toda a al dela, o que é f onte de irnenso orgulho para os rapazes. 

Se a comunidade entrasse numa guerra, todos os homens capazes 
lutariam. Mesmo assirn, os 'ritéi\Va seriam considerados os guerreiros 
por excelencia. Isto. ficou muito claro quando, certo dia, chegou-nos a 
noticia de urna ruca ao sul, na qual o chefe de urna outra comunidade 
Xavante havia sido morto. TáI relato causou urn debate exaltado no 
conselho dos homens, marcado de quando em quando por comentários 
que diziam que os Ét!pá (no momento, constituindo a categoria de 
idade dos rapazes) estavam muito bravos;· eles tomariam urna atitude, 
sem dúvida; os Ét!pá nfo deixariam que isio ficasse assirn ... e assim 
por diante. Descobri que, na verdade, os Ét!pá estavam completamente 
confusos e apáticos quanto a questio. Os mais velhos é que estavam de
sejando algum tipo de a~io belicosa. Como a belicosidade é tida como 
urna característica da categoria de idade dos rapazes, deveria estar ·im· 
plícito na situ~o que tal sentimento era realmente vivo entre os 
Ét!pá que ~ nesse contexto, representavam a comunidade. 

Idealmente, os rapazes nao devem ter rela~óes sexuais até que se 
tomem 'ritéi'wa. :e, de fato, muito raro terem qualquer experiencia 
d~ste tipo antes da inicia~fo. Quando meninos, entre sete e doze anos, 
entrampara o hO (casa dos solteiros) e tornam-se membros de urna clas
se de idade. Ainda que os meninos da casa dos solteiros nlo.estejam, a 
rigor, reclusos, eles. vivem separados e sua castidade é prezada. Eles tem, 
de fato, pouca oportunidade para experiencias sexuais, pois as meninas 
de sua idade já estao casadas com homens de classes de idade mais avan-
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~da. Os maridos estio esperando ansiosamente que suas noivas-meni
nas amadure~am para poder ter rel~0es sexuais com elas e certamente 
nfo permitiriam que elas tivessem liga~Oes adúlteras com rapazes náo
iniciados. Diz-se, é claro, que isto as vezes acontece, apesar de tudo·, e 
eu vi alguns meninos serem alvo de c~oadas por parte de seus com
panheiros por estarem supostamente interessados nas esposas de ho
mens mais velhos. Nunca, porém, tive qualquer comprova~io de que um 
menino da casa dos solteiros tivesse realmente tido urna liga~io com 
urna menina. Tampouoo soube de casos de meninos com mulheres mais 

· velhas nem mesmo com as que estivessem temporariamente sem marido, 
por morte ou separa~fo. Parece que os meninos correspondem a castida
de ideal que se espera deles sirnplesmente porque tem poucas alterna-
tivas de rompe-la. . 

Os missionários suspeitavam que havia práticas homossexuais di
fundidas na casa dos solteiros. Entre os Xavante de Sio Domingos, no 
entanto, nao parecia ser este o casó. Vivi, de tempos em tempos, na casa 
dos solteiros e nfo notei nenhum tipo de liga~io homossexual ainda que 
a estivesse procurando. Havia um menino marcadamente efeminado, 
tanto em sua aparencia quanto eril seu comportamento. Nas únicas oca
siOes em que notei brincadeiras homossexuais pesadas ele sempre estava 
envolvido. Outras vezes, vi membros da categoria de idade dos rapazes 
fazerem urna pantomima com ele, representando o ato sexual durante 
suas discussóes obscenas sobre as mulheres. Eu dirja que se tratava de 
um homossexual passivo, na medida em que ele gostava de provocar nos 
homens acessos pseudo-eróticos. Seus companheiros Xavante o tolera
vam com naturalidade e ele participava de todas as atividades masculi
nas nos mesmos tennos que os demais. Nfo era tido como incapaz nem 
sofria censura, a nio ser ter que enfrentar risos e gracejos quando o seu 
desempenho era ll_luito inferior ao de seus companheiros. Por outro 
lado, ele podia tirar vantagem do riso e incorporar-se na brincadeira, fa
zendo gr~a, o que levava os outros a procurar nele alivio e descontra· 
~fo freqüentemente. -

Parece, portanto, que esses meninos nio mantem atividades ho
mossexuais durante o período em que vivem na casa dos solteiros e que 
tém poucas oportunidaeles ele passar ·por expenencias heterossexuais 
antes da inici~fo. Mesmo depois de serem admitidos ao status de ho
mens jovens - de rapazes - quando tem entre 12 e 17 anos e se casam 
fonnalmente, eles nao tem, necessariamente, quaisquer chances de 
intercurso sexual pois suas esposas sao geralmente novas demais, mesmo 
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para os padróes Xavante12 • Seria sensato esperar que qualquer frustra-
.. ~o de seus impulsos sexuais criasse tensóes sociais, agora que sua matu

ridade fisiológica f oi socialmente reconhecida, que passaram a ocupar o 
status de rapaz e a desfrutar dos privilégios sexuais intrínsecos a~ tal 
status. Na verdade, embora haja tensóes entre os 'ritéi'wa (rapazes) e 
os ipredu (homens maduros), elas nao tema intensidade das rivalidades 
entre categorias de idade, típicas de certas sociedades

13
, em que os no· 

vos podem revoltar-se e entrar em contendas físicas comos mais velhos 
a fim de obrigá-los a abrir mio de seus privilégios. Os rapazes Xavante 
estfo preparados para esperar a sua vez porque ela chega com relativa 
rapidez. Dentro de cinco anos, eles serlo promovidos a categoria de 
ipredu (homens maduros) quando; entfo, suas esposas estarlo p~ontas 
( ou quase) para consumar o casamento pelos padr~s Xavante. ~to 
maior for um menino no momento de sua inicia?o, mais madura a 
noiva que seus pais tentarlo obter para ele. Um homem come~aa · coa· 
bitar coro sua esposa quando ela tem.entre oito e dez anos de idade, de 
modo q11e os meninos mais velhos na época da inici~o nlo tem que 
esperar muito para poder manter rela~óes sexuais com suas esposas . . 

liá, mesmo assim, um certo período de espera para cada rapaz, 
exatamente no momento em que ele passa para a categoria de idade que 
é socialmente reconhecida. como a mais viril e atraente de toda a comu
nidade. . . 

Os 'ritéi'wa estlo sempre, por isso, muito preocupados coro sexo. 
Os Xavante sfo geralmente pudicos e nfo sló muito dados a conversas 
obséenas. Questóes sexuais sfó mencionadas no conselho dos homens 
raramente, s6 quando algum fenómeno incomum, tal como urna he· 
morragia de que urna mulher seja acometida, tome-se um assunto que 

12 Nio tenho certeza quanto ao critério Xavante de maturidade sexual f emi
nina. As meninas normalmente sio defloradas muito antes de sua primeira 
menstru89fo e antes que tenha havido qualquer desenvolVimento significati· 
vo de seus seios. Parece que o tamanho de cada menina, é o critério mais bn· 
portan~. Seu marido irá dormir com ela logo 9ue a consideru b~te pan.: 
de, o que geralmente acontece entre os 8 e 1 O anos de idade, segundo a 

minha avalia~o: 

13 Por exempl~, os Masai (F osbrooke, 1948: 2~) e, até certo ponto, os Kipsigis 
(Peristiany, 1939: 32). Neste último caso, : há conflitos físicos entre a classe 
de idade que deve se retiru em breve e a classe de idade que irá as1P1mir seus 
privilégios; a transferencia efetiva destes privilégios Dio vem, no entanto, 
do resultado direto destas brigas mas pela media~o dos mais velhos. 
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preocupe a todos. Os rapazes, ao contrário, falam de sexo a maior parte 
do tempo, quando estfo a sós e muitas vezes também quando estao na 
pre~n~a de outras pessoas. Alguns raramente conseguiam ver urna mu
lher passar sem virar para um companheiro e dizer-lhe, comos gestos 
adequados, que desejavam manter relayéSes sexuais com ela. Costuma
vam fazer piadas a respeito dos meninos da casa dos solteiros, comen
tando o quanto que copulavam, o que nao era sempre verdade. Um tó
pico perene era quem mantivera muitas rela~óes e quem nfo. As vezes, 
mostravam-se superiores a este tipo de coisa: os outros copulavam mui
to, tanto os velhos quánto os menitios, ·mas os 'ritéi'wa podiam muito 
bem passar sem isso. Um rapaz que acabara de tomar-se pai e que que
ria muito bem ao seu nene afirrnava veementemente que nunca copula
ra. Ao mesmo tempo, insistía. dizendo que eu certamente copulara 
muito para poder ter um filho tao grande. Sua atitude significava um 
dos dois extremos entre os quais os 'ritéi\va oscilam. For~ados a conter
se numa época em que se espera que se satisfa~am sexualmente, eles rea
gem ansiosa e abertamente por gratificayio sexual ou por rejeitá-la os
tensivamente como algo efeminado e inadequado para pessoas t!o más-
culas quanto eles próprios. · 

. Nestas circunstancias, talvez seja surpreendente o fato de que 
poucos tenham casos amorosos com as esposas dos homens mais velhos. 
Soube de apenas um destes casos, que resultou na morte do ofendido. 
Em geral, os rapazes esperam até que suas esposas estejam suficiente
mente crescidas e passam, entio, a visitá-las regularmente a noite, em
bora sintam-se envergonhados se forero vistos nas imediayóes de suas 
casas durante o día. 

Urna das conseqüencias desta disparidade de idades entre marido 
e mulher é que as meninas Xavante sfo defloradas, geralmente, por um 
homem impaciente, assim que elas crescem um pouco. Quase sempre 
a experiencia é dolorosa e muitas meninas reclamam dizendo n!o gastar 
e que dói muito, quando seus maridos as induzem a manter rel~óes 
sexuais. Mesmo assim, a dor que para muitas mulheres está associada 
as primeiras vezes em que mantiveram rela~óes nao parece ter conse
qüencias traumáticas. Frigidez é algo incompreensível para os Xavan
te de ambos os sexos, cuja atividade diante do sexo pode, em geral, ser 
resumida na expressio: "copular é bom ". 

LOgo que um rapaz comeya a viSitar sua esposa na casa dela, a 
noite, os paren tes da menina constroem urna parede de palha dentro da 
casa, de modo a pennitir, ostensivamente, que o casal tenha privacidade 
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" e nao se sinta envergonhado (tsitsemdi). Durante os períodos de noma
dismo, quando as pessoas que compóem o grupo doméstico ocuparn vá
rios abrigos pequenos, a menina constrói para si urn abrigo separado 
mas na área dos demais que formarn o grupo doméstico. Ela s6 o fará, 
porém, se seu marido estiver acompanhando o mesmo grupo que ela. 
Certa vez, presenciei a reuniao de dois bandos ~e Xavante de Sio Do
mingos que tinharn estado viajando separados. Algumas meninas, ape
sar de ac.ostumadas a receber as visitas notumas de seus maridos, esta
varn dormindo no ab~go de seus pais porque os grupos domésticos de 
seus maridos estavam viajando como outro bando. Quando os bandos 
se encontraram, estas meninas construíram seus próprios abrigos, ao 
lado dos de seus país. 

Este é o segundo estágio do processo de casamento. No com~o, a 
esposa era urna menina imatura, raramente vista pelo marido; agora, ele 
a visita a noite para fins sexuais, apenas. O terceiro estágio se inicia 
quando ela já está suficientemente madura para coabitar com o 
marido. 

A transiyáo do prim~iro para o segundo estágio é menos impor
tante que a transiyio do segundo para o terceiro pois este completa o 
processo do casamento. Quando urn homem com~a a dormir com sua 
mulher, o acontecimento é marcado, simplesmente, pela constru~o da 
"parede" de palha já mencionada e urn certo falatório divertido, princi
palmente entre os parentes consangüíneos da esposa. Deliciam-se em 
contrariar as pretensóes do rapaz a castidade contando, com detalhes, 
que o ~eem entrar em sua casa a noite, quanto tempo ele fica, a que ho
ras se retira. Comentam o fato dizendo quao pregui~oso e dorminhoco 
ele é: quer sair so~ateiramente da casa quando todos já estfo em plena 
atividade ! O rapaz nega veementemente tudo isto afirmando, geralrnen
te, que ele nem deseja dormir com mulher nenhuma, quanto maís com a 
menina que dizem que ele está visitando; e que se tivesse alguma vonta
de, ele saberla entrar e sair como urna sombra na noite, sem que nin
guém da casa sequer suspeitasse que alguém tivesse mantido rela~óes 
com a menina. 

Os rapazes se ressentem deste tipo de comentário a seu respeito 
porque isto significa, de imediato, um abalo em sua independencia in
dividual (sua habilidade de passar sem satisfa~o sexual) e urna insinua
~o de sua dependencia social em rela~o a seus afins, especialmente 
de seus sogros. Os maridos das filhas nurn grupo doméstico Xavante 
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. sao inferiores aos país e irmaos de suas esposas. Um rapaz adia tanto 
quanto possível, portanto, a aceita~ao do status de marido da filha na 
casa de sua esposa. Ele tenta estar com ela sem admitir que os irmaos da 
m~a sejam seus f'arf e que os pais dela sejam seus fmfipari'wa. Ele nio 
só evita os pais de sua esposa, como também tenta evitar de mencioná
los em suas conversas enquanto nao tenha que passar a residir em sua 
casa, aceitando o sogro como o cabe~a de seu próprio grupo domésti
co.14 

Isto acontece quando sua esposa engravida ou quando sua classe 
de idade é promovida a categoria dos homens maduros. Urna das ca
racterísticas da maturidade mascul~na entre os Xavante é o casamento 
e o processo de casar-se nao se completa até que o marido passe real
mente a residir uxorilocalmente, ou seja, passe a pertencer ao grupo 
doméstico de sua esposa. · 

Nestas circunstancias'- é notável o entendimento que há entre ma
rido e mulher. As querelas sio muito raras e nfo me lembro de ter visto 
cenas de violencia entre eles. Isto nao se dá, absolutamente, porque as 
mullieres Xavante sejam submissas. Muitas delas, pelo contrário, sio sar
cásticas e tem urna língua afiada: mesmo que, no fim, acabem por aca· 
tar os desejos dos maridos, procuram dobrá-los através de vigorosos 
"bate-bocas" a que poucos homens sio capazes de fazer frente. Se as re
layóes entre os conjuges Xavante sio em geral harmoniosas, talvez seja 
porque nao esperam do casamento mais do que ele automaticarnente 
proporciona: coopera~ao económica, parceria sexual e filhos. Se urna 
mulher é estéril, seu marido sempre pode tomar urna esposa adicional e 
eu nunca soube de um hornero casado que fosse impotente. Urna vez 
que as tensóes intergrupais dizem respeito apenas aos homens de cada 
grupo, elas nlo afetam as rela~óes entre um hornero e sua mulher. Mais 
importante ainda para a redu~io dos conflitos possíveis entre marido e 
mulher talvez seia o fato de que um homem nao precisa passar muito 
tempo na companhia de sua esposa. Ao pór e ao nascer do sol ele pode 
ir (e geralmente vaí) ao conselho, simplesmente para sentar-se e conver
sar com os outros homens maduros. Durante o dia, ele se engaja em 
algum tipo de atividade fora de casa ou, entao, vai a casa de seus pais 
para descansar. Perto de cada acampamento Xavante, os homens esco-

14 Um Xavante da categoría dos rapazes fez um corte profundo em sua mio 
mas nao quis entrar na casa onde eu donnia para enfaixá-la por ser a casa do 
pai de sua esposa, circunstancia que eu desconhecia na época. 
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lhem um lugar de sombra ou, quem sabe, vários destes pontos (conhe
cidos como rnará = mato) onde costurnam passar o dia juntos, conver
sando e fazendo artefatos. Só os homens que nao tem irmas na comu
nidade onde vivem (sao, geralmente, refugiados de algurn outro grupo 
Xavante) nlo tém urna _:casa" onde ir e precisam, portanto, permane
cer na casa de suas esposas em suas horas vagas. Estes homens tendem a 
constituir urna minoria em qualquer comunidade. Finalmente, se urn 
homem se cansa de sua esposa, ele pode, quase sempre, achar urna outra 
menina e casar-se também com ela, de modo a nao estar obrigado a pas
sar tanto tempo na companhia da primeira. 

A poliginia é urn padrao ideal e é freqüentemente sororal embora 
nem sempre o seja. Como o casamento é uxorilocal, claro está que é 
muito mais fácil para urn homem casar-se com várias irmfs uterinas, de 
modo a evitar problemas quanto a sua moradia. Ao mesmo tempo, as
sim procedendo, ele adquire apenas urn conjunto de afins. Além disso, 
os Xavante dizem que irmfs se dio melhor como co-esposas do que mu
lheres cujo parentesco é mais distante. Se um homem toma urna segun
da esposa que nfo cresceu no mesmo grupo doméstico que a primeira, 
entfo ela deixa sua própria casa e vai viver com ele na de sua primeira 
mulher. Urna esposa adicional como esta costuma ser, portanto, urna 
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vtuva ou urna meruna CUJOS pais morreram po1s os pais, tendo possibi-
lidade de interferir, jamais permitiriam que sua filha saísse de casa para 
se casar, ao invés de trazer urn genro para fazer parte do grupo domés
tico. Ocasionalmente, um homem mais velho, chefe de urna casa (por 
morte ou incapacidade dos país de sua esposa) toma para si uip.a meni- · 
na mais nova como esposa. extra e isso acontece apesar de ainda estar 
vivo um dos genitores da m~a. Mesmo as.sim, ele consegue que ela se 
mude para a sua casa, onde vive com sua esposa mais vellia. Nos casos 
que registrei desta situa~ao, a nova esposa tinha viva só a mae. :e difícil 
dizer se esse arranj9 seria possível estando vivo também o pai. Na ver
dade, a pequena expectativa de vida dos hom~ns Xavante dá flexibili
dade ao sistema de casamento poligínico uxorilocal. Urna mullier 8em 
pai só conseguirá que seu marido venha morar em sua casa· se ele for 
solteiro e nao tiver, portanto, urna casa de afins onde deve morar. Por 
outro lado, _se ele já estiver vivendo como genro em algurn outro grupo 
doméstico ou se já estiver ocupando a posi~ao de chefe do seu próprio, 
ele trará, entfo, sua nova esposa para morar consigo. 

Idealmente, entio, irmis reais tentam permanecer na mesma casa 
e freqüentemente casam-se com o mesmo homem. De seu lado irmfos 

' 
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reais e companheiros de linhagem tentam ficar juntos. Do ponto de 
vista Xavante, os melhores casamentos. sao os que ligam urn grupo de 
innaos a um grupo de irmás. Desta forma, as patrilinhagens nao se des
fazem como conseqüencia da regra de residencia após o casamento. 
Pode-se verificar, na Genealogía 1, que praticamente metade das casas 
de Simoos Lopes (A, C, 1, L, M, N, O, P) eram constituídas total ou 
parcialmente por casamentos deste tipo. Sua incidencia é urn pouco me
nor em Sao Marcos, onde apenas 1 /4 dos grupos domésticos se cons., 
tituíam assim (Genealogía 2: D, E, P/Q, T, A/B). Em Sáo Domingos, 
cerca de 1 /3 dos grupos domésticos se f ormaram a partir de casamen
tos de um grupo de irmaos com urn grupo de irmls(A~ndice 4: B/C, 
F, K, M, N, P, X). Discutirei os efeitos políticos deste costurne no 
Capítulo V. 

Assim, nos grupos domésticos poligínicos, as esposas mais jovens 
sao tratadas pelas mais velhas como se fossem irmls mais novas que, na 
verdade, geralmente sao1 5 • As mais velhas mandam um pouco nas mais 
novas e estas sao freqüentemente instruídas para fazer pequenas tarefas 
para as quais as mais vellias sentem muita pregui~a: ir buscar água quan
do as caba~as secam nas horas mais quentes do dia ou sair e cobrir urna. 
fenda na cobertura da casa quando o sol muda de posi~io. Algumas ve
zes, elas fazem tais servi~os mas também podem recusar-se, o que nao 
tem conseqüencias mais sérias que reclama~Oes e resmungos por parte 
de quem deu a ordem, sem que ninguém lhes preste aten~ao especial. · 
Se, por acaso, quando chega um visitante, as esposas de urn homem es
táo deitadas· a seu lado na esteira de dormir ao ~vés de estarem agacha
das no meio da casa (o que é mais com~m), o marido afastará a mais jo
vem das esposas para dar lugar a visita. A parte destas indica~OeS de de
talhe, relativas a seu status inferior, a esposa m~s nova é tratada, tanto 
pelo marido como pelas mais velhas, como igual as demais ca-esposas. 
As mullieres dao a impressao de ficarem f elizes por cooperar urnas com 
as outras na coleta e no preparo dos alimentos, nas mudan~as ~na cons
tru~ao das casas e ao ninar os nenes urnas das outras. A rivalidade · 
parece ser um elemento muito pouco característico de seu relaciona-

15 
As esposas ~ais jovens sio geralmente aquetas que um homem desposou 
ao longo do tempo, depois de seu primeiro casamento. Sio, portanto, mais 
novas em dois sentidos. Este, no en tanto, nio é sempre o cuo, e quando um 
homem toma como esposa extra uma mulher ou mais velha ou de uma ida
de igual a daquela(s) com quem já está casado, a nova esposa é tratada pela 
mais antiga como urna igual. 
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mento e elas também nao competem sexualmente pelas atenyóes do ma
rido. De qualquer forma, um homem nao mantém relayé>es sexuais com 
sua esposa durante um certo tempo depois do nascimento de cada filho 
e também quando ela está menstruada. Acontece freqüentemente, pois, 
que um homem disponha de apenas urna de suas esposas com quem ele 
pode ter relayé>es nurn certo momento. Mesmo quando nao é esse o 
caso, suas esposas nao parecem se ressentir das rel~oes que o marido 
mantém com as demais co-esposas. 

Habitualmente, as mullieres destes casamentos poligínicos nao 
procuram satisfa~ao sexual em relacionamentos adúltetos. O adulté· 
rio - virtualmente todas as relayoes extramaritais sao consideradas 
como tal, já que as meninas se casam tao cedo - é extremamente raro. 
É possível, também·, que seja tao discreto que eu nio me tenha dado 
conta da maior parte dos casos. Acho difícil, porém, acreditar que as 
mullieres idosas, sabedoras de tudo o que se passa na aldeia e tao dadas 
a fofocas, com quem passei tanto tempo conversando, nao tivessem 
mencionado mais casos de adultério caso a:corressem com mais freqüen
cia. Além disso, se o adultério fosse praticado com freqüencia maior do 
que supus, as partes ofendidas nao o ignorariam pois segredos sao quase 
impossíveis nas comunidades Xavante. Podemos ainda supor que os ma
ridos traídos prestassem pouca atenyáo a isto, já que estes casos presu
míveis nunca se tomavam alvo de discusst>es muito acaloradas. Parece 
muito p~uco provável que isto tenha acontecido, diante do fato de que 
os homens Xavante sao suscetíveis e duros em suas relayóes comos ou
tros homens. Comprova-o tambérn o.fato de os poucos casos de adulté
rio de que tive noticia tenham tido conseqüencias rnuito sérias. 

Assim, a cisao que teve lugar em Santa Therezinha urn pouco 
antes de minha chegada·, ern 1958, foi causada pela µiorte de duas espo
sas do chefe nurn esp~o de tempo muito pequeno. Os parentes consan
güíneos das mullieres acusararn o chef e de te-las morto. por meio de 
feiti~aria e se recusararn a pemútir que ele se casasse corn outras mulhe
res de seu cl116

• Mesmo assim, ele seduziu urna delas quando a rnaior 
parte dos membros da aldeia estava ausente, numa expedi~ao de c~a e 
coleta. Isto causou a cisao da comunidade. 

Numa outra ocasiao, urn homem de Sio Domingos acusou um dos 
fdhos de Apow!' de ~duzir sua mulher. Alguns homens da Jinhagern de 

16 
lsto era possível porque Pepetinho, o ''chefe" em questio~ nio era propria
mente um chef e, segundo os padroos Xavante: era ftlho de um homem pode-
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Apowe' ficararn doentes logo em seguida e suspeitou-se de feiti~aria. O 
marido que fizera as acusayoes foi, portanto, rnorto por ser tido como 
feiticeiro1 7 • 

Pode ser que adultério só se toma urna questao grave quando en· 
volve homens de fa~óes diversas. Nesses casos, a situayao se complica 
pela associayáo de atos de feitiyaria. Com toda certeza, urn Xavante ja
mais criarla um caso com urn outro membro de sua própria linhagem 
por causa disso e acredito ( embora nfo tenha podido confi~á-lo) que 
tradicionalmente os homens tivessem acesso sexual as esposas de seus 
irmfos. Algumas vezes, urn homem cede sua esposa a seu irmfo, que a 
desposa; espera-se que todo homem preocupe-se coma viúva do irmio 
e se case com ela. Da mesma forma, homens que sao irmio reais gos· 
tam de casar-se com irmas reais e, de fato, freqüentemente o fazem 
(veja Quadró 6). Da mesma forma, nurna mesma liñhagem, os mem· 
bros que se chamam mutuamente de "irmao" casarn·se habitualmente 
com meninas de casas vizinhas, de modo que seyóes do círculo de casas 
da aldeia sao tomadas, a cada gerayáo, por irmaos de linhagem. 

Nao creio que urn membro de urn grupo como este culpasse urn 
outro de adultério. Tais acusa~aes parecem ser questao interfaccional. 
Isto nos levaría a supor que os Xavante concebem o adultério nao ape
nas como o desrespeito as prerrogativas sexuais do marido por um 
outro homem mas, antes, como o desrespeito destas prerrogativas por 
parte de um homem de facyao diversa. 

Ouvi falar de maridos que chegaram a espancar suas mullieres por 
suspeita de adultério mas nunca pude confirmar tais casos nem consegui 
obter · provas subseqüentes da a~lo do marido contra o amante da mulher 
que comprovassem o espancamento. Faria sentido o marido que punisse 
sua esposa desta forma nao tomar nenhuma a ti tu de para com o homern 
que tivera rela~io com ela quando se tratasse de urn parente próximo 
demais, o que desaconselharia a ayio. Mesmo que assim fosse, esperar
se-ia que os casos de adultério que envolvessem hornens de fac~óes di· 
versas levassem tanto a puni~io da mullier quanto i disputa entre 
fac~aes. As esposas, porém, nem sempre sao agredidas, mesmo quando 
o caso de adultério se transforma em urna questfo entre fac~aes. Na 

roso e tinha descoberto um modo eficiente de lidar com os brancos e tinha, 
portan to, sido apontado pela missio para a "chefia". 

17 Estes casos sio discutidos no Capítulo V com mais detalhe. 
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QUADR06 
Poliginia sororal 

Comunidade Número Sororais Parcial-
de Casa- mente 
mentos Sororais 

Poligfni-
cos 

Simao Lopes 6 6 o 
sao Marcos 14 10 o 
Sao Domingos 24 17 2 

Total 44 33 2 
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Incertos Nio 
Sororais 

o o 
1 3 
3 2 

4 5 

} 

única vez que presenciei urna situ~io como essa, a mulher nao recebeu 
do marido qualquer puni~áo. Por isso, tendo a considerar estes relatos 
de surras como exageras. Acredito que os Xavante dizem, de vez em 
quando, que os homens batem em suas mulheres adúlteras porque 
aprenderam que os regionais veem este procecUmento como adequado 
nestas circunstancias. 

5. DIVÓRCIO 

É tfo difícil fazer afirm~óes precisas a respeito do divórcio entre 
os Xavante quanto a respeito de sua n~o de adultério. A dificuldade 
se. deve ao fato de ser virtualmente impossível descrever a concatena~io 
específica das regras e rela~óes Xavante comas quais estamos preocupa
dos neste capítulo, em termos de categorias gerais tais como casamento, 
adultério e divórcio. Tais termos sáo úteis na medida em que indicam 
áreas gerais de interesse mas sua conota~fo específica deve ser colocada 
claramente em cada estudo1 fS. Assim, para podermos discutir as cir.cuns
tancias nas quais os Xavante consideram um casamento romo estando 
oficialmente te~ado, devemos ter claros quais os ·direitos em que o 
"casamento" Xavante implica. 

Eu diria que, na maior parte das sociedades, o casamento é visto 
como um processo. As conseqüéncias jurídicas de urna ruptura do la~o 
ele casamento variam de acordo como estágio já atingido pelo processo. 
Já ~os que o primeiro casamento de um _homem, entre os Xavante, 
tem tres fases claramente distintas. A cerimónia na qual as noivas sáo 
apresentadas aos rapazes recérn-iniciados dá início ao primeiro estágio. 
o mando passa a ter garantidos, daí por diante, seus direitos exclusivos 

18 Concordo, portanto, com Leach (1955) quando diz que tentativas de esta
belecer dei~s precisas de categorías tais como casamento nio levam a 
nada. lria ainda mais longe e ~ também, que provavelmente induzem a 
erro. Gough (1959), por exemplo, respondeu a Leach, ugumentando que 
tais defmi~0es sio requisitos para que a análise comparativa de culturas di
versas seja possível. Ainda assim, segundo o meu ponto de vista, muito deste 
trabalho encontra empecilhos muito sérios, devidos a urna f alha em admitir 
que uma categoria criada pelo antropólogo possa violentar os dados. Afir
m~0es comparativas a respeito do "casamento tal como o definimos aci
ma" tendem a se tomar afmn~0es a respeito do "casamento". A partir 
daí, deduz-se teoremas a respeito do casamento em sociedades diversas .. t 
deste _modo que dedu9')es legítimas, a partir de prelnissas claras, tomam-se 
inferencias Dio-legítimas. 
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" 
sobre a sexualidade de sua esposa. Esta garantía, porém, apresenta-se 
como urna promessa pois a esposa geralmente nao é ainda suficiente-
mente crescida para que ele ·desfrute destes direitos imediatamente. Ele 
pode, conseqüentemente, recusar-se a admitír que é de fato seu marido, 
ou melhor, que é o marido da filha, em rela~ao ao pai da menina. O pai 
de sua esposa pode alegar que ele é seu genro, ressaltando, desta forma, 
o fato de um la~o de afinidade ter sido estabelecido entre eles através da 
filha. Por sua vez, o rapaz pode negar um tal la~o até come~ar a ter rela
~óes coma menina. O sogro, neste estágio, também procura nao exigir 
do marido de sua filha o cumprimento de seus deveres de genro. Num 
certo sentido, entio, este período corresponde ao que nós chamaríamos 
de noivado, principalmente porque o casarnento pode ser rompido 
neste estágio com maior facilidade do que depois de consumado. No 

. pensamento Xavante, no entanto, um homem é considerado "casado" 
assim que termina a primeira cerimonia. O inicio do segundo estágio 
nio é cerimonialmente reconhecido embora seja aí que o casamento se 
consume. 

Durante o segundo estágio, o marido ainda tenta negar seus la~os 
de afinidade com os parentes consangüíneos de sua esposa. Mesmo 
assim, estes constróem urna divisio interna em sua casa, algo como um 
biombo de palha, para o rapaz ;.e sua noiva. O objetivo desta constru· 
~fo é proporcionar-lhes, ostensivamente, certa privacidade. Os Xavante 
costumam buscar privacidade f ora da casa, quando a desejam (o que é 
raro). De qualquer forma, consideram que a escuridio ou a prote~io 
provida por urna esteira sao suficientes para encobrir as atividades 
sexuais. A divisória construída para os recém-casados é, portanto, urna 
afirm~io pública, por parte dos parentes da esposa, de que o casamen
to f oi consumado e que o jovem esposo está agora ligado a eles por 
l~os contratuais. Ele deve mandar por~é>es de toda c~a que abater ao 
~n.ipo doméstico dos parentes consangüíneos da esposa. Se ela engravi
dar, ele será considerado o pai da crian~a, mesmo que 'ele tenha estado 
ausente da aldeia por algum tempo. ·Quando ela dá a luz, ele deve mudar 
para a casa dela, caso ~da nfo o tenha feito. 

Os Xavante referem-se a separa~io de um casal como ~siremé, pa
lavra que tem conota~óes de estar separado ou desunido. Eles usam a 
mesma palavra, porém, para se referir a casais que nio vivem mais 
juntos, ou seja, que nio moram mais no mesmo grupo doméstico. É 
difícil, portanto, determinar se alguns casais poderiam ser considerados 
"separados" segundo nossas categorías ou se deveriam ser classificados, 
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mais adequadarnente, como "divorciados". Os Xavante, de fato, prova
velmente nao considerariam o la~o jurídico do casamento como estando 
abalado ou rompido a menos que houvesse urna separa~ao física dos 
cónjuges que os levasse a deixar de viver n_a mesma comunidade. Mutatis 
mutandis, há provás de que dese~0es, neste sentido, sao as vezes 
identificadas com divórcio, de modo que se um dos conjuges se ausenta 
por urn longo tempo, ambos consideram-se livres para casarem-se nova
mente. 

Acontece, as vezes, de urna mulher bastante idosa nao querer 
viver mais com o marido e estabelecer urna nova casa na mesma aldeia. 
Ela continua a ser considerada a mulher do homem com quem esteve 
casada, mesmo que nao coabitem mais. Ela nao pode tomar um outro 
esposo nem ter rela~0es sexuais com outros homens, a menos que esteja 
preparada para enfrentar a zanga do marido. Seus filhos geralmente 
moram com ela mas vio sempre a casa do pai, onde se sentem com os 
mesmos direitos dos -ftlhos de seu pai com a esposa com quem vive. 
Alguns dos ftlhos da mulher mais velha podem continuar morando na 
casa do pai, o que nao traz nenhum transtomo. As duas casas, num cer
to sentido, sao equivalentes. 

Por outro lado', há certa ambigilidade quancto um dos conjuges 
vai . embora. Dependendo das circunstancias de sua saída, seu casa· 
mento poderá ser considerado como rompido, ou nao. Se o marido foge 
da aldeia em conseqüencia de alguma disputa faccional, sua esposa pode 
escolher: ou reúne-se a ele oportunamente, preservando assim o casa
mento, ou permanece na aldeia original, o que equivale a um divórcio. 
Se ficar, ela poderá casar-se com outro homem. Os atos do marido nio 
afetam igualmente o estatuto.jurídico de seu casaniento.~is ele pode 
tomar urna segunda esposa sem divorciar-se da primeira. Saber que ele 
passou a morar na casa de alguma outra mulher na nova aldeia, na con
di~fo de seu marido, pode pesar na decisio da primeira mulher quanto 
a dar-se ao trabalho de segui-lo ou nfo. Em 1958, conheci tres homens 
que tinham fugido de Marfiwatsede para Sio Domingos, deixando mu
llieres e filhos para trás. Um deles, pelo menos, Rintimptsé, assegurou
me que sua esposa o seguiría e, caso nao o fizesse, ele voltaria a 

Marru.watsede para buscá-la. Em 1964, eu o encontrei em Sio Marcos, 
onde ele havia se casado novamente. 

Nao é apenas o maneto que pode abandonar a aldeia por motivos 
políticos. Certas vezes, urna fac~o muda-se em bloco e urna mulher 
pode acompanhar seus pais enquanto seu marido permanece na aldeia. 
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" Um destes casos é o de Hita, filha do velho Aihí're, de Sáo Marcos (Ge
nealogia 2:95). Quando seu innáo Sebastiao liderou um grupo dissiden
te de Capitariquara, ela deixou seu marido lá e foi-se com seus parentes. 
Ela tomou a casar-se em Sáo Marcos. 

Por outro lado, se urn dos conjuges sai da aldeia em circunstancias 
menos dramáticas e se ausenta por um longo tempo, o outro pode vol
tar a se casar. Urna situ~áo como essa pode causar mal-entendidos. Um 
rapaz saiu de Sao Marcos logo depois de sua inicia~ao e esteve f ora por 
cerca de dois anos. Quando ele voltou, sua esposa - que ele pensava 
encontrar ainda quase menina mas talvez já apta a consumar o casa
mento - já havia se casado e sido deflorada por um outro homem. Ele a 
queria mas os parentes consangüíneos da m~a nao o apoiaram. Ele ape
lou para os missionários, que consultaram a m~a e ficaram sabendo 
que ela preferia continuar com o homem com quem estava vivendo; por 
isso, nio interferiram. Em seguida, o queixoso f oi a missáo de Sangra
douro e conseguiu convencer o diretor de que havia ~ido prejudicado. O 
diretor de Sáo Marcos recebeu, entáo, urna carta na qual lhe era solici
tado que intercedesse pelo solitário rapaz. O diretor de Sio Marcos fez 
nova tentativa e de novo nao obteve sucesso. Algum tempo depois, o 
rapaz foi embora e acabou se casando em Sangradouro, com urna viúva. 

Esse caso demonstra claramente que os Xavante consideram o 
abandono ou deser~io como sendo equivalente ao divórcio. O rapaz nio 
conseguiu nenhuma compensa?o junto a seus parentes embora tivesse 
se submetido a cerimonia de casamento coma m~a em questao. Por 
outro lado, seria enganoso sugerir que o abandono é a única razlo para 
o divórcio embora seja o único meio de efetivá-lo. As vezes acontece 

. ' 
de urna pessoa casada ''ir ernbora" apenas para por fim ao casamento. 
O único caso de divórcio causado por brigas entre.os cónjuges que regis
trei diz respeito a um homem de Santa Therezinha que estava tio bravo 
com sua esposa que chegou a lhe dar urna bordunada na cabe~a en
quanto ela dormia. Nio consegui saber muito a respeito da m~a. 

Obviamente, ela nao estava morando na casa de seus parentes ou ele nao 
teria sido tfo imprudente a ponto de adotar essa tática. Depois do acon
tecido, ela foi levada a viver entre "os seus", nurna outra casa. Posterior
mente, ela abandonou nao apenas o marido como a própria aldeia. 

Via de regra, porém, o casamento entre os Xavante é de urn~ esta
bilidade admirável, do ponto de vista jurídico. A pouca freqüencia do 
divórcio se deve, provavelmente, ao fato de implicar na mudan~a de urn 
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dos conjuges para outra aldeia19
• Os homens nao precisam divorciar-se 

de urna mulher para casarem-se com outras; do ponto de vista das mu
llieres, o requisito de deixar a comunidade para divorciar-se significa um 
sério impedimento, a menos que seus paientes também estejam de mu
dan~a. 

Os filhos de urn casal que se divorcia ficam com o conjuge que f oi 
abandonado, a nio ser no caso bastante raro de urna mulher deixar o 
marido enquanto tem ftlhos muito pequenos: nessas circunstancias, as 
crian~as a acompanham. Nao registrei nenhum caso como esse, de modo 
que posso apenas sugerir como .aconteceria: a mie partiría nurna expe
di~ao de ca~a e coleta levando consigo os pequenos e simplesmente nao ., . 
voltaria, se ela tivesse inten~io real de abandonar o marido. Nao consigo 
imaginar nenhuma outra situa~ao em que o pai pennitisse que ela levas-
se os ftlhos consigo. · 

6. GRUPO DOMJ!STICO 

Nas suas aldeias-base, os Xavante constroem suas casas no mesmo 
estilo de seus abrigos durante os períodos de vida nómade: troncos de 
árvores novas sio coletados pelos homens do grupo doméstico; depois, 
sao fincados no chio, numa área limpa e circular. As pontas superiores 
sao amarradas juntas e os paus ficam, portanto, curvos. As mullieres 
da casa ajudam os homens a. unir as extremidades. Sfo elas que ficám 
encarregada,s de cobrir a~casa com folhas de palmeira. Todas as casas 
sao viradas . para o centro da aldeia. Na cobertura de palha, deixa-se urn 
esp~o vazio, suficientemente alto para dar passageÍn a urna pessoa cur
vada: é a entrada da casa. Nos días de vento e chuva muito fortes - urna 
combina~áo freqüente em terra Xavante - a entrada pode ficar 
bloqueada por um tufo de f olhas de palmeira seguras por um toco pe· 
sado, apoiado no chao em posi~áo diagonal. Urna fileira de galhos é fin
cada no chao, dentro da casa, de cada um dos lados dessa entrada, de 
modo a fonnar divisórias: separam os moradores que dormem a direita 
dos que donnem a esquerda da porta. 

O cabe~a do grupo doméstico e sua esposa costurnam ocupar urn 
dos lados desse "corredor", ao passo que sua ftlha e o marido ficam do 
outro lado. Quando estáo nas esteiras de dormir nao se veem, portanto, 

19 Em 1958 eu tinha tao poucos dados a respeito das outras aldeias Xavante, 
que achei que ó divórcio f osse algo praticamente inexistente. 
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,_ já que as esteiras sao dispostas ao longo da circunferencia formada pela 
cobertura da casa, dos dois l.ados da porta. Essa conven~ao nao tem, no 
entanto, a for~a de urna regra que determine a ocupa~ao de cada um 
dos lados por grupos específicos. Em primeiro lugar, se há várias filhas 
casadas, elas e suas f am11ias acomodar-se-ao ao longo de toda a volta da 
casa. Desse modo, se os sogros estao a direita da porta e sua filha mais 
velha a esquerda, as outras filhas com os maridos vao ocupando os espa
~os adjacentes até que haja também um genro a direita dos sogros. Em 
segundo lugar, nao há nenhuma regra que estabele~a quem deve ocupar 
que lado da casa, ou seja, qual o lado dos sogros e qual o que deve ser 
reservado para as fam11ias de suas filhas. Isso é verdade mesmo na fase 
inicial do casamento da filha mais velha, quando há urna dicotomia mar
cada entre o seu marido e os seus país. Um homem entra numa casa 
oeupando _o_ status de genro e passa, mais tarde, ao de sogro. Quando, 
por sua vez, o genro de Ego passar a viver nessa mesma casa, ele deverá 
se acomodar no espa~o antes ocupado pelo sogro de Ego, já falecido. 
Assim, se o sogro está a direita da entrada, numa gera~io, e o genro, 
a esquerda, na gera~io seguinte haverá urna inversao da justaposi~ao. 
Por fun, depois da morte dos sogros, urna das filhas e seu marido cos
tumam viver num dos lados da entrada enquanto que sua irma, como 
marido, vivem no outro. Sempre que possível, no entanto, quando 
um homem chega a categoria de ftsa vmo num grupo doméstico ( ou· 
seja, quando ele se casa com urna das mullieres dá casa), ele se mantém 
espacialmente separado daquelas a quem chama de i'ari (innao da espo
sa) ou de ímápari'wa (pai da esposa). 

Em Sáo Domingos, quando a casa de Apowe- precisou ser refeita, 
· todos os membros de seu grupo doméstico mudaram-se para a casa vi
zinha: a nossa. Choveu incessantemente nos dois días que se segui
ram, de modo que lhes foi impossível trabalhar· na constru~io da casa e 
eles ficaram presos na nossa. Ao final do terceiro ciia, quando um pouco 
da cobertura já estava pronta - o suficiente para proporcionar um mí
nimo de abrigo - o genro de Apow! voltou com a mulher e os dois fi. 
lhos para a casa inacabada. Para ele, viver assim num esp~o pequeno 
que for~ava urna proximidade exagerada comos afins era inadequado. 
Por isso, aproveitou a primeira . oportunidade que teve para restabelecer 
a divisio espacial convencional entre ele e os parentes da esposa. 

Reconstruir aquela casa tao grande toi urna tarefa demorada, pois 
os únicos 'bomens que se encarregavam dela eram o chef e e seu genro. 
Durante esse período, os filhos reais e adotivos do chefe (membros de 
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sua patrilinhagem, que passavam a maior parte do tempo na casa do 
chefe, chegando, quase sempre, a passar a noite também ali) ficaram 
descansando em suas esteiras enquanto observavam o desenvolvimento 
dos trabalhos. Embora a casa que estivesse em constru~io fosse a sua 
própria, eles nao pertenciam economicamente a esse grupo doméstico. 
Eles já eram membros reais ou potenciais de outros grupos domésticos 
(os de suas esposas), para quem deviam trabalhar. Tinham obriga~ao de 
ajudar seus sogros a construir ou reconstruir as casas - embora eles náo 
se referis~m a elas como suas mas como.~; casas de suas esposas. Da mes· 
ma f onna, eles tinham a obriga~ao de cooperar comos membros dos gru
pos domésticos de suas esposas na dequbada, no plantío e na colheita de 
suas r~as. Eles podiam se negar a essas obriga~oes (e efetivamente o. 
faziam, as vezes) enquanto fossem ainda suficientemente jovens para 
cumpri-las. lsto era possível principalmente gra~as ao fato de suas espo
sas serem ainda novas demais para serem suas parceiras sexuais ou tio 
jovens que eles podiam negar o fato de ter mantido rela~é>es sexuais 
com elas. 

Um rapaz que evita o seu fmápari 'wa ou que chega até a negar, 
em público, o seu relacionamento com ele pode furtar-se a obriga~io 
de prestar tais servi~os para o sogro. O rapaz pode se justificar dizendo 
que, como ainda nfo mantém rela~oes sexuais com sua esposa, o casa
mento de fato ainda nao· se consumou. Assim, o rapaz nao está ligado 
aos parentes dela por nenhuma obriga~io concomitante. Mais cedo ou 
mais tarde, porém, ele é for~ado. a abandonar tal pretendo. 

·um menino Xavante nasce, portanto, num grupo doméstico no 
qual seu pai é um estranho: alguém que nao pertencia originariamente 
ao grupo. A crian~a recebe agrados de todos: das mullieres da casa, de 
seu pai, de seus tios maternos e também de seu avo materno. Pode ser 
que os innáos de sua mae ainda estejam morando aí; mesmo se forem 
casados e estiverem vivendo com suas esposas, eles ainda consideram 
como sua a casa de sua mae. O chefe do grupo doméstico é o avo mater
no do menino e geralrnente é um·parente muito apegado a crian~a. Mui
tos avos nao se separam dos filhos de suas filhas a partir do momento . 
que come~am a andar e a comer sozinhos e nao prec'isam mais do cuida· 
do constante da mae. Os avós levamos netos consigo quando saem da 
aldeia; carregam-nos consigo para a sua própria esteira de dormir, a noi
te; gostam, enfun, de te-los sempre perto de si. 

A estrutura do grupo doméstico durante a infancia de um menino 
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FIG. 6 . O grupo doméstico 

A Indica Ego. 
/:::,. Indica um menino imaturo. 
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está representada esquematicamente na Fig. 6.1. Veremos que há qua
tro posi~oes masculinas básicas na estrutura do grupo doméstico em 
qualquer um dos estágios de seu ciclo de desenvolvimento que quiser
mos examinar2 0

• Duas dessas posi~óes estáo sempre ligadas por Ia~os 
de descendencia e seus ocupantes - no .caso de serem aduJtos ou qua
se adultos - fazem parte do núcleo que domina o grupo doméstico. A 
condi~ao - ser adulto - é importante. Na Fig. 6.1, por exemplo, Ego e 
seus irmaos estao ligados a seu pai por um la~o de descendencia mas, 
como sao imaturos, o grupo dominante (representado pelo retangulo) 
é o do avó e dos tios maternos de Ego. A medida que Ego cresce, ele vai 
percebendo que vive numa casa dividida. Seu pai trata com respeito seu 
avó e seus tíos matemos, o que serve para enfatizar a separa~áo que 
existe entre eles. Seu pai deve auxiliar seu avo materno e, se necessário, 
providenciar sua alimenta~ao mas sao os tíos matemos que mandam na 
casa. Toda vez que se discute algo importante, sao os parentes maternos 
que o fazem e eles podem até sentir-se um tanto inibidos pela presen~a 
do pai de Ego do outro lado do corredor de entrada. Além disso, ao cres
cer, o menino irá percebendo que seu pai o considera cada vez mais 
como um aliado, ªº passo ·que os demais tenderao, igualmente, a ve-lo 
como um membro da patrilinhagem de seu pai. Isso nao significa que 
ele terá que tomar o partido de seu pai contra o de seus tios maternos. 
Nesse estágio (representado pela Fig. 6: 1.)~ a necessidade de tomar parti
do é afastada pela liga~ao afetiva intensa de Ego com todos os morado
res , independentemente de suas rela~ües mútuas na estrutura domést;
ca. Só quando ele for quase adulto - geralment~ na fase em que mora 
na casa dos solteiros - é que se tomará um verdadeiro membro do gru-

. po de seu pai dentro de casa. 

20 
Deve-se enfatizar o fato de que estas sao posi~oes estruturais e nao represen-
ta~éSes de indivíduos. Na Fig. 6.3a, por exemplo, mostra-se Ego residindo 
com um marido da irma e um filho imaturo da irmi, no mesmo grupo 
doméstico. Deve haver, é claro, vários homens que sao maridos de suas irmas 
e que normalmente viriam, todos, morar com suas esposas na casa onde Ego 
nasceu. Todos eles, porém, tema mesma rela~o estrutural com Ego e estio 
representados no diagrama, por urn único símbolo. lsto é lugar-comum no 
que diz respeito aos diagramas de parentesco mas é preciso reafirrná-lo aqui 
porque o fato de algumas posi~éSes estruturais poderern ser ocupadas por urna 
variedade de pessoas é rnuito significativo ao nível das rela~éSes entre pessoas 
dentro do grupo doméstico, ainda que a estrutura deste grupo permane~a 
inalterada. 
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º Nesse estágio (Fig. 6.2), o avo materno de Ego ou já morreu ou 
está muito idoso. Seus tios matemos estao estabelecidos em seus pró
prios grupos domésticos "afms" e tem menos a ver.- com a casa ~as 
irmfs. Esses homens, que dominaram o grupo doméstico durante a m
fancia de Ego, saem de cena. Sáo substituidos pelo grupo form~do pelo 
pai de Ego e seus filhos. Cada menino nao chega, portanto, a aliar-se ao 
pai contra os parentes matemos. Quando a patrilinhagem de sua mae 
abandona o controle do grupo doméstico onde Ego nasceu é que ele e 
seu pai passam a ocupar urna posi~ao dominante, desta vez em rela~ao 
ao marido da irma de Ego . 

. Deve ter ficado clara, agora, a razao pela qual os Xavante pro
curam fazer com que homens de um mesmo cla se casem com mullieres 
de um mesmo grupo doméstico. Se os rapazes que, através do casamen
to viverem num dado grupo doméstico pertencerem a clas ·diferentes, 
ha~erá membros de grupos rivais ocupando as posi~0es estruturais de 
Ego e pai de Ego (Fig. 6.2) quando seu avo abdicar e seus tíos matemos 
transferirem seu controle para seus grupos domésticos "afins". Urna vez 
que os Xavante concebem a sua vida doméstica ein termos de urna dico
tomia entre "os de dentro" e os que "vern de fora", a divisáo de qual
quer urn desses dois grupos através da introdu~ao de um terceiro ele
mento faria com que o cotidiano dos membros da casa se tomasse 
extremamente complicado. De fato, consegui descobrir alguns poucos 
casos em que os homens de clas diferentes mas de mesma gera~ao 
haviam se casado com mullieres de urn mesmo grupo doméstico. 

Em SimOes LOpes, na casa B, um homem O Waw~ e um outro, 
Topdató (Genealogía I: 86, 78), parecem ter se casado com duas irmas 
Poredza'ono. Convém lembrar que esses Xavante insistiam no fato de 
qu~ os o W~w! e os Topdató sao urna coisa só, o que faz c~m que 
talvez pare~a surpreendente o fato deste ser o único cas~ desse tipo que 
encontrei. A explic~fo é a seguinte: o grupo doméstico Xavant~ ~ 
ordena a partir de. urna dicotomia faccional, o que normalmente co1nc1-
de com a divisáo entre dois clas. No caso de dois homens, urn Topdató 
e o outro O Wawé, serem da mesma fac~ao, nada impede que se 

casem com mullieres da mesma casa. 
Em Simóes Lopes, na casa D, um homem Poredza'ono (Genea-

logía 1: 27) e um hornero Topdató (Gene~ogia 1: 63) de mesma gera~ao 
foram morar, pelo casamento, numa casa OWawe. 
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SirnOes Lopes, Casa D 

Este caso era considerado pelos Xavante como sendo especial. 
Eles me explicaram que a esposa de 63, em condi~oes normais, teria le
vado seu marido para morar com sua mae (sogra do rapaz), na casa L 
mas a casa era pequena demais para acomodá-los. Ela, entao, mudou-se 
com seu marido para a casa de seu próprio irmao - casa D. De seu lado, 
o marido estava ansioso para que esse arranjo desse certo pois ele teria, 
assirn, a oportunidade de mudar-se para mais perto de seus irmaos, que 
viviam nas casas A, · B e C. Oeste modo, a linhagem do chef e (do cla 
Topdató) consolidou seu locus numa das extremidades do arco de casas 
da aldeia, além de ocupar a casa da outra ponta; com esse expediente, 
controlavam essas duas casas cerimoniais. 

Registrei urn outro caso desse tipo em Sao Domingos, na casa D. 
Os rapazes que se casaram comas m~as da casa eram Poredza'ono (Ge
nealogia 3: 50) e O Wawé (Genealogía 3: 119), respectivamente. Nesse 
caso, no entanto, 119 era um homem que tinha "passado" para os 
Poredza'ono de modo que, socialmente falando, nao houve conflito. 

A Fig. 6.2 mostra a estrutura do grupo doméstico Xavante 
quando Ego está quase na idade de ir para a casa dos solteiros. As figu
ras 6.3a e 6.3b mostram os grupos domésticos aos quais Ego pertence 
durante o período em que está na categoria de idade dos rapazes ini
ciados. Ele chama a casa onde nasceu (Fig. 6.3a) de fnhórówa; quando 
ele está lá, diz-se que ele foi itsórówa'u (para sua casa); quando vai para 
a casa de sua esposa, ele dizque vai imro'u (para a esposa). Enquanto 
suas irmis estiverem vivas, ele usará essas designa~óes. Nessa fase, ele 
ocupa posi~Oes complementares nos dois grupos domésticos. Em sua 
casa natal ele é um dos "de dentro", é o f'ari tJos maridos de suas irmas; 
na casa de sua esposa ele é um dos "de f ora", um ítsa 'omo. 
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É crítica a relayao_ entre f'ari e ftsa 'amo e isso nífo só no ámbito 
do grupo doméstico mas na vida dos Xavante em geral. A hostilidade 
entre grupos de parentesco, característica da sociedade Xavante como 
um todo é sentida, na esfera doméstica, de modo ·particularmente agudo 
entre esses dois afins. Os Xavante tem consciencia disso e tentam neu
tralizar a situayao estabelecendo urna etiqueta que regula o seu compor
tamento mútuo: devem dirigir-se um ao out ro com polidez e devem ser 
mutuamente generosos; devem apoiar-se e ajudar-se; um homem na-o 
de ve incomodar-se quando seu f'iiri faz uso de seus bens; o f'iiri deve re
tribuir essa atitude de seu itsa'omo oferecendo-lhe presentes. Os Xavan
te sempre me perguntavam sobre os irmaos de minha esposa: como me 
tratavam? Eles eram bons (tsawidi) para comigo? Eram a varen tos 
(tsotidi)? O que eu lhes <lava? E assim por <liante. Os Xavante até certo 
ponto comportam-se de acordo com esses preceitos. J'ari e itsa'omo 

tratam-se formal e polidamente; quando estao juntos, dividem ostenta
toriamente a sua comida - freqüentemente acontecia de eu dar um pre
sente a um homem e ele me dizer: "entregue-o para o irmao de minha 
esposa". Depois disso, quando o presente já tinha sido entregue, ele pas
sava a se preocupar em conseguir um igual para si. Um f'ári faz uso de 
coisas de propriedade de seu ftsa 'omo sem hesita~a-o, embora ha ja 
pouca reciprocidade nesse caso. Os ftsa 'omo freqüentemente reclamam 
de seus cunhados, considerando-os ''predatórios". 

A relayao entre eles é abertamente cortes e formal mas por detrás 
dessa aparencia há desconfian9a e ressentimento. O mito Xavante da 
obtenya'o do fogo expressa-o simbolicamente, ao descrever dois cunha
dos saindo juntos para ca~ar. O ftsa 'omo segura um tronco para que seu 
f'iiri possa subir até urna pedra alta para pegar ovos de arara. O rari 

. tenta enganar o ftsa'omo, fingindo nao havér ovos no ninho e atirando 
só pedras quando o outro lhe pede provas. O ftsa 'omo se zanga, tira o 
tronco e abandona o seu f'iiri que, posteriormente, é salvo por urna 
on9a2 1 

• Assim também, ao mesmo tempo em que pede presentes em 
nome de seu cunhado, um Xavante sente inveja pelo que o outro está 
obtendo. Ele ficará extremamente ressentido se se der algo a seu cunha
do na sua ausencia. Da mesma forma, dois cunhados podem auxiliar-se 
numa ca~ada mas ao mesmo tempo estarao se vigiando mutuamente 
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Os Xerente tem um mito identico, relativo a obten~ao do fogo. O tema da 
coopera~ao, em teoría, e da trai~o, na prática, na rela~ao entre o f'tiri e o 
ftsa'omo (Xerente: aiktiri e f.zakmü) também aparece em muitas outras 
estórias Xerente (veja Nimuendajú, 1944 ). 

pois sabem (gra9as as discussoes no conselho dos homens) que perten
cem a grupos potencialmente hostis. Tal hostilidade está implícita no 
próprio relacionamento; é prevista pelos cunhados e engendrada por 
eles, mesmo nos casos em que nao há nenhuma tensao prévia. 

Os Xavante esperam hostilidade de seus afins. Essa hostilidade 
precisa ser refreada pelas regras de etiqueta, para que a vida doméstica 
seja, de algum modo, possível. Assim é que os Xavante acabam por ver 
seus afins com urna grande dose de desconfian9a. Suspeitam de que seus 
afins estejam eternamente rogando-lhes pragas. Conseqüentemente, ten
dero a explicar a morte e a infelicidade como resultados da maleficencia 
dos afins. Os afins de. um homem sao, portanto, os primeiros suspeitos 
em caso de feiti~aria. Discuto essas suspeitas, suas conseqüencias e o 
modo pelo qual sao manipuladas para fins políticos no Capítulo V. 

O relacionamento entre um homem e o pai de sua esposa também 
é marcado por respeito que encobre hostilidade mas, nesse caso, o res
peito prevalece com mais facilidade pois o sogro é urna pessoa mais 
velha e a hostilidade é menor, já que há menos razoes para competi9ao 
entre eles. Geralmente, um homem Xavante treta seu sogro com defe
rencia, ouve seus conselhos; faz questao de que todos o vejam pedir 
permissao e orienta~ao ao sogro quanto ao que fazer e aonde ir. Espe
ra-se que ele ofere~a presentes ao sogro e a maior parte dos Xavante 
que me pediam algo com muita insistencia o faziam visan.do apresen
tear o pai de suas esposas. Por óutro lado, todo Xavante sabe que arela
~ao com os sogros é preciosa para o genro e piadas a respeito dessa rela
~ao sao tao comuns entre os Xavante como na nossa própria cultura. 
Toda vez que um hornero diz que HDnapari 'wa hodzéé uptabidi" (meu 
sogro está muito doente) exagerando no "éééé", para obter um efeito 
cómico, ele inevitavelmente provoca urna gargalhada geral. Mesmo as
sim, a situa~ao real é muito séria e o genro de um homem importante 
precisa proceder corretamente. 

Veremos entao que, quando um homem deixa a s~guran~a que 
seu grupo doméstico natal representa (Fig. 6.3a) e dá início ao processo 
de transferencia para a casa de sua esposa (Fig. 6.3b ), ele está se trans
formando num refém que entra no campo inimigo. Durante todo o 

período representado pela Fig. 6.4, enquanto seus próprios filhos sao 
ainda muito pequenos para lhe dar qualquer tipo de apoio, ele tem que 
se conformar ein ser um estranho, eternamente em guarda. Se ele tema 
sorte de morar na mesma comunidade que sua irma, ele pode ficar na 
casa dela tanto quanto quiser e lá ele poderá relaxar, estando entre os 

151 



" seus próprios parentes. Só quando seus filhos estiverem crescidos é que 
ele poderá realmente considerar a casa de sua esposa como sendo a sua 
própria casa. Aí, entao, o mesmo processo já ocorrido em seu grupo 
doméstico natal se repete, só que desta vez é ele quem ocupa a posi
~ao estrutural ocupada por seu pai no ciclo anterior. A Fig. 6.5 mostra 
o pai de sua esposa se retirando e os irmaos dela perdendo sua cone
xao com o grupo doméstico. Na Fig. 6.6 ele é visto c~mo o cabe~a do 
grupo doméstico, isto é, como o cabe~a do grupo dominante da casa, 
constituído por membros de sua própria patrilinhagem. 

As mo~as, por outro lado, nao sentem as pressoes advindas das 
altera~oes na composi~ao do grupo doméstico. Se tudo correr normal
mente, ela nasce, cresce e passa toda a sua vida no mesmo grupo do
méstico. Durante sua infancia, sua casa será dominada pela patrilinha
gem de sua mae e, depois, durante quase toda a sua vida, ela será domi
nada pela patrilinhagem de seu pai. Só depois da morte de seu pai ou 
quatido ele abre mao de sua posi~ao de domínio, é que sua casa se tor
nará o "lar" de seus afins, ou seja, dos parentes de seu marido. Nessa al
tura, porém, tanto ela quanto seu marido já estao idosos e. seus filhos 
já sao adultos. Com o passar do tempo, ela passa, até certo ponto, a ser 
vista como parte da patrilinhagem do marido. As rivalidades entre os 
grupos masculinos, q~e os dividem em facyoes, passam muito "ao lar
go" das mulhews. Eu nunca soube ·que urna mulher tivesse sido acusa
da de feitiyaria ou que dela-se sµspeitasse, o que representa urna indi
cayao segura de que as mulheres nao se envolvem no sistema de alianyas 
e inimizades que engendra tais acusa~oes. Feiti~aria, assirh. como adulté
rio e tantas outras coisas mais na vida Xavante, é urna questio política 
e a política Xavante baseia-se em·competiyoes entre grupos de homens. 

Num sistema como esse, o casamento uxoriloca'.l parece, na verda
de, algo anómalo. Trata-se de urna anomalia a qual deveremos voltar 
quando de urna discussao geral dos princípios estruturais da sociedade 
Xavante. 
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CAPITULO IV 

O Sistema 
de Clmses de Idade 

1. A CASA DOS SOLTEIROS 

O s XAVANTE considerara sua sociedade como estando perma-· 
nentemente dividida em classes d~ idade organizadas hierarqui
camente, desde as que congregam pessoas de mais idade até as 
que teúnem os mais m~s (veja Quadro 7). Cada urna d~ssas 

classes de idade é constituí da por todos aqueles que viveram juntos um 
certo período na casa dos solteiros, foram iniciados conjuntamente e se 
casaram em cerimonia coletiva. Esses homens distinguem-se de outros 
que, por sua vez, compartilharam essas mesmas experiencias em épocas 
anteriores ou posteriores. 

A casa dos soltetros é, pois, a pedra fundamental do sistema de 
classes de idade. e lá que um menino Xavante sente pela primeira vez 
º. que significa pertencer a urna classe de idade. Lá, ele aprende a parti
c~par do companheirismo que .caractériza o sistema e que . _supera dis
tm~Oes de cla e linhagem. Os meninos nfo fazem parte de nenhurna 
d~las até sua introdu~io formal a casa dos solteiros. Até entfo, pode-se 
dizer que nfo sao considerados realmente como membros da sociedade 
~v~nte: eles nfo tem ainda posi~lo definida em urna sociedade cujas 
attv1dades sociais e cerimoniais sfo desempenhadas, em grande parte, 
pelas classes de idade. Pertencem a urna classe indiferenciada de 
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Xavante 
Ocidentais 

S!o Marcos 

(Abare'u) 
(Nodzo'u) 
Anorowa 
Tsada'ro 
Ai 'rere 
Hotorf 
Tirowa 
Ét!pá 

Abare'u 

NodzO'u 

(Anorowa) 
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QUADR07 
O sistema de classes de idade 

Posif óes relativas das classes de idade em 1962 

Xavante 
Orientais 

S~o Domingos 

(NodzO'u) 
Abare'u 

Homens Tsada'ro 
Maduros lpredu Anorowa 

Hotora 
Ai'rere 
Ét!pá 

Rapazes 'Ritéi'wa Tirowa 

Solteiros Wapté Nodzo'u 

(crian~as) ( watebrenu) (Abare'u) 
1 ' 

. ' 

"'criarn~:as", que nao passam de potencial social. Os meninos só deixam 
de ser tratados como crianc;as quando saó formalmente conduzidos a 
casa dos solteiros. 

O reconhecimento formal da existencia de urna nova classe de 
idade dá-se em um dia específico, determinado pelos ipredu, isto é, por 
todos os "homens maduros" de urna comunidade. Os futuros membros 
da casa dos solteiros pintam-se de vermelho dos pés a cabec;a. Poem 
f olhas sobre seus ombro~ para evitar que o urucum manche seus orna
mentos e entao colocam amplas "golas" de fios de aJgodao branco. 
Sobre essas "golas", usam colares de sementes que terminam em duas 
penas de rabo de arara. Um dos ipredu chamados Pahori 'wa acompanha 
os meninos, um por um, de suas casas até o meio da aldeia. DaJi, sao 
levados até a casa dos solteiros, onde todos os homens maduros da 
aJdeia já se encontram reunidos. Os meninos sentam-se e um dos ipredu 
retira-lhes as "golas'', colocando-as sobre o chao. Os meninos entram, 
entao, na casa dos solteiros e sentam-se no fundo, do lado oposto a 
entrada, voltados para a cobertura da casa. Colocam seus estojos 
penianos, que receberam dos homens maduros. Os estojos sao, na 
verdade, o sinal exterior de sua nova condic;ao: já nao sao mais crian9as; 
de agora em <liante, sao hd 'wa e terao de viver na casa dos solteiros. 

Na época de sua conduc;ao formal a casa dos solteiros, os meninos 
tem entre sete e doze anos de idade. Essa varia9ao se explica em fun9ao 
do tamanho dessas crian9as quando da f ormalizac;ao da classe de ida de 
anterior: alguns eram meninos ainda um pouco pequenos para serem 
incorporados a classe de idade precedente; outros, eram ainda bebes e 
tudo o que sabiam fazer era engatinhar. Nao creio que aJgum menino 
tivesse realmente que esperar até os doze anos para ir para o ho (e, 
portan to, até os dezessete para ser iniciado), a menos que fosse 
excepcionalmente franzino . Os Xavante nao se preocupam em calcular a 
idade de seus filhos até que eles se tornero membros de urna classe de 
idade. A partir da í, o que importa. sao as suas idades relativas·, ou seja, a 
classe d~ idade a qual pertencem. Na prática, todo menino que aparenta 
ser bastante grande para estar com os membros da nova classe de idade 
e que se comporta de acordo pode ser incorporado a ela 1 

• 

Em Simocs Lopes ( 1962), vi meninos bem pequenos que mal sabiam andar 
se rern levados a casa dos solteíros. Acredito que esse procedimento tivesse 
-; ido desenvolvido há pouco, provocado pelo fato da comunidade sentir que 
essa podcria ser a última classc de idadc que seria jamais introduzida na casa 
dos sol te iros. 
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Quando colocam o estojo peniano, os meninos deixam de ser 
crian~as. Pelo resto da vida, jamais serao vistos sem o estojo, mesmo no 
banho. Trata-se de minúscula espiral cónica feita com urna tira_de casca 
de palmito. Os homens puxam o prepúcio sobre a gland~, umedecem o 
estojo com a língua e o colocam sobre as dobras de sua pele. O estojo só 
cobre, portanto, a extremidade de seu órgao genital. Além do estojo, os 
homens Xavante nio usam nenhum outro tipo de vestimenta e andam 
completamente nús. Mesmo assim, os Xavante consideram extrema falta 
de decoro um hornero ser visto sem essa prote~ao. Ficam muito embara
~ados quando porventura o estojo cai, como acontece, as vezes, 
durante atividades como dan~as e corrid~s. O hornero cujo estojo cai 
deve cobrir sua genitália com as maos até conseguir um outro ou, entao, 
até que alguém venha lhe trazer o qu,e perdeu. Durante as corridas, que 
sao parte integral das cerimónias de iniciayao, .meninos pequenos sfo 
dispostos ao longo de todo o trajeto para recolher os estojos perdidos e 
entregá-los de volta a seus donos. As únicas ocasiOes em que um hornero 
tira seu estojo peniano sio determinadas por necessidades fisiológicas:· 
ªº urinar ou copular. e por essa razao (para esconder o penis descober
to) que os homens Xavante se agacham para urinar. As mulheres inva
riavelmente fazem-no de pé. 

O uso do estojo peniano corresponde a urna afirrna~ao simbólica 
de maturidade fisiológica. O estojo "encobre" o penis em posi~:Io de 
ere~ao e; assim, indica potencia sexual ao mesmo tempo que afirma o 
poder social ao qual estao submetidos poderes sexuais intrinsecamente 
pengosos. 

Logo depois da entrada de urna nova classe de idade a casa 
dos solteiros, seus membros participam de urna cerimónia conhecida 
como oi 'ó2 • Nunca a presenciei mas, de acordo com meus informantes, 
procede-se da seguinte maneira: 

Os hb 'wa saem de sua casa ao romper do dia; nesse momento, os 
home ns maduros estlo reunidos ao redor de sua f ogueira, no meio da 
aldeia. Os meninos f ormam dois grupos, cada um numa das extremi
dades do semicírcu,lo formado pelas casas. 

2 Alguns informantes deram a entender que o oi'ó é urna das etapas da cerimo
nia de entrada de urna nova classe a casa dos solteiros. Parece mais provável, 
no entanto que seja realizado em várias ocasi0es durante os anos em que os 
meninos es~o na casa dos solteiros, sendo a cerimonia de introdu~o urna 
dessas ocasi0es. 
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Um homem maduro se dirige a cada um dos grupos e se reúne aos 
meninos, orientando-os para se disporem em círculo. Ele faz com que 
coloquem as bordunas vermelhas que estao segurando no meio da roda. 
Essas bordunas sao conhecidas por um 'ra e sao peda~os de madeira 
leve, de aproximadamente 70cm de comprimento, pintadas de uru
cum. Sao a insígnia dos ho 'wa e eles as carregam em todas as ocasie>es 
cerimoniais. O homem que f oi dirigir o grupo de menin~ apóia-se agora 
em seu arco e faz um discurso. Ao terminar, coloca o arco sobre as 
bordunas dos meninos. Os dois grupos sao entao levados ao centro da 
aldeia, onde formam duas fileiras, urna de frente para a outra. 

Enquanto isso, os homens maduros selecionam duas das bordunas 
leves dos meninos, examinando-as para assegurar que tenham aproxima
damente o mesmo peso e tamanho. A seguir, escolhem um menino de 
cada fileira, tomando o cuidado de selecionar pares de meninos que 
sejam aproximadamente do mesmo tamanho e lhes entregam as bordu
nas. Os meninos as seguram com urna mao, deixando a outra livre ou 
usando-a para firmar o punho da mio que detém a borduna. 

Tem início o duelo: os meninos devem atingir um ao outro nas 
costas e nos ombros. Fazem um esfor~o muito grande para nao chorar 
ou demonstrar que sentem dor quando recebem um golpe. Os adultos 
os rodeiam, gritando-lhes palavras de encorajamento e se mantero próxi
mos aos meninos para fazer parar a contenda, se necessário. Se um dos 
meninos come~a a chorar ou quando julgam que a prova já se prolon
gou .por tempo suficiente, os adultos pOem fim a peleja e chamam um 
novo par. Os home ns .rearranjam os competidores de modo que cada 
menino lu te várias vezes, tentando f azer com que os mais fortes enfren
temos mais fortes, deixando que os mais fracos lutem entre si. O duelo 
dura o tempo que os adultos julgam apropriado. . 

O oi 'ó é urna das muitas atividades cerimoniais das quais os meni
nos da casa dos solteiros devem participar, por decisao dos adultos. Nlo 
ficam reclusos apenas para poderem ter tempo e oportunidade para 
desenvolver um "esprit de corps" mas também para estarem a disposi
yáO dos mais velhos, os encarregados de sua·forrnayfo. Essa formayao é 
obtida mais por meio de exemplos e de competiyoes do que por inter
médio de li~óes verbais. 

Enquanto estao na casa dos solteiros, os meninos slo tratados 
como Uffi grupo a parte em relayi!O a aldeia e tem~ portanto, que agir em 
conjunto. Essa solidariedade incorporada é também encorajada por 
meio da instituiyao da parceria cerimonial. Cada menino, nesse estágio, 
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adquire um ou dois f 'amo (literalmente: "meu outro" ou "meu 
parceiro") ; estabelece com eles um relacionamento formal , caracteri-
zado por parceria cerimonial, amizade e assistencia mútua; deve dormir 
entre eles na casa dos solteiros e dan~ar no meio deles durante as ceri
monias. As classes de idade Xavante dan~am em roda, de maos dadas, 
de modo que é teoricamente possível que todos fiquem entre seus dois 
f 'ami5; isso nao é tao fácil na casa dos solteiros, onde os meninos 
dormem geralmente enfileirados. Na prática, isso nao tem importancia. 
Nao importa se, de fato, um Xavante dorme ou dan~a ao lado de seus 
f 'ami5. O que conta é o modelo idealizado e, de acordo com ele, cada 
um dos meninos estabelece um relacionamento especial com todos os 
membros de sua classe de idade que sejam seus afins. Todos sao, coleti
vamente, seus f 'amó. Numa classe de idade ideal haveria um número 
igual de membros de cada um dos clas, de modo que todo menino teria 
afins de seus dois lados sempre que o grupo se dispusesse em círculo. 
Os dois afins ao seu lado seriam seus f 'amo em especial. Poucas sao, 
porém, as classes de idade ideais. Um menino pode ter só um f'amiJ ou 
pode ser que tenha dois. Mas que estes nao estejam na aldeia. Isso, no 
entanto, nao importa. 

O aspecto fund~ental da institui~ao prende-se ao fato de todo 
homem unir-se por meio de um la~o de amizade formal , com pelo 
menos um membro de sua classe de idade que pertence a um outro cla, 
por toda a vida. Na prática, porém, o la~o só tem vigor durante os anos 
em que sua classe de ideal é cerimonialmente ativa. 

Aqui, é importante perceber que, quando se fala na "reclusao" 
dos meninos na casa dos solteiros, o termo é empregado em sentido res
trito. Os ho 'wa nao sao impedidos de ter contato como resto da comu
nidade: po<lem visitar suas casas e, se quiserem, passar ali a maior parte 
do día. Podem até mesmo dormir lá de vez em quando, embora nao seja 
considerado adequado que um menino durma em sua casa habitualmen
te ao invés de faze-lo na dos solteiros. Sao considerados "reclusos" 
apenas porque sua classe de idade foi formalmente alojada em urna casa 
específica, separada das demais. Essa separas:ao especial simboliza um 
distanciamento social em rela~ao ao conjunto da comunidade. Nao sao 
mais crians:as mas também nao sao adultos iniciados. Sao reconhecidos 
como membros de urna determinada classe de idade mas ainda sao con
siderados imaturos e sua classe de idade é, em certo sentido, marginal ao 
sistema. 

O foco de suas atividades está, portanto, fora da aldeia : seu espa-
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yO é constituido pela casa dos solteiros. Assim como eles podem sair 
dessa casa e entrar na aldeia quando tem vontade, assim também sua 
casa é usada como um "clube" masculino por todos os que o desejam. 
Até as crianyas chegam a ficar muito tempo lá, embora as vezes sejam 
postas para f ora. Por motivos óbvios, os homens mais velhos nao correm 
esse perigo. As mullieres também nao sao terminantemente proibidas de 
entrar na casa dos solteiros. As meninas entram na casa dos solteiros. As 
meninas fazem-no com freqüencia e habitualmente s!o elas que levam a 
comida que é preparada em seus grupos domésticos para seus irmaos. 
Mesmo as mullieres mais velhas podem entrar e ef etivamente o fazem 
quando querem f alar com algum dos seus moradores embora só se apro
ximem do ho. Por isso, n!o se pode dizer que __ os Xavante atuais assegu
rem a castidade de seus meninos nao-iniciados hravés de sua reclusao, 
impedindo assim que tenham acesso as meninas3 • A castidade, como 
vimos, é de fato determinada aos rapazes nlo-iniciados pelos homens 
mais velhos nas arengas que fazem quando visitam a casa dos solteiros. 
Sua "reclus!o", no entanto, é mais conceitu.al que física e nao é sufi
ciente e nem tem o objetivo de evitar que os rapazes tenham rela~Oes 
sexuais pré-maritais. 

Durante seus anos de casa dos solteiros, os hO 'wa· tem urna vida 
relativamente livre. Tem poucas obrig~Oes e nenhuma responsabili
dade. Suas famílias lhes providenciam urna quantidade razoável de ali
mentos e toda vez que estlo com fome podem mandar um mensageiro 
at~ um dos grupos domésticos em busca de mais. Se, na casa de um dos 
meninos de ho, chega carne de caya ou urna grande quantidade de 
algum outro alimento, ele logo manda um representante buscar a sua 
parte. Os alimentos que, nessas circunstancias, chegam a casa dos 
solteiros s!o sempre repartidos entre todos os meninos presentes. Por 
vezes, guardam-se as poryOes dos que estáo ausentes, o que contraria a 
prática habitual dos Xavante. Os hti 'wa s!o, no entanto, especialmente 
cuidadosos na distribui~ao dos alimentos. Quando morei na casa dos 
solteiros, por exemplo, os meninos as vezes me davam algo para comer, 
geralmente peixes que haviam pescado. Quando eu retribuía, dando
lhe~, por exemplo, f arinha de mandioca ou anzóis, eles sempre dividiam 
tudo entre si. Assim, os dois ou tres meninos que eram especialmente 
generosos para comigo saíam perdendo, pois presenteavam-me indivi-

3 Martins (1867, I: 112) o menciona como prática característica dos Xavante. 
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(' dualmente mas recebiam a retribuicrao apenas enquanto membros do 

grupo. 
Os meninos, porém, nao tem dificuldades em obter alimentos em 

quantidade suficiente para suas necessidades. Nao tem dependeqtes para 
alimentar e nada a fazer a nao ser reservar suprimentos para si mesmos, 
além do fato de ainda serem alimentados por su as f amílias. Conseqüen-. 
temente, talvez sejam eles os que, dentre os Xavante, dispoom de rnais 
tempo para o lazer. Eles nem mesmo chegam a fazer muitos artefatos 
pois geralmente conseguem convencer seus parentes mais velhos a 
confeccionar para eles os implementos de que necessitam. Eles deveriam 
tran<rar suas próprias esteiras de dormir mas, de fato, raramente o 
f azem, de modo que as su as esteiras sao em geral as mais esf arrapadas e 
as mais sujas de toda a aldeia. O mesmo acontece em rela9ao ao próprio 
ho pois as irmas dos meninos nao os ajudam na cobertura da casa que 
logo se torna um lugar muito pouco confortável para se viver. ~ mal 
coberta, de modo que o sol "torra" seus moradores durante o dia e, a 
noite, a lua os mantém acordados. Além disso, está freqüentemente 
infestada de insetos. Em geral, porém, os hO 'wa levam urna vida des
preocupada . Só vao cac;ar ou coletar quando estao com vontade e geral
mente preferem ir pescar só quando tem anzóis e linha porque é menos 
cansativo. Levam muito tempo no banho e brincam na água com o 
mesmo espírito com que jogam e organizam corridas. Sempre que há 
brancos nas vizinhanc;as, sao os h6 'wa os que tem mais tempo para ficar 
pelas suas casas, o que fazem, em parte, por curiosidade e, em parte, 
porque tem esperanyas de conseguir alguma coisa. Em S[o Domingos, 
por exemplo, os meninos da casa dos solteiros passavam a maior parte 
do tempo no Posto Indígena, cujos funcionários sentiam-se, as vezes, 
perseguidos pela sua presen9a perene, desde o raiar do dia até bem 
depois de escurecer. 

O período de cinco anos, durante os quais permanecem na casa 
dos solteiros, nao é, porém, de total ociosidade para os meninos. Nesse 
período é que eles apren~em as técnicas, tanto cerimoniais quanto prá
ticas, de que precisarao quando adultos. Nas ca9adas, sao acompanha
dos por homens mais velhos que lhes ensinam a seguir os rastros e a aba
ter os diversos animais de ca9a que sustentam a dieta Xavante. Estas 
lic;oes de cac;a tero lugar durante as horno no , excursoos de ca9a nao 
muito prolongadas que antecedem as c~rirnonias comunitárias. Nessas 
ocasioes, toda a classe de idade dos ho 'wa costuma estar presente e os 
homens adultos podem, en tao, mostrar-lhes como atuar, aproveitando 
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um período de cac;adas intensivas. Os meninos costumam saber muito a 
respeito de pescarlas e coletas, já antes de entrar para a casa dos soltei
ros. No período ero que vivero aí, aprendem a fazer suas próprias armas 
e suas esteiras de dormir. Além de tudo, porém, sio instruídos a respei· 
to do cerimonial e da manufatura dos ornamentos para as muitas festas 
de que precisam participar. 

Em primeiro lugar, precisam aprender as can9oos da tribo. Há dois 
tipos diferentes: as públicas e as particulares. Por "públicas" quero me 
referir as can90es que sio propriamente da comunidade e que sao canta
das em ocasioos. específicas: durante a iniciayao, antes de urna corrida 
de toras, durante o wai 'á e assim por diante; as "particulares", por 
outro lado, pertencem a indivíduos que, literalmente falando, as 
"sonham". Essas músicas aparecem nos sonhos de seus donos e, se estes 
tem um grau considerável de prestígio, poderio posteriormente ensiná
las a toda a comunidade. O método é o seguinte: o hornero vai a casa 
dos solteiros no meio da noite e acorda todos os que estio dormindo lá. 
Todos repassam a can9ao algumas vezes; depois disso, o dono da música 
dá urna volta pela aldeia comos ho 'wa para cantar diante de cada urna 
das casas (ou apenas das que ele escolher), o hornero orienta os meninos 
para que fa9am urna roda; feíto isso, ele entoa a sua can~o. Qualquer 
hornero maduro tero o direito de levar os meninos para cantar a noite 
mas, de fato, quem mais exerce esse direito sao os homens de caráter 
forte . Um hornero que seja tímido e nao consiga se impor nao terá a ini
ciativa de ir comandar os meninos; p~incipalmente se a noite estiver fria 
quando, relutando em sair, resmungam. 

Quem, com freqüencia, leva os meninos para cantar sao os mem
bros da classe de idade mais nova da categoria dos homens adultos. 
Quando estive na casa dos solteiros, geralmente eram os Ai ~rere quem 
os faziam cantar (veja Quadro 7). Há urna rela9fo especial entre os 
membros dessas duas classes de idade pois é sempre a classe de idade 
"júnior" - a mais jovem entre os iniciados que constituem a categoria 
de homens maduros - que patrocina a educayao, a inicia9ao e o casa
mento dos ho 'wa. Classes de idade alternadas estio ligadas por um la~o 
particularmente forte , o que é expresso, até certo ponto, em oposiyao a 
sua rela~ao coro as classes intermediárias. Em S!o Domingos, os Hotorf 
estavam ligados aos Étépá em oposi9ao aos Ai 'rere e .~os Tirowa. As 
únicas classes de idade ativas eram essas. Em 1958, as quatro classes de 
idade mais velhas dessa comunidade somavam, juntas, sete pessoas, 
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(> apenas. lsso significa que, na prática, elas tinham deixado de funcionar 
como classes de idade distintas. 

Seus membros costumavam reunir-se f ora da aldeia para trabalhar 
e conversar na qualidade de ipredu (homens maduros), simplesmente, e 
nao enquanto membros de classes de idade específicas. Até mesmo os 
Holóra só raramente cantavam ou dan9avam juntos. Por outro lado, os 
Ai 'rere , os Etepá e os Tirowa freqüentemente tinham atividades especí
ficas enquanto classes de idade. Era comum ve-los dan9ando juntos e 
cantando <liante das casas da aldeia, a noite. 

Durante grande parte do ano de 1958, os meninos da casa dos 
solteiros~ em Sao Domingos, estiveram ocupados na conf ecc9ao de orna
mentos para as cerimonias de inicia9ao. A impressao que se tem é que 
os Xavan te nem bem acabam de fazer unia festa ou urna série de ceri
mónias e já come9am a preparar a seguinte. Precisam, por exemplo, 
garantir a ida de um grupo a urna regiao que lhes forne9a a matéria
prima para a f ei tura de seus ornamentos. Além disso, essas viagens pre
cisam ser planejadas de tal modo que coincidam com o .tempo de 
alguma fruta .ou algum outro tipo de alimento relativamente abundante 
na regiao visitada , para que as pessoas, bem alimentadas, fiquem libera
das para o trabalho artesanal. Por fim, os processos pelos quais se faz 
efetivamente a parafernália cerimonial sao, río mais das vezes, trabalho
sos e demorados. Os Xavante levaram meses fazendo as máscaras de 
dan9a necessárias para as cerimonias de inicia9ao. Nesse tempo, os meni
nos da casa dos solteiros estavam ocupados na confec~ao dos tradicio
nais colares de contas. 

Esse trabalho envolvía a coleta das sementes de capim navalha 
(Scleria sp.) que precisavam ser cuidadosamente chamuscadas antes de 
serem colhidas para que endurecessem por fora. É difícil fazer isso sem 
queimar todo o pé, e a tarefa requer extremo cuidado e muita técnica 
para ser bem sucedida. As "contas" enegrecidas eram retiradas da haste 
do capim, de modo que cada urna ficava com um furo pequenino de um 
lado. Os meninos, entáo, ficavam horas sentados, furando o outro lado 
das sementes: pegavam urna semente de cada vez de dentro de urna cuia, 
enfiavam urna agulha f eita de osso no furinho já existente, e f aziam 
pressao com a agulha para que a semente ficasse firme e entrasse u.m 
pouco na polpa do lado de dentro da casca da caba9a, antes da agulha 
romper o outro lado da semente. A polpa da caba~a acolhia a semen
tinha --e impedía que ela se despeda9asse, de modo que, depois de 
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cada opera9ao,_.havia urna conta perfurada com perfei9a-o incrustada na 
parte de dentro da cabaya. 

Depois disso, os meninos precisavam fazer cordoes finos de envira 
para, em seguida, enfiar os colares decorativos, necessários para a feitura 
da maior parte dos ornamentos Xavante. 

Essas contas - chamadas a 'é - eram a sua contribuiyao principal 
para os ornamentos da inicia9ao mas sua prepara9ao requeria muito 
tempo e muito esfor90. Os dois Ai 'rere que desempenhavam a fun9ao 
de mestres de ceriniónia os visitavam todas as tardes durante os meses 
que precederam as cerimonias finais de inicia9ao. Tratava-se de Pahori 'wa 
e Tseredzamdi. Estes os aconselhavam, em discursos formais, a apressa
rem-se com os preparativos e lhes diziam o que se esperava deles. O pró
prio chef e ou seu filho mais velho os visitavam como mesmo propósito. 

Numa das fases da inicia~ao .há corridas cerimoniais ao raiar do sol 
e ao entardecer, todos os días. Nessa época, os meninos também tiveram 
que confeccionar capas imensas, f eitas de f olhas, usadas em dias sucessi
vos pelo homem que encabe9ava urna fila dos meninos. 

Os hd 'wa passavam, portanto, grande parte do tempo preparando 
os seus próprios ornamentos; alérri disso, eles também se preparavam . . 

física e mentalmente para a série de cerimonias das quais participariam 
enquanto estivessem na casa dos solteiros. Eles nao apenas aprendiam a 
letra das can9oes tribais como também cantavam-nas a noite para 
demonstrar que eram capazes de se manter atentos e vigilantes, segundo 
o modelo ideal de homem Xavante. Eles nao só aprendiam os passos das 
dan9as como aprendiam a bater o pé segundo o padrao masculino que 
os Xavante admiram. O objetivo de cerimónias como o oi!5, de que 
participam várias vezes enquanto sao hó"wa, é tor~á-los "duros", fortes. · 
Aprendem a lutar e sao chamados de tempos em tempos a participar de 
contendas cerimoniais com os homens ·mais velhos. Nessa ocasiao, eles 
se pintam de vermelho e saem um por um da casa dos solteiros para 
enfrentar, em luta corporal, dois ou tres homens maduros que os desa
fiam. Cada menino enfrenta seu. opositor individualmente mas os 
rpaiores vao primeiro, enquanto o homem está mais descansado; os 
menores vao depois. Via de regra, é o menino que é atirado ao chao. 
Quando isso acontece, ele se levanta e assume urna atitude cerimonial4 

<liante da casa dos solteiros. Depois que toda a classe de idade já lutou, 

4 Urna postura caracterizada por cabe~a baixa, expressao fixa, olhos no chao, 
corpo relaxado, bra'ros soltos ao longo do corpo, urna perna adiante da ou
tra com ligeira flexáo do joelho. 
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" os meninos ouvem discursos dos homens maduros e a cerimonia chega 
ao fun. Mais tarde, os próprios rituais de inici~fo consistirfo, em 
grande parte, de exercícios cerimoniais que visarn a desenvolver a resis
tencia física e a rapidez nas corridas. Sio, de fato, o ponto culminante 
de urna série de ritos atléticos que tem lugar durante todo o período de 
reclusf o dos meninos na casa dos solteiros. ' 

2. INICIA<;ÁO (Veja quadro 8) 

Primeira Fase 

Em Slo Domingos, as cerimonias da inicia~!o dos Tirova tiveram 
início no fun de fevereiro de 1958. A primeira fase consistiu em urna 
espécie de prova de imersfo. Os Tirowa foram levados até um córrego 
por representantes dos Ai 'rere. Cada menino f oi instruí do para que 
ficasse de pé dentro d'água com seus bra~os juntos, esticados a sua 
frente. Com os bra~os . flexionados na altura dos cotovelos, fazia comas 
mios o gesto de imitar urna cuia. Devia; num salto, deixar boa parte do 
corpo fora d'água ao mesmo tempo que jogava água sobre sua própria 
ca~a, com os bra~os esticados para o alto. Ao cair na água de novo, 
devia bater os antebr~os com for~a, de modo a faze-la espirrar, com 
um ruído característico. Os iniciandos tem que pular ao mesmo tempo, 
de modo que o barulho de seus corpos sal tan do e baten do de volta 
n'água seja ouvido a urna longa distancia. 

Os Tirowa tiveram que fazer esse exercício diariamente durante 
aproximadamente tres semanas5 

.• Bem antes do nascer do sol, quando a 
água estava fria, eles faziam o exercício pela primeira vez e logo estavam 
gelados. Quando nio agüentavam mais o frio, alguns dentre eles iam 
para a margem do córrego para fazer urna f ogueira, em torno da qual se 
revezavam, agachados, para se aquecer. Os homens mais velhos, ao se 
retirarem para retomar o sono ou para sentar-se junto ao fogo no centro 
da aldeia, deixavam ordens para os meninos continuarem com os saltos. 
De onde estavam, . as vezes percebiam que o volume do ruído na água 
diminuíra ou acabara de vez. Mandavam, entio, alguém até o río para 
apanhar os meninos desprevenidos. Se conseguissem faze-lo, corriam no 
meio deles esbofeteando-os e empurrando-os de volta a água. Eles 
s 
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Nao tenho condi~0es de dar os detalhes com exatidio pois essa\fase das ce
rimonias de inicia~io oconeu na minha ausencia. 

QUADR08 
lniciar;áo 

Sáo Domingos 1958 

Primeira Fase Fevereiro-Mar~o Exercícios de lmerslo 
Perfura~o das orelhas 

Segl.lnda Fase 27 /junho a 30/julho 

Terceira Fase 
1 
2 
3 
4 

5 

31/julho 
1? /agosto 
2/agosto 
3/agosto 

4/agosto 

Corridas diárias 

Te be 
PahOri'wa 
Toibo 
Corrida cerimonial 
Casamento dos iniciandos 
Reconhecimento da nova 
classe de idade 
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,.. mesmos estariam, em todo caso, trope9ando uns nos outros, af oitos 
para retomar seu teste de energia. A indigna9ao dos homens maduros, 
quando encontravam os Tirowa esquivando-se da sua obriga9ao era, 
contudo, esperada pois aceitava-se o fato de os inician dos tentarem 
aproveitar toda chance que tivessem para parar. Era praticamente um 
jogo, no qual os iniciandos procuravam evitar o exercício sem serem 
pegos e os adultos tentavam aproximar-se despercebidamente, para 
surpreende-los quando paravam. 

Depois de algul)l tempo; os meninos finalmente recebiam permis
sao para voltar a casa dos solteiros. De tempos em tempos, durante todo 
o dia, eles eram conduzidos pelo m~nos mais duas vezes ao riacho, para 
mergulhar. Antes de serem autorizados a se recolher, costumava haver 
urna sessáo final de. exerc ícios, já depois de escurecer. Durante a noite, 
algum Ai ' rere podia ir aco.rdá-los novamente para faze-los cantar ao 
redor da aldeia. 

Era, portanto, urna fase árdua para os Tirowa, que reclamavam de 
rigidez muscular e de dores no corpo todo. Alguns se resfriaram. Nos 
intervalos dos exercícios no cófrego, passavam a maior parte do tempo 
dormindo. 

Finalmente, os homens maduros decidiram que essa fase já havia 
se prolongado por tempo suficiente. Sendo assim, o chef e ordenou que 
se furassem as orelhas dos meninos, um sinal de que estavam chegando 
aos estágios finais de ·sua inicia9ao. Ao raiar do dia combinado, os 
Tirowa foram, como sempre , retirados da casa dos solteiros mas nao 
foraíll conduzidos ao córregó. Ao invés disso, cada menino recebeu 
ordens para sentar-se numa esteira colocada a frente da casa de seus país 
e teve os lóbulos de suas orelhas furados coro urna agulha de osso. 
Pequenos cilindros de madeira f oram inseridos nos furos. Eles seriam 
posteriormente substituídos por cilindros cada vez maiores até que o~ 
meninos chegassem a usar ba~oques auriculares de tamanho normal. 
Chegava ao fim a primeira fase da inicia9ao. 

Segunda Fase 

No dia 1 <? de maio, a comunidade deu início a mais um período 
de nomadismo . Durante todo o mes de maio e a maior parte de junho, 
todos os homens adultos coletaram matérias-primas para a confecyao 
dos ornamentos que seriam usados na segunda fase da iniciayíio . . A 
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manufatura propriamente dita desses.itens, especialmente das "máscaras 
de dan9ar" wamnhóró 6 , levou quase tres meses. 

Essas máscaras sao f eitas com fibras retiradas da copa da palmeira 
de buriti. Durante o mes de maio, os homens saíram em busca das 
folhas da palmeira. Tiveram, entáo, que separar a "seda de buriti" das 
(Qlhas mais grossas, pois só a "seda" foi aproveitada. Ela foi posta a 
secar ao sol, pendurada em cordoes colocados entre as cabanas, onde os 
homens ficavam horas a fio, tranyando-a. No fim de junho, quando. a 
comunidade voltou para Sao Domingos, cada um dos homens trazia 
consigo um ma90 dessas folhas de buriti, já prontas para serem tecidas 
na forma de máscaras. O trabalho de confe~fo das wamnhóró foi, 
entretanto, interrompido durante a colheita do f eij:io e da abóbora, 
logo depois de sua chegada a aldeia, de volta da excursao de coleta 
(veja Quadro 3). Algum tempo depois, toda a contunidade participou de 
urna ca9ada coletiva, visando a garantir a carne para as cerimonias finais 
do ciclo de iriiciayfo. Nesse período, ~áo era possível dedicar-se intensa
mente ao preparo das máscaras. Logo que a cayada chegou ao fim, todas 
as energias foram ·concentradas nessa tarefa que, durante algtins días, 
absorveu completamente os homens, até estar concluida. 

Nesse meio tempo, os meninos viviam a'segunda fase da inicia~a'.o . 

Logo que a comunidade voltou de sua excurs:ro, os homens fizeram urna 
pista de corrida, limpando urna f aixa de terreno que cóme~ava f ora da 
aldeia e terminava no centro ·ero arco formado pelas casas. Essa faixa 
come~ava a aproximadamente 45 metros da aldeia e incluía as casas He 
1. (Fig. 4) e o local das reunióes dos homens maduros. Dois troncos finos 
de · árvores novas foram transplantados ·e dispostos de modo a servir 
como postes de chegada, no meio da aldeia. 

Enquanto os homens preparavam a aldeía, os meninos se ocupa
vam da confe~ao de enormes capas de palha chamadas ·no 'oni. Slo 
feítas de grandes f olhas de palme ira cujas pon tas sao tranyadas juntas; 
depois, os caules sao cortados, libertando as folhas que, depe·nduradas 
por suas extremidades superiores, ficam presas pelo cordro onde foraín 

6 A rigor, wamnhóró nio sao máscaras, tealmente. Sao como eones de palha, 
abertos embaix.o e com urna fenda em um dos lados. J>odem ser usados ceri
monialmente como capas apoiadas na cabe~a; o rosto e os bra~os sao protu .. 
berancias que aparecem pela abertura, mais freqüentemente, porém, sio 
carregados como borlas na mio direita, para poderem ser balan~ados no ar 
pelos dan~arinos durante as cerirnonias de inicia~o. Chamo-as de "máscaras 
de dan~~,, na falta de um termo melhor. 
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" 
tran?das, a semelhan~a de um grande pente. A nervura central de cada 
f olha é arrancada e o resultado final é urna capa f eita de várias tiras 
finas. 

Na tarde do dia 27 de junho, teve início a segunda fase das ceri
monias de inicia~lo. Com ex~io dos muito idosos ou novos demais, to
dos os homens da comunidade tinham as costas e o estomago pintados 
com urucum; usavam alvas "gravatas" de algodlo e cordOes novos nos 
punhos e tornozelos. Os que já eram hO'wa (ou mais velhos) estavam 
com a parte debaixo das pernas pintadas de preto com duas ou tres 
linhas "brancas" verticais, riscadas com o dedo ao longo da perna. O 
número de listas dependia da metade cerimonial a qual cada indivíduo 
pertencia 7 

• O mestre de cerimonias, Manówaumurtuwé, era um 
membro da classe de idade dos Ai 'rere - patrocinadora da inici~a:o - e 
da linhagem Dzutsi, a qual tem a prerrogativa do desempenho dessa 
fun~lo cerimonial específica. Algum tempo depois, portanto, quando 
ele se adoentou e nfo estava em condi~Oes de cumprir seus deveres, seu 
irmlo TsiemOw! tomou seu lugar. No último día, esse irmfo se atrasou 
e os velhos, impacientes, designaram como seu representante um outro 
irmlo, recém-chegado da Capitariguara, que nfo estava pintado nem 
preparado, de modo algum, para o rito. No dia da abertura dessa 
segunda fase, o mestre-de-cerimonias estava todo pintado de vermelho e 
o seu cabelo preso na forma de um rabo-de-cavalo, no estilo adotado 
pelos Xavante nas ocasiOes em que estfo envolvidos eni atividades ceri
moniais ou guerreiras. 

Ao dar início a cerimonia, porém, os homens mais velhos designa
ram um espectador, recrutado arbitrariamente, a quem coube carregar a 
capa no 'oni. I! quase certo que a escolha desse homem em especial 
deveu-se ao fato dele ser considerado o ''palha~o" da aldeia, e sua parti
ci~lo visava a proporcionar um pouco de alegria antes da cerimonia 
propriamente dita. Ele tinha que carregar a capa presa em sua testa, de 
modo a que ftcasse solta sobre suas costas. Feíto isso, ele devia conduzir 
os membros de urna classe de idade qualquer pela aldeia, em sentido 
anti-horário. Ele os levou desde os postes até a casa dos solteiros; daqui, 
deram a volta na aldeia, até chegarem a casa H. A "procisslo" seguiu-os 
ao longo do lado esquerdo da pista de corrida, distanciando-se do 
.centro da aldeia até alcan?J a linha de partida. O líder virou-se para a 
7 
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Essas metades cerimoniais funcionam dwante o wal'd apenas (Capítulo VII) 
embora os homens usem seus padroos de pintura de perna característicos em 
praticamente todas as ocasioos. 

direita, caminhou até o meio da linha, onde se colocou, enquanto os 
membros da classe de idade que o acompanhava fonnavam duas filas, de 
cada um de seus lados. O mestre-de-cerimónias é quem dava o sinal para 
o come~o da corrida, ao jogar a capa para o lado. Os membros da classe 
de idade participante faziam todo o percurso da pista, correndo até 
dentro da aldeia, em dire~ao aos espectadores, reunidos atrás dos 
postes. Cada homem tocava um dos postes e depois, mais urna vez, 
juntava-se aos espectadores. Depois de cada corrida dessas, a pessoa que 
carregava a capa precisava traze-la de volta até o local onde estavam os 
postes, caminhando rapidamente, num estilo cerimonial. Dali ele saía, 
conduzindo urna nova classe de idade. 

Os membros das classes de idade dos Anorowa e dos Hotora, 
respectivamente, foram os que correram primeiro. Para eles, a cerimo
nia nao f oi realizada em sua totalidade. Depois de terem corrido quatro 
vezes, o hornero mais velho da linhagem Dzutsi, Prapá, fez urna demons
tra~ao, mostrando como a capa devia ser carregada durante o desfile e 
como se devia traze-la, correndo, de volta afe os postos. Na ida, a pessoa 
que carrega deve praticamente dan~ar com ela, dando passadas largas 
para a frente, apoiando todo o seu peso no pé colocado adiante e, final~ 
mente, gingando o seu corpo para trás antes de repetir o procedimento 
como outro pé. Assim também, ao correr coma cap~ de volta, até os 
postes, ele deve curvar-se, dar longos pulos e, a cada passo, bater na 
capa com um dos bra~os, de tal modo que sua passagem seja marcada 
pelo som das batidas ritmadas de suas mios contra a palha. 

. · O mestre-de-cerimonias Manówaumurtuwé, conduziu, entfo, a 
classe de idade dos Ai 'rere. Nesse caso, o cerimonial completo foi cum
prido. Caminharam até a casa dos ·solteiros, passando pela frente das 
casas (acompanhando o semicírculo da aldeia), até o ponto de partida 
e, finalmente, até os postes. Quando eles acabaram de correr, a capa foi 
trazida de volta cerimonialmente, até o lugar de chegada. Os Tirowa 
foram ent!o levados a repetir todo o processo. Os Ai 'rere correram 
apenas urna ou duas vezes mas o Tirowa foram obrigados a correr n!o 
menos que sete vezes. Os Et!pá nao participaram das corridas. 

Essas corridas n!o implicam em competi~!o. S~o demonstra~óes 
cerimoniais e cada desempenho é julgado individualmente, por seus 
próprios méritos. Homens doentes ou fatigados fazem quest!o de correr 
mesmo assim, embora fiquem bem atrás dos outros, sem que isso provo
que qualquer comentário adverso. Se um bom corredor come~a mal ou 
se corre pouco e descansadamente, sendo acompanhado ou superado 
por pessoas mais fracas ou mais jovens, porém, os espectadores gritam e· 
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fazem zombaria. Ele pode ignorá-los, caso nao queira se esforyar. Geral
mente, rQQge: arranca com incrível ímpeto, o que causa agitayao 
intensa entre os espectadores. A platéia estimula os corredores, princi
palmente os iniciandos, que correm com grande vigor quando há muitas 
pessoas presentes mas "passeiam"·pela pista em caso contrário. 

Os homens mais velhos, afinal, decídíram que os Tírowa já tinham 
corrido um número suficiente de vezes e declararam finda a cerimonia. 

. Os Ai'rere, imedíatamente, fizeram urna roda e danyaram no cen
tro da aldeía, acompanhados por todas as mulheres de sua classe de 
idade que haviam conseguido convencer a danyar. Teremos ocasíao de 
nos referir a essa danya mais adíante, ao díscutirmos as cerimónías de 
inicía~ao como um todo. Por ora, basta dizer que os Ai'rere danyavam 
todas as tardes, antes que os homens se reunissem em conselho e todas · 
as manhas, antes do sol nascer, durante essa fase da íniciayao. Da mes
ma forma, toda manha, depois que os A:i'rere danyavam, a capa no 'oni 
era trazida solenemente e. os Tirowa corriam várias vezes - nunca 
menos de tres - até o sol nascer. Toda tarde, ao pór-do-sol, a capa era 
trazida de novo por urna procissao e os Tirowa corriam mais vezes. As 
corrida8 da tarde costumavam atrair alguns espectadores e os meninos 
precisavam correr mais vezes do que de manhi, quando só os homens 
os vigiavam desde a sua fogueira, no fim da pista de corrida. O chefe ge
ralmente presidia tanto as corridas da tard~ quanto as da manha. Era 
ele. quem autorizava o fim das corridas. Era ele também quem fazia, 
todos os días, um entalhe nas árvores próximas, como que para marcar 
o progresso da íniciayao. 

Depois de alguns dias correndo, os Tirowa comeyaram a reclamar 
de dores e rigidez muscular em todo o corpo. Eles assediavam o Posto 
Indígena a pi:ocura de pt1ulas e injeyoes que os fizessem se sentir me
lhor, mas nunca deíxavam de correr. Por outro lado, nao havia nenhu
ma sanyáo explícita que os obrigasse a participar. Um dos meninos 
podía se ausentar, sem que isso provocasse muitos comentários. Tenho 
a ímpressao, porém, de que os próprios meninos consideravam urna au
sencia nao-justificada como algo vergonhoso. Assím, os meninos que 
na-o se ·sentíam . bem nao evitavam as cerimonias embora reclamassem 
delas com amargura e corressem devagar, bem atrás dos outros, sem fa
zer nenhuma questao de se esforyar demais. Evitavam, assim, um esgo
tamento. 

.As ve~es, membros de outras classes de idade juntavam-se aos 
Tirowa para correr, quer acompanhando-os individualmente, quer cor~ 
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rendo como grupo específico. Os Ete'pá (rapazes) gostavam particular
mente de exibír sua destreza e urna ou duas vezes apareceram comple
tamente pintados e ornamentados e correram urna meia dúzia de vezes. 

Todas as tardes, depois que o conselho dos homens se desfazia, 
dois membros da classe de idade dos Ai'r.ere dirigiam-se a casa dos sol
teiros. Ali, tomavam as flautas duplas que caracterizam os meninos da 
casa dos solteiros e as tocavam. Cada tocador emitía urna nota que era 
respondida por seu oponente. Eles diminuíam gradualmente os interva
los entre as notas, até que os sopros seguiam-se quase que imediatamen
te, um após o outro, levando a um clímax. Depois, silenciavam comple
tamente. Em suas casas, por toda a aldeia, os homens costumavam ouvir 
esse sinal vindo da casa dos solteiros e o chefe, ao ouvi-lo, tínha inva_. 
riavelmente uina exclamayá'o de congratulayao: "Hé wa-t-p'rí1" 

Quando os homens saíram para fazer a colheita de feijao e abó
bora, os Tirowa foram deixados na aldeia para continuar com as corri
das. A primeira interrupyao, deu-se no dia 16 de julho, quando havia 
exatamente vinte días que as corridas haviam comeyado. 

Toda a comunidade partiu, entao, a busca de urna quantidade 
grande de alimentos a serem consumidos dur(Ulte os ritos que estavam 
por vir. Os homens foram juntos a um "homono" (cayada comunal}. As 
mulheres, acompanhadas apenas de alguns poucos homens, tomavam 
urna outra direyao, a procura de cocos de babayU. Os homens estiveram 
ausentes doze días, durante os quais os Tirowa interromperam suas cor- . 
ridas para tomar parte na cayada. Os homens mais velhos instruíam o 
grupo dos Tirowa quanto as técnicas de caya. 

Nessa altura, a natureza da classe de idade enquanto grupo incor
porado estava sendo particularmente enfatizada no que dizía respeíto 
aos Tirowa. Dois dentre eles receberiam o nome Pahori'wa na inicia
yao que estava por ser realizada e eles levavam consigo longas taquaras 
cerimóniais, a semelhanya de lanyas pintadas de vermelho, emblema da 
classe de idade. Eles tambéin carregavam presas ao redor de seu pesco
yO as flautas duplas que os Ai'rere deveriam tocar em seu benefício. 
A cada acampamento, as lanyas eram fincadas no solo, próximas a casa 
dos solteiros, e em cada urna· delas era dependurada urna das flautas. 
Os meninos deviam fazer quase tudo juntos e, embora suas corridas ti~ 

1 

vessem sido suspensas· temporariamente, os patrocinadores de sua ini· 
cia~a:C? substituíam-nas por urna insistencia para que cantassem todas 
as noites. 
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Certo dia, os c~adores chegaram de volta a Sfo Domingos, no 
meio da tarde. Eles vieram de oeste, de modo que foi preciso mandar 
urna canoa para fazer a travessia da ca~a e dos ca~adores. Ao contrário 
da prática usual dos Xavante, os primeiros a fazerem a travessia, ao 
invés de irem diretamente para casa, sentaram-se e esperaram que todos 
tivessem atravessado o rio, exatamente como as mullieres haviam feíto 
alguns dias antes, quando voltaram a aldeia. o grupo de homens entrou 
na aldeia em ftla indiana. Ali chegando, os Tirowa foram imedia~amente 
levados a retomar suas corridas. 

Toda a c~a foi empilhada ila entrada da aldeia e distribuída for
malmente. As pessoas encarregadas da distribui~fo eram o chefe, 
Apow!', seu ftlho mais velho, Warodí, seu segundo ftlho mais influen
te, Pahori'wa, e Tsibupá. Os tres mais jovens estavam apoiados em seus 
arcos (ou em suas espingardas), do modo que os Xavante influentes 
fazem quando querem.enfatizar sua posi~ao. Eles dirigiam a divisao da
quela imensa quantidade de comida enquanto que o chefe presidia a 
distribui~fo. Tres cestas enormes estavam repletas com quase 90kg de 
carne cada urna. Foram levadas para as casas onde moravall\ respectiva
mente o menino que receberia o nome de Tebe e os outros dois, que se
riam chamados Pahori'wa. O restante foi dividido entre os homens pre
sentes. Havia muita fartura em todas as casas pois muitos dos ca~adores 
haviam trazido mais de 4Skg de carne em seus cestos e ninguém tinha 
voltado com menos de 1 Skg, aproximadamente. A distribui~ao f or
mal, porém, nao pos fun as trocas de carne. Dali em diante, durante 
toda a tarde, pessoas passavam correndo de um lado e de outro,_com a 
carne que ou haviam pedido a seus·parentes de outras casas ou que lhes 
iam oferecer. 

No dia seguinte, todos os homens se reuniram numa clareira bem 
limpa, feita na mata especialmente para servir de local de trabalho 
(~ara}. Haviam preparado um semicírculo de · estacas para pendurar 
as máscaras com as quais 'dan~ariam. Ali, as máscaras receberam os últi
mos retoques. Cada homem tinha a sua estaca e, quando ele nio estava 
trabalhando efetivamente na sua máscara, ele a dependurava ali até a 
sua volta. 

O trabalho executado na clareira era, por vezes, interrornpido por 
momentos de canto e dan~a. Quando estava presente, era invariavelrnen
te o Pahori'wa da classe de idade Ai'rere quem tomava a iniciativa. Em 
certas ocasioos, ele reunía os presentes ama volta para cantar urna certa 
can~fo (sua letra era desprovida de sentido), enquanto ele marcava o 
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ritmo batendo, ~om a palma de -sua mao num chocalho de unhas de 
veado. Após o canto, um ou alguns dos homens mais idosos costuma
vam executar urna dan~a em que batiam os pés, com fo~a no chfo8 • 

Outras vezes, quando havia urn número suficiente de homens presentes, 
tomavam de suas máscaras e saíarn da clareira. Corriam, entfo, de volta 
e, a toda velocidade, rodeavam Pahori'wa, correndo em sentido anti
horário, balan~ando as máscaras. Depois de mais ou menos um minuto, 
eles paravam de correr e se reuniam ao redor de Pahori'wa, formando 
um círculo. Ele, entao, dava início ao mesmo canto, no que era segui
do pelos demais. Ao mesmo tempo, dan~avam agitando, na mio direita, 
suas máscaras para a frente e para trás. Passaram todo o dia assim, até 
que os Ai'rere tiveram que voltar de tardezinha a aldeia, corno de hábi
to, para dan~ar. Os Etepá, por sua vez, tiveram que dormir na clareira, 
guardando as máscaras. Nos dois dias que se seguirarn, os homens inicia
dos deram continuidade aos seus preparativos, na mata, enquanto que . 
os iniciandos continuaram corn as corridas na aldeia. 

No dia 30 de julho, a fase das corridas de inicia~io foi cerimo
nialrnente encerrada. Corno na cerimonia de abertura, todos os homens 
participararn. Desta vez, porérn, estavam todos pintados de preto ao 
invés de vermelho. O único homern que ostentava seu peito e suas cos
tas pintadas de vermelho era o Pahori'wa da classe de idade Ai'rere, pa
trocinadora da cerirnónia. 

Os hornens se reuniram no corne~o da tarde e logo toda a cornu
nidade se fez presente. Os rnembros das classes de idade Tirowa, Étépá 
e Ai'rere estavam todos pintados. Dentre os demais, alguns estavam pin
tados mas outros, nao. O encarregado de carregar a capa, Tsiémowe, 
levou tanto tempo enfeitando-se que os velhos ficaram impacientes. Da 
multidao partiam reclama~0es pelo fato do sol já estar muito baixo. Fi
nalmente, decidiu-se dar·início a cerirnónia sem o rapaz e seu irmio foi 
indicado para levar a c;¡pa. Recebeu o encargo corn relutancia: estava 
obviamente ernbara~ado. Quando a prirneira classe de idade acabou de 
correr, ele trouxe a capa aos postes e de lá deu novamente inicio ao des
file ao redor do pátio da aldeia sem antes verificar se o grupo seguinte 
estava pronto para seguí-lo. Na verdade, os corredores estavam capri-· 
chando tanto em sua omamenta~ao que ainda nfo estavam prontos. 
Quando o encarregado da capa já estava a meio caminho, eles ainda es
tavam tomando para si alguns dos ornamentos cerirnoniais de cabe~a e 
8 

Essa dan~a, que pode ser descrita se a chamamos de "dan~a de agressio", 
será discutida no Capítulo VII em conexio como wai'4. 
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cabelo que tinham sido usados pela classe de idade anterior e tentavam 
fixá-los em seu próprio cabelo. Assim, alguns dos corredores tiveram 
que atravessar a aldeia para participar da corrida sem ter podido desfi
lar. A mesma situa~ao se repetiu todas as vezes que urna nova classe de 
idade deveria ser conduzida ao ponto de partida. O verdadeiro encarre
gado da capa, Tsiemowe, afinal apareceu para tomar seu lugar. Seu 
substituto nao havia corrido até a forquilha, onde todas as capas deviam 
ser penduradas, e depositado a sua lá, como deveria ser feíto; ele sim
plesmente a levou de volta ao ponto de chegada e atirou-a ao ctiao. 

A partir daí, a cerimónia transcorreu tranqüila. Ela foi deliberada
mente prolongada, de modo a pennitir que várias provas pudessem ser 
disputadas. Quando a cerimónia se aproximava de seu final,' nao era pos-· 
sível dizer que as classes de idade estivessem correndo enquanto grupos. 
Pequenas levas de cada classe de idade específica corriam (o chef e Índica
va quantos deviam ir) e eram acompanhadas por quem quer que tivesse 
vontade de participar. 

Os velhos finalmente decidiram que já haviam corrido o suficien
te. O chefe, entao, aproximou-se do Pahori'wa mais idoso dentre os pre
sentes, Probuwairo, e convidou-o a -dan~ar com urna das enormes capas 
no 'oni que haviam sido feítas especialmente para a cerimónia de encer~ 
ramento. Ele concordou em dan~ar e vestiu a capa; colocou, ao redor de 
sua perna direita, um chocalho de u~as de veado que pendiam de um 
cinto de algodao. Postou-se de costas para o poste de chegada situado 
a esquerda e a multidao se aglomerou atrás de si. Ele entao atravessou, 
dan~ando, a distancia que o separava do poste a direita. A dan~a consis
tía em um movill!ento de levantar o joelho direito tanto quanto possí
vel e, ao dar um pásso para a direita, bater o pé vigorosamente no chao. 
Esse movimento foi tepetido até que o dan~arino alcan~asse. o poste da 
direita; em seguida continuou, voltando novamente até postar-se exata
JllP.nte entre ·os dois postes. Nesse momento, deixou de bater o pé e ati
rou a capa para trás, de modo que caísse entre os postes. 

A ele seguiu-se um Pahori'wa da classe de idade Hotora, um 
Ai'rere, dois pertencentes a Et!pá e, finalmente, pelos dois Tirowa que 
estavam prestes a receber o nome. O último a dan~ar foi o menino que 
receberia o nome de Tebe. 

Quando todos eles acabaram de executar a dan~a de modo idén-
tico, essa fase das cerimónias foi considerada encerrada. Simbólico desse 
enc~rramento foi o fato de, logo em seguida, amarrarem horizontal
mente peda~os de madeira ligando os dois postes de chegada, de modo 
que a abertura entre eles nao mais pudesse ser transposta. 
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Terceira Fase 

Primeiro dia: Tebe 

A última fase desse complexo de cerimonias durou cinco días. No 
primeiro dia, os homens reuniram-se em sua clareira, onde continuaram 
a cantar e a dan~ar enquanto davam os últimos retoques em suas másca
ras. Na tarde desse mesmo dia, teve inicio a cerimónia Tebe. As 
mullieres do grupo doméstico do futuro Tebe tinham secado cuidadosa
mente ao sol a carne que a familia do rapaz recebera na distribui~ao for
mal ocorrida ao fim da ca~ada comunal. Levaram-na agora ao centro da 
aldeia, para ser colocada a vista de todos. Foi ent!o recolhida e levada a 
casa de Tseredzamdí, um dos homens Ai'rere responsáveis pelas ceri
mónias de inicia~ao. Foi ele quem distribuiu a carne, oferecendo urna 
por~lo a todos os que se aglomeravam na ca.Sa. Todos vieram em busca 
de seu quinhfo, com exce~ao da classe de idade ~te'pá que continu'ou 
trabalhando em suas máscaras de dan~a e dos Tirowa, que permanece-
ram na casa dos solteiros. · 

No fim da tarde, o futuro Tebe (Genealogía 3:84) foi conduzido 
ao centro da aldeia, onde f oi ornamei:itado com extremo zelo por 
Tseredzamdí. Faixas de látex foram aplicadas sobre seu estómago e 
recobertas com chum~os de algodao. Seu corpo foi todo pintado e, em 
seguida, ele vestiu urna máscara wamnhóró; seus bra~os e seu rosto po
diam ser vistos gra~as a abertura frontal. Fitas de algodio foram amarra
das ao redor de sua cabe~a; nesse ornamento foram. presas penas, na 
parte de trás da cabe~a, de modo a formar algo como urna crista. Por 
fim, recebeu urna taquara longa e flexível que deveria segurar em sua 
máo direita, tal qual cetro. 

Tseredzamdí, que havia se encarregado da omamenta~ao do cor
po do rapaz, estava também todo pintado de vermelho. Da mesma for
ma, responsáveis pela f eitura dos ornamentos, os homens da linhagem 
de Tebe apresentaram-se com pintura cerimonial completa e espera~ 
ram a chegada e a ornamenta~ao do novo Tebe. Quando ele estava pron
to, Tsi'emowe, que geralmente carregava a capa de palha nos desfiles 
dos iniciandos, surgiu ostentando pintura cerimonial completa e os 
cabelos presos por um estojo no qual havia sido inserida a pena verme
lha de rabo de arara, adequada a ocasiao. 

Tsi'emowe9 sentou-se diante dos postes de chegada das corridas 

9 Um afun do futuro Tebe. 
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de inicia9io. Sobre seus ombros foi colocada urna capa de palha de tal 
modo grande que, quando ele quis se levantar, precisou da ajuda de tres 
pessoas. Tebe, entlo, bateu na c·apa com seu "cetro" e assobiou a 
maneira ritual. Tsi'!mow~ foi ajud,ado por membros da classe de idade 
Tirowa; em seguida, partiu no circuito cerimonial da aldeia, come9ando 
pela casa dos solteiros e terminando na casa do chefe. A. sua frente, ca
minhava o grupo dos Tirowa que· estavam por receber o nome de 
Pahori'wa, trazendo as varas vermelhas onde estavam presas a duas flau
tas duplas, emblemas da sua classe de idade. Atrás deles vinha Tebe e, 
por fim, os Ét~pá, totalmente pintados. 

A cada duas casas, no círculo da aldeia, essa "procissao" parava: o 
que levava a capa sentava-se e Tebe repetía a cerirnonia de bater na capa 
e assobiar. Quando completaram a volta, recome9aram; desta vez, em 
dire9ao oposta, l>orém. Enquanto isso, os parentes consangüíneos de 
Tebe choravam intensamente. Depois de darem algumas voltas pelo 
arco formado pelas casas da aldeia, os Éte-pá substituíram Tebe e reve
zaram-se ao bater na capa. Ao fim desta última volta, os Ete'pá se reti
raram porque precisavam ir dormir na mata, para cuidar das máscaras 
wamnhóró. Os demais deram prosseguimento ao desfile durante toda a 
noite. De madrugada, antes de clarear odia, alguns foram cochilar na 
casa dos solteiros. A pessoa encarregada de levar a pesada capa também 
estava cansada devido a sua tarefa extenuante e foi para casa dormir um 
pouco. Por volta d.as tres horas da manhá, apenas tres pessoas ainda 
estavam desfilando: Tebe, um dos Pahori'wa e o líder da classe de idade , 
Tirowa que carregava, nessa altura, urna das capas mais leves para ctue 
Tebe a tocasse diante de cada casa. Antes do sol raiar, os demais inician
dos vol taram a se reunir e o encarregado da grande capa reassumiu o seu 
lugar. Assim, quando o sol nasceu, a cerimonia estava ainda sendo exe
cutada de maneira apropriada. Logo depois de raiar odia, os participan
tes f oram dispensados pelos homens maduros. 

Segundo dia: Pahori'wa 

O dia seguinte f oi dedicado aos Pahori'wa. Os homens, como de 
hábito, foram a mata e logo todos tinham preparado suas máscaras de 
dan9ar, que estavam prontas e pintadas. Nesse ínterim, as mullieres da 
classe de idade Ai'rere pintaram-se como os homens costumam fazer 
nos días de cerimonias (vermelho na altura do estomago e nas costas) 
e foram a um local um tanto distante daquele onde se reuniam os ho-
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mens. Ali, elas cantaram a música que os Ai'rere haviam cantado todos 
os dias durante a segunda fase da inicia9io. Os homens conseguiam 
ouvi-las desde seu refúgio na mata e o som divertía-os imensamente. 

No mtIT6, onde os homens estavam reunidos, cada um pegou a sua 
máscara de dan9ar e saiu da clareira; voltaram correndo e rodearam 
Pahori'wa; a seguir, dan9aram e cantaram como nos días anteriores. 
Tudo isso foi feito de modo extremamente solene, diversamente do 
clima habitual nas ocasioes "fonnais" dos Xavante, que tendem a ser 
barulhen tas e caóticas! 

A seguir, os homens se reuniram as margens da clareira e os 
Pahori'wa dan9aram. O Pahori'wa mais idoso desta aldeia era membro 
da classe de idade Hotori. Por isso, dan9ou sozinho. Em seguida, dan-
9ou o único Pahori'wa sobrevivente dentre os Ai'rere. Dois Pahori'wa da 
classe dos Ét!pá os seguiram e, por fun, os dois Pahori'wa recém-nomea
dos, da classe de idade Tirowa. Esses eram os dois únicos membros da 
classe dos iniciandos presentes a cerirnonia. 

Durante a dan9a, tanto os dan9arinos quanto os espectadores usa
vam cordOes de envira nos punhos e tomozelos. Os dan9arinos usavam 
chocalhos de unhas de veado ao redor da perna direita. Eles se agacha
vam e, com expi;essáo resoluta no rosto, olhavam a sua esquerda e 
batiam o pé direito com for9a tres vezes no chao. Depois, olhavam para 
a direita e batiam o mesmo pé tres vezes; balan9avam .. a perna direita 
para fazer o chocalho soar e, por fim, dan9avam em toda: a volta da cla
reira num estilo que lembrava provas de atletismo, primeiro erguendo 
o joelho direito tanto quanto possível e, depois, batendo-o novamente 
contra o chao com toda a for9a possível. Os novos P~ori'wa, em sua 
dan~~ nao estavam usando os chocalhos comuns de unhas de veado: 
usavam ornamentos de pema que consistiam em faixas de algodfo tran· 
9ado, de onde pendiam pequenos fios nos quais haviam sido enfiadas 
contas de capint navalha (Scleria sp.) e que terminavam em penas pe
quenas de papagaio inseridas em unhas de veado. 

Ao meio dia, surgiram duas filas que se f ormaram a partir das 
casas dos dois Pahori'wa recém-nomeados. Cada fila era conduzida pelo 
próprio jovem Pahori'wa, que carregava a taqu~a vermelha semelhante 
a urna lan9a e a flauta dupla dos iniciandos. Toda a grande quantidade 
de carne que as duas casas haviam recebido para essa ocasiao foi trazida 
para fora e colocada no centro da aldeia. Ali foram depostos também, 
os bolos chatos de milho, de mais de meio metro de diametro, prepara
dos pelas parentas consangüíneas dos Pahori'wa. Urna multidlo excita-
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da reuniu-se em tomo da comida exposta mas ninguém tomou nada 
para si. Quem se encarregou dos alimentos f orarn os dois Pahori'wa mais 
idosos: um, membro da classe de idade Hotora e o outro (que se respon
sabilizava pelas cerimónias de iniciayao ), membro da Ai'rere. A carne 
e os bolos de milho forarn levados para suas respectivas casas, onde fi
cararn guardados. 

As taquaras, de onde pendiam as flautas, foram fintadas num dos 
lados do espayo central da aldeia, que havia sido limpo havia muito 
pouco tempo. Urna este ira de dormir, nova, f oi colocada a sua frente. 

Os dois Pahori'wa "juniores" ajoelliaram-se .diante das taquaras e 
ali forarn elaboradamente ornamentados pelos titulares mais idosos 
do cargo, sob · os olliares e con~llios de um grande grupo de obser
vadores. Entre estes estavarn todos os homens influentes da aldeia. Os 
meninos receberam a pintur~ corporal e, em seguida,. os cordOes para 
punhos e tomqzelos, os chocalhos de perna para uso cerimonial e, por 
fim, ornamentos de cabeya formados por faixas de algodfo onde se in
seriam longas presilhas que continham penas de arara. 

Tao logo temtinou a omamentayao do mais novo, os Pahori'wa 
mais idosos danyaram como haviam feito de manha. A danya teve lugar 
diante dos novos nomeados, que permaneceram ajoelliados durante 
toda a performance. O primeiro par a dan~ar era formado pelos 
Pahori'wa Hotora e .Ai'rere, respectivamente. Em seguida, dan~ararn 
os dois Étepá e, por fim, os dois Tirowa levantaram-se de sua esteira 
e executaram a dan~a. 

Todos os homens iniciados reunirarn-se, entio, na clareira da mata 
onde estavam guardadas as máscaras de dan~ar. A urn dado sinal, cor
rerarn até a aldeia onde, em círculo, forarn apressadamente, em sentido 
anti-hor~o (como tinham feito anteriormente), com o Pahori'wa 
Ai'rere no centro. Os demais aproximavam-se dele e fechavam a roda, 
danyando e cantando sua canyao. Desta vez, porém, fizerarn-no tfo 
baixo que os espectadores mal a ouviam. lsso levou alguns segundos 
apen·as, depois dos quais eles correram de volta as suas casas, onde guar
daram suas máscaras wamnhiiró. 

Havia tres estilos diversos de pintura das máscaras, de acordo com 
cada um dos clás. As dos Poredz~'ono tinham faixas vermellias verticais 
(fwawi); as dos Topdató traziam pintadas faixas vermellias horizontais 
(ítsihi:idó); as dos O Wawe n!o apresentavam faixas pintadas mas tinham 
urna longa franja vennellia (ítsarebepré) na parte inferior. 
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Naquela tarde, os Ai'rere dan~aram pela última vez. Como de 
hábito, danyaram em círculo, logo antes do sol se por; depois disso, reti
raram-se para suas casas, onde forarn se pintar para urna marato~a de 
danya que deveria durar a noite inteira. Voltaram a se reunir logo depois 
da meia-noite, acomp.anhados pelas mullieres de sua classe de idade. 
Todos usavam urna pintura que llies dava a aparencia de esqueletos -
desenhos de linhas cruzadas em preto. Esse efeito lúgubre era aumenta
do pelo fato de seus rostos estarem pintados no mesmo estilo ou, ainda, 
em alguns casos, com urna das faces em preto e a outra ém vennellio. 
Alguns traziam um dos ollios realyados por estarem pintados na cor 
oposta (vermellio ou preto) a do resto da face. Todos os homens usa
vam a "gravata,, cerimonial, tsórebdzu, e traziam consigo algum instru
mento com que fazer barullio, tal como um chocalho apoiado nos om
bros ou até mesmo um cincerro. As mullieres estavam pintadas como 
os homens, só que nao usavam as "gravatas" tsórebdzu. Em seu l~gar, 
algumas usavam colares de algodfo com dentes incisivos de capivara. 

Danyararn, com intervalos para descanso, durante todo o -resto da 
noite até quase o amanhecer. A maior parte das pessoas da aldeia saía 
de suas casas de vez em quando para ve-los, de modo que os dan~arinos 
ficaram rodeados pelas f ogueiras dos espectadores. Suas vozes f orarn 
ficando cada vez mais roucas. Nem todos cantararn a noite inteira en
quanto danyavam mas, mesmo assim, quando a estrela-d'alva surgiu, 
ninguém agüentava cantar mais. Nessa altura, o chefe e a maioria dos 
homens mais vellios tinham se acomodado ao redor de urna f ogueira 
próxima aos d~arinos e os estimulavarn para que fizessem maiores es
f oryos. Enquanto isso, os que dan~avam controlavam a posi~ao da estre
la-d'alva com um olliar impaciente. Nos intervalos entre as sessOes de 
canto e dan~a, procuravam dar arumo uns aos outros, garantindo que 
o dia nao tardaria a nascer. 

Logo que o sol clareou o horizonte, der~ início a urna sessao 
de danya particularmente longa, cantando toda a can~ao várias vezes 
seguidas, sem interrup~!o. A um certo sinal, pararam de dan~ar e, acom
panhados pelos homens mais vellios - que haviam man uf aturado más
caras wamnhóró para as cerimónias de inicia~ao - correram com toda 
a velocidade possível até suas casas para pegar as máscaras, que trou
xeram até o centro da aldeia. As mulheres também correram para bus
cá-las. Os homens faziam questao de chegar primeiro e impedi-las de 
"rouóar-lhes" as máscaras. No momento em que a dan~a foi interrom
pida, as meninas e os meninos da classe de idade Tirowa irromperam de 
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suas casas usando as máscaras e correrarn até o centro da aldeia. Forarn 
" interceptados pelos Afrere, que lhes tiravarn os ornamentos e levavarn 

. 10 
as máscaras, eles mesmos, até o centro da aldeia . 

As más.caras forarn entao recolhidas ao círculo dos homens ma
duros, onde o chefe as recebeu e as distribuiu as mulheres que haviarn 
participado das dan~as. 

Terce~ dia: ToibO 

Teve início, entao, o terceiro dia de cerimonias. Os Ét!pá apresen
tararn-se com o corpo manchado de carvao, usando cordOes novos no 
pesco~o e na cintura e envira nos punhos e tornozelos. Carregavam 
arcos e feixes de flechas em suas mios. Alguns postararn-se atrás dos 
postes de chegada, olhando para o centro da aldeia, enquanto outros 
fotniavarn filas, em angulo reto com rela~ao aos prirneiros. Nesse mo
mento, os Tirowa surgiram, vindos da casa dos solteiros, pintados de · 
vermelho e portando também seus melhores ornamentos de algodio. As 
mullieres da classe de idade Tirowa tarnbém estavam todas pintadas de 
vermelho e também se reunirarn, junto comos meninos. Essa foi a pri
meira vez que elas participaram das atividades da classe de idade desde 
que eu estava com os Xavante. Todos os Tirowa fizeram urna longa fila 
ao lado dos Ét!pá que haviarn se colocado atrás dos postes de chegada 
formando, portanto, angulos retos com rela~ao a maior parte dos mem
bros dessa última classe de idade. Os Ét~pá cantararn, nesse momento, a 
música que,Laté entao, fora cantada apenas pelos homens quando dan~a
varn com as máscaras wamnhóró. Os Tirowa perrnanecerarn em pé, com 
as mios cruzadas e ~ cabe~as abaixadas, flexionando os joelhos para 
marcar o ritmo da música. Quando os Étépá acabararn de cantar, condu
zirarn os demais, em fila indiana, a casa do filho mais velho do chef e, 
onde repetiram a ce~onia. Cantaram para os Tirowa nos quatro "can-

1° Urna máscara também havia sido feita para mim pois eu havia sido incorpora-
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do a classe de idade dos Ai;rere. Como eu nio sabia o que iria acontecer 
quando a dan~a tivesse início, corri até a minha casa em busca da máquina 
fotográfica para registrar o próximo estágio da cerimonia. Minha atitude. cau
sou imensa excita~ao entre os espectadores. Um dos homens mais idosos 
seguiu-me correndo e mandou que eu fosse pegar minha máscara. Ele correu 
ao meu lado até a casa onde ela estava guardada. Quando chegávamos cor
rendo, porém, urna das meninas saiu da casa usando a máscara e com~ou 
a correr em dire~o ao centro da aldeia. Tive que correr atrás dela e tomar
lhe a máscara para poder apresentá-la eu mesmo ao conselho dos homens. 

tos" da aldeia. Em seguida, conduzirarn-nos de volta ao pátio, onde 
, cantararn para eles urna sexta e última vez. Nesse meio tempo, os 
· homens maduros haviam se reunido ao redor de sua fogueira, no centro 
da aldeia, de onde observavarn as atividades. . 

Assirn que terminou o canto, os meninos Tirowa foram para a 
casa dos solteiros e as · meninas espalhararn-se pelas suas respectivas 
casas. Os :ete-pá f oram sentar-se no seu ponto de encontro para comen
tar os acontecirnentos e olhar o que iria se passar. A condu~lo das ceri
mónias ficou novamente a cargo dos Ai'rere dali em diante. 

Antes disso, porém, Tsuwapté, genro do chefe e membro da classe 
de idade Hotora, dirigiu-se a casa dos solteiros e levou os meninos a can
tarem urna música. Dali, conduziu-os a casa do chefe, que ficava do 
outro lado da aldeia. Cantararn ali novarnente a mesma música enquan
to dan~avarn batendo os pés separados, a frente e depois reunindo-os 
novamente ao pular para trás. Deram a volta na aldeia cantando, até 
chegarem a casa dos solteiros. Um dos Ai'rere foi, entio, até lá e 
ensaiou com eles urna outra can~ao. Repetiu, com eles, todo o proces
so. A cantoria teve prosseguirnerito durante todo odia. Ao funde cada 
volta pela aldeia, os Tirowa aproveitavarn para comer algurna coisa na 
casa dos solteiros ou para ir até o mato atender as suas necessidades, 
antes que um outro Ai'rere chegasse para ensinar-lhes urn novo canto. 
O intervalo entre as saídas pela aldeia era sempre pequeno. Depois de 
cantar dentro da casa dos solteiros, os Tirowa iarn, solenemente, em fila 
indiana, até a casa do chefe, onde esperavam o Ai'rere que lhes ensinara 
a can~ao e que vinha caminhando em seu passo descansado. Ao cantar 
ao redor da aldeia, os Tirowa desfllavam de casa em casa, ~xtremamente 
solenes, sem olhar para lado nenhurn. O Ai'rere (ou o grupo de Ai;rere) 
sempre se colocava no fun da fila e era muito mais displicente com re
la~ao ao "protocolo". 

Até come~ar a anoitecer, eles cantararn. Os homens maduros já 
come~avarn a se reunir para o conselho quaJ\dO os Tirowa recolherarn-se 
a casa dos solteiros. Um pouco depois do pór-do-sol, foram levados no
varnente a cantar pela aldeia. Quando chegararn a metade do círculo, 
todos os homens, tanto os do conselho dos maduros quanto os jovens, 
foram de mansinho até a ·casa dos solteiros. Carninharam curvados, 
como se estivessem ca~ando, agachando-se de vez em quando, falando 
muito baixo e demonstrando grande excita~io. Agacharam-se, forman
do urn semicírculo aberto para a casa dos solteiros e ficararn esperando 
que os Tirowa chegassem. Logo que os meninos chegaram, os dois 
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" senhores - que em geral dirigiam o cerimonial - adiantaram-se . Trata
va-se de Apowe, chefe da aldeia e membro mais idoso do cla Poredza' 
ono, e de Prapá, o mais idoso dentre os O Wawe. Eles dispuseram os ini
ciandos em linha reta 'diante da casa dos solteiros e fizeram com que se 
agachassem. Prapá colocou urna coroa de palha sobre a cabe~a de cada 
um dos meninos. Em seguida, todos os homens assobiaram segundo o 
estilo cerimonial enquanto que os iniciandos permaneciam agachados, 
em silencio absoluto. Explicaram-me que o assovio indicava que o 
"toibo estava terminado". Prapá, enta-o, removeu as coroas e os ho
mens se dispersaram. Os Tirowa permaneceram na casa dos solteiros, 
exauridos depois de um dia extenuante de cantos e dan~as. 

Quarto dia: Corrida cerimonial 

Na madrugada do quarto dia, ao raiar do sol, os Tirowa surgiram 
a porta da casa dos solteiros e deram urna volta correndo e gritando pela 
aldeia. Quem puxava a fila eram os dois Pahori'wa, que traziam as flau
tas duplas presas em volta do pesco~o. Ao correr, _mantinham suas maos 
juntas e os bra~os esticados, de acordo como estilo Xavante de corridas 
cerimoniais. 

No fim da primeira volta, ao chegarem de novo a casa dos soltei
ros, vieram solenes ao conselho, em fila indiana. Ali estavam reunidos 
todos os homens maduros, ao redor da sua fogueira. 

As. flautas lhes foram tomadas e entregues ao chefe. Este condu
ziu o grupo a urna certa distancia dos demais. Sob urna chuva de con
selhos vindos dos espectadores, o chefe distribuiu aos iniciandos peda
~os longos de palha. Seguindo a orienta~ao do chefe, seguraram a palha 
comas duas maos e examinaram-na atentamente, exatamente como os 
homens fazem ao fabricar arcos. lim seguida, deram rápidas e várias cus
pidelas, ao fazer sualínguaoscilarentre seus lábios. O chefe tomou a 
palha de· volta e, com isso, a cerirnónia chegou ao fim. 

A casa dos solteiros foi imediatamente demolida e todas as mulhe
res da aldeia serviram-se dos despojos, levando parte da cobertura de 
palha para refor~ar o teto de suas próprias casas. 

Os Tirowa - agora já rapazes plenamente iniciados - receberam 
urna brasa da fogueira dos homens maduros para acenderem a sua pró
pria, no seu novo ponto de encontro. 
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A partir desse momento e durante toda a manha, todos os 
homens dedicaram-se aos preparativos para urna corrida cerirnonial em 
homenagem aos Tirowa: os ~tépá foram ornamentar-se em um local 
bastante distante da aldeia; os Ai'rere (incluindo .as mullieres dessa clas
se de idade) dirigiram-se a clareira onde haviam sido preparadas as más
caras wamnhOró e come~ararn a pintar-se no estilo de linhas sobrepos· 
tas e cruzadas que tinham usado em sua dan~a noturna; os Tirowa reu
niram-se numa terceira clareira na mata, onde f oram orientados por ho
me ns mais velhos em seus preparativos. 

Os homens mais idosos fizeram urna reunilo do conselho na cla
reira escolhida pelos Tirowa. Em seus discursos, falaram sobre a corrida 
que estava por acontecer e houve muitos comentários a propósito dos 
preparativos. Enquanto isso, o cabelo dos Tirowa foi cortado curto, na 
altura do pesc~o;_ foram feítas novas tonsuras e as coroas de suas cabe
~as f oram pintadas de vermelho. A seguir, os Tirowa receberam pintu
ras corporais - vermelho no estómago e nas costas - e ornamentos 
novos de pesc~o, tomozelos e punhos, feítos de algodao e envira. O 
chefe supervisionou pessoalmente a omamenta~ao dos Tirowa que , 
quando prontos, tiveram que beber urna infusio amarga preparada pelo 
chef e com casca de árvores. Essa mesma infusio f oi usada pelo chef e 
para esfregar o corpo de cada rapaz, da cabe~a aos pés. 

Vários dos meninos pequenos que viriam a formar a classe de ida
de dos Nodzo'u - ainda, nesse momento, sem existencia oficial - e até 
mesmo alguns ainda menores também foram ter a clareira onde os 
Tirowa estavam sendo preparados. Seus país (e, mais freqüentemente, 
ainda, seus tios matemos) os encorajavam a ornamentar-se e participar 
extra-oficialmente das cerirnónias, como se fossem recém-iniciados. 
Receberam exatamente a mesma pintura que os Tirowa e, assim como 
estes, foram lavados pelo chefe. A única diferen~a estava na pintura das 
batatas das pernas. As crian~as traziam urna pintura em estilo que lem
brava "espinha de peixe" e que tinha significado estético, apenas. Os 
rapazes, por sua vez, traziam duas ou tres listas brancas sobre fundo ne
gro, que indicavam sua condi~lo de homem iniciado. A semelhan~a 
dos jovens, as crian~as pequenas receberam duas flautas duplas em mi
niatura, confeccionadas para eles pelos homens maduros e que deveriam 
usar durante a corrida. 

Ao fun dos preparativos, os Tirowa e os Nodzo'u desfilaram pela 
aldeia, tocando suas flautas e emitindo os gritos apropriados a ocasilo. 
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Depois de atravessar a aldeia, seguiram em dire~io ao local onde teria 
início a corrida, alguns quilómetros adiante. 

· Pouco depois, passaram os Ai'rere (homens e mulheres), em seu 
estilo próprio de desfile, fazendo toda a algazarra possível: cada um 
deles portava algum tipo de instrumento (flautas, chocalhos e até 
mesmo algumas gaitas). Traziam também folhas de palmeira, a maneira 
do ca~ador Xavante ao aproximar-se sorrateiramente da c~a em campo 
aberto; seus passos lentos eram intercalados com momentos em que se 
agachavam ficando, as vezes, imóveis detrás dos galhos de palmeira, 
como que paralisados, exatamente como fazem ao c~ar. Seguiram os 
Tirowa ao ponto de partida da corrida, onde os esperavam os :ete-pá, 
pintados to~ente de vermelho e trazendo ornamentos de penas de 
arara de cores muito vivas em suas cabe~as. As mullieres da aldeia trou
xeram caba~as com água para refrescar os corredores e ficaram a sua es
pera ao longo do caminho por onde passariam. Era por volta do meio
dia e o sol brilhava implacável. Muitos dos homens mais idosos também 
puseram-se a esperaªº longo do percurso. ~ provável que, em 1958, eu 
tenha perdido urna parte importante dessas cerimónias: a que teve lugar 
no com~o da corrida sem que eu, na ocasiao, tomasse conhecimento. 
Pude observá-la em 1962, porém, em SimOes Lopes. Ali, os rapazes, 
decorados coni ornamentos os mais esplendidos, construíram abrigos 
com f olhas de palmeira, junto ao ponto de partida da corrida, onde fica-. 
ram "escondidos". Quando os grupos de corredores chegaram, os rapa
zes recém-iniciados e os meninos pequenos alinharam-se no local de
signado como o ponto de partida. Em seguida, veio a classe de idade 
dos homens maduros, que patrocinava as cerimónias, agachando-se e 
"paralisando-se", exatamente como havia acontecido em Sio Domin
gos. Ao passarem pelo local onde os rapazes estavam escondidos, estes 
saíram do esconderijo. Na verdade, havia apenas um rapaz no abrigo, 
todo pintado ·de · preto~ Além dele, só havia mullieres da mesma classe 
de idade pintadas de vermelho. O grupo seguiu seu líder - o rapaz em 
preto - de modo a formar um círculo. Correram, obedecendo ao estilo 
cerimonial, com os bra~os estendidos. As mullieres, entao, lan~aram-se 
ao longo do percurso da corrida enquanto o líder sentava-se e punha-se 
a chorar. Quando os homens maduros atingiram o segundo esconderijo, 
o segundo grupo surgiu. Eram todos da categoria de idade dos rapazes 
e, como da primeira vez, liderados pór um jovem pintado de preto. 
Após formarem um círculo, puseram-se em fila para dan~ar, batendo os 
pés no chao, com for~a. Durante a danya, os homens maduros fizeram 
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um sinal para que os iniciandos come~assem a correr. Os rapazes conti
nuaram a dan~ar até que os iniciandos tivessem urna boa vantagem e, 
entao, partiram. Seu líder - pintado de preto - permaneceu choran
do no ponto de partida do grupo. 

As classes de idade correram, assim, de volta a aldeia. Inicialmen
te vieram. os Nodzo.,u, em fila indiana. Quando passavam, os espectado
res gritavam e torciam por eles, para encorajá-los; alguns chegavam até a 
correr ao seu lado um pequeno trecho. Os dois ancilos, Apowe e Prapá, 
correram um bom peda~o até que pararam para esperar os ''verdadei
ros" corredores. Os Tirowa, Étepá e Ai'rere correram juntos. Cada 
Tirowa corria sozinho, acompanhado por um grupo de Ai'rere e Étepá, 
que o "perseguía". Os Tirowa corriam normal e silenciosamente 
enquanto que os Éte'pá que os acompanhavam corriam com passadas 
largas, de acordo como estilo cerimonial, mantendo seus bra~os rígidos, 
sem flexionar os cotovelos, e agachando-se mais do que o fariam 
normalmente. Os Ai'rere, por sua vez, quase nunca se mantinham exata· 
mente na "pista" e faziam todo o barulho de que eram capazes. 

A platéia entrava na corrida e participava durante partes do per
curso, a medida que os grupos de corredores iam se apresentando. As 
mullieres também corriam, oferecendo aos corredores água para beber 
ou molhando-lhes o pescoyo e as costas. As mullieres Ai'rere, porém, 
acompanharam os corredores tanto quanto puderam, gritando para 
encorajá-los e fazendo tanta algazarra quanto seus companheiros de 
classe de idade. 

Quando os participantes da corrida chegaram de volta a aldeia, os 
Tirowa atravessaram-na correndo e se dirigiram diretamente a sua clarei· 
ra; na regilo das matas. Os rapazes (etepá) foram para o seu ponto de 
encontro no pátio central da aldeia e os homens maduros fizeram o 
mesmo. Os Tirowa voltaram desfilando e se apresentaram aos homens 
maduros que retiraram-lhes os ornamentos que estavam usando. 
Receberam, entio, autoriza~io para estabelecer o seu próprio local de 
reunióes no pátio da aldeia. Llmparam para si um esp~o ao norte do 
dos homens maduros, enquanto que o dos Étepá ficava ao sul. ·Nesse 
local, os Tirowa construíram um abrigo. Eles deveriam dormir juntos 
nessa cabana até que os Nodz()'u fossem formalmente conduzidos a 
nova casa dos solteiros e até que, por extenslo, os :ete-pá os reconJ:te
cessem como homens maduros. 

Ao cair da tarde, todos os Tirowa estavam em seu abrigo. Os 
Ai'rere reuniram-se a porta e os demais homens maduros dirigiram-se 
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para sua fogueira. Nesse momento., os Etepá come~aram a dar urna volta · 
pela aldeia, cantando diante das casas, numa demonstra~ao de sua ener-
gia para o cerimonial. Enquanto os ~tepá se ocupavam com essa ativi
dade, a cerimónia de casamento dos membros da classe de idade recém
iniciada (já descrita no Capítulo III) teve lugar. 

Quinto dia: A nova classe de idade 

Na madrugada do quinto e último dia de cerimónias, os homens 
maduros estavam, como de hábito, reunidos ao redor de sua fogueira, 
no centro da aldeia. O mais velho dos dois Pahori'wa da classe de idade 
Tirowa saiu do abrigo onde dormiam todos os seus companheiros e as
sumiu urna postura cerimonial. Trazia o corpo todo pintado. Seu cabe
lo,~ puxado para trás, formava um rabo-de-cavalo que, como sua fran
ja, havia sido polvilhado com wededzú. Carregava urna borduna de tipo 
um'ra, avermelhada pelo urucurn. Enquanto ele esperava, chegavam 
meninas e m~as da classe de idade Tirowa, que se reuniram perto da 
cabana dos rapazes da mesma classe (a esquerda, a partir do local onde 
estavam os homens maduros). Nesse meio tempo, meninas e meninos 
Nodzo'u haviam se reunido do outro lado da aldeia (a direita dos ho
mens maduros). 

Quando os Nodzo'u estavam já todos reunidos, Pahori'wa deposi
tou sua borduna no chao e caminhou até o grupo. Escolheu um dos me
ninos e o conduziu até diante dos homens maduros onde o pequeno de
veria permanecer, de costas. Pahori'wa voltou ao seu posto inicial, re
tomou a borduna e esperou um instante. Depois dessa pausa, voltou a 
pór a borduna no chao, caminhou para o grupo, levou urna das meni
nas até o menino e fe-la colocar-se ao lado deste. Esse procedimento 
f oi incessantemente repetido até que todos os Nodzo'u estivessem 
alinhados, lado a lado, de costas para os homens maduros e olhando 
para a abertura do semicírculo da aldeia. Pahori 'wa, nesse momento, ca
minhou em dire~ao a casa de seus pais (a casa do chefe), onde suas pa
rentas choraram em seu louvor. 

Os Tirowa, entao, . aproximaram-se dos Nodzo 'u e formaram urna 
nova fila, exatamente atrás dos Nodzo 'u (de costas para os homens ma
duros também). A maioria deles trazia pentes e tesouras. Puseram-se a 
arrumar o cabelo dos Nodzo'u, penteando-o para torná-lo macio e cus
pindo nele para torná-lo jeitoso. Os meninos cuidavam do cabelo dos 
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meninos e as meninas, do das meninas. Depois de penteá-los, os Tirowa 
coitaram as pontinhas dos cabelos de todos os Nodzo'u. Cada um destes 
recebeu os chumayos de seu próprio cabelo, para guardar em suas maos. 

Tsuwapté, o genro do chefe, apresentou-se e recolheu todos os pe
dayos de cabelo numa cabaya. Postou-se, entao, diante das crian~as, de 
modo que tinha, diante de si, a linha formada pelos Nodzo'u, seguida 
pela linha dos Tirowa logo atrás e, por fim, os homens maduros reuni
dos além dos Tirowa. Estabeleceu-se urna polémica - que tinha muito 
de dialética - entre Tsuwapté e os homens maduros. Era algo assim 
como o que se segue: 

"Esse cabelo é bom?" 
"Nao, é horrível,jogue-o fora ... etc." 
"De quem ele é?" 
(Várias respostas irreverentes) 
"Estes, entao, sao os Nodzo'u?" 
"Sim, sao os Nodzo'u". 
"Os Nodzo'u sao bons?" 
"Sim". (Era essa a resposta, embora o tom agudo em que foi pro
nunciada tenha sido quase sufocado, tamanha a quantidade de 
respostas irreverentes que a pergunta provocou). 
Os Nodzo'u, a partir desse momento, passaram a ter existencia 

formal enquanto classe de idade. A platéia dissolveu-se, dirigindo-se 
cada urn a sua casa, com exce~ao dos Ai'rere e dos Tirowa, que fize
ram a volta da aldeia canta~do e dan~ando juntos e de Tsuwapté que, 
com sua caba~a contendo os cabelos cortados, sentou-se no meio da 
aldeia a espera dos Nodzo'u. Um por um aos pares estes chegaram, tra
zendo-lhe penas de aves, com que lhe pagavam os servi~os que pres
tara. 

Durante o día, os Nodzo'u deram início a construyaO de urna 
nova casa dos solteiros do lado oposto da aldeia aquele onde estivera 
a dos Tirowa. Nessa tarefa, foram assistidos por Apow!' que, como se 
sabe, é também um membro de classe de idade Nodzo'u. 

Por fim, ao anoitecer, instantes antes do início da reunifo do con
selho dos homens, os Ai'rere dirigiram-se para o pátio da aldeia e espera
ram que os Tirowa aparecessem. Quatro Tirowa saíram de sua cabana, 
usando testeiras de palha e colares de algodao pintados com urucum e 
ornamentos com penas na altura da nuca. Caminharam lentamente tra
zendo pela máo suas bordunas do tipo um 'ra e se sentaram no centro do 
espa~o destinado as reunioes do conselho. No mesmo instante, quatro 
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Ai'rere postaram-se as suas costas, retiraram seus ornamentos e coloca-
rarn-nos em si mesmos. Imediatamente, os Tirowa se levantaram e volta-
ram a cabana onde se abrigavam. Foram substituidos por outros quatro 
Tirqwa, que receberam os servi~os de outros quatro Ai'rere. Quando os 
Ai'rere acabaram de retirar os ornamentos de todos os Tirowa, os mem
bros das duas classes de idade deram,juntos, urna volta pela aldeia, can
tando. Cantaram primeiro diante da casa do ftlho mais velho do chefe 
e continuaram depois, em sentido anti-horário. Simultaneamente, os 
2te-pá, que tinham estado. esperando em seu local de reunióes, com~a
ram a cantar pela aldeia, em sentido horário, a partir da casa do chefe. 
Os dois grupos se cruzaram exatamente no meio do ~co formado pelas 
casas da aldeia. 

Quando os cantos chegaram ao fim, os Ai'rere acompanharam os 
. Tirowa de volta ao seu abrigo. Vários Ai'rere, nesse momento, fizeram 

discursos aconselhando os Tirowa, dizendo-lhes que precisavam agora 
ser ativos, cantar e dan~ar muito. Enquanto isso, os Nodzo'u reuni
ram-se para dormir juntos pela primeira vez soba casa dos solteiros, em 
constru~io recém-iniciada. Faziam-no antes mesmo de serem formal
mente instalados ali, na condi~ao de ho 'wa (moradores do ho). Ainda 
nao dispunham, portanto, de seus estojos penianos. Receberam, entfo, 
conselhos dos homens maduros. Chegava ao fim a inicia~fo dos Tirowa: 

Discutirei as implic~.óes estruturais dessas cerimonias no fim do 
presente capítulo. Seu simbolismo será analisado no Capítulo VII. 

3. RAPAZES 

Depois de terminadas as cerimónias de inicia~io e o casamento 
~oletivo, os meninos de mesma classe de idade (que passaram juntos 
pela casa dos solteiros) tomaram-se ritéi'wa, ou seja, rapazes. 

Eles mesmos fazem imediatamente suas uibró (bordunas de guer
ra), caso seus parentes ainda nfo as tenham confeccionado. A uibró é 
urna borduna leve, feíta de madeira bem dura; é arredondada em urna 
das pontas e pontiaguda na outra. Esta última extremidade é endureci
da no f ogo e a borduna é também decorada com manchas feítas no fogo 
e que fonnam um desenho. Essa arma é o símbolo dos que pertencem a 
categoría de idade dos guerreiros. Sempre que desejam impressionar os 
outros, os rapazes carregam suas uibró; fazem-no também quando se 

188 

reúnem no centro da aldeia ao en tardecer, no local apropríado para os 
de sua classe de idade. 

O direito de formar um conselho no pátio da aldeia é o privilégio 
mais apreciado pelos rapazes iniciados. Os recém-iniciados reúnem-se 
em seu wará (ponto de encontro) sempre que tem a oportunidade de 
faze-lo, tendo preferencia pelos fins de tarde e pelo alvorecer. Existem, 
habitualmente, dois pontos de encontro: um para os ipredu (homens 
maduros) e um para os ritéi'wa (rapazes). Durante um certo tempo, 
logo depois do fim de urna inicia1tao, pode haver tres: nessa época, os 
iniciados passam para a categoría de "rapazes" mas os membros da clas
se de idade anterior, que já estavam nessa categoría, só serao promovi
dos ao status de homens maduros depois que urna terceira classe de ida
de tiver sido instalada na casa dos solteiros. O intervalo entre o fim das 
cerimónias de inicia~ao e a condu1tao formal dos novos ha 'wa a casa dos 
sol teiros pode chegar a seis meses. Nesse período, nenhuma classe de 
idade está oficialmente reclusa e há, por isso, duas classes de idade n~ 
categoría dos "rapazes". 

Entre essas duas classes de idade, no entanto, há urna diferen~a 
muito marcada em termos de seus status respectivos. Num certo sentido, 
ambas sao marginais a cat~goria de idade a que pertencem: enquanto 
que se considera os mais velhos como estando já em vias de ingressar no 
escalao dos homens maduros, os mais jovens ainda nao estao 'firmemen
te estabelecidos no status de rapazes, embora, cerimonialmente, já 
tenham sido admitidos aí. A passagem só se efetivará, na verdade, quan
do a classe seguinte tiver ocupado a casa dos solteiros. Conseqüente
mente, essas duas classes de idade fonnam dois conselhos separados, 
reunidos, cada um, de um dos lados do ponto de encontro dos homens 
maduros. 

Quando estao na aldeia, os membros da categoría pe idade dos ra
pazes passam a maior parte do tempo se arrumando para a reuniao da 
tarde: Passam óleo no corpo todo e no rosto (trata-se de urna mistura 
de saliva e suco de coco de baba1tu); aparam a franja do cabelo, depilam 
os c11ios e as sobrancelhas, untam e perfumam o cabelo11

; renovam a 
pintura do corpo e quase sempre fazem cordües novos para usarem no 
pesc04Yo, nos punhos e nos toinozelos. 

1 1 Um dos presentes mais apreciados pelos Xavante entre os que podem ser ofe
recidos por outras pessoas é perfume. Os Xavante perfumam especialmente o 
cabelo. 
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Quando acabam de se arrumar, mal podem esperar até que o sol 
baixe o suficiente para poderem ir a sua reuniao. 

Finalmente, um dos seus líderes declara que o sol já está suficien
temente baixo. Ele toma de sua borduna e espreita a porta de sua casa 
durante alguns minutos para ver o que se passa na aldeia1 2

• Afinal, ele 
sai e, muito solene, caminha de cabe~a baixa, borduna na mao direita, 
até o local de encontro dos rapazes. Ao chegar, coloca sua borduna de 
pé sobre o chao e senta-se diante dela. Ele chama, entao, os outros 
membros de sua classe de idade para que se juntem a ele e eles vem, 
igualmente solenes. Suas discussoes caracterizam-se por um "protocolo" 
elaborado e lembram os debates de certas sociedades académicas. O 
conselho dos homens maduros contrasta com o deles por sua maior 
inf ormalidade. 

Também a noite, os ritéi'wa reúnem-se com freqüencia. Um deles 
vai ao ponto de encontro e acende urna fogueira, caso a noite esteja 
bastante fria. Ele dá, entao, o grito agudo de reunir que caracteriza esta 
categoría de idade. Geralmente, vários companheiros de classe de idade 
respondem ao chamado13 e vem se reunir a ele. Quando seu número é 
razoável e eles se sentem com energia~uficiente para dan~ar, dao a vol ta 
na aldeia, cantando diante das casas. Caso contrário, sentam-se e conver
sam, simplesmente. 

Nao há dúvida de que os Xavante jovens apreciam muito esses en
contros notumos e as atividades cerimoniais embora, por vezes, eles 
possam considerá-las urna sobrecarga. Durante esse período, na qualida
de de membro de sua classe de idade eles participam de urna vida social 
muito mais intensa do que a que tinham experimentado até entao e 
igualmente diversa da que levarao depois. Os membros da classe de ida
de estao sempre reunidos; sentam-se e conversam entre si durante todo 
odia e toda a noite; auxiliam-se sobremaneira nas ocasiOes em que saem 
yara cantar e dan~ar durante o dia. Eles se org\ilham dessas atividades 
12 Os Xavante sempre se abaixam um pouco na entrada e espiarn para f ora antes 

de sair-de casa. Trata-se de urna precau~o que eles tómarn automaticamen
te para nio serem pegos de surpresa. Hoje em dia esse costume também serve 
para ver se a costa está satisfatoriamente livre para ir de urna casa para outra 
com bens adquiridos através de troca, sem despertar muitQ interesse entre os 
demais membros da comunidade. 

13 Pode realmente acontecer de duas classes de idade estarem na categoría 
de idade dos rapazes usando, assirn, o mesmo grito de reunir. Nesse caso, os 
que os ouvem devem identüicá-los e descobrir se o chamado é dirigido a 
eles ou nao. 
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pois sabem que estao sendo olhados e admirados. Além disso, cantar e 
dan~ar a noite também é motivo de orgulho pois sabem que as pessoas 
da aldeia falarao bem deles, fazendo comentários sob sua virilidade e 
disposi~ao tao grandes que os tomam capazes de cantar e dan~ar nas 
horas em que todos os outros nao se disp.0em a nada além de dormir. 

A classe de idade dos Tirowa, recentemente iniciada, estava parti
cularmente entusiasmada a esse respeito. Depois da inicia~ao, eles can
taram pela aldeia todas as noites e freqüentemente o faziam duas ou 
tres vezes por noite. Assim, nem bem eles acabavam de cantar e já se 
ouvia o chamado dos seus líderes para a reuniao da manha, no centro 
da aldeia. 

Os rapazes também podem, eventualmente, ser pregui~osos. 

Quando acompanhei, certa vez, um grupo de Sao Domingos, num de 
seus períodos de nomadismo, a classe de idade dos Etepá cantava 
quase toda noite. Por outro lado, quando me reuni com um outro gru
po, descobri que os Etepá, ali, nao estavam .fazendo absolutamente 
nada. Nunca cantavam, nao dan~avam e nem se incomodavam em for
mar o seu próprio- conselho. Os poucos que iam ao centro do acampa
mento nos fins de tarde eram tolerados pelos adultos, que permitiam 
que eles assistissem a sua própria reuniao, acomodados a beira do cír
culo. Perguntei aos Etepá por que estavam tao parados e eles reclama
ram de seu pouco número. Quando procurei verificar isso, no entanto, 
descobri que eles eram aproximadamente tantos quantos no primeiro 
grupo que eu havia acompanhado, no qual os Etépá estavam levando 
urna vida ceiimonial ativa. O veredicto sarcástico dos homens maduros, 
segundo o qual os Etepá eram dorminhocos, parecía próximo da verda
de. Na verdade, o que acontecía é que os rapazes que tinham espírito 
de lideran~a estavam no primeiro grupo e os membros menos ativos da 
classe de idade estavam no segundo. Algum tempo depois, quando os 
dois grupos voltaram a se reunir, todos os Etepá, imediatamente, reto
maram suas atividades incorporadas: naquela mesma tarde, todos se reu
niram num wara separado, diverso do dos homens maduros. 

Os rapazes que tem vontade de viajar geralmente. satisfazem seus 
desejos nessa fase. Eles nao tem obriga~ües que os prendam na sua 
aldeia e também ainda nao estao, em geral, tao enredados nas disputas 
faccionais dos homens maduros a ponto de as outras comunidades Xa
vante se tornarem lugares onde estarao em perigo. Eles as podem visitar 
e o fazem, de fato, sabendo que serao recebidos e que serio aceitos 
pelos membros da categoria de idade dos rapazes, que os farao senti
rem-se em casa, onde quer que estejam. 

191 



" 
Os rapazes ocupam, portanto, urna posiyao invejável na sociedade 

Xavante. Nao tem nenhuma autoridade mas, em compensayio, tém 
poucas responsabilidades. Suas parentas os alimentara e assistem, de 
modo que, por sua vez, só fazem o que tém vontade. Vez por outra, o 
conselho dos homens maduros os manda c~ar, o que os rapazes consi
derara um esporte excelente; em todo caso, se quiserem, eles podem 
simplesmente nao dar ouvidos a ordem. Durante os períodos de noma
dismo, sio eles os que vio na frente e selecionam o novo local para a 
comunidade acampar. Quando o grupo vai levantar acampamento, os 
rapazes acordara antes do sol raiar, pegam seus arcos e flechas e vao, a 
frente, levando a comunidade até o local que previamente escolheram. 
Toda a arrum~ao é feita pelas mullieres auxiliadas, até certo ponto, 
pelos homens casados14

• Quando o grupo chega,já encontraos rapazes 
imponentemente sentados no lugar que escolheram para suas reuniOes, 
geralmente sob a sombra de alguma árvore. Eles ficam ali, até que o 
novo acampamento esteja armado e só quando suas respectivas fam11ias 
acabam de construir e se mudam para seus abrigos é que ,eles se dirigem 
até lá e se pOem a vontade, no esp~o que lhes tiver sido reservado. 

Sio também considerados os guerreiros da comunidade·. Nao há 
feitos especiais através dos quais eles tenham que provar seu valor. Por 
isso, os períodos de paz relativa os deixam envergonhados e aborreci
dos. Apreciam o prestígio que advém do fato de serem guerreiros e, por· 
tanto, os lutadores em potencial da comunidade. Esse prestígio lhes 
chega gra~as, simplesmente, ao fato de estarem na categoria de idade 
dos "rapazes". Nao precisara realmente tomar parte em batalhas para 
estabelecer sua reputayio diante dos outros Xavante. 

Geralmente, sua classe de idade é a mais numerosa em qualquer 
comunidade e é também considerada a mais belicosa. Por isso, os líde
res Xavante tem o cuidado de garantir o apoio de todos os rapazes, ou 
do maior número possível entre eles, para si. 

Tu do isso é muito envaidecedor e o fato dos membros dessa cate
goria de idade serem extremamente fúteis n~o deve causar nenhuma sur
presa. Espera-se que, tanto coletiva quanto individualmente, eles incorpo
rem urna série de virtudes que os Xavante admirara particularmente: de
vem ser belicosos e belos; devem ser rápidos e bons corredores nas pro· 
vas cerimóniais e nas corridas de toras; devem ser c~adores vigorosos 

14 Os membros da categoria de idade dos rapazes também sao casados, é claro. 
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Em sua maioria, poré~,.~eles ainda nio se mudaram para a casa de suas espo
sas e ainda nio deram início a sua vida de homens casados. 

embora, nesse aspecto, possam ser superados pelos mais velhos sem se 
envergonharem, já que os Xavante reconhecem que c~ar bem depende 
tanto da experiencia quanto da destreza física. Toda a comunidade se 
orgulha deles quando dan~am e cantam, principalmente quando o 
fazem de madrugada, o que.significa que sao alertas e vigilantes (warfti), 
correspondendo, assim, ao ideal de homem Xavante. Por outro lado, 
considerara o epíteto de aptodi (sonolento, preguiyoso) particularmen
te injurioso quando lhes é dirigido com seriedade. 

4. HOMENS MADUROS 

Os homens Xavante estáo divididos entre os nfo iniciados e os ini· 
ciados. A transiyfo do primeiro status ao segundo dá-se através de 
prom~io de urna classe de idade a categoria dos "rapazes". Por outro 
lado, sao também divididos entre subordinados e executivos ( ou poten
cialmente e~ecutivos). A transiyao da primeira categoria para a segunda 
se dá quando urna classe de idade é admitida entre os homens maduros. 

A segunda transiya:o é menos dramática que a primeira pois nao 
implica numa mudanya radical de status pessoal para os membros da 
cl'asse de idade. Para serem homens maduros é preciso que sejam casa
dos. Mas o casamento já se deu no tempo de rapaz; para serem homens 
maduros é preciso que vivarn com suas esposas mas pode ser que já 
tenham com~ado a fazé-Io enquanto rapazes. 

Mesmo assirn, as conseqüencias sociais dessa segunda passagem 
tem maior alcance que as da primeira.' Antes de serem promovidos a 
categoria de idade de homens maduros, os membros de tima classe de 
idade nfo tem direito a interferir na vida da comunidade. Logo que sfo 
promovidos, porém, passam a participar das discussOes do fórurn da 
aldeia no mesmo nível (ao menos teoricamente) que os mais velhos. 

Qualquer homem pode falar no conselho. Na verdade, a maior 
parte das pessoas fala durante a maior parte do tempo, de modo que 
toda a funyio é sempre considerada como urna grande balbúrdia por 
pessoas n!o-habituadas~ Todos os ipredu (homens maduros) que tem 
vontade podem participar das reuniéSes. Eles trazem peles de veado ou 
algurn tipo de esteira para sentar e se dispOem de modo a formar um 
grande círculo no meio da aldeia. Nao se sentam de acordo com nenhu
ma ordem preestabelecida mas os membros das classes de idade ativas 
tendem a permanecer juntos. Em Sáo Domingos, em 1958, por exem· 
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plo, os Ai'rere e os Hotora g~ralmente ocupavarn segmentos detenni
" nados do círculo enquanto os demais misturavarn-se indiscriminada

mente. 
O conselho se reÚile quase todas as tardes. Os homens maduros 

apreciarn seus encontros tanto quanto os rapazes. O fato mesmo de·es
tarem reunidos enfatiza sua posi~ao mais graduada e sua maturidade. As 
mullieres, de fato, nunca o fazem e as classes de idade mais jovens tam
pouco sonhariarn em se aproximar, a nao ser que recebarn instru~óes es
pecíficas nesse sentido. Caso ·contrário, provocariarn urna repreensao tal 
que os envergonharia publicarnente. As crian~as, por outro lado, tanto 
por serem desobedientes quanto pela certeza de que serio tratadas com 
certa indulgencia, estao freqüentemente ao redor do círculo dos 
borneos maduros. Quase sempre ouvem ordens bruscas de se afastar e 
respeitar o wara mas raramente lhes dao aten~ao. Se se trata de meni
nas, elas podem até ser corridas de lá mas isso nao acontece com fre
qüéncia. Os meninos sao tolerados urna vez ou outra e os Xavante mais 
idosos as vezes levarn um filho preferido (mas raramente urna filha favo
rita) consigo ao conselho, e ele acaba dormindo no colo do pai. 

Os homens maduros apreciarn tais reunióes pelo que elas consti
tuem: é no conselho que as noticias se ~omarn públicas e é lá que se faz 
"fofoca"; ali, discute-se tudo o que acontece na aldeia e nas outras co
munidades; tomarn-se, ali, as decisoes que afetam toda a comunidade e 
é ali que as disputas sao discutidas e levadas a_ cabo. Por isso, os Xavan
te raramente abrem mao de sua reuniao da tarde, estejarn onde estive
rem ou qualquer que seja a atividade em que estejarn ocupados no mo
mento. Algumas vezes, se há alguma coisa.importante a ser discutida, 
eles tarnbém podem se reunir em conselho de madrugada. Geralmente, 
a reuniáo da madrugada é informal. Essas reunioes contam com urna 
participa~ao maior principalmente durante a esta~ao da seca, quando as 
noites tomarn-se cada vez mais frias. Por volta de julho e agosto, o frio 
cortante desperta a maior parte dos Xavante algumas horas antes do 
amanhecer. Nessas ocasióes, os homens maduros, ao invés de se acoco
rarem ao redor das f ogueiras de su as próprias casas, na companhia de 
suas mullieres e filhos, costumarn organizar üma animada fogueira no 
meio da aldeia, em volta da qual sentam-se para conversar até que o día 
arnanhe~a. 

Apenas excepcionalmente os Xavante dei.xam de fazer sua 
reuniáo a tarde.~ devido ªº mau tempo., geralmente, que isso acontece 
mas também a inércia ou a falta de quoru,m podem ser os responsáveis: 
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certa vez, eu estava em Sao Domingos nurna época em que a maior 
parte dos homens estava fora. Como o chefe desejasse discutir algumas 
questóes importantes, dirigiu-se ao pátio central onde emitiu os gritos 
convencionais de convoca~ao dos demais. Apenas urn outro Xavante e 
eu aparecemos, porém. Conversamos urn pouco e, em seguida, o chefe, 
em voz alta, fez urn discurso dirigido aos moradores da aldeia, censu
rando-os por sua pregui~a. Tal atitude provocou respostas espirituosas, 
vindas de várias casas: as pessoas estavarn ocupadas e nao tinharn a 
menor inten~ao de participar de urna reuniao que, certamente, contarla 
com poucos presentes. Com isso, Apowe foi obrigado a voltar a sua casa 
e esperar urna outra oportunidade para poder dirigir-se ao conselho. 

Quat)do o chefe está na aldeia, é invariavelmente ele quem inicia a 
discussao, ao levantar-se de seu lugar e fazer um discurso formal. Quan
do empregam essa fala ceri.monial, os Xavante cortam o seu discurso em· 
pequenas ora~óes. Cada ora~áo é dita rapidamente e ~á urna altera~ao 
de entona~ao, as palavras deixando de ser acentuadas como no falar co
tidiano : a silaba mais forte passa a ser a última da ora~ao, nao impor
tando sua tonalÍdade habitual. E8sa ora~~º é entao repetida. De tempos 
em tempos, esse fluxo de ora~óes duplicadas e mterrompido por um 
som gutural semelhante a um grunhido e urna pausa mais longa, que in
dicam mudan~a de assunto. Os outros homens ouvem o chefe, instala
dos confortavelmente em seus lugares. Dali fazem seus comentários que, 
quase sempre; sao pequenos discursos em si mesmos, feítos enquanto o 
chefe está com a palavra. Nesses discursos paralelos é empregada a f ala 
cotidiana. O chefe anuncia todas as questoes que julga nao serem de 
conhecimento geral, tece comentários a respeit~ de temas de interesse 
público e coloca questoes cuja discussao considera aconselhável. As ve
zes, um homem idoso, pertencente a um cla distinto, levanta-se também 
e "responde" ao discurso do chefe. Os dois oradores olharn-se de fren
te, falando simultanearnente e contra-argumentando as afinna~oes de 
seu opositor. Entretanto, a platéia expressa vivamente os seus próprios 
comentários. Em Sao Domingos, quando o wara contava com um·núme
ro satisf atório de participantes, era geralmente Prapá, o "pai" do cla 
O Waw!, que respondía a Apow! dessa maneira. 

Urna vez terminado o discurso do chefe, os outros homens podem 
tomar a palavra. Há certas circunstancias em que sao intimados a se diri
gir ao conselho. Um homem recém-chegado a urna aldeia, por exemplo, 
dev~ ficar de pé em frente ao chef e e fazer as vezes de seu opositor. O 
chefe faz um discurso formal, perguntando-lhe sobre suas inten~oes ·e 
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comentando as noticias trazidas pelo visitante a medida que vao sendo 
" apresentadas. O visitante também pode empregar o estilo formal para 

apresentar as suas novidades mas, quase sempre, tratando-se de um ho
rnero jovem ou no caso de nao pertencer nem mesmo a categoría dos 
homens maduros, ele fará sua apresentayáo no estilo comum de con-

º versayáo. 

Da mesma fonna, um mensageiro ou um viajante de volta a aldeia 
é intimado a relatar, ao conselho dos homens, as suas experiencias na 
primeira oportunidade. Toda vez q.ue me reuní a um dos grupos que 
estavam fora da aldeia em expediyOeS de caya e coleta, meu guia era 

· requisitado a apresentar um relatório completo das situayoes vividas em 
nossa viagem. Ele costumava fazé-lo nos mínimos detalhes e quase sem
pre repetía literalmente as conversas que havíamos tido já há alguns 
dias; descrevia minuciosamente tudo o que havíamos visto e tudo o que 
eu deixara de observar. Essas reuni0es eram, invariavelmente, ocasi0es 
extremamente divertidas para os Xavante já que, todos eles, dobravam
se de rir das provas mais recentes. de minha ignorancia e ingenuidade. 

Teoricamente, qualquer homem maduro pode levantar-se e diri
gir-se a se.us companheiros, depois de tenninado o discurso do chefe. 
Na prática, porém, apenas os homens bastante seguros de si ou os Aque 
desfrutam de um .certo prestigio disp0em-se, via de regra, a faze-lo. 
Além desses, manifestam-se os que forem intimados a fazé-lo em situa
yOeS como as esb~adas acima. Ao tomarem a palavra, surge sempre um 
oponente, pertencente a um cla distinto, que se transfonna em um ora
dor complementar. Apenas o chef e tem o privilégio de dirigir-se sozinho 

a assembléia. 

Em Sao Domingos, os. homens das cinco classes de idade mais ma
duras é que costumavam dirigir-se a assembléia. Os membros das quatro 
classes de idade mais avanyadas somavam um total de sete homens que 
ocasionalmente falavam. Destes, havia cinco que o faziam com freqüen
cia. Os membros da classe de idade mais idosa (Hotora) téndiam a levan
tar-se para f~ar menos freqüentemente, a exceyao de Warodi, o filh~ 
mais velho do chef e, e o seu rival Tsuwapté, genro do chef e. Esses do1s 
falavam quase sempre e invariavelmente tomavam a palavra durante os 
debates mais importantes. Por outro lado, eta extremamente raro ver-se 
um Ai'rere levantar-se e tomar a palavra, já que pertenciam a classe de 
idade Ínais recentemente admitida na categoria de idade dos homens 
maduros. Só Pahori'wa e Tsibupá, filhos do chefe e, depois de Apowé e 
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Warodí, os homens mals influentes da facyáo dominante é que ocasio
nalmente discursavam. 

Um born orador adquire prestigio entre os Xavante mas s6 os 
hornens que já desfrutarn de certa notoriedade é que se levantarn para 
falar. Como, entao, um hornero pode tomar-se um conhecjdo orador? 
Só quando se trata de um fdzú - rnernbro influente da fa~ao dominan
te, habituado a assumir a lideranya ern situayoes que dizern respeito a 
toda a comunidade ( tais como as cerimónias, as expediyoes de caya, dis
tribuiyOes, etc) - pode acontecer de urn membro da classe de idade rnais 
jovem entre os homens maduros sentir-se suficientemente seguro para 
dar início a sua carreira de orador no conselho dos hornens. Era esse o 

· caso de Pahori'wa e Tsibupá. A maioria dos homens só faz discursos for
rnais nas reunioes do conse1hCT depois de sua classe de idade ter patroci
nado urna cerimónia de iniciayao e depois que urna outra classe de ida
de, imediatamente rnais nova que a sua própria, tiver sido reconhecida 
como pertencente a categoría de 'idade dos homens maduros. e por 
volta desse estágio que eles comeyarn a sentir-se maduros e discursar dá
lhes oportunidade para dernonstrá-lo. Um homem que nao pertenya a 
facyao dominante mas que deseja projeyao no ambito da comunidade 
deve, nessa fase de sua vida, dar provas dos poderes de sua retórica. Mais 
tarde, quando sua classe de idade passa por um estágio ainda rnais avan
yado de maturidade, ter-se-ao passado já rnais de dez anos durante os 
quais ele terá adquirido, gradualmente, experiencia no conselho dos ho
mens. Nessa altura, esse homem estará se transformando em urna das 
pessoas mais idosas de sua· comunidade. Sua maturidade arnplamente 
reconhecida deve dar-lhe a seguranya necessária para dirigir-se ao conse
lho. De fato, os Xavante considerariarn bastante estranho um homem 
que, nessas condiyoes, nao o fizesse . A falta de interesse de urn homem 
de tal rnaturidade em discursar formalmente equivaleria a renunciar a 
vida política. A medida que envelhecem, aumenta o envolvirnento dos 
Xavante corn as atividades políticas, de modo que a maior parte de suas 
energías e de sua iniciativa é canalizada para as intrigas e conchavos vi
sando a aquisiyao de prestigio e poder ou, simplesmente, pelo prazer 
que sua participayao nesses momentos lhes dá. 

Um hornem que opte por excluir-se dessas disputas e que nao se 
irnponha no conselho f azendo-se ouvir,. está, de certa forma, emasculan
do a sua própria figura. 

Há, portanto, urna clara correlayao entre o declínio das atividades 
sociais incorporadas por parte de urna classe de idade e a emergencia de 

197 



seus membros enquanto individuos destacados. Quando urna classe de 
idade chega a categoria dos homens maduros, ainda retém sua identida
de incorporada e continua a agir como grupo, quer cerimonialmente 
quer em outros campos de atividade. Seus membros sentam-se juntos no 
conselho e raramente tomam a iniciativa de levantar-se para falar, evi
tando destacar-se individualmente, preferindo apresentar-se como parte 
do conjunto formado por seus companheiros. Essa solidariedade man
tém-se durante todo o período. em que a classe de idade permanece 
como a mais jovem entre os homens maduros. As atividades grupais de 
urna determinada classe de idade, enquanto entidade independente (e 
n~o enquanto representativas dos homens maduros), tém expressao 
mais f orte na época em que se realiza a inicia~ao (da segunda classe de 
idade mais nova que aquela que aquí tomamos como referencia) e que 
tem lugar depois de sua incorpora~ao a categoria de idade dos homens 
maduros. Como vimos, sao eles os que patrocinam a inicia~ao e, por 
isso, devem desempenhar, enquanto grupo, muitas das cerimonias rela
cionadas com ela. 

. Assirn que terminam as cerimónias, porém, e urna nova classe de 
idade é admitida a categoria dos homens maduros, a classe de idade que 
patrocinou a inicia~ao está dispensada da realiza~io de qualquer outra 
fun~ao cerirnoni~ incorporada. Seus membros podem, eventualmente, 
agir como grupo tal como fizeram os Hotora ao participarem corno urna 
classe distinta das demais nas corridas da inicia~ao dos Tirowa. O que 
geralmente acontece, no entanto, é que, a partir dessa fase, os mem
bros dessa classe de idade tendero a seguir cada um o seu próprio ca
minho, de modo que a classe de idade acaba sendo absorvida pela cate
goria de idade dos homens maduros. Nao há mais obriga~oes cerimo
niais que os mantenham juntos e as fun~oes económicas de qualquer 
classe de idade sempre sao, de qualquer forma, mínimas. Os bomens 
n!o saem para ca~ar ou coletar com os seus companheiros de classe de 
idade porque tem que f aze-lo ou porque obtenham assirn qualquer van
tagem. Eles o fazern porque apreciam a companhia um dos outros. 
Quando os membros de urna classe de idade deixam de ser os mais 
novos entre os borneos maduros - gra~as a entrada de urna classe de 
idade ainda mais jovem nessa categoria - eles come~am a desinteressar
se de ca~adas e corridas, de cantos e dan~as e deixam de preocupar-se 
com "fazer bonito". Passam a preocupar-se mais com a realidade do 
prestígio e do poder. Se querem exibir-se, escolhem urna QCasiio para 
mostrar sua capacidade de oratória junto aos borneos reunidos em con· 
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selho. Cada vez mais, pensam em termos de correligionários e oposito
res, isto é , de linhagens e grupos de linhagens ao invés de pensarem em 

. termos da classe de idade, com sua camaradagem simpática mas despro
vida de objetivos.-

Ser membro de urna classe de idade é, portanto, de importancia 
suprema para um homem desde quando, ainda crian~a, ele anseia pelo 
reconhecimento oficial de seu grupo de amigos e brincadeiras como 
classe de idade, até o momento em que,já homem feito, e em conjunto 
com seus companheiros, ele patrocina a inicia~ao da classe de idade al· 
ternada imediatamente mais jovem que a sua. Nesse período, ele partici
pa com prazer do grupo. A partir do momento em que sua classe de 
idade deixa de ter fun~óes cerimoniais incorporadas, ele passa a se re
lacionar menos com seus companheiros (a nao ser pelas reuni0es no cír
culo indiferenciado do conselho dos homens). Além disso, ele passa a 
agir cada vez mais enquanto indivíduo e menos enquanto membro de 
seu grupo específico. A partir de entao, ele dá início a constru~ao de 
um caminho rumo a proje~ao pessoal. Dadas as tendencias muito f ortes 
de cisio, na sociedade Xavante ( analisadas no Capítulo V), ele só pode 
alcan~ar seu objetivo com o apoio de sua linhagem e de algum outro ho
rnero que esteja disposto a apoiá-la. Conseqüentemente, os Xavante 
mais idosos despontam como figuras proeminentes no imbito de suas 
próprias linhagens e fac~óes, e nao como líderes de sua classe de idade. 

5. A POSI~ÁO DA~ MULHERES 

As mulheres Xavante também pertencem a classes de idade. Na 
época em que um grupo de meninos pequenos é levado pela primeira 
vez a casa dos solteiros e, a,ssirn, incorporad~ a urna classe de idade, 
as meninas que tem aproximadamente a mesma idade passam também 
a ser consideradas membros dessa mesma classe. Dessa forma, basta di
zer-se o nome de suas classes de idade para indicar-se as idades e o grau 
de maturidade de bomens e mulheres Xavante. 

O significado de pertencer a urna classe de idade difere no caso de 
se tratar de mullieres ou de homens. As meninas nfo chegam a viver na 
casa dos solteiros (ou algo equivalente) e nlo tomam parte - a nlo ser 
em um único estágio - nas cerimónias de inici~fo. Slo, portanto, ex· 
cluídas dessas Situa~óes, ·que sio o esteio do sistema de classes de idade. 
Elas nao podem ser iniciadas como os homens porque a elas é vedada a 
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participa~ao nas cerirnónias esotéricas do waia as quais só a inicia~ao 
dá acesso. ·Da mesma forma, o fato de suá classe de idade ser promovi
da a categoria dos ipredu nao tem o mesmo significado que para os ho
mens, já que elas sao igualmente impedidas de tomar parte no conse
lho, institui~ao que detém o poder de decisao sobre as questües que afe
tarn a comunidade. 

Vimos, páginas atrás, que as mullieres que pertencem a cer
tas classes de idade, na verdade chegarn a participar, ao lado dos 
homens, de certa~ cerirnónias: as mullieres Ai'rere dan~aram comos ho
mens patrocinando, assim, a inicia~ao dos Tirowa. Além disso, elas de
sempenharam urn papel proeminente nas fases fmais das cerimónias des
sa mesma in.icia~ao. Da mesma forma, as meninas da classe de idade 
Tirowa também desfilararn devidamente ornamentadas ao lado dos me
ninos na manha do dia em que os Tirowa foraní formalmente iniciados. 
Assim tarnbém, tanto os homens quanto as mullieres Tirowa forarn con-

. vocados para cortar o cabelo dos Nodzo'u e tanto os meninos quanto as 
meninas Nodzo'u apresentaram-se para este rito no momento em que 
recebiam o reconhecimento formal de sua existencia enquanto classe de 
idade. 

Na verdade, essas sao as únicas ocasióes em que as mullieres acom· 
panharn os seus companheiros de classe de idade. Nem mesmo para as 
atividades femininas coletivas mais importantes - como expedi~oes de 

' 
coleta ou as idas aos rios para nadar - o critério da classe de idade é 
acionado. Nessas situa~óes, ao contrário, elas invariavelmente prÓcuram 
suas companheiras entre as moradoras de seu próprio grupo doméstico 
ou, no máximo, as .dos grupos domésticos vizirihos ao seu. . ·· 

Do ponto· de vista feminino, portanto, pertencer a ·uma classe de 
idade é relativamente desprovido de significado. O sistema"Cle classe de 
idade é, no entanto, um imp0rtante recurso classificatório entre os 
Xavante e as mtilheres; sao tarnbém identificadas através de sua partici· 
pa~ao. Por isso· é que" sua filia~ao - lhes deve . ser ,cerirnoniosamente re
lembrada de tempos em tem~s. Conseqüentemente, as mulheres jun
tarn-se aos homens: ~mpre . que 'sua classe de idade participa de um rito 
que altera a sua posi~ao ·no Sistema 'socíal. 

As meninas nao participam dos ritos que estabelecem a entrada de 
um grupo de meninos a casa dos solteiros, já que a reclusao, a inicia~ao 
e a participa~ao no wai'd sao, por defini~ao, atividades exclusivamente 
masculinas. Elas, no entanto, acoinpanham os futuros moradores daque
la casa na cerlinónia do corte do cabelo e, assim, estabelecem sua filia-
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~ao ao mesmo estrato social. Elas nao os acompanham nas cerimónias 
de inicia~ao masculina mas elas desfilara com os meninos no dia em que 
eles sao promovidos formalmente ao status de "rapazes". Da mesma 
forma, e las os auxiliam no corte de cabe lo dos membros de urna nova 
classe de ida de em f orm~ao, prestes a tomar residencia na casa dos sol
teiros. Seus companheiros de classe de idade pertencerao, entao, a cate
goria de "rapazes", sem que haja altera~ao de sua posi~ao enquanto nao 
seja iniciada a classe de idade seguinte . Nesse momento, os rapazes e as 
mullieres de sua classe de idade participam de urna corrid~ cerimonial 
organizada em honra dos novos iniciados. Alguns anos mais tarde, a 
classe de idade "júnior" entre os homens maduros (formada pelos ele
mentos mais jovens entre estes) patrocina a inicia~ao da classe de idade 
que se encontra reclusa na casa dos solteiros. Este patrocínio implica 
em dan~ar para os iniciandos e correr com eles na companhia das mu
llieres da classe de idade patrocinadora. Nota-se, assim, que as mulheres 
aparecem cerimonialmente em todos os ritos de passagem das classes de 
idade, embora elas nao estejam totalmente envolvidas nas atividades 

centrais desses ritos. 
Até en tao, as fases de vida de urna mulher s.ao pensadas em ter-

mos de urna correspondencia, ainda que grosseira, com as categorías de 
idade masculinas (veja Quadro 9). Um bebe de sexo feminino é designa
do pelo termo ba'ono, que pode ser aplicado a qualquer menina pe· 
quena, exatamente como watebremi indica nao apenas um bebe de sexo 
masculino mas também qualquer menino pequeno que ainda nao tenha 
ido viver na casa dos solteiros. Adzarudu diz respeito a urna subcatego
ria de ba 'ono, isto é, as meninas que ainda sao "crian~as" mas que já nao 
sao mais bebes. Nurna situa~ao em que, por exemplo, urna menina pe· 
quena, brincando, passa correndo adiante de um grupo de pessoas, 

. podem ser empregados - como vocativos ou termos de referencia - os 
dois termos indistintamente: ba'ono ou adzarudu (mais comurnente em
pregado na forma diminutiva, dzaruture ). Há também um termo, 
'airepudu, que denota urna subcategoria correspondente de meninos 
pequenos que, no entanto, é usado com freqüencia menor. 

Meninos que estlo vivendo na casa dos solteiros sao chamados de 
wapté; as meninas que pertencem a mesma classe de idade sao conheci
das como tsoimbá. Os rapazes da classe de idade recém-iniciada sao os 
ritei'wa, as m~as de sua classe de idade sao as adabá. Por fim, os ho
mens nladuros sao conhecidos corno ipredu e o termo de referencia em· 
pregado geralmente para designar mullieres maduras é pi'ó, que é o ter-
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QUADR09 
Categori.as de idade 

Masculinas 

Homens Maduros 
Rapazes 

Sol te iros 

Crian~as 

lpredu 
Riteí'wa 

Wapté 

(meninos) Watebremi 
(Os que já nao 
~o mais bebes) (ai'repudu) 
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Femininas 

Pi'o 
Adabá 
Ara té 

Mullieres Maduras 
Mullieres nominadas 
Mullieres com filhos_ 

Tsoimbá Meninas para quem os 
maridos já trouxeram 
carne . 

Ba'ono Crian~as (Meninas) 

(adzarudu) (As que já nao sao mais 
bebes) 
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FOT02 FOT03 

Mullieres carregadas no momento da partida para urna das excursOes de caya 
e coleta que caracterizam o período do nomadismo . 
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FOT04 FOTOS 



FOTOS6 

a) Iniciandos percorrem a aldeia em "procissa-o", conduzidos 
por um rapaz mais velho. 

b)Homens dan~am na mata comas máscaras wamhorcs. 

FOTOS 7 

a) Meninos na casa dos solteiros durante um dos períodos de nomadismo 

b) Rapazes recém-iniciados cortam as pontas dos cabelos dos membros da 
classe de idade que passará a ocupar a casa dos solteiros. 



Rapazes dan~am diante das casas da aldeia. 

O conselho dos homens maduros de Sao Domingos reúne-se ao amanhecer. 
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a) Apowe, chefe de Sao Domingos, unta o corpo 
dos meninos antes da cerimonia 
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b) Apó"we ao amanhecer, reúne-se com sua "corte". 
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mo genérico para "mulher". Em um sentido restrito, porém, significa 
"mulher madura". 

Em detenninado nivel de contraste, entao, pi'ó significa "mu
lher" em oposi~ao a "homem" (aibO); em outro nível, significa "mulher 
madura", em oposi~ao a "mulher imatura" (adabá~ tsoimbá, etc.). Da 
mesma f onna, ipredu ref ere-se apenas aos homens maduros, em con
traste com qualquer pessoa imatura do sexo masculino. Em um contex
to diverso, urna mulher que seja pi'ó pode ser designada como ipredu 
(madura). Nesses casos, o que se está diferenciando sao as pessoas ma
duras (independentemente de seu sexo), de um lado e, de outro, as pes
soas imaturas (independentemente de seu sexo). 

A seqüencia das categorias"de idade das mullieres complica-se pela 
intromissio de alguns fatores · adicionais. Tsoimbá pode ser o vocativo 
empregado para urna menina adzarudu a partir do momento em que se 
toma conhecimento público o fato de seu marido ter-lhe trazido carne 
de ca~a que ele mesmo abateu. 

Assim também, a passagem de tsoimbá para adabá nao é devida 
simplesmente a passagem dos meninos de idade correspondente da po
si~ao de "solteiro_s'~ para a de "rapazes". A rigor, no caso das meni
nas, urna cerimónia específica deveria ser realizada. Na verdade, porém, 
a maior parte das comunidades Xavante que visitei nao havia feíto tal 
cerimónia com a freqüencia necessária de modo que várias meninas 
eram geralmente consideradas ada/}(í porque já estavam suficientemente 
maduras, e nao porque tivessem sido cerimonialmente conduzidas a 
condi~ao de adabá. 

Nunca assisti a essa cerimonia e os relatos de que disponho nao 
sao coerentes. Eles todos, porém, especificam que durante essa cerimo
nia as tsoimbá recebem nomes que lltes sao dados pelos homens. 
Trata-se de representantes das classes de idade (nao me foi possível de
terminar exatamente quais): os que detem a fun~ao deaiuté manhíirrwa 
ou "aqueles que fazem os bebes"1 5 • A prerrogativa de desempenhar 
essa fun~ao é exclusiva de urna linhagem -por vez e essa linhagem é geral
mer.te designada coletivamente como aiuté manhiúf'wa. 

De acordo com um dos relatos da cerimonia, as classes de idade 
que, na ocasiao, dela tomaram parte foram as que ocupavam, respecti
vamente, a categoria de idade dos rapazes e a mais jovem entre os ho
mens maduros. Eles ca~aram durante cinco dias enquanto as meninas 
15 

Onde ail té = nene de colo + manluirf = fazer + 'wa = sufvco pessoal relativo 
a raiz. 
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QUADROIO 
Relaf6es entre as classes de idade 

"Senior" 
"Senior" Alternada 
"Sénior" Adjacente 
de Ego 
"Júnior" Adjacente 
"Júnior" Alternada 
"Júnior" 
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wahi' rada 
waniminhohú 
íhí'wa 
íutsú 
tsinhora 
waniminhohú 
roptso'wa 

' que deveriam ser nominadas permaneciam reclusas em suas casas. Quan
do voltaram, eles realizaram uma.cerimónia durante a qual urna anta foi 
enterrada e as meninas f orarn en tao nomin~das. Os aiuté manhári'wa 
dan9aram, entao, com as meninas no pátio da aldeia. A urna certa altura 
da dan~a, as meninas interromperam-na e puseram-se a correr em dire-
9ao as· suas casas. Nisto, foram perseguidas pelos homens. As meninas 
correram até dentro de casa e os homens pararam pouco antes da entra
da, limitando-se a bater com as maos, várias vezes, sobre a palha da co
bertura. 

De acordo com outra versao, a cerimónia de nomina9ao das me
ninas é, na verdade, urna parte preliminar da festa da on9a (veja apén
dice 3). Nessa festa, os aiuté manhári'wa criam, elaboradamente, para 
os meninos da casa dos solteiros, urna ilusao. Nisto, sao auxiliados por 
todos os homens iniciados. A prime ira fase desta cerimónia envolve a 
nomina9ao das meninas pertencent~s a mesma classe de idade que os 
solteiros. 

Ao fim desta cerimónia, as meninas passam a ser consideradas 
como adabá e sao tidas; a partir. de entao, como estando maduras, 
do ponto de vista fisiológico. Alguns homens chegam mesmo a dize.r 
que as mullieres nao menstruain antes de serem adabá. Com isto, na ver
dade, eles querem dizer que a menstrua9ao (isto é, a maturidade fisioló
gica) nao é reconhecida socialmente enqµanto a mulher nao pertencer 
a esta categoria de idade. Como o~ homens bem sabem, no ·entanto, as 
mulheres invariavelmente mantem rela9oes sexuais . e chegam mesmo 
a engravidar antes de serem adabá. Praticamente todas elas tem sua pri
meira menstrua9ao antes de se tomarem membros desta categória de 
idade. Um termo específico (araté), que designa urna mulher ,que já 
tenha tido um filho, demonstra o reconhecimento explícito dessa si~ 
tua9ao. Qualquer moya que de a luz um filho durante sua fase de 
tsoimbá será, portanto, designada como araté até que ela chegue a 
maturidade plena de pi'o. Assim, a ratifica9ao social da maturidade 
feminina invariavelmente ocorre depois do fato biológico. Ternos aí, 
possivelmente, urna explica9ao para o fato de a primeira menstrua-
9ao de cada urna das meninas n~o ser marcada por nenhum ritual es
pecifico. 

Nao estao claras, porém, quais as implica90es mais amplas <leste 
rito de passagem. As meninas Xavante casam-se, como já vimos, quando 
sao ainda pequenas. Elas sao levadas a manter rela9eses sexuais com seus 
maridos antes de serem fisiologicamente maduras. Quando atingem a 
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categoría de idade adabá, estao, portanto, casadas e nao sao mais vir-
., gens. Por outro lado, a passagem para a categoría de adabá nao implica 

em maturidade mental, algo como urna transi9ao da infancia para a con
di9ao plena de mulher. As pi 'ó sao as únicas mullieres maduras nesse 
sentido e os Xavante as descrevem como ipredu (maduras), termo igual
mente aplicado aos homens. Assim, nao se pode dizer que as adabá 
sejam ipredu. Em que sentido, en tao, estarao el as associadas as pi o 
(em oposi9ao a todas as outras meninas que ainda nao tiveram partici
pa9ao no rito de passagem) da mesma forma que os rapazes sao asso
ciados aos homens maduros ( em oposi9ao a todos os meninos que ainda 
nao passaram pelo rito da inicia9ao )? 

A única resposta parece se prender ao fato de possuírem nomes 
pessoais. Para caracterizar as tsoimbá e as meninas ainda mais jovens 
que estas, os Xavante dizem que "etas nao tem nome ainda". Os 
Xavante as consideram, de certa forma, como sendo personalidades ina
cabadas. Dizer, porém, que a atribui9ao de um nome pessoal a urna 
menina seja urna demonstra9ao pública de que ela é já urna pessoa 
plenamente desenvolvida, apenas coloca o nosso problema em outros 
termos. Em que sentido urna mesma menina é mais desenvolvida quan
do membro da categoria das adabá do que quando tsoimbá? Parece-me 
que ela nao tem prerrogativas sociais ou sexuais que nao desfrutasse 
previamente; ela nem mesmo chega a ser vista como urna pessoa com· 
pletamente adulta, nao 1endo portanto as obriga9oes específicas corres
pondentes pois estas definem-se a partir do momento em que a mulher 
passa a ser ipredu. 

A explica9ao parece estar relacionada com o fato da transi9ao de 
tsoimbá para adabá ser arbitrariamente reconhecida como rito de pas· 
sagem feminino. Isto se dá com a finalidade expressa de fazé-lo coinci
dir com a transi9ao, no mundo masculino, de meninos para homens 
adult_os. Este expediente está de acordo com toda a natureza do sistema 
de classes de idade, que se fundamenta na reclusao e inicia9ao dos me
ninos mas que é usado conscientemente pelos Xavante como n1odelo 
de sua sociedade total. Se a sociedade Xavante é estratificada em classes 
de idade, as mulheres _precisam também pertencer a algum desses estra
tos e os seus ritos de passagem devem coincidir com a passagem, pelos 
homens, de um estrato a outro. Se os rapazes da casa dos solteiros sao 
considerados como estando, em certo sentido, incompletos na sua for
ma9ao pelo fato de a inda nao serem iniciados, as meninas de sua mesma 
classe de idade também sao vistas como imaturas, por extensao. A ima-
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turidade das meninas, no entanto, ·nao tem nenhuma das implica~oes 
sexuais que a dos meninos tem. Trata-se, simplesmente, de urna exigen-. 
cia estrutural do sistema que é simbolizada pelo fato de e las nao terem 
nome. 

No que se refere as· mullieres, portanto, o sistema de classes de 
idade é um recurso classificatório, apenas. Sua importancia nao é devida 
ªº fato de que ele as vincule a grupos ÍJ)~orporados pois pertencer as 
classes de idade é extremamente passivo. Sua importancia para as 
mullieres advém do fato desse sistema atribuir-lhes categorías sociais 
arbitrárias que sao independentes de seu status biossocial. 

6. PROPRIEDADES DO SISTEMA 

Os meninos Xavante (e, por extensao, as meninas Xavante) tor
nam-se membros de urna classe de idade determinada a partir do mo
mento em que sao levados a viver na casa dos solteiros. Cinco anos mais 
tarde, sua classe de idade será promovida a categoría de idade dos rapa
zes. Cinco anos ainda mais tarde, eles atingirao a categoría dos homens 
maduros. Sua classe de idade permanecerá nessa categoría daí por <lian
te mas, a cada cinco anos, urna nova classe de id_ade passará ·a co-parti
cipar dessa categoria, havendo, portanto, um rearranjo no interior do 
sistema. Assim, o nome da classe de idade dos mais idosos voltará ao 
come~o do' ciclo e ela será "reencarnada)> nos meninos que estejam 
entrando na casa dos solteiros nesse momento. Havendo oito classes de 
idade ao todo, leva aproximadamente quarenta anos para qqe qual
quer urna delas passe por. todas as posi~óes do ciclo de categorías de 
idade e que seu nome volte ao ponto de partida, ou seja, a casa dos 
solteiros. Os homens Xavante nfo vivem muito (por motivos que seflO 
discutidos no próximo capítulo). Assim, só um Xavante excepcional
mente idoso chegará a ver a mesma classe de idade passar duas vezes 
pela casa dos solteiros ou a sua própria classe de idade completar o 
ciclo. 

Em 1958 nao havia, em sao Domingos, nenhum homem que ti
vesse visto sua própria classe de idade ressurgir em urna nova gera~ao. 
Durante o período em que estive lá, os Tirowa f oram iniciados e os 
Nodzo'u entraram para a casa dos solteiros. Apowe, chefe e homem 
mais idoso da aldeia, era um Nodz'ó u. Em 1962 encontrei em Sa:o Mar· 
cos apenas um sobrevivente dos Abare u "vellios", classe de idade que 
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se encontrava na categoria dos rapazes e apenas um dos Nodzo u 
<'- "velhos", a classe de idade da casa dos solteiros. 

Os Xavante tem consciencia plena da natureza cíclica do sistema 
de classes de idade e, quando pressionados, explicam que o tempo passa 
através de ciclos como esses, expressando essa passagem por meio do de
senho de urna série de círculos que fazem no chao. Esses ciclos sao tam
bém divididos em períodos que correspondem a passagem das classes de 
idade pela casa dos solteiros. 

Cada um desses períodos, dizem eles, tem cinco anos de durayao: 
os Xavante contam até cinco e apontam os anos em seus dedos para 
mostrar que o ciclo se reinicia continuamente.1 6 Cada um dos anos 
( wahú) que compoem esses períodos sao divididos, pelos Xavante, em 
duas metades: as chuvas (til) e as estayoes secas (wahú). Essas metades 
sao, por sua vez, subdivididas em várias (até cinco) luas (a'amo) e o pe
ríodo de cada lua pode ser subdividido em duas fases: crescente ou a 
fase de "saída" (watobro ), lua cheia (fdzaru ), minguante (fdzaru 'ó) e 
lua nova ou fase da "entrada" (dzebre). Para intervalos menores, eles 
contam as noites ou o_s "sonos" (apto 'o), nos dedos das maos e dos pés. 

Assim, os Xavante tem um método rudimentar mas eficiente de 
marcar o tempo e que pode ser usado, ainda que bastante imperfeita
mente, para especificar espa\:OS de tempo de até quarenta anos. Na ver
dade, porém, ele quase nunca é usado. Os Xavante satisfazem-se em 
preocupar-se com a próxima esta~ao das chuvas ou coma última seca e 
nao costumam pensar além desses limites. Geralmente, fazem seus pla
nos a curto prazo. Marcam encontros indicando um certo número de 
luas e a fase da lua na qual desejam fazer a reuniao. Calculam o tempo 
de suas viagens e dao detalhes de seus movimentos em tantos "sonos". 
Percebi que estes cálculos sao extremamente imprecisos mas isto .parece 
nao preocupar os Xavante. Eles nao estao interessados na contagem exa
ta. Suas afirmayoes a respeito do tempo nao devem, portanto, ser toma
das literalmente. 

o que lhes interessa sao graus de maturidade hierarquicamente 
pensados ou seja, espayos de tempo relativos e nao absolutos. Esses, o 

1 6 Esse intervalo de cinco anos é ·realmente mantido, pelo que me consta. Sei 
que a inicia~ao dos Etepá entre os Xavante de Sao Domingos foi em 1953, 
cinco anos antes da dos Tirowa que observei em 1958, por ter sido observ'ada 
pelos primeiros visitantes nao-Xavante que estiveram nessa aldeia. Em 1962, 
quando voltei, disseram-me que estavam planejando a inicia~ao dos Nodzo'u 
para o "próximo ano''. 
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sistema de classe de idade lhes permite expressar facilmente. Urna mu
lher, por exemplo, ao falar de seus filhos, especificará suas classes de 
idade de modo que o seu interlocutor possa situá-los socialmente. É 
curioso notar que apesar da ausencia de cerimoniais tribais ou mesmo 
de consultas em nível intercomunitário, as classes de idade em todas as 
aldeias Xavante parecem estar sempre aproximadamente no mesmo 
estágio do ciclo. As notícias de cerimoniais de inicia~ao sao passadas de 
grupo a grupo de modo que, embora cada comunidade realize a sua pró
pria inicia\:ao, todas elas acabam por f aze-lo aproximadamente na mes
ma época. Quando, em 1958, deixei o território Xavante, por exem
plo, a classe de idade Tirowa parecia ainda estar na casa dos solteiros 
em Maraiwatsede onde as cerimónias de iniciayao tinham acabado de 
comeyar. Em Sao Domingos, os Tirowa tinham sido iniciados tres me
ses antes. Em Santa Terezinha, eles haviam sido iniciados no ano ante
rior. O grau de maturidade relativa "seniority'" de cada classe de idade 
é, portanto, a grosso modo, o mesmo em todo o território Xavante. 

Mesmo havendo urna diferenya na ordem relativa das classes -de 
idade quando se trata dos Xavante Ocidentais em relayao aos Xavante 
Orientais, essa coincidencia de época na forrna~ao das classes de 
idade se mantém. Um homem Tsada'ro de urna aldeia dos Xavante 
Orientais, em visita aos Xavante Ocidentais, descobrirá que os homens 
de sua idade sao também Tsada'ro mas um Anorowa do leste descobri
rá que seus companheiros de idade numa aldeia do oeste sao Ai'rere 
(veja Quadro 7). Mesmo assim, vi alguns Xavante Orientais muda
rem-se para aldeias dos Xavante Ocidentais e receberem a explicayao 
segundo a qual os Ai'rere ali eram o mesmo que os Anorowa na sua al
deia de origem. E de fato o eram, em termos de maturidade relativa 
no ambito do ciclo da classe de idade. Assim, os Nodzo'u eram soltei
ros em todas as aldeias Xavante em 1962. Os "rapazes" de leste eram 
Tirowa, os "rapazes" de oeste eram Abare'u ocidentais. 

Já que este ciclo de classes de idade é constante em todas as 
aldeias Xavante, poder-se-ia pensar que eles datassem os acontecimentos 
passados ou pelo menos precisassem .um pouco mais o período de su-:. 
ocorrencia num espayo de cinco anos usando o sistema de classe de 
idade como um recurso mnemónico. Os Xavante, no entanto, nao pro
cedem assim. Qualquer homem Xavante .~onsidera um acontecimento 
ocorrido anteriormente ao período coberto pelo ciclo de classes de ida
de de que ele próprio participa, como ten do ocorrido dureihií (há muito 
tempo atrás). Acontecimentos mais recentes sao, as vezes, situados no 
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contexto do sistema de classes de idade. Assim diz-se, por exemplo, que 
" ocorreram na época em que urna detenninada classe de idade estava na 

casa dos solteiros. Com muito maior f reqüencia, porém, esses aconteci
mentos sáo, da mesma fonna, relegados ao passado distante (dureihií), 
a um passado nao tao distante (duréire) ou a um passado recente 
(nfmótsi). 

Essa ausencia de interesse histórico é, até certo ponto, explicável 
em termos estruturais. Com exce~ao, talvez, das próprias classes de ida
de, a sociedade Xavante nao dispoe de grupos incorporados relativamen
te estáveis, cuja história possa ser relembrada. As classes de idade nao 
tem as suas histórias próprias nem tem características específicas. As 
patrilinhagens apresentam tais características mas elas crescem, se 
subdividem e desaparecem, de acordo com os arranjos políticos de cada 
aldeia. A composi~ao das próprias aldeias é também altamente instável. 
e característica dos Xavante essa visao de sua própria sociedade em ter
mos de urna profundidade· temporal extremamente reduzida. Qualquer 
que seja a razao que explique tal fato, ele deve ser claramente com
preendido por qualquer pessoa que deseja captar a articula~ao . e o fun
cionamento das institui~é>es Xavante. 

De fato, eles consideram o sistema de classe de ida de como um 
certo tipo d~ modelo, bastante explícito. Consideremos, em primeiro 
lugar, algumas de suas fun~0es antes de discutir suas propriedades mais 
gerais. 

l! importante notar que, embora o sistema exija que, a cada cinco 
anos, um novo grupo de meninos seja incorporado e que todas as classes 
de idade jovens sejam promovidas, nao há nada de automático nesse 
processo. Todos os ritos de passagem que marcamos momentos em que 
as classes de idade progridem de urn status social para outro enfatizam 
simbolicamente que as classes mais jovens adquirem a sua existencia in
corporada das mais velhas e s6 amadurecem socialmente gra~as a auto
riza~ao que recebem dos homens maduros. Estes tomam parte em um 
debate cerimonial a respeito da oportunidade de concederem permissao 
para que um grupo de meninos e meninas f onne urna nova classe de 
idade. Sao estes mesmos homens maduros os que autorizam um grupo 
de iniciandos a entrar na casa do~ solteiros e, desta fonna, "entrar" no 
sistema de classe de idade. Além disso, enquanto os homens maduros 
nao realizam a cerimónia de condu~ao dos meninos a casa dos soltei
ros nem mesmo a-permanencia da "nova" classe de i~ade no ha é re
conhecida oficialmente, mesmo nos casos em que a constru~ao já esteja 
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pronta e os meninos tenham passado a viver ali. Durante cerimónias de 
inicia~ao, sao os homens maduros que sancionam simbolicamente cada 
nova fase po~ que passam os inician dos. sao eles os que carregam as 
máscaras wamnhóró para os meninos durante as cerimónias. Eles assis
tem a cerimónia de coloca~ao de testeiras de palha nos iniciandos por 
representantes desses mesmos homens maduros. Os ornamentos lhes sao 
posteriormente retirados, depois da confinna~ao de classe de idade pela 
luta do oi'ó. Eles também estao presentes quando o chefe distribuí aos 
iniciandos feixes de palha no final da cerimónia. Posterionnente, a 
palha é tomada aos iniciandos. Sao os homens maduros que ornamen
tam os jovens para a corrida que é realizada em conexao com as ceri
mónias e, mais urna vez, sao eles os que, depois da corrida, despojamos 
meninos de todos os seus ornamentos. O fato de que o status de urna 
classe de idade júnior lhe seja atribuí~o pelos homens maduros é, por
tanto, explicitado repetidas vezes. 

Num certo sentido, portanto, a passagem de urna classe de idade 
a través das categorias de idade corresponde a urna progressao linear. 
Representa urna série de aproxima~oes a maturidade. A razao principal 
para a constitui~ao de urna classe de idade é a prepara~ao de seus mem
bros para a inicia~ao. Depois dos grandes rituais a classe passa a categoría 
de rapazes que, na verdade, corresponde a dos "guerreiros". Os rapa
zes desta categoría, no entanto, embora alvo de muita admira~ao, estao 
ainda sujeitos a autoridade dos mais velhos e sao vistos socialmente 
como imaturos. Mesmo quando urna classe de idade atingiu a categoria 
de homens maduros, seus membros, como vimos, nao detem imediata
mente o mesmo status que os homens mais velhos. Maturidade plena só 
é obtida, no ambito da comunidade, quando os homens chegam a posi
~ao de anciaos, isto é, quando sua classe de idade é Ul\la das quatro su
periores. Isto se dá concomitantemente a urna diminui~ao das atividades 
incorporadas de sua classe dé idade. Tais homens, por assim dizer, supe
raram aquele momento, deixando de ser designados pelos nomes de suas 
classes de idade e passando a ser referidos, invariavelmente, pelo tenno 
ipredu. De certa forma", entao, poder-se-ia dizer que o funcion~ento 
das classes de idade visa a regular as gradua~Oes entre a infancia e a 
velhice. Urna vez que esta última tenha sido atingida, as classes deixam 
de ser socialmente importantes. 

Há, conseqüentemente, urna certa hostilidade dos ipredu (signifi
cando todos os homens maduros) para com as classes de idade imatu
ras. Os membros destas últimas sentem-se prejudicados e freqüentemen-
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" te reclamam, dizendo que os homens maduros abusam de sua 'POSi~ao 
privilegiada. Esta atitude é principalmente característica dos 'ritei'wa. 
Os meninos que estao na fase preparatória da inicia~ao ocupam urna po
si~ao tao claramente subordinada que estao em geral prontos a aceitar 
as determina~oes dos mais velhos. As vezes, no entanto, eles resmungam 
e dizem que os ipredu "pegam tudo" e "nao nos dao nada" . Esta recla
ma~ao diz respeito principalmente as distribui~oes de comida ou de 
bens manufaturados. Essas distribui~0es sao feitas invariavelmente no 
minúsculo conselho dos homens maduros que, nessas ocasioes, costuma 
ficar infestado de crian~as que querem estar por perto para receber as 
miudezas que sobram. Quando os bens nao sao muito abundantes, os 
homens maduros nao destinam por~ao nenhuma nem aos rapazes nem 
aos meninos. Em outras ocasioes, mandam pequenos brindes para as 
classes de idade mais novas. Os membros destas sentem-se inibidos, por 
seu orgulho, de competir com as crian~as que se aglomeram nas imedia: 
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~0es do conselho dos homens maduros. Ao invés disso, sentam-se mal 
humorados a urna certa distancia, reclamando entre si da perversidade 
dos mais velhos. 

Os 'ritei'wa sao os que mais se ressentem com essa situa~ao. Seus 
membros costumavam falar-me . com desdém sobre as decisoes que os 
·homens maduros haviam tomado embora sempre as acabassem acatan
do, mesmo quando se tratava de questoes sem grande importancia. Re
clamavam freqüentemente da a~io predatória dos ipredu. Costumavam 
dizer que eram eles que tomavam para si tudo o que havia e que deveria 
ser repartido. Certa vez, quando eu participava de urna expedi~ao de 
ca~a e coleta com um grupo de Xavante, os membros da categoría de 
ida de dos rapazes vieram reclamar da distribui~ao da f arinha de mandio
ca que eu havia trazido, que estava sendo feíta apenas entre os homens 
maduros. Por outro lado, alegavam que a maior parte da minha alimen
ta~ao era fornecida por membros de sua classe de idade. Essas duas afir
ma~óes, tanto quanto eu podia perceber, nao correspondiam plenamen
te a verdade mas, de qualquer forma, sao indicativas das rela~oes exis
tentes entre as categorías de idade. Por fim, cabe registrar a situa~ao 
cuja aceita~ao custa mais que tudo aos rapazes: eles se sentem prejudi
cados nas questóes ligadas as atividades sexuais. Descrevi anteriormente 
como sua rea~ao a esse estado de coisas varia, dependendo de seu estado 
de espírito. As vezes, eles fazem de sua condi~ao urna virtude e se 
gabam do fato de serem tao independentes, vigorosos e - para usar um 
termo seu - "duros", já que nao precisam das mullieres; outras vezes, 
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eles reclamam com amargura da imaturidade de suas esposas e da rapaci
dade dos homens maduros, que tem "muitas mullieres". Há certas socie
dades1 7 em que os guerreiros desfrutam de um grande prestígio; nao é 
esse o caso dos rapazes Xavante. Eles, porém, tem que esperar cinco 
anos na categoría de idade dos rapazes - o que nao consideram muito -
antes de serem promovidos a homens maduros. Por isso, em geral, con
formam-se em esperar sua vez e o fazem com certa dose de paciencia. 

As rela~óes entre as classes de idade sao apresentadas no Quadro 
10. Os membros de urna classe de idade qualquer referem-se a todas as 
classes que ocupam posi~oes muito mais avan~adas no ciclo do sistema 
como wahi'rada. Referem-se a primeira classe de idade alternada acima 
da sua própria, como wanimínhohú. A classe de idade imediatamente 
superior a sua é composta pelos ihí'wa. Os membros de sua própria clas
se de idade nao considerados futsú. A classe de idade imediatamente 
abaixo ou "júnior" é designada como tsinhorá. A classe de idade alter
nada imediatamente abaixo é composta pelos waniminhohú e as demais 
classes de idade "júnior" sao roptsa'wa.. Veremos oportunamente que 
há tres tipos de rela~ües implícitas nesse esquema. Há a rela~!o 
wa.hí'rada/roptosa'wa., que é aquela que se estabelece entre classes de 
idade distantes, separadas por pelo menos duas outras; há um outro 
tipo de rela~ao, wa.nimonhohú/wanimfnhohú, ou seja, a que se esta
belece entre classes de idade alternadas; por último, há a rela~ao 
ihí'wa/tsinhorá que é aquela entre classes de idade próximas. As duas 
últimas sao as mais importantes. Entre classes de idade alternadas há 
urna coopera~ao institucionalizada enquanto que entre as seguidas há 
urna competi~ao institucionalizada. Já vimos como o patrocínio da ini
cia~ao dos Tirowa em Sáo Domingos, em 1958, coube particularmente 
aos Ai'rere. Claramente significativa era a antítese entre o comporta
mento cerimonial dos Ai,rere, de um lado, e dos Bt!pá de outro. No pri
meifo das corridas de inicia~l'o, os Ai'rere formaram um grupo para par
ticipar, no come~o das atividades. Mais tarde, eles se retiraram em favor 
dos Tirowa. ~ fase inaugural da cerimónia f oi marcada pela ausencia 
acintosa dos Etepá. Em ocasié>es posteriores, eles as vezes apareciam os: 
tentando elaborada omamenta~ao , em días em que apenas a participa
~ªº dos Tirowa nas corridas era esperada. Os Et!pá, entao, rivalizavam 
os Tirowa, apresentando a sua própria corrida : esfor~avam-se ao 
máximo para estarem mais bonitos e correrem melhor que os mais no-

1 
7 Entre, por exemplo, as tribos nilo-hamíticas da África Oriental. Cf. Bemardi, 

1952: 327. 
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vos. Da mesma f onna, durante os últimos días da cerimonia de inicia-
~io, coube aos Ai'rere cuidar dos Tirowa e orientá-los durante o ceri-
monial. Os Etepá juntararn-se aos Tirowa apenas na cerimonia de Tebe, 
quando a capa de palha foi apresentada repetidamente a platéia, através 
de desfiles pelo círculo da aldeia. Nessa oportunidade, o caráter compe
titivo ficou de novo visível. Os Etépá roubavam aos Tirowa a condu~!o da 
cerimonia quando desftlavarn juntos: bater cerimonialmente com urna 
vara na capa era prerrogativa do Tirowa que acabara de receber o nome 
Tebe; os Etepá, porém, depois da primeira volta, passaram a revezar-se 
nessa fun~ao e nao deixaram que os Tirowa conduzissem a cerimonia 
até que, finalmente, retiraram-se, a noite. Durante urna corrida realiza
da logo depois da inicia~ao, grupos de Ai'rere correram atrás de cada 
um dos Tirowa, gritando para encorajá-los. Os Etépá, por outro lado, fi
zeram questao de usar os seus melhores ornamentos, inclusive os de 
cabe~a, com longas penas de arara. Correram cerimonialmente e em 
absoluto silencio de modo a contrastar claramente comos Tirowa, que 
corriam num passo extremamente marcado, acompanhados de seus ex
pansivos patrocinadores. No último dia das cerimonias, os Ai'rere le
varam os Tirowa para cantar pela aldeia enquanto os Etépá cantavam, 
dando a volta em sentido contrário. 

Apenas urna vez houve urna certa ambigüidade no papel dos 
Etépá frente aos Tirowa: no terceiro dia das cerimonias de inicia~ao, 
os Tirowa (tanto meninos quanto meninas) deram a volta na aldeia 
acompanhados pelos Etepá, que cantavam para eles. J! possível, aquí, 
estabelecer um paralelo entre o papel dos Tirowa com rela~ao aos 
Nodzo'u no momento em que estes receberam o reconhecimento for
mal como classe de idade. Nessa ocasiao, os Tirowa trabalhavam para 
os Nodzo'u, cortando-lhes os cabelos cerimonialmente. Gostaria de su
gerir que o corte dos cabelos é um ato de agressáo cerimonial e que, 
assim como o canto dos Etépá para os Tirowa, expressava o confronto 
de opostos: os Tirowa, pintados de vennelho, dando inicio a sua vida 
como rapazes, tendo como opositores os Etepá, pintados de preto, que 
a estavam deixando. Este simbolismo será mais amplamente discutido 
no capítulo VII, onde afirmo que os Xavante tem duas maneiras fun
damentalmente distintas de cantar uns para os outros: um estilo agressi
vo e um estilo que expressa solidariedade. Nesse mesmo capítulo, desen
volverei a tese de que, no ritual Xavante, o cabelo humano simboliza 
agressividade. 

A rela~ao de oposi~ao entre classes de idade subseqüentes pode 
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ser vista em fun~ao da necessidade de distingui-las tanto social como 
cerimonialmente. Já nao é nova a idéia de que estabelecer oposi~ao en
tre categorias é a maneira mais fácil de diferenciá-las. Nao é, portanto, 
s~f_!'reendente o fato de que, no sistema de classes de idade, onde a po
s1~ao estrutural de cada urna é definida por contraste com as classes 

· adjacentes (precedente e subseqüente), as rela~0es cerimoniais entre 
classes sucessivas expressem essa antítese. 

Ainda assim, a antítese entre as rela~0es de proximidade e de 
altemanci~ entre classes de idade é parte de urna dicotomia mais ampla, 
que penne1a todo o sistema de classes de idade. Os Xavante, assim como 
todas as outras tribos Je, fazem corridas de tora em conexao comas 
cerimónias mais importantes. O principio básico destas "corridas" é o 
corte de dois peda~os de tronco de palmeira, a urna certa distancia da 
aldeia, que sao entao carregados de volta por dois times de corredores. 
Um indivíduo · qualquer corre o mais rápido e o maior trecho possível 
carregando todo o peso do tronco em seu ombro. Quando se sente fati
gado, rola a tora sobre o ombro de um companheiro mais descansado. 

Os detalhes do ritual - pois essas corridas sao cerimonias e nao simples
mente COmpeti~OeS atléticas - affida nao nos devem preocupar. ~ a 
composi~ao dos times que nos interessa aqui. Os membros da metade 
de classes de idade formam um time enquanto que os membros da se
gunda metade formam um outro. Classes de idade alternadas formam 
um mesmo time e classes de idade adjacentes estao invariavelmente em 
lados opostos.1 8 

Conceitualmente, portanto, as oito classes de idade do sistema es
tao sempre divididas em duas metades "esportivas". Estabelecemos, 
por.tanto, etnograficamente esta distin~ao entre, de um lado, o con
junto das classes de idade ímpares e, de outro, o conjunto fonnado 
pelas pares ( qualquer que seja a seqüencia seguida na numera~ao ). 
Assim, ternos melhores condi~óes para considerar a discrepancia curiosa 
que existe entre os nomes das classes de idade entre os Xavante Ociden
tais e os Orientais. As duas seqüencias podem ser mostradas como se 
segue: 

18 
Das corridas de toras que vi em Sao Domingos, em apenas duas os corredo-
res nao estavam divididos estritamente de acordo com essa regra. Os Xavar.te 
de Sao Domingos e os das outras aldeias sao bastante explícitos ao afirmar 
que esta é a regra segundo a qual os times opostos devem ser formados. 
Quando vi urna corrida de buriti em Simoos Lopes, os times eram compostos 
pelas classes de idade apropriadas. 
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XA V ANTE OCIDENT AIS 

Metade A 

.Anorowa:. 
Ai'tere 

Tirowa 

Abare'u 

Metade B 

Tsada'ro 
Hoto'ra 

Etepá 
Nodzo'u 

XAVANTE ORIENTAIS 

Metade A 

Abare'u 

Anorowa 

Ai'rere 
Tirowa 

Metade B 

Tsada'ro 
Hoto'ra 

Etepá 
Nodz.O'u 

Nota-se, de iinediato, que a metade B é idéntica em ambos os 
casos. Além disso, a seqüencia A é também a mesma, tanto no caso dos 
Xavante Ocidentais quanto no dos Orientais. Trata-se, simplesmente, de 
urna diferen~a no modo pelo qual os elementos que compoem A e B es
t!o intercalados, a semelhan~a de dois pares de engrenagens idénticas 
em que o único dente, de urna das rodas dentadas de um dos pares, 
adiantou-se em rela~ao a outra .. 

Mais tarde veremos de que modo essa antítese em particular en
quadra-se a outras, dando fonria a um padrao básico que acaba por 
constituir a tessitura da vida Xavante. Por ora, é necessário apenas enfa
tizar a existencia de um certo tipo de antitese que opera no sistema de 
elasse de idade. Durante a realiza~ao das cerimónias de inicia~ao, o foco 
institucional central do sistema era sempre a dicotomia entre as meta
des A e B. Tal dicotomia expressava-se nos ritos especialmente através 
da rela~io entre a classe de idade patroci11:adora + iniciandos, de um 
lado, e a classe de idade alternada, de outro. Essa mesma antitese é, 
mais urna vez, expressa pela escolha do local de reunioos dos Tirowa, 
lógo depois da inici~ao. Nessa ocasifo, os Et!pá eram ainda considera
dos "rapazes" (pois urna nova classe de idade ainda n!o havia sido for
malmente conduzida a casa dos solteiros). Mesmo assim, os Tirowa -
os "novos" rapazes - nao se uniram aos Ete'pá. Pelo contrário: fizeram 
sua fogueira a urna boa distancia do ponto de encontro· dos outros "ra
pazes", jmtamente, aliás, do lado oposto em rela~áo ao conselho dos 
homens. Disseram-me que a classe de idade recém-iniciada sempre pro
cedía dessa f onna, de modo que a posi~ao do conselho dos rapazes em 
rel~ao ao local das reunioos dos homens maduros alterna-se a cada ini
ci~ao sucessiva. Da mesma forma, a casa dos solteiros situa-se em urna 
das extremidades do arco formado pelas casas da aldeia. Quando seus 
ocupantes sfo iniciadQ.S, a casa é destruida e a nova é construida na ex
tremidade oposta do semicírculo. 
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O ritual final que a classe de idade patrocinadora realiza para os 
iniciandos também expressa urn principio antité~i~o mas, desta vez, 
trata-se de urna dicotomia diversa. Descrevo es8a cefimonia tal como a 
observei em Sao Domingos, em 1958. Ao meio-dia, dois membros da 
classe de idade Ai'rere saíram ostentando omamenta~ao corporal com
pleta e colocaram-se urn de cada lado do ~nf(local em·que os homens 
maduros fazem ·as suas reuniéSes). Um ·cieles pertencia a linhagem Uho e 
assumiu urna postura cerimonial, postando-se a sudeste do lWUii. Olhava 
em dire~ao a noroeste. Em outras palavras, colocou-se do lado oposto 
ao segmento das casas ocupadas por sua linhagem mas de frente para 
elas. Atrás de si, estava Tsuwapté, o genro do chefe (membro da mesma 
linhagem Uho mas de classe de idade . Hoto'ra), que devia desempenhar 
o papel de seu auxiliar. 

O outro hornero, que assumiu urna postura cerimonial a noróeste, 
olhava em dire~ao a sudeste. Tratava-se de um membro de linhagem 
Wamarí, cujos grupos domésticos estavam situados a sudoeste no semi
círculo das casas da aldeia: Seu auxiliar, Warodi - filho do chefe e 
membro desta mesma linhagem - era urn membro da classe de idade 
Hotora e sua casa estava também situada na outra metade da aldeia. Os 
protago~istas da linhagem Uho traziam os cabelos presos atrás, segundo 
o padr!o cerimonial, enquanto que os membros da linhagem Wamarí 
tinham os cabelos polvilhados coni o pó mágico w~dedzu, seguindo a 
tradi~ao dos membros dessa linhagem, que costumam se apresentar as
sim em ocasi<Ses .importantes. 

Os Tirowa saíram, entlo, de suas casas, sozinhos ou aos pares, 
dependendo de quantos havia em cada grupo doméstico. Traziam o cor
po todo pintado de vennelho. e usavam ornamentos de cabe~a: longas 
penas de arara inseridas, através de presilhas especiais, em urn peda~o 
de madeira de balsa, muito leve, em tomo do qual costumam amarrar 
o cabelo em situa~<Ses cerimoniais. Cada urn deles carregava urna bor
duna vermelha do tipo um hz ;· caminharam, urn a um, até o centro do 
warlf, onde cada urn sentou-se sobre sua borduna. No caso de um ini
ciando Poiedza'ono, o Ai'rere que pertencia a linhagem Uho (clf 
O Wawe) imediatamente corría, no estilo cerimonial, descrevendo um 
meio círculo para acabar se postando atrás do menino; tirava-lhe o co
car e, correndo, voJ~va ao ponto inicial. No caso de o iniciando ser 
membro do cll O Waw!, o Ai'rere da linhagem Wamlrf (cll 
Poredza'ono) retirava-lhe o ornamento. Apenas um dos Tirowa perten-
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cia ao cll Topdató mas seu pai havia sido adotado pelos Poredza'ono e, 
" por isso, o Ai'rere do cli O Waw! removeu o seu cocar. 

Quando os ornamentos de cabe~a de todos os Tirowa haviam sido 
removidos, eles tomaram de suas bordunas e f oram sentar-se no seu pró
prio local de reunióes. Os homens que haviam servido de auxiliares a 
cada urn dos lados recolheram, entlo, os cocares que lhes haviam sido 
entregues pelos dois "titulares''. Cada um· desses protagonistas 
principais recebeu, nesse momento, o conjunto de todos os cocares que 
havia removido. A um certo sinal, correram em dire~lo urn ao outro, 
agitando no ar os m~os de penas. Como estavam inicialmente postados 
em extremos opostos, cruzaram-se no centro do wará e continuaram a 
correr em dire~óes opostas. Acabaram por entrar, cada urn, em sua pró
pria casa. Ali, sentaram-se e receberam o pranto de suas parentas. 

Esse choro demonstrava que o rito que acabava de acontecer era, 
na verdade, o último que os Ai'rere realizavam em honra dos Tirowa. As 
penas que seus representantes haviam colhido foram, algum tempo de
pois, distribuídas entre os demais membros da classe de idade Ai'rere, 
como urn pagamento pelos servi~os cerimoniais que haviam prestado 
aos Tirowa. As mulheres choraram em homenagem aos representantes 
da classe dos Ai'rere, depois desse último rito, porque eles acabavam de 
tomar parte em urn rito de passagem que afetava toda a sua classe de 
idade. A partir de entfo, os Ai'rere deixavam de ocupar a posi~io de 
classe de idade mais jovem e cerimonialmente ativa entre os membros 
da categoria de idade dos homens maduros. Os Ai'rere ·haviam manti
do seu comprom~ de patrocinar a inicia~áo dos Tirowa e seu lugar 
seria ocupado pelos ~t!pá, tao logo estes últimos · fossem incorporados 
a categoria dos homens maduros. A admissio cerimonial dos :et~pá teve 
lugar pouco tempo depois de minha partida. 

g importante notar que, nessa cerimónia, a oposi~lo entre clis foi 
reintroduzida ritualmente. Até entfo, os Ai'rere agiam sempre como 
grupo incorporado alheio as distin~óes de clá e linhagem. Isso era possí
vel porque as classes de idade sio estratos sociais em que todos os mem
bros de cada comunidade (e, ao menos conceitualmente, todos os mem
bros da sociedade Xavante) estao organizados, em diferentes níveis, em 
urna série de grupos hierarquizados que se caraéterizam pela solidarie
dade entre seos membros. Quando, no entanto, urna classe de idade 
atinge um certo estágio do ciclo, seos membros agem cada vez menos 
enquanto elementos do grupo incorporado ao qual pertencem durante a 
inicia~ao e cada vez mais como representantes de urna fac~ao cojos inte-
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resses procuram deiender. Nao se trata apenas de urna tendencia possí
vel entre certos grupos Xavante em alguns momentos; na verdade, trata
se de um elemento claramente reconhecido como fato essencial de seu 
sistema social. g por isso, portanto, que cada classe de idade encerra o 
período de vida cerimonial ativa com um rito em que seus membros di
videm-se ·de acordo com sua filia~fo clanica. 

Os Xavante mais sofisticados parecem t~r plena consciencia da 
existencia desses dois modelos distintos de sua própria sociedade. "As 
classes de idade sio boas", dizem eles. Os companheiros de classe de 
idade sao tidos como "tsawidi'' (amigos), em oposi~ao aos membros de 
outros clls, que slo típicamente "tsibruti" (bravos, hostis). Para os 
Xavante, as classes de idade representam um ideal de harmonia enquan
to que os clis representam a discórdia tornada realidade concreta. Se a 
cisao social provocada pelas linhagens triunfa, afinal, sobre a fusao 
social promovida pelas classes de idade é porque este ideal nlo· pode se 
realizar. 
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CAPITULO V 

O Sisteina Po1ítico 

1. CLÁS E.LINHAGENS 

. veÍ'saS a respeito da origem desses clfs. Mesmo assim, todas as S EGUNOO os Xavan_te, houve sempre tres clfs . . Ouvi versoes di-

histórias concordavam em certos pontos: os fundadores dos 
clls saíram da 'terra, no come~, quaildo nlo, havia nada 

('róbabadi = tudo vazio); eles eram tres e fundaram os clls Poredza'ono, 
O Waw! e Topdató; os tres clls pintaram-se segund9 padróes diversos e 
fizeram um acordo: tomariam sempre, em casamento, os ftlhos uns dos 
outros. 

As vers<ses dessa história corrente entre os Xavante ·Ocidentais, 
especificam que esse acordo se fez entre os Poredza'ono, de um lado, e 
os O Waw! + Topdató, de outro. Tanto os Xavante Ocidentais como os 
Orientais insistiram, no entanto, que O Waw! e Topdató eram e sempre 
haviam sido clls distintos. Um Poredza'ono muito idoso de Sio Marcos 
explicou-me o relaci9namento entre esses clfs como se segue1

: 

l 
. . 

Trata-se de urna transcri~o verbattm da grav~o de nossa conversa. O in
formante é Meireles (Genealogía 2:16). Padronizei os nomes dos clis·e uso 
apenas urna forma de cada através de todo o livro, a fim de evitar confus0es. 
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\ "Sou Poredza'ono e ali está o meu afun (ele aponta para Tsibupá 
- Genealogía 2:154 - que estava sentado a sua frente e também parti
cipava da discussáo ). 

"Os Topdató também sao afms. Nossos ancestéiis criaram os : 
Topdató para misturar os Xavante mas somos todos um. Nao foi urna . 
cria~ao separada. Somos todos Xavante. No com~o, os P~.ntes foram 
agrupados. Os Topdató f oram convidados e juntaram-se aos O Waw6''. 

"No Oi'ó (cerimonia), ouviram que nao deveriam ter medo. Os 
Xavante sempre estiveram divididos - desde o come~o". (Perguntei: 
"Mas os Topdató nao sao O Wawé, entao?") .. 

"Nao (enfático). Tsibupá (aponta de novo) é O Waw!. Ele nio é 
Topdató. Os Topdató estao comos OWaw6''. 

"Nossos ancestrais separaram os Xavante desse modo. Os Topdató 
tinham as suas marcas faciais específicas". 

"Daí, entio, os Xavante se dividiram em diferentes aldeias". 
Todos os meus informantes enfatizaram o estilo peculiar facial 

dos Topdató indicando, com gestos, o modo pelo qual fazem pequenos 
círculos nas m~is do rosto. De fato, o nome Topdató advém provavel
mente dessa pintura já que é urna combina~ao de To = partícula 
demonstrativa + dató = olho, cúculo2

• O Waw! vem de (j = água, 
rio + wawe = velho (mas que também pode ·Ser usado como aumentatf.. 
vo ). Nao sei explicar a etimologia de Poredza'ono. 

A pintura específica de cada cli é o que, fundamentalmente, os 
distingÚe uns dos outros. Em ocasióes especiais, os homens de cada cli 
devem usar os desenhos seguintes: 

Clá Desenho Posi~-0 

Poredza'ono ''' nas temporas ; .. ITTl nas temporas . OWawé 

Topdató o nas m~s do rosto 

Da mesma forma, vimos que as máscaras wamnhóró, usadas 
durante as cerimonias de inicia~io, eram ornamentadas segundo tres 
padróes di~tintos, um para cada cla. ~s homens, porém, rarament.e usam 

2 Ve-se claramente que se trata de urna palavrá cognata ao Xere_nte sip~tó, que 
dá nome a. ·urna de su as metades. Os membros dessa metade - assim como os 
T opdató Xavante - tinham, como estilo característico de pintura, um 
padrio de círculos. · 
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.. 
essas insígnias clanicas, mesmo quando participam de cerimónias e há, 
de fato, urna certa confusio no tocante a quem deve usar que padrao de 
omamenta~ao em sua máscara de dan~a. Minha opiniao, que fundamen- · 
tarei adiante, é de que nao ternos aqui urna evidencia de "desagrega~~º · 
do sistema" e que, ao contrário, o próprio sistema requer tal flexibili
dade. 

O termo Xavante para cla é ftsana'rada, onde í = prefixo possessi
vo + na'rada = raiz, tronco3

. Pessoas que pertencem a um mesmo cla 
tem, portanto, urna origem· comum. lsto, no entanto, nao é geralmente 
expresso na forma pela qual os Xavante se ref erem a seus companheiros 
de cla. Eles poderiam ser designados como ítsana'rada tede'wa, forma 
perfeitamente aceitável em língua Xavante, o que denotarla, de fato, 
urna classe de pessoas que partilham urna característica comum: a de se
rem membros de um ítsana'rada específico. sao, porém, chamados de 
waniwimhii que pode ser grosseiramente traduzido como "as pessoas do 
meu lado" ou "pessoas como eu"4

• Da mesma forma, o termo genérico 
para designar todas as pessC1as que nao fazem parte do cla de urn indivi
duo determinado é watsire 'wa, que pode ser traduzido aproximada- · 
mt'.hte como "as pessoas que estao separadas de mirn" ou "os ou
tros"5 . 

Essa dicotomia nós/eles expressa urna distin~ao crucial presente 
em todas as esferas do pensamento e da vida Xavante. J! análoga a dis
tin~fo descrita por Dumont para certos povos do sul da IÍldia corno 
urna divisao entre "parentes" e "afins" (1953: 4, 1957a: 26-27). Prefiro 
evitar os rótulos "paren tes" e "afins", já que estao embuídos de n~~s 
de consangüinidade e afinidade. Dumont chamou a aten~ao para o fato 
de que estava usando essas palavras com um sentido especial, referindo
se nao as rela~oes genealógicas ou as que se estabelecem através do casa
mento e sirn aos ·dois lados presentes nos sistemas de terminología de 
parentesco em que qualquer individuo classifica todos os seus parentes 

3 

4 

s 
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Urna forma alternativa é wan1f'rada, onde wa = eu (prirneira pessoa do singu
lar). O termo de parentesco , ... rada é igualmente derivado dessa n~o e se re
f ere a qualquer membro da segunda gera~o ascendente e gera~s anterio
res ou, em sentido mais vago, a qualquer ancestral. 

Onde wa = eu + niwi, partícula que indica dire~o. . 
Onde wa = eu + tsi're = separar, dividir (veja "Divórcio") + 'wa =sufoco que 
designa a pessoa . que desempenha a a~o ou que tem as propriedades defi
nidas pelo verbo. 

\ 

em duas categoria5 antitéticas. Dumont preveniu que usarla o termo 
"paren tes terminológicos" para se referir a urna desus categorias e de-

signarla a outra pela expressfo "afins tenninológicos". Com tal expe
diente, no entanto, nao conseguiu evitar que sua análise fosse mal inter
pretada, por exemplo, por Radcliffe-Brown (1953). Pessoalmente creio 
que nenhum autor jamais conseguirá sucesso absoluto por mais que 
tente esterilizar n~~s tais como "parente" e "afun", ac procurar reti
rar-lhes seus significados convencionais. Procurarei, por isso, evitar tais 
termos embora, em certos casos, sejam tradu~~s adequadas de 
waniwimhá e watsire'wa. Na verdade, o fato de serem tradu~oos ade
quadas em alguns casos, é ainda razio maior para evitar seu uso como 
rótulos. Tradu~~s parciais acabam por se tomar aceitas como significa
do· fundamental de certas palavras. Essa tendencia é, talvez, a fonte 
principal da confusio que existe no conjunto da produ~ao antropo
lógica. 

Por ora, basta dizer que os Xavante reconhecem seus companhei
ros de cli como sendo, de algum~ forma, "a minha gente", "o meu pes
soal", em oposi~io as pessoas que nao pertencem ao mesmo clf e que 
sao "os outros". Espero mostrar o significado exato desus afirm~<>es 
ao longo deste capítulo; tratarei ainda de demonstrar de que maneira as 
pessoas chegam a ser identificadas com qualquer urna desus categorias 
inclusivas. 

e entre os companheiros de cli, que urna pessoa procura apoio 
em situa~0es que podem implicar, ainda que apenas potencialmente, em 
disputas faccionária8. 1! nesse sentido, principalmente, que companhei
ros de cla slo "o meu pessoal". Por outro lado, qualquer Xavante espera 
hostilidade e oposi~ao por parte daqueles que nao pertencem ao seu 
p~óprio cla. Esses constituem urna classe diferenciada de pessoas. Nunca 
agem como grupo incorporado, mesmo entre os Xavante Ocidentais, 
entre os quais o sistema de metades poderla oferecer meios institucio
nais para tal. Da mesma forma, companheiros de cli formam urna clas
se de aliados em potencial. Nem sempre atuam em conjunto e chegam 
mesmo, ocasionalmente, a se opor. De acordo com a ideología Xavante, 
entretanto, isto nao deveria acontecer. Os Xavante referem-se as pessoas 
de seu proprio. cli como se se tratasse de amigos (tsawidz) em quem se 
pode confiar sempre. Quando, no decorrer de minha pesquisa, perguntej 
o que aconteceria se um homem matasse um membro de seu próprio 
cli, os Xavante me garantiram que isso nao podía acontecer e que real
mente nunca acontecia. 
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Em 1958 supus, portanto, que os exemplos de disputas intracla-
" nicas que eu encontrava em minhas anota~óes, baseavam-se em mal-eo

tendidos. Quando voltei, em 1962, descobri que esta suposi~áo nfo era 
verdadeira. Descobri tarnbém que a maneira de os Xavante procederern 
com rel~ao as suas cren~as a respeito do relacionamento entre clás era 
diversa e mais complexa do que eu havia imaginado inicialmente. 

Talvez seja rnais correto dizer que os Xavante consideram os 
inembros de sua própria fac~ao como sendo os seus companheiros de 
cla ao invés de supor o contrário, ou seja, que eles consideram os seus 
companheiros de cla como membros de sua própria fac~ao. Em 1964, 
quando estive em Sáo Marcos, observei o processo de assimila~ao de um 
grupo de imigrantes vindos de O To. Em pouco tempo, pude perceber 
que a maior parte dos habitantes de Sfo Marcos nao sabia qual a filia
~ªº clinica. de muitos recém-chegados. Era fácil fazer suposi~0es a esse 
respeito mas, como disseram os Xavante, nao se sabia "de que eles 
eram" ou, por outra, "eles ainda nao haviam sido vistos pintados". Os 
moradores da aldeia poderiam sirnplesmente ter perguntado e, ass·im, fi
cariam sabendo.a filia~a:o clanica dos demais. Todo Xavante que chega a 
urna nova aldeia é necessariamente convocado a se apresentar ao conse-. ·-
lho dos homens na primeira oportunidade, devendo responder as per-
guntas do chefe - interessado em todas as navidades. Esta é, pois, urna 
excelente ocasiao para se travar conhecirnento corn o status pessoal 
do recém-chegado. 

lsto, no entanto, nao acontece. A filia~o clinica por sisó nao é 
significativa. Adquire significado apenas contextualmente. O contexto, 
pór sua v.ez, é configurado pela estrutura faccionária da comunidade, 
que se constrói a partir dos agrupamentos clarticos sem, no entanto, cor
responder necessariamente a eles. :e, portailto, mais importante para os 
moradores de urna detenninada aldeia saber com que linhagem urn re
cém-chegado tem liga~oos do que descobrir a que clá ele pertence. No 
momento em que ele pinta o seu corpo segundo o padrao característico 
de urna dada linhagem, faz urna afirma~fo pública de sua afilia~ao 
faccionária. 

Essas distin~oos sao expressas pelos termos coletivos empregados 
pelos Xavante (veja Quadro 11). Qualquer companheiro de cla é poten
cialmente waniwimhá, em oposi~ao a .watsire'wa. A menos, porém, que 
ele, enquanto membro de urna linhagern detenninada, possa ser consi
derado de minha fac~ao, eu nao o poderei classificar corno watsiwadí e 
apenas aos watsiwadí se aplicam habitualmente os termos de parentesco 
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adequados a "minha gente". Ern urn outro nível de contraste, 
watsiwadí (as pessoas que pertencern a fac~fo de urn indivíduo determi
nado) podern ser chamadas por esses mesmos termos de parentesco ou 
a elas se pode aplicar coletivarnente o termo de referencia watsiwadí, o 
que as diferencia de pesso~ intirnamente ligadas a própria linhagern do 
indivíduo ern questlo. A. esses últimos - pessoas íntimamente relacio
nadas corn a linhagern -, chamados watsitsílnfiwií, slo aplicados os ter
mos de parentesco · adequad~s embora eles se distingam de urna classe 
ainda mais restrita de parentes, cujas rela~óes genealógicas podem ser 
objetivamente tra~adas. Neste caso, se sao homens, sao chamados 
ihitebre e, se sao mullieres, ihidibá. 

De acordo com a expectativa geral, slo as linhagens que devern 
agir como grupos incorporados. Cada rnembro de urna linhagem deter
minada nao pode tomar partido diverso do de seus companheiros ern 
questaes importantes, a menos que queira deixar de pertencer ao gru
po. Quando isso acontece, ele precisa encontrar urna linhagem distinta 
ou fazer-se adatar por alguma outra. As vezes acontece de urna linha
gem tomar-se. tao pequena que se desintegra e seus membros remanes
centes sfo abs~rvidos por outras. A expectativa de que os membros de 
urna linhagem ni9 fa~am oposi~fo aberta uns aos outros é, aquí, muito 
maior do que no caso do cla. 

Assirn, sao as linhagens os grupos incorporados nos quais o siste
ma político se baseia. ~ bem verdade que os Xavante, as vezes, referem
se imprecisamente a outras comunidades como sendo de tal O\J: tal clf, 
coletivamente. Ao faze-lo, porém, referem-se ao fato deafa~fodomi
nante naquela aldeia pertencer ao clf mencionado. Uma. f~áo é .for
mada por urna linhagem e seus correligionários, que podem ser outras 
linhagens do mesmo clf, indivídtios isolados, ou mesmo linhagens de 
outro cla. A fa~fo dominante_, naturalmente, é a do chefe. Nas conver
sas, ela pode ser designada pelo nome da linhagem a que pertence o 
chefe. Por outro lad~, há casos em que nao há fac~ao claramente domi
nante numa certa comunidade, em urn certo período. Nesses casos, as 
fa~oos princ~pais tem os seus próprios "chef es". 

O termo empregado para designar as linhagens é formado, inva
riavelmente, por urna espécie de apelido, seguido dos sufixos tedeWtl 
ou 'wa que indicam grupos de pessoas descritas pelo substantivo que os 
antecede_. Os substantivos ern si .mesmos nao térn significado latente e 
nem obedecem a nenhurn tipo de orden~fo. Parecem ser apenas de· 
sign~éSes convenientes que se referem a algurna das características da 
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QUADRO 11 
Classificafóes Xavante 

waniwimhá' 

watsiwadí 

ihitebre (~ 
ihidU>á (o) 

wasire'wa 

"Outros" 

linhagem. Conseqüentemente, numa dada comunidade, pode haver mais 
de urna maneira convencional de designar cada urna das linhagens. Ao 
mesmo tempo, nada impede que linhagens diferentes sejarn designadas 
por um mesmo nome em diferentes aldeias. Assim, por exemplo, urna 
das linhagens do cla Poredza'ono de Slo Marcos (1962) era conhecida 
como Pahori'wa tede'wa pois seus membros tinharn o direito de rece
ber o nome pessoal e o cargo ritual de Pahori'wa. Urna linhagem de 
Sim0es Lopes, nlo aparentada a primeira, tinha o mesmo nome, 
pela mesma razao. Mesmo assim, a linhagem do chefe em sao Domin
gos (que havia reivindicado para si o privilégio de receber o nome 
Pahori'wa) nunca era designada coletivarnente por esse nome. 

No Quadro 12, apresento os nomes pessoais e as fili~0es clani
cas das linhagens de Sáo Domingos (1958) e sao Marcos (1962). Vere
mos que os nomes das linhagens n!o estao vinculados exclusivamente 
a clis determinados. Os Tebe erarn Poredza'ono em sao Domingos e 
O Wawl em Sao Marcos. A design~fo Warnirídzu aplicava-se a duas 
linhagens de clás diferentes, em Sao Marcos. Insistí junto aos Xavante 
para que esclarecessem esta aparente contradi~o e; como resposta, 
ouvi que os Warnarídzu "tiriham se misturado (aos dois clas)", nesta 
aldeia. 

Os nomes das linhagens dependem, pois, do contexto. Prapá, o 
homem mais velho da linhagem Dzutsi (Slo Domingos;~l958) disse-me 
que seus parentes haviam sido Wamirí "há muito tempo atrás" mas que 
tinham deixado de sé-lo. Nessa mesma época, um homem idoso que fu
gira de Maraíwatsede para Sáo Domingos foi imediatamente aceito 
como membro da poderosa linhagem Wam!rí. Mesmo assim, ele me 
garantiu que nao havia tal linhagem em sua aldeia de origem: ele havia 
se tomado um Warnarí nessa nova comunidade. 

O modo arbitrário e nada sistemático pelo qual esse~ nomes de 
linhagem sao usados talvez confundam o leitor que pode, entretanto, 
encontrar certo consolo no fato de os Xavante também ficarem confu
sos com isso. Um homem que chega a urna nova aldeia precisa aprender 
de que maneira os vários grupos est!o relacionados do ponto de vista 
das disputas faccionárias, para poder agir adequadamente. Pode ser que 
ele nem consiga acompanhar as discussóes que ~uve em sua própria 
língua já que sua compreensao depende de amplo conhecimento con
textual, que ele ainda nio possui6

• 

6 Percebi que os Xavante nio conseguiam entender as grava~Oes que fizera em 

227 



QUADR012 

Clás e linhagens 

Aldeia Poredza' ono 
.. 
0Waw€ 

Sáo Domingos Wamañ Uho 
1958 Tebe Dzutsi 

Da'rf 

Sio Marcos {A" {Uhº" e . 
. Te:e 1962 Pahori'wa 

{ Aiuténranh@'f Wamarídzú 
Wamañdzú Wahí 

* Linhagens de chefes estfo assinaladas em itálico. 

Topdató 

Wahí · 
Aintémanhfrí 

Ilu 

Esta situ~o nio é particularmente extraordinária. Parece ser 
fato universal as pessoas sentirem-se comq estranhas em comunidades 
que nio lhe sio familiares. Em nossa propria sociedade est~os acostu
mados a sensa~o de chegar em um lugar cujos habitantes tem nossa na
cionalidade e falam a nossa própria língua e, ainda assim, nfo consegui
mos compreender certas alus6es que fazem ou os assuntos que dis
cutem. No caso dos Xavante, porém, enfatizo essa questlo porque, em 
geral, sup6e-se que isso nfo aconte~a em sociedades tlo pequenas. Po
der-se-ia' pensar que o sistema de clás e linhagens dos Xavante poderla 
servir para definir o status de urna pessoa, em qualquer comunidade, 
com um grau de precisio suficiente para tornar a assimil~io de um 
recém~hegado quase automática. Talvez pudesse, de fato, mas nio é o 
que acontece. Por outro lado, o sistema de parentesco também nlo con
segue esse efeito, como veremos adian~e. Esses vários sistemas agem 
como conjuntos de coordenadas sociais que fornecem, simplesmente, a 
matriz para as situ~Oes reais. O contexto detennina nao só o que um 
Xavante faz - o que é óbvio - mas também o que ele é. 

. Na se~io seguinte, examinarei em detalhe a estrutura faccionária 
da aldeia que conheci melhor' Sio Domingos, para mostrar como é que 
esse sistema opera. Ao mesmo tempo, os nomes das linhagens e infor
ma~Oes a tespeito de onde e como ocorrem Sfo apresentadas, para facili
tar a consulta, no Apéndice l. 

2. AS FAC<;OES DE SAO DOMINGOS (veja quadro 13) 

Em 1958, havia entre 200 e 220 pessoas neste grupo e sua aldeia 
compreendia 17-18 casas 7 • Havia 60-65 homens, 7 5-80 mullieres e 
70-75 crian~as8 • A Figura 4 mostra o plano da aldeia. Veremos que as 

• 7 

8 

outras comunidades sem que eu lhes f omecesse infonna~s bastante nume
rosas em que se tíasear. A gramática Xavante, que deixa grande parte do que 
é dito sem especifica~óes precisas e muita coisa subentendida também, exi
ge do ouvinte urn conhecimento considerável a respeito do contexto . 

Urna casa - na Fig. 4 localizada entre as casas F e G - f oi desf eita durante 
minha estadía. -Seus habitantes mudaram-se para Capitariquara. 

Durante o período que passei em campo, houve flutu~s mas o total da 
popula~o nunca ultrapassou 220 habitantes nem caiu abaixo de 200. 

229 



QUADR013 
As facroes de Siío Domingos em 1958 

Fa~fo Dominante 
Linhagem Clá 
Wamarr P 
Teb p 
Aiu térnanhfrr T 
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Outras 
Linhagem 
Drutsi 
Uho 
Wahí 

Cl6 
' CN¡ .. 
(JN 

T 

casas dispunham-se em semicírculo voltado para o sudoeste embora 
nao houvesse nenhuma razao especial para que assim o fosse. Os Xavan
te constroem suas aldeias voltadas para a fonte de água, invariavelmen
te; neste caso, tratava-se de um riacho que corria para o rio das Mortes. 

Há outras regularidades na disposi~io das aldeias Xavante. A 
ordem dos grupos domésticos ao longo do círculo da aldeia é mantida 
rigidamente, de modo que um dado grupo doméstico sernpre tern os 
mesmos vizinhos, qualquer que seja a dire~lo para onde a aldeia esteja 
voltada. Ainda que o semicírculo esteja "do avesso", a ordern se man
tém a mesma. A casa dos solteiros sempre se localiza a urna pequena 
distancia das demais, num dos extremos do arco formado pelas casas da 
aldeia. As duas últimas casas da aldeia sfo chamadas de amrii e devern 
ser ocupadas por homens de certo prestígio. Geralmente, é aí que sao 
guardados os ornamentos próprios a cerirnónia do Miia. Os clise as 
linhagens nao tem posi~0es fix1:s previamente estabelecidas ao longo 
do semicírculo: sendo patrilineares e uxorilocais, distribuem-se, neces
sariamente, de acordo comos grupos domésticos aos quais seus mem
bros de sexo masculino se incorporam pelo casamento .. Assim, a mor
f ologia da aldeia nao reflete as divisé5es da sociedade Xavante do modo 
explícito ao qual estlo habituados os estudiosos da sociologia do Brasil 
Central9

• 

Há, no entanto, urna tendencia no sentido de as linhagens se loca
lizarem em segmentos definidos do semicírculo da aldeia. lsto, porém, 
nao constituí urna regra e nao há afirma~oes ou idéias que explicitem 
que área da aldeia deveria ser domínio de que clf ou linhagem. Ainda 
assim, os homens nao se incorporam pelo casamento agruposdomésti
cos aleatoriamente: pelo contrário, os hornens de mesma pattjlinha· 
gem tendem a viver em casas vizinhas. lsto é possível porque se casam, 
deliberadamente, com mullieres de urna mesma linhagem; e, preferen
cialmente, um grupo de irmaos casa-se com um grupo de mulheres que 
sao também irmas entre si. 

Consideremos os dados apresentados no Apéndice 4, que mostra 
a composi~áo de todos os grupos domésticos de Sfo Domingos em 
1958: 

9 Como, por exemplo, entre os Bororo (Abbisetti, 1953), os Timbira Orientais 
(Nimuendajú, 1946: 79) e os Xer~nte (Nimuendajú, 1942: 17). 
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Grupo Doméstico A - Wamarí (P)1 0 

Apüwe (7) era chefe da aldeia e a maior parte dos ocupantes da 
casa eram seus filhos. 

Grupo Doméstico B - Wamarí (P) 
Esta casa f oi estabelecida ao lado da de Apowé por Rítimowé 

(11 O), viúva do irmao de Apowé. Alguns moradores desta aldeia diziam 
que Apowé a havia desposado, o que era um privilégio seu. O filho da 
mulher ( 61) morava na casa A e acabou por se casar com urna menina ,_ 

deste grupo doméstico (152). Esse casamento, em tais condi~5es (den
tro do grupo doméstico), lhe foi possível gra~as ao seu parentesco pró
ximo como chefe. 

Grupo Doméstico C - Wamarí (P) 
Esta casa era ocupada por duas das mullieres de Apowé que 

haviam deixado de coabitar com ele (107 e 108). Os homens que se ca
saram com mullieres de A (141), B (144) e C (143, 145, 146) eram 
todos membros da linhagem UhO (o). 

Grupo Doméstico D - Wamari (P) 
Esta casa deve ter pertencido, originalmente, ao cla do marido da 

· irma de Ap(jwé ( 11 ). Agora, depois de sua morte e quando sua esposa en
contrava-se já muito idosa(lO), 163, umhomem do cla Topdató passara ~ 
ser o mais maduro da casa. Esse 163, no entanto, havia "ido" para o 
Poredza'ono, tendo sido assimilado pelos Wamar'r. Tempos depois, 
quando até mesmo os Topdató assimilados foram expurgados, ele fugiu 
e se abrigou em Are5es. · 

Grupo Doméstico E - Wamarí (P) 
Originalmente, o hornero maduro desta casa era 95, membro da 

linhagem Dzutsi (O). 95 foi morto quando Apowé expulsou os Dzutsi. 
O único homem adulto residente na casa era um filho de Apowé (42). 

Grupo Doméstico F - Dzutsi (O) 
Prapá (91 ), o homem maduro desta casa, é o líder dos Dzutsi e 

innao de 95' que vivia na casa imediatamente vizinha a sua. 

10 Uso as abrevia~0es seguintes: P = Poredza'ono; OW =O Wawe e T= Topdató. 
Os números referem-se a Genealogia 3. 
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Grupo Doméstico G - Wamañ(P) 
Esta casa era ocupada por 57 (filho do irmao do chefe), suas espo

sas e filhos. 

Grupo Doméstico 1 - Tebe (P) 
Ocupada por 80, único membro adulto da linhagem, suas esposas 

e filhos e, ainda, seu genro (114), um homem Dzutsi. 

Grupo Doméstico J - Wamari (P) 
Esta casa deve ter sido Aiutémanhárf (T) pois esta era a linhagem 

de seu hornero maduro (162) mas ele havia "ido" para a linhagern domi
nante, ou seja, a dos Wamarí. 

Grupo Doméstico K - Wamarí (P)/Wahi (T) 
Em 1958, esta casa estava dividida igualmente entre os até entao 

dominantes Wamarf e os Wahi, incorporados a ela pelo casamento. lsto 
foi possível porque tim dos homens Wamarf (47) trouxera suas esposas 
para viver localmente e, também, porque o outro hornero Wamarf (50) 
nao se mudara ainda para o 8eu grupo doméstico afirn. Esta área da 
aldeia era, no entanto, identificada corno sendo domínio dos Wahi. O 
homem mais velho desta linhagem morava na casa L, ponto de encontro 
de seus membros. Os jovens Wahi (179 e 180) haviam se casado com 
mullieres do grupo doméstico K e se pressupunha que eles seriam, em 
breve, os membros dominantes da casa. Os Wahi, no entanto, foram de
pois extirpados e, em 1962, encontrei aquele grupo doméstico liderado 
por 149 e por seu filho 4 7. 

Grupo Doméstico L - Wahi (T) 
O homem mais velho da casa era o cabe~a da linhagem Wahi. 

Grupo Doméstico M - Dzutsi (O) 
Esta casa -era ocupada por duas m~as Wamarf e por sua mae clas-

sificatória. Os rapazes que as haviam desposado eram Dzutsi. · 

Grupo Doméstico N -Dzutsi (O) 
A genealogía 3 demonstra que os borneos que f oram incorporados 

pelo casamento a esta casa (68, 69} sao, na ver~!lde, Wamarf. Disserarn
me, em 1958, que eles erarn homens do cla O Waw! e eu, portanto, 
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os classifiquei como Dzutsi. Mais tarde, descobri o erro e, tam
"' bém, a razfo porque o cometera: os homens desta casa haviam "pas

sado" para o grupo dos Dzutsi .e eram classificados como tais pela co
munidade. 

Grupo Doméstico O - Dzutsi (Ü) 
O homem maduro desta casa era 122, um Dzutsi proeminente 

que, no entanto, tinha simpatía pelos Watnarí. 

Grupo Doméstico P - Wamarí (P) 
As mullieres desta casa eram Dzutsi e um de seus irmios ainda 

morava aquí. A casa era, no entanto, claramente Wamarí pois os 
homens incorporados a ela pelo casamento eram membros influentes 
daquela linhagem. Um deles era Warodí (43), o filho mais velho do 
chefe, que ocupava a amra (casa da extremidade da aldeia) devido a sua 
poSi~lo de segundo homem mais influente da linhagem dominante. · 

A fac~io dominante havia, portanto, .se estabelecido nas casas 
A-J e tomado para si a amrá do extremo oposto da aldeia (casa P). Os 
membros de outras fa~Oes estavam congregados nas casas K-0. Os mo
radores da aldeia reconheciam essa disposi~io de tal modo que, ao dizer 
que se dirigiam a alguma das casas entre A e J, usavam a expressáo: ''ir 
para o lado dos Wamarr'. O ponto de encontro dos Wamarí era a casa 
do chefe (Grupo Doméstico A). 

Nesta área Wamarí estava acomodada, em sua totalidade, a linha
gem Uho, cujos membros se haviam casado com mullieres das cas~ A, 
Be C. Reuniam-se informalmente na casa C, onde nlo morava neru1wn 
homem Wamarí. 

Os Wahi encontravam-se na casa L, na área Topdató da aldeia. 
Foi-me difícil compreender o papel dos Dzutsi. Numericamente 

eram a linhagem mais poderosa depois dos Wamarí e pare~iam estar 
concentrados no extremo sudeste da aldeia, nas casas M, N, O e, em par
te, na P. Mesmo assim, eles nao se reuniam em casas uns dos outros, a 
nlo ser raramente e nao demonstravam nenhum tra~o de espirito incor
porado característico das outras linhagens. Na época, eu atribuí esta si
tu~io a personalidade de Prapá, o homem mais velho da linhagem, pes
soa extremamente quieta e reservada. Esta sua qualidade é que talvez 
lhe tenha permitido viver até urna idade muito avan~ada, segundo· os pa· 
droos Xavante, ao passo que seus contemporineos desentenderam-se 
com Apow! e acabaram por ser expulsos ou mortos. · 
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Descobri, depois, que isto explicava apenas parcialmente a situa
~ao. Os Dzutsi tinham suportado o impacto quando do expurgo em que 
os .Wamarí conseguiram que oito homens fossem mortos por terem "as
sassinado", por feiti~aria, um innao do chef e. Os Dzutsi que ainda per
maneciam em sao Domingos estavam, portanto, ainda seguindo seu 
destino cautelosamente. Eles nao se haviam aliado aos Uho, recém-che
gados e, em sua maioria,jovens inexperientes. Tampouco aliaram-se aos 
Wahi contra os Wamarí. lsto talvez os tenha salvo, a longo prazo, pois 
os Wahi foram, posteriormente, eliminados. Quando houVe oportunida
de, porém, Prapá discretamente convenceu todo um grupo, aliás bastan
te numeroso, a sair de Sao Domingos e a se mudar para O To. 

· A oportunidade que os Dzutsi esperavam surgiu em 1960, quando 
se desfez a aldeia de Capitariquara. Houve um fluxo de migra~ao Xa
vante em dire~ao a Sao Domingos. Os membros ·desta comunidade ha
viam ajudado os de Capitariquara em sua guerra de dois "fronts", 
contra Santa Therezinha e AreOes. Alguns dos que vieram eram com
panheiros de linhagem de Prapá. A fac~io Dzutsi recebeu, assim, um 
refor~. 

Ao mesmo tempo, os Wamarí perdiam seu controle sobre a comu
nidade. Alguns Wamarí haviam morrido por ocasiao de urna epidemia 
de gripe. A fac~o responsabilizou os Topdató pelas mortes e matou vá
rios deles, inclusive dois que haviam "passado" para o grupo dos 
Wamarí e se consideravam um deles. Nunca me foi possível determinar 
com precisao quantas pessoas foram mortas nesta ocasiao pois os inimi
gos dos Wamarí estavam ávidos para atribuir a ferocidade da fac~ao do
minante todas as martes que haviam ocorrido desde a minha última 
visita a aldeia. Os Wamarí, por outro lado, garantiram-me que nenhum 
Topdató havia sido morto por eles. Eles diziam, insistentemente, que os 
Topdató haviam sofrido ainda mais do que eles as conseqüencias da epi· 
demia. Parece certo, porém, que alguns Topdató foram, de fato, 
inortos, embora alguns possam ter morrido de gripe. De qualquer modo, 
a comunidade como um todo ficou desfalcada e os Wamarí se viram 
sem aliados. Até mesmo seus próprios companheiros de linhagem esta
vam prontos a desertá-los. 

Nesta altura, Prapá liderou cerca de 1/3 da aldeia, mudando-se 
para O To. Ele convenceu suas irmlls, que moravam na casa C, a acom
panhá-lo e, assim, a se divorciarem de Ap0we-. Elas acataram sua idéia e 
se foram, levando suas filhas e seus jovens genros Uho consigo. Ele 
tomou suas "filhas" (ftlhas de seu innA'o), que viviam na casa E, e as 
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" suas filhas da casa F ; os maridos as seguiram, mesmo sendo filhos de 
Apowe. Prapá tomou, ainda, o filho de seu irrnao (114) que, por sua 
vez, trouxe consigo suas esposas e seus genros, o que significa dizer que 
trouxe consigo toda a linhagem Tebe, moradora da casa l. Por fim , os 
Wamarf dissidentes, que habitavam a casa N, e mais um seu irmao , 
Tseredzamdí (65), da casa P, também se uniram a Prapá. 

O caso de Tseredzamdí demonstra, com clareza , a natureza cir
cunstancial das alian~as faccionárias entre os Xavante . Tratava-se de um 
Wamarf de prestígio considerável. Ele e Warodí, o filho mais velhc do 
chef e, haviam se casado com duas irmás e ocupavam a amrii de urna das 
extremidades da .. aldeia. Ainda assim , Tseredzamdí e sua esposa foram 
com Prapá para O To, ao passo que Warodí e sua esposa ficaram em Sao 
Domingos. O status social das mulheres era idéntico, já que se tratava 
de duas irmas reais. Tseredzamdí, por sua vez, diferia de Warodí ape
nas quanto ao grau de proximidade do c~ntro do poder em Sao Domin
gos: ele nao era um descendente direto de Apowe; era, apenas um mem
bro da linhagem do chefe. 

Ao fazer-se um retrospecto , toma-se significativo o fato de 
Tseredzamdí e seus irmaos da casa N terem se dirigido a urna regiao di: 
ferente dos demais na época da excursao de ca~a e coleta, em maio de 
58. Naquela ocasiao, a aldeia dividiu-se em quatro grupos. Dois deles 
partiram em dire~ao a Serra do Roncador, onde se en con traram ,para 
voltarem juntos a Sao Domingos, algum tempo depois; um grupo resi
dual de pessoas perrnaneceu na ald~ia ; um pequeno grupo acompanhou 
Tseredzaindí ao longo da margeru direita do rio das Mortes. Naquela 
época, nao me foi possível descobrir qualquer significado especial nessas 
escolhas porque i.J;naginava que fossem <litadas pela filia~ao a linhagens, 
que acreditava ser definida exclusivamente por meio da genealogia. 
Logo que se avalia o fato de considera~oes relativas ao jogo entre as 
fac~OeS determinarem a filia~ao as linhagens e O fato de se tratar de um 
processo contínuo, pode-se compreender as decisoes dos Xavante e a 
linguagem que usam para indicar os grupos sociais. O grupo de Wamarf 
que seguiram Tseredzamd~ já come~ava a agir de modo independente 
em .rela~ao a f ac~ao principal . 

Quando o grupo de Prapá cindiu a aldeia, levou consigo os mora
dores das casas C, E, F, 1 e N de Sao Domingos e , ainda, Tseredzamdí e 
sua fam11ia, que viviam na casa P. O grupo doméstico que vivia na 
casa H desfez-se. Todos os moradores da casa L foram mortos, com 
exce~ao de um Wamarf, casado com urna das mullieres da casa e que 
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era o único representante daquele grupo doméstico que encontrei quan
do voltei a. aldeia. 

Na época de minha segunda visita havia, por isso, apenas dez casas 
em SaQ Domingos e a popula~ao dessa aldeia havia babeado para 11 O 
pessoas. Os WamA'rf decididamente ainda oeupavam a posi~ao de linha
gem dominante pois havia poucos que pudessem formar a oposi~ao. As 
outras únicas linhagens que tinham representa~ao no ámbito destaco
munidade eram os Uho e os Dzutsi, ambas consideravelmente esvazia
das. Os homens dessas linhagens que ficaram (ao invés de mudar-se para 
0 1'o) fizeram-no por nao conseguir convencer suas esposas a desliga
rem-se de seus parentes e ir para O To ou por preferirem aliar-se a seus 
afins ao invés de mudarem-se com seus próprios parentes. De qualquer 
modo, em 1962, Sao Domingos era urna das aldeias Xavante mais 
homogéneas que visitei, do ponto de vista das fac~0es. Era como se 
todos os "do outro lado", os "outros", tivessem se retirado, em conjun
to, em dire~ao a O To .. 

Os Xavante também. pensavam assim e nao chegavam a urna deci-.. 
sio quanto ao fato de O To ser urna comunidade distinta ou, simpl~s-
mente, um apéndice de sao Domingos; Falei com o genro de Prapá 
(42). Ele havia se mudado para OTO para ficar com suas esposas e insis
tia em dizer que a mudan~a se devia a necessidade de estar em territó
rio mais rico em ca~a e em terras de mata adequadas a lavoura. Segun
do ele, tratava-se de mera conveniencia e, com toda a certeza, nao havia 
nenhum rancor para com os de Sio Domingos. Rintimptsé, outro 
Wamirí que tinha vindo de Matiiwatsede para Sio Domingos e, de lá, .. . 
para O To, insistia também em que as rela~oes entre essas duas últimas 
comunidades nao podiam ser melhores. Quando, em 1964, nos reencon-' · 
tramos, ele havia fugido de O To para Sao Marcos e, dessa vez, contou
me urna outra história. Apowe', disse-me, havia sempre odiado as pes
soas que foram para O To e ame~ava matá:los, a todos. Usando a lin
guagem das linhagens para expressar a posi~ao faccionária de entáó, 
disse ainda que Apowe- e seu povo nao eram, de fato ,, ~amaríverdadei
ros. Haviam roubado os Wamarí. Os únicos Wamfrí verdadeiros eram 
Tseredzamdí, Tseremirantl e os outros que haviam cindido e se dirigido 
a Oto. 

Alguns dos moradores de O To foram. de fato. mortos em circuns
tancias misteriosas. A linhagem Tebe -f oi aniquilada. A maior parte da 
comunidade de O To mudou-se para Sio Marcos. Este ataque pode, com 
grande probabilidade de acerto, ser atribuído a facyfo dominante de 
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Sáo Domingos, já que certamente seus membros nao viam com bons 
" olhos a aldeia que havia sido forjada em detrim~nto de seu feudo. Em 

1962, ao visitar outras comunidades, soube que os Xavante de sao Do
mingos estavam matando os de 6 T<5. Acabara de vir de Sao Domingos/ 
6 TO e sabia que isso nao era verdade mas foi·inútil dizé-lo. Os Xavante 
das outras aldeias "sabiam" que· era verdade. Tratava-se de um caso 
típico de profecia au topreenchedora 1 

3. A RESOLU~AO DAS DISPUTAS 

~ mais fácil explicar quem briga com quem entre os Xavante do 
que dar urna idéia muito clara a respeito dos motivos de seus desenten
dimentos. Nesta se~ao, portanto, discuto as disputas entre os Xavante 
numa tentativa de demonstrar que tipo de questao joga urna fac~ao con
tra outra. Trato esse assunto como parte do "sistema político" delibera
damente. A conexao íntima entre as leis e a política é um lugar-comum 
mas em alguns estudos há boas razoes, sejam institucionais sejam analíti
cas, para tratá-las separadamente. Entre osXavante, ao contrário, todos os 
"casos" da esfera legal constituem questoes políticas, já que só podem 
ser tratados no conselho dos homens, onde sua resolu~ao depende am· 
plamente da for~a relativa das fac~óes. Urna disputa que nao chega a se 
tornar urna questao que envolva as f ac~<5es políticas nao é, a rigor, urna 
disputa: equivale a um desentendimento que nao chega a ser formaliza
do através da constitui~fo de processo judicial. 

Tudo o que acontece numa aldeia é, mais cedo ou mais tarde, dis
cutido no conselho dos home.ns com o caráter de nóvidade, simples
mente. Quando perde o seu aspecto de novidade, cai no esquecimento. 
Só quando as pessoas diretamente envolvidas desejam levar a questao 
adiante, é que surge urna disputa acompanhada com muita seriedade 
por toda a comunidade, representáda pelo conselho dos homens madu
ros, reunido soba presidencia do chefe (ou chefes). 

As questóes que surgem entre mullieres só podem ser resolvidas 
por esse tribunal informal se forem apresentadas pelos homens. Estes, 
porém, procuram nao se envolver em problemas femininos, que consi
deram engra~ados e em nada merecedores de aten~io séria. Assim, se 
duas mullieres se envolvem em urna disputa que nao diz respeito aos ho
inens, nao há fórum algum em que a questio possa ser discutida e 
nenhum procedimento institucionalizado que permita a sua resolu~ao . 
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Em conseqüencia, as mullieres ocasionalmente chegam a agredir-se fisi
camente, o que nunca ácontece entre os homens. 

E~Mi>LO 1: briga entre du. mulheres - R e W 

s. 

l 
W. 

¿ 
R. 

! 
M. 

Certo día, em Sáo Domingos, matou-se uma res no posto do 
SPL Em seguida, houve a distribuifáo d~ carne. Ao entardecer, 
em todas as casas da aldeia, havia gente cozinhando a porfáo que 
haviam recebido, nas maiores panelas de que dispunham e em fo
gueiras maiores que as habituais. Estávamos no fim da seca, épo
ca em que a palha da cobertura das casas fica extremamente resse
cada e quebratl'if a e a maior parte das casas precisa urgentemente 
de, reformas. De repente, a casa de S pegou f ogo. Ardeu durante 
cinco ou dez minutos no máximo, como uma tocha, e depois fi
cou reduzida a um braseiro. Enquanto as chamas danfavam, os 
Xavante, excitados, investiam contra o calor te"ivel, tentando 
salvar o que podiam antes que o f ogo consumisse tu do irreme
diavelmente. · 

Os moratlores da casa, aturdidos, sentaram-se desconsola
dos no meio de suas exiguas posses que, de algum modo, ainda 
tinham sido salvas. As mulheres come~aram a chorar e os homens 
tentarám enfrentar a situQfáO da melhor maneira possivel. Entre
tanto, M foi até a casa de sua irmfi R, que morava ao lado, e falou
lhe de todo o alimento, os bens e a parafemália cerimon/al que 
havia perdido. R, incapaz de se controlar, correu para f ora de sua 
casa e comefOU a gritar, desacatando a esposa e a sogra de seu ir
máo, recriminando-as por sua falta de cuidado comas fogueiras 
em que cozinhavam. Estas últimas, que já estavam bastante trans
tomadas, responderam a altura. Náo demorou muito para que R, 
a irmfi, e W, a esposa, estivessem rolando no cháo. Os homens as 
separaram: F levou dali sua füha em prantos, W, e M ievou sua 
irmá R, ainda furiosa. 
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Os ressentirnentos de parte a parte duraram ainda algum tempo 

entre essas mullieres mas os homens nunca assurniram a situa~ao. M 
tinha boas razoes para se sentir aborrecido: nao apenas sofrera perdas -
consideráveis como também teria posteriormente que ajudar seu sogro a 
construir urna nova casa. Ainda assim, nao fez mais do que resmungar 
um pouco. 

EXEMPLO 2: ag:ressio contra urna viúva imigrante 

Algum tempo antes de minha chegada ao território Xavante, 
uma mu/her que vivia em Siío Domingos perdeu o seu marido. 
Ela niío tinha filhas casadas com quem pudesse viver, de modo 
que foi para Santa Therezinha, viver com um filho casado. Ali, 
·manteve uma ligafáo com um dos homens mais velhos. As esposas 
desse homem comefaram a achar que ele as estava negligenciando 
por causa da recém-chegada. Por isso, foram até ela e deram-lhe 
uma su"ª· A viúva, ultrajada, mudou-se para Capitariquara, 
jurando que seus parentes a vingariam. 

Este caso f oi igualmente ignorado pelos homens. Até mesmo o 
próprio filho da viúva nao tomou qualquer atitude em favor da mie. 
Brigas como essas chegam até o conselho como "fo focas" e nao se espe
ra que os homens ofere~am qualquer solu~ao. Nessa mesma categoría 
se enquadra urna briga envolvendo urna mulher jovem e robusta e um 
cleptomaníaco magricelo que os Xavante de Sao Domingos toleravam 
gra~as a um defeito de fala ( devido provavelmente a um grave ataque 
de meningite na infancia) que lhes despertava a suspeita de poderes 
incomuns. 
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EXEMPLO 3: briga entre 8 e P 

El'(l Sáo Domingos, certa vez, durante uma distribuifiío de 
carne, B pegou para si a cabefa inteira da res que haviam abatido 
e comefOU a arrastá-la consigo. Uma menina pequena, P, também 
a estava segurando e niío largava a cabefa. B ficou furiosa e lutou 
com ela, puxando-lhe os cabelos no estilo característico de briga 
de mulher. Os homens que presenciavam a cena dobravam-se de 
rir, principalmente quando viram que de modo nenhum a menina 
se deixava vencer. B deixou-a entáo e agarrou um pedafo de ma-

deira para bater-lhe na cabefa mas P esquivau-se e disputou com 
ela a borduna improvisada. Só quando ela, já espumando de rai
va, pegou uma lamina de machado para atirar na crianfa é que a 
assistencia ficou alarmada e interveio. 

Pahori'wa Ai'rere, um dos filhos de Apowe e, portanto, um 
dos homens influentes da aldeia, interf eriu e disse a B que paras
se com aquilo. Para acalmá-la, deram-lhe a cabefa da res e permi
tiram que se f os se. 

Nos días que se seguiram, esse incidente f oi causa de muito diver
timento no conselho dos homens. Os parentes da menina nao viram ra
zao para fazer disso urna questao maior' no entanto, e o caso nao teve 
maiores conseqüencias. 

As disputas entre homens é que sao realmente sérias e é na sua re
s.olu~io que o chefe precisa demonstrar seus talentos conciliatórios. Os 
casos mais comuns e mais f áceis de resolver sao os que podem ser cha
mados, grosso modo, de "roubo". 

A palavra Xavante daniptsaihuri11 refere-se a todo e qualquer tipo 
de expropria~ao e abrange "pegar'\ "emprestar" e "roubar". Seria mais 
preciso dizer, portanto, que eles pensam em termos de "levar embora" ao 
invés de pensar em termos de roubo propriamente dito. Eles nao consi
deram que "tomar algo para si" sem o consentimento do dono seja algo 
errado em si mesmo. A rea~ao do dono a tais atos, no sentido de protes
tar ou tomar urna atitude visando a recupera~io de sua propriedade, 
depende das circunstancias: o que foi tomado, por queme com que pro
pósito. 

O bem mais comurnente "levado", de acordo com os Xavante, é a 
comida. Nesses casos, no entanto, eles raramente se dispoem a encami
nhar urna reclama~io ao conselho dos homens. Companheiros de cla, 
companheiros de fac~ao, parentes de outros clas, todos tem alguns di
reitos sobre os alimentos uns dos outros, de modo que se eles "levam" 
urna por~io do alimento, o dono nao f ará mais do que resmungar um 
pouco, se tanto. O que cria problema mesmo é o fato de alguém sem di
reitos sobre a comida de delerminado indivíduo "levar" um pouco con
sigo. A vítima pode fazer urna reclamayio, certa de que o fato tornar-se
a urna questio entre a sua fac~io e a do indivíduo envolvido ou, 
entao, pode preferir ignorar o fato. Em geral, prevalece essa última 
op~ao. 

11 Urna forma alternativa (na terceira pessoa) é tsiptsaihuri. 
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Da mesma forma, "tomar" artefatos feitos pelos próprios Xavan-

te é desagradável porque causa inconvenientes ao dono. Esses artefatos, 
no entanto, sao prontamente identificados e, por isso, nao podem ser li
teralmente expropriados, a menos que a pessoa que se aposse deles saia 
da aldeia. Senao, é sempre possível ao dono informar-se a respeito do 
paradeiro de qualquer objeto de que sinta falta e pedí-lo de volta a 
quem o levou. O que acontece é que este último, invariavelmente, de
volve o que tirou, preferindo nao correr o risco de ser censurado pela 
comunidade. Em todo o caso, trata-se provavelmente de alguém que 
é, pelo menos, membro da mesma linhagem, de modo que está apenas 
exercendo seu direito de tomar emprestadas as posses de alguém que 
tem obrigayao de atende-lo. Habitualmente, nenhum homem "tira" 
nada que perteny~ a um membro de outra facyao, a menos que se trate 
do marido de sua irma ou, menos freqüentemente, do irmao de sua 
mae. Fazé-lo em outras circunstancias seria correr o risco de precipitar 
um conflito entre facyoes. 

Daniptsaihuri é, assim, considerado pelos Xavante como algo mais 
irritante do que ilícito ou moralmente condenável. Torna-se urna ques
tao séria apenas quando é expressao de certa "intenyao deliberada de 
prejudicar" alguma outra pessoa. Em geral, só se supüe que isso tenha 
ocorrido quando a pessoa que tirou o objeto nao tem nenhum direito 
sobre ele, ou seja, quando se trata de alguém que pertence a categoria 
watsire'wa. 

A introduyao de bens manufaturados trouxe, porém, urna nova 
concepyao de direitos de propriedade e, conseqüentemente, urna nova 
categoría de daniptsaihuri. Se alguém tira anzóis ou urna faca de outra 
pessoa, o dono dificilmente poderá identificar seus bens e , via de regra, 
nao tem como substituí-los com facilidade. A pessoa que tirou os obje
tos pode, na maior parte das vezes, fazer uso deles sem que esse fato 
"""ja relatado ao dono. Os Xavante, por isso, tem um cuidado especial 
para com bens desse tipo, guardando-os o melhor que podem e insis
tindo em ter direitos exclusivos sobre eles. Em 1958, os Xavante da 
regiao do baixo Rio das Mortes ainda estavam um tanto confusos com 
a posse desses bens de valor. Nao queriam levá·los consigo nas andanyas 
das expediyoes de caya e coleta e também, por outro lado, nao ousavam 
deixá-los para trás, em suas casas, com medo de que fossem roubados. 
Resolveram guardar seus bens manufaturados em cestos que deixavam 
aos cuidados do Posto ou missao próximos a sua aldeia base. Mesmo 
esse expediente nao era absolutamente garantido pois havia índios indo 
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e vindo eternamente e qualquer Xavante tinha livre acesso a sala em que 
estes cestos estavam guardados quando precisa va pegar algo den tre os 
seus próprios pertences. Os missionários ou os funcionários do SPI nao 
sabiam indicar as posses de cada Xavante individualmente e nao 
podiam, portanto, garantir que um homem levasse só o que realmente 
lhe pertencia. 

Quando um Xavante descobre que alguém "tirou" urna faca ou 
urna tesoura dentre os seus bens pessoais, ele nao se limita a resmungar: 
levanta a questao no conselho dos homens. Aquí, a discussao se enca
minha com a finalid~de de esclarecer onde e quando isto ocorreu e 
quem poderla te-lo f~ito. Discussoes como esta podem arrastar-se por 
semanas a fio: , 

CASO 1 : O roubo da tesoura de S 

s., perdeu sua tesoura durante uma expedifáo de cafa e 
coleta. Relatou o ocorrido ao conselho dos homens onde, duran-
te as várias tardes seguintes, a questáo foi discutida. Quando o 
grupo com o qual S estava viajando un'iu-se a um outro grupo vin
do de Sáo Domingos, o caso foi reaberto. As discussóes foram 
dirigidas por S que, de um lado, defendia os seus direitos e, de 
outro, atuava como membro da linhagem Wam6ñ. O ladráo n5o 
havia sido · identificado e a tesoura náo havia aparecido quarido os 
dois grupos voltaram a Sáo Domingos. No dia seguinte de sua 
chegada, o caso foi novamente reaberto, sob a presidéncia de 
Apowé. O culpado n5o pOde, no entanto, ser identificado e S foi 
finalmente persuadido a abandonar a questáo. 

O chefe é quem geralmente preside tais discussoes e estabelece um 
tribunal informal para investigar a identidade do ladr!o. A habilidade de 
Apowé no uso de seus poderes de oratória e de persuasio moral, 
visando a urna confissao ou a obten~A'o de informa~oes sobre o suspeito 
junto a um de ~eus parentes,.era visível mesmo para mim que conseguía 
entender apenas metade do que ele dizia em seus discursos. Quando o 
ladrao é identificado, o objeto roubado é restituído e o caso é conside
rado encerrado. 

Um caso de daniptsaihuri que envolva membros de f acyoes cujas 

. 

· relayoes já nao sao boas pode ter sérias conseqüencias. O chefe tenta 
discutir e contornar a questao para. instaurar a harmonia. 'Se ele nao tem · 
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sucesso, toda a comunidade toma certas medidas visando primeira-
mente a restaurayaO da paz, muito mais do que a restituiyáO da proprie-
dade. Assim, se os acusados sao mais fortes que as vítimas, o modo mais 

~ 

fácil de restabelecer a harmonía é apoiar os primeiros. Esse expediente 
pode levar a expulsao dos que fazem a acusayao, como no caso que se 
segue. 

CASO 2: O roubo dos cocos de W 

W acusou R. (membro dos Wamfirí) de roubar seus cocos. 
Seguiu-se uma discussáo violenta entre os do is. A questáo f oi de
batida no conselho dos homens, onde as afirmafóes de inocencia 
f eitas por R f oram apoiadas pela facfáo dominante. 

W abandonou a aldeia. 

Os Xavante dao, de fato, muito valor aos cocos, tanto como ali
mento quanto como cosmético (extraem-lhe o leite, que passam na -
pele e nos cabelos). Mesmo assim, era estranho o fato de W desafiar a 
fa~ao dominante por causa de alguns cocos. Na verdade, ele já estava 
muito desgostoso comos Wamarí, a quem acusava da morte de sua irma 
por meio de feitiyaria. Quando me pus a investigar o incidente, os 
Wamarí admitiram que, de fato, a irma de W havia sido morta por feiti
yaria e por eles mesmos. É com referencia a esse pano de fundo que a 
disputa pelos cocos deve ser examinada. W era um homem ressentido 
com a facyao dominante e o fato dele ter insistido em acusar de roubo 
um de seus membros foi tomado como urna prova desse ressentimento. 
Os Wamarí esperavam, portanto, que ele criasse problemas. Se ele nao 
conseguisse algum tipo de compensayao - no caso de os Wamarf nao 
quererem ou nao poderem lhe dar - ele certamente tentarla vinganya 
por meio de feitiyaria. Nessas cir9unstancias, os Wamárf provavelmen te 
estivessem se decidindo a livrar-se dele· quando W , precavidamente, an-
tecipou-se e abandonou a aldeia. ' 

Nem sempre os Xavante que tem urna queixa a apresentar sao tao 
temerári~s quanto W . Freqüentemente, contentam-se em abandonar o 
caso quando percebem que sua própria f acyao nao os apóia incondicio
nalmente. Cabe ao chefe fazer com que essa desistencia lhes custe o , 
menos possível. Ele tenta persuadí-los a esquecer o caso sem guardar 
rancor dos acusados e, ao mesmo tempo, tenta convencer os acusados 
a nao guardar ressentimento em relayao aos queixosos. Do ponto de 
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vista dos interesses da comunidade, é extremamente importante que 
ele obtenha sucesso : se a parte mais forte recusa-se a considerar o fato 
como águas passadas e f orya a expulsa o dos mais fracos, a aldeia fica en
fraquecida (do ponto de vista demográfico); se, por outro lado, ele 
permite que os mais fracos guardem rancor, nao conseguirá evitar que 
eles f ayam mal aos mais fortes por meio de feitiyaria. 

Suspeitar de feitiyaria equivale a acusayao mais séria que um Xa
vante pode fazer contra outro e acontece com extrema raridade no con
selho dos homens. Essas questües podem ser discutidas em particular 
mas urna acusayao dessa natureza equivale a urna declara~ao de implacá
vel hostilidade contra o acusado, principalmente se ele conta com o 
apoio de "sua gente". O chef e toma providencias para que esses casos 
sejam, tanto quanto possível, resolvidos informalmente, ou seja, que 
nao sejam levados ao conselho dos homens. 

CASO 3: Wa acusa S de feiti~aria 

Este caso nunca chegou de fato até o conselho dos homens. 
Dizia-se, porém, que S era um f eiticeiro e a questiío f oi discutida 
no ambito da linhagem Wamfin~ onde Wa defendía a idéia de que 
deviam tomar alguma atitude. Apowé conseguiu convence-lo a 
niío levar a questáo até o conselho e, mais tarde, a acusafáo foi 
esquecida. 

O significado deste caso está em que Wa é filho do chefe e, sem 
dúvida alguma, um homem influente. S é o genro do chefe, um orador 
inflamado e o líder da linhagem Uho. Na época, os dois homens eram 
rivais, no ambito das disputas políticas. Discutirei essa rivalidade mais 
adiante. Por ora, gostaria apenas de enfatizar que a maior parte das dis
putas entre os Xavante acabam tomando a forma de casos de feiti~aria. 

Inclusive, casos de adultério só chegam ao conselho dos homens . 
depois de se tornar urna questáo entre fac~ües e, portanto, urna questao 
que provavelmente envolva feitiyaria: . 

CASO 4: O chef e que cometeu adultério 

T, do clii Topdató era, em 1958, o "chef e" de Santa The
rezinha. Sua autoridade, no entanto, niio estava estabelecida com 
muita Firmeza. Suas duas esposas mo"eram com um pequeno in-
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tervalo urna da outra. Os parentes delas acusaram-no de matá-las 
por meio de f eitifaria. Fizeram com que ele náo pudesse mais ca- · 
sar-se com nenhuma outra mu/her do seu clii ( P ). T, mesmo as
sim, seduziu urna mu/her Poredza'ono tendo, conseqüentemente, 
quase provocado urna guen-a civil naque/a aldeia. A missfio conse
guiu evitar a /uta mas os "outros ", os membros das facfoes menos 
poderosas, acabaram por abandonar Santa Therezinha, indo em 
bloco para Capitariquara. 

Nesse caso, a questao do adultério de T nao era o principal. "Os 
outros" achavam que o chefe estava infringindo os direitos do grupo a 
que pertenciam. Eles eram suficientemente poderosos para desafiá-lo, 
mas nao queriam fazé-lo na missáo, onde ele contava como apoio dos 
padres. Por outro lado, eles também nao podiam acatar a afronta e 
continuar lá, como se nada tivesse acontecido, já que achavam que T 
havia se utilizado de feiti~aria contra eles no passado e voltaria a faze-lo 
no futuro . Resolveram, portanto, que deviam partir. 

Da mesma forma , o único caso de adultério solucionado durante 
o período em que estive em sao Domingos instituiu realmente um julga
mento por feiti~aria: 

CASO s:·o queixoso executado 

Sr comefOU a espalhar que Su havw seduzido sua esposa. 
Ele pensava que Su havw preparado tu do para que e/a f osse uma 
das mulheres escolhidas para relaf6es sexuais cerimonwis durante 
o wai'á Depois disso, Su ficou doente e apareceu umaferida na. 
perna de M. O assunto f oi discutido no conselho e as doenfas 
consideradas pro vas do uso de f eitifaria por parte de Sr contra os 
Wamarí. Ele f oí condenado a morte e a execufáO coube a classe 
de idade Etepá (os rapazes), que o aga"aram quando estava /ora, 
cafllndO, e o mataram. Wm, irmíio do pai de Sr, que o havw 
defendido no conselho, fugiu para Capitariquara. 

Nesse caso, os parentes (Topdató) de Sr nao ficaram do seu lado. 
Eles nao só nao tinham muita for~a, como Sr era bastante simplório e a 
acusa~áo tola. Se Su estivesse tendo rela~é>es com a esposa do outro, 
nao haveria razóes para que ele precisasse f azer com que ela fosse incluí
da entre as mullieres da cerimónia waia. Por outro lado, se ele tivesse 
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estado com ela apenas durante a cerimonia, nao havia nada de imoral 
nisso e nenhuma das partes teria saído estigmatizada. A história nao 
tinha cabimento e pode ser que os parentes de Sr tenham aceito a 
evidencia prima facie de feiti~aria . . Foi, portanto, possível chegar a um 
consenso por parte da comunidade ao invés de se chegar a urna cisao 
entre as fac~óes. 

Geralmente, entretanto, as acusa~CSes de feiti~aria e as mortes que 
dela resultam tém o seu próprio movimento. Sao engendradas por 
acusa~óes prévias e chegam, por sua vez, a despertar novos ressentimen
tos e a provocar novas acusa~oes: 

CASO 6: A execu~io dos matadores de J 

J era o homem mais velho do clii Topdató e che/e da comu
nidade que se estabelecera em Santa Therezinha. Quando ele mor
reu, seus filhos pensaram que alguns membros das "outras" 
facfoes parecwm estar contentes e mataram tres deles. 

CASO 7: T . executa o marido de sua inni 

T é filho de J de Santa Therezinha. Quando seu inn4o · 
mo"eu, ele acusou o marido de sua própria innlI de f ~itifaria e 
fez com que fosse executado. 

CASO 8: R executa os responsáveis pela morte ele seu innio 

l (A) (A) (l) Irmao 
p Wr. Rm Pr. morto 

l !=J b =(A) l ¿ ¿ Wz- p2 
Ph - 127=128=129 37 

~ = Homens mortos. 

Quando Pr. mo"eu, P decidiu que se tratava de um caso de 
feitifaria. Assim, vrientou seus co"eligionários para que matas
sem aqueles que ele considerava como responsáveis pela morte de 
Pr. Os membros da linhagem de P mataram, numa só noite, oito 
homens. Dois deles eram país das esposas dos filhos de Pe ou
tro era o marido da filha do próprio irmáo de P (o que havw 
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,. marrido). Em conseqüencia, um grande número de homens fegi
ram de Sáo Domingos e alguns deles levaram suas esposas consigo. 

Esse massacre horrorizou os próprios Xavante. Ouvi sua descri-
9ao detalhada inúmeras vezes e os relatos dif eriam de acordo com o 
ponto de vista do narrador. Alguns dizem que os homens f oram mortos 
a ·bordunadas; outros insistiam em dizer que foram mortos com balas 
de rifles .22, mas geralmente , nesse caso, trata va-se de um "gancho'' para 
um sermao sobre a inconveniencia de se entregar armas de fogo a 
pessoas violentas como os envolvidos nesse caso. Ainda outros faziam 
com que a ocasiao se parecesse a urna versao Xavante da noite de Sao 
Bartolomeu, marcada pelos gritos e pelo terror; algumas narrativas dei
xavam a impressao de que os homens proscritos haviam sido executa
dos silenciosame~te e sugeriam que aqueles que nao estiveram de acor
do com a execu9ao haviam abandonado a aldeia no dia seguint~, igual
mente silenciosos. Mesmo os apologistas admitiam, porém, que se tra
tava de urna matancra muito séria e bastante incomum e nao escondiam 
o fato de que um certo E, na época um rapazinho, tenha ficado tao 
perturbado pelos acontecimentos que foi encontrado, días depois, va
gando pela mata, em estado de choque. Todos os relatos concordam 
nos pontos básicos da questao, isto é, que P, do cla Poredza'ono, 
achou que seu irmao tinha sido morto por feiti9aria e, por isso, organi
zou represálias contra os O Wawe em geral e con!ra a linhagem Dzutsi, 

· de mesmó cla, em particular. É impossível desmembrar a acusa9ao de 
feiti9aria de suas implica9oes políticas. Nao se pode dizer com certeza 
se P realment~ acreditava que seu irmao tivesse sido enfeiticrado ou se 
ele usou a morte de seu irmao como um pretexto para organizar um ata
que contra urna poderosa fac9ao de oposi9ao, que constituía urna amea-
9a a sua própria. ·Nem mesmo ficou claro quem eramos ''outros" (os exe
cutados) em termos de clase linhagens. Os Xavante dizem que eles eram 
Dzutsi e sempre falam da represália como tendo sido dirigida contra os 
Dzutsi. Ainda assim, pelo menos um dos homens mortos era considera
do um fdub 'rada 1 2 por Mp que é, por sua vez do mesmo cla que P. O · 
fato de, posteriormente, Mp ter desertado e abandonado a faccrao de 
P para viver em O To pode ser interpretado de duas maneiras: o ho
mem assassinado poderla ter sido do da O Wawe e considerado por Mp 
como um sibling já que Mp havia mudado de faccrao; ou, entao, ele po-

12 Um tipo de sibling (veja Capítulo VI). 
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deria ser urn sibling verdadeiro de Mp que também houvesse desertado · 
de seu próprio cla. O que aqui se quer enfatizar é o fato de sua filiacrao 
ciánica real nao poder ser facilmente diferenciada de seu compromisso 
com urna determinada faccrao. Assim, nao é possível saber se todos os 
homens mortos pela faccrao .de P. eram, de fato, aparentados genealo
gicamente aos membros da linhagem Dzutsi. Pode-se, apenas, ter a cer
teza dé que os Xavante os consideravam como pertencentes a fac~ao 
Dzutsi. 

É também significativo o fato de P. nao ter - pelo que pude 
saber - levado essa acusacrao de feiticraria contra os Dzutsi ao conselho 
dos homens. Nao é difícil compreender suas razóes. Acreditasse ele ou 
nao que se tratava dos responsáveis pela morte de seu irmao ou tivessem 
os Dzutsi efetivamente assumido essa responsabilidade, a apresentacrao 
dessa questao ao conselho resultaría inevitavelmente na divisao da co
munidade. 

P. nao poderia esperar obter,junto a comunidade como um todo, 
a condenacrao de vários membros de urna faccrao tao poderosa. Esco
lheu, entao agir ná qualidade de líder de faccrao ao invés de atuar como 
chefe da comunidade. Assim procedendo, erradicou a oposicrao. 

Um caso de feiticraria é, portanto, urna questao política. Na ver
dade, todas as questoes Xavante sao, essencialmente, problemas entre 
grupos e nao disputas entre indivíduos. Um desentendimento pessoal 
nao se torna urna disputa a ser julgada pelo conselho, a menos que seja 
endossada pelas respectivas faccróes dos homens envolvidos. Em outras 
palavras, todas as disputas ¡}essoais que se tornam casos julgados pelo 
conselho dos homens tomam-se, ipso facto, questoes faccionárias: as 
faccroes agem como "pessoas jurídicas". Por outro lado, nao há nenhum 
mecanismo através do qual os memb1os de urna faccrao possam levantar 
urna suspeita ou estabelecer urna c9ntenda frente a outros membros 
dessa mesma faccrao. Tais desenvolvimentos devem ser resolvidos fora 
do ambito do "tribunal" e geralmente sao tratados em reunioes infor
mais realizadas pelos membros da faccrao. Se urna disputa como essa nao 
chega a urna solucrao, os homens envolvidos podem abandonar a faccrao 
a qual pertenciam inicialmente. Este expediente possibilita a apresen
tacrao do problema ao conselho sob a forma de urna questao entre 
fac9oes. 

A comunidade como um todo só pode tomar alguma atitude con
tra um indivíduo determinado quando sua faccrao o renega. Foi isso o 
que aconteceu a Sr. (Caso 5) e provavelmente também ao hornero cuja 
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execu~lo é narrada no Caso 7. Nessas circunstancias, é também difícil 
" determinar se a fac~fo de fato renegou o condenado ou se seus mem

bros julgaram-se impotentes para tomar qualquer atitude que nao fosse 
a aquiescencia com rela~io a sua puni~ao. J (Caso 6) tinha a reputa~io 
de urn grande chefe. Por isso, é impossível determinar, sem um conheci
mento mais profundo do caso, se sua comunidade condenou e executou 
os homens tidos como responsáveis por enfeiti~á-lo ou se as mortes 
eram, na verdade, assassinatos políticos através dos quais seus filhos es
peravam consolidar a posi~io de sua fac~io, urna vez morto o velho 
chef e. Depois de · renegado ou abandonado por sua fa~o, qualquer 
homem se transforma virtualmente em urn condenado. No caso de urna 
acusa~io sériá. lhe ser dirigida, a única alternativa que lhe resta é fugir 
para outra aldeia pois o próximo p~o será, inevitavelmente, urna deci
do a favor de sua execu~lo. 

4. A POSI<;ÁO DO CHEFE 

A facciosidade é um fato básico da vida Xavante; faz parte do es
quema geral em termos do qual as pessoas orientam seu comportamento 
e ordenam suas categorias conceituais. As fa~0es competem eterna
mente por .poder e prestígio assim como pelo premio maior: a chefia. :e 
difícil dizer quais sio os poderes de urn chefe, assim como é difícil de
terminar até mesmo quem é o chef e. Os chef es nao sao instaurados 
formalmente no cargo, nem há procedhnento alguni, já preestabeleci
do, para sua elei~io, indica~ao ou sucessio. Eles nl'o dispóem de nenhu
ma insignia e sao poucas as prerrogativas que os distinguem de seus 
companheiros. Trata-se, de fato, de homens que exercem lideran~a e, 
nessa medida, reivindicam o status de chefes. Nem todos os líderes, po
rém, tornam-se chefes e acontece, as vezes, de um homem que reivin
dica tal condi~ao ser reconhecido apenas por urna parte dos membros 
da comunidade. Quando o poder está dividido de modo equilibrado 
entre as fa~óes, pode haver mais de urna pessoa a quem a chefia é im
putada. Os Xavante encaram essa situ~io com muita naturalidade, já 
que a chefia é sancionada simplesmente pelo reconhecimento, na prá
tica, da deten~o do poder por determinados indivíduos. Nio há outra 
forma de Jegitimidade. Os Xavante reconhecem o fato de homens in
fluentes competirem constantemente pelo direito de serem vistos como 
chefes. Assim, quando urn homem tenta depor um outro que seja con-
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siderado, de modo geral, o chefe, sua atua~io nio é contrária as no~oes 
Xavante relativas ao comportamento correto. Um chefe é reconhecido 
como tal enquanto é o cabe~a de urna fa~io forte. Segundo o pensa
mento Xavante, se sua fa~ao deixa de ser suficientemente forte e po
derosa para mante-lo naquela posi~ao, ele perde o direito a chefia. O 
termo que designa o chefe é ho a. Trata-se de um tí~ulo de referencia, 
nurica empregado como vocativC1'. Geralmente, é também pouco empre
gado como referencia: o termo fmfimfi ·é o utilizado habitualmente 
quando se fala dele ou com ele. Trata-se de um termo de parentesco que 
inclui especifica~Oes genealógicas tais como pai e irmfio do pai. Nesse 
contexto, o termo tem conota~ao tanto literal quanto figurativa. Qual
quer homem precisa manter urna rela~ao lite~al de fmfimfi para com 
toda urna Hnhagem poderosa para que possa aspirar a posi~ao de chef e 
e, na prática, mante-la. Do ponto de vista figurativo, o termo expressa a 
idéia Xavante de que o chefe é, de algum modo, fmfimfi de toda a comu
nidade: ele defende seus interesses ou, como dizem os Xavante, "olha 
bem" (modo 'O petsédi) por ela. 

:e ele o que "toma conta", o "ob~rvador" (modo 'O 'wa) por ex
celencia. Essa sua qualidade é compartilhada por ~us auxiliares mais in
fluentes. Esses auxiliares sio, via de regra, os seus próprios filhos ou 
entio, algum outro homem, sempre e necessariamente urn membro de 
sua fa~io. Eles também sao conhecidos como modo 'o 'wa e os Xavante 
sabem que a palavra tem urn duplo sentido: tomam contada comuni
dade - no sentido de "olhar ·por ela", dirigir suas atividades e exortar 
seus membros a particip~o - mas também controlam tudo o que 
acontece na aldeia; nio apenas informam o chefe como também tém o 
dever de policiar efetivamente a comunidade em nome do chefe, nos 
casos de necessidade. 

Esses membros influentes da .fa~io dominante sfo chamados de 
fdzú, o único título honorífico - além de ho a - outorgado pelos Xa
vante. Os rdzú, ainda no período em que sua classe de idade se encon
tra na casa dos solteiros, sio diferenciados dos demais membros do 
grupo por ocuparem urna posi~fo especial. 

Nessa fase, dois meninos sao indicados pelo chefe para liderar a 
classe de idade em todas as suas atividades. Sempre que o próprio chefe 
tem filhos solteiros, moradores do ho, cuja idade, tamanho e caráter 
sejam adequados, ele seguramente os nomeia para o cargo. Caso contrá.
rio, ele seleciona um par de candidatos apropriados entre os meninos de 
sua própria fa~o. Por serem imaturos, esses meninos ainda nio estlo 
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"' prontos para ocupar o status de fdzú. Da mesma forma, nao sao indi
cados formalmente para posi~0es de lideran~a no ámbito de sua própria 
classe de idade. Sua atua~ao em papéis que exigem capacidade de lide
ran~a é simplesmente requisitada pelos homens adultos, sempre que as 
atividades da classe de idade assim o exigirem. A maior parte dos 
adultos que liclam com os solteiros é constituída por ülzú. Durante os 
anos de reclusao no ho, esses meninos sao chamados, toda vez que há 
oportunidade, para o exercício da sua capacidade de lideran~a. Essa prá
tica, na verdade, nao lhes é estranha, por se tratar de meninos que cres
cetam como filhos de chefe ou, pelo menos, como parentes muito pró
ximos deste. Aprendem a liderar as expedi~oes organizadas pelos pró
prios meninos, como as excursoes de ca~a, pesca e coleta; conduzem a 
fila dos iniciandos nas várias cerimónias realizadas durante os anos de 
sua reclusao; Ievam as flautas duplas e as taquaras-emblemas dos ho 'wa 
- nas fases finais da inicia~a:o. Espera-se que sejam os mais rápidos nas 
corridas cerirnoniais e que, em geral, sejam um exemplo de vigor físico. 

· Em Sao Domingos (1958), os líderes da classe de idade Tirowa 
eram os dois filhos de Apowe. Um deles, Barodi, era o maior. e o mais 
maduro dos meninos; o outro, Burure'wa, era certamente o mais rápido 
e o mais agressivo. O nome Pahori'wa foi, afinal, outorgado a 
Burure'wa, de modo que ele teve um papel proeminente nas cerimónias 
finais da inicia~a:o, t~to por ser Pahori'wa quanto por ser líder dos ini
ciandos. 

O outro menino da classe de idade Tirowa a receber o nome de 
Pahori'wa foi o filho de Rupawe, ou seja, o filho do irmao do chefe. Os 
membros da classe de idade Étepá que receberam esse nome (na época 
da inicia~ao anterior) eram também, respectivamente, filhos de Apowe 
e Rupawe. O único Pahori'wa da classe de idade Ai'rere ainda vivo era 
também o filho do chef e. Ternos que chegar até a classe de ida de 
Hotorii para encontrar um Pahori'wa que nao seja filho de Apowe. Na 
época da inicia~§' o dos Hotora, a classe de idade de Apowe (Nodzo'u) 
deve ter estado na mesma posi~ao do ciclo que agora era ocupada pelos 
Anorowa. Em outras palavras, Apowe tinha acabado de passar para o 
status ~e homem maduro e estava dando início a sua busca de prestígio. 

A altura da inicia~ao seguinte; ele pode obter preferencia cerimo
nial para um de seus filhos e este padrao f oi repetido a cada urna das 
inicia~oes subseqüentes. 

Os líderes do cerimonial nas classes de idade "ativas" eram, por
tanto, assim aparentados a Apowe: 
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. .l -Apowe 

ra~o~I 
Pahori'wa l 

Pahori'wa 

(1) 
. t 

Tseredzarndí 

(1) 
l 

CLASSEDE 
IDADE 

Rupawé 

~ ' AI'RERE 

Paho~i'wa 1 !~PÁ 
Pahori'wa TIROWA 

Tseredzamdí era o único que nao era Pahori'wa e nao era filho 
de Apowe nem de Rupawe. Ele participou, com destaque, das cerimó
nias de inicia~io no lugar do segundo Pahori'wa da classe de idade 
Ai'rere que, naquela altura, nfo estava mais em Sio Domingos. Ele con
seguiu este posto devido a for~a visível de sua personalidade. Habitual
mente tomava o comando nas questoes que envolviam a classe de idade 
e f alava bem no conselho dos homens. Ao mesmo tempo, ele tinha o 
dom da gra~a e sabia brincar com tanto humor, que se tomara extre· 
mamente conhecido e querido entre. os seus companheiros. Era portan
to ele que costumava ir a casa dos solteiros todas as noites, em com· 
panhia do Pahori'wa (Ai'rere) para tocar as flautas duplas durante as 
fases finais das cerimónias da inicia~ao. Era ele que costumava arregi· 
mentar os Ai'rere, incentivando-OS a dan~ar em honra dos Tirowa. Era 
ele, ainda, que dava início, de fato, aos cantos e as dan~as. Em outras 
palavras, desempenhava todas as fun~Oes básic~ de um Pahori'wa. Ele 
nao realizou, no entanto, nenhum dos ritos específicos, fun~Oes asso
ciadas exclusivamente aos Pahori'wa. 

Apowe tinha conseguido concentrar em sua linhagem - mais es
pecíficamente em duas familias de sua linhagem, em particular - o 
cargo cerimonial mais importante do mundo Xavante. 

Esse cargo nao coincide, necessariamente, corn a lideran~a no am
bito de urna classe de idade e com o status atribuído de ülzú. Embora 
todos os inembros da linhagern dominante sejam, as vezes,grosso modo, 
designados corno ülzú, apenas os que o sao no sentido mais técnico do 
termo é que podern dirigir as distribui~Oes de bens e alimentos e os 
debates importantes no conselho dos hornens. A estes é que os Xavante 
se referern, quando falam daqueles que "tomam conta''. Os· ftlhos de 
Apowe, que sfo Pahori'wa, sao também fdzú propriamente ditos; os ou· 
tros Pahori'wa nao o sao. 
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Por outro lado, há alguns ídzú muito importantes que nao sao 
.. Pahori'wa. Um deles é Waroctí, da classe de idade Hotora, filho mais 

velho do chefe e o homem mais importante da aldeia depois do próprio 
Apowé. Entre os Tirowa, há Barodí, apto a ocupar essa posi~ao desde o 
momento em que completou· sua inicia~ao. 

Desde a adolescencia (hO 'wa ), os prováveis ídzú sao treinados 
para serem capazes de liderar seus companheiros de idade. Como sao, ao 

. mesmo tempo, os parentes mais próximos do chefe, este pode estabele
cer um padrao de autoridade garantindo que seus filhos ocupem posi
~5es de lideran~a em todos os níveis da vida comunitária. A sua própria 
posi~ao é, assim, a soma dos status de seus filhos em suas classes de 
idade respectivas. Por meio dessas classes de idade, o chefe atinge o ám
bito da comunidade como um todo. Ele depende de seus filhos para a 
manuten~ao de seu prestígio; o status destes últimos advém, por sua 
vez, da posi~ao de chefe ocupada pelo pai. A situa~ao que observamos 
em Sao Domingos é apresentada no quadro ao lado. 

Apowé é visto entre os Xavante como um chefe especialmente 
"forte". Em outras palavras, é o cabe~a de urna fac~ao numericamente 
forte, unida e que permeia a comunidade em todos os seus níveis. Ainda 
assim, a fama que detém como o responsável por assassinatos políticos 
indica que possivelmente a situa~ao nao foi sempre tao segura. E prová
vel que ele tenha conseguido garantir sua posi~ao na chefia por ser o 
líder mais terrível da fac~ao mais desapiedada dentre as que competiam 
pelo cargo. Tanto antes quanto depols de ter alcan~ad·o a posi~ao de 
chef e de seu grupo, Apowé f oi o responsável pela morte ou pela expul -
sao de todos os que se colocaram em seu caminho. Ele agora procura 
garantir que sua fac~fo continue a dominar, usando o sistema de classes 
de idade para treinar seus parentes próximos na fun~ao de líderes da 
comunidade. 

lsso é tudo o que ele pode fazer ·para garantir que a sucessao se 
fa~a dentre os quadros de sua patrilinhagem. 

Esse método é, no entanto, curiosamente eficaz e constitui um 
dos fatores que contribuem para a estabilidade das comunidades Xavan
te. Só um homem extraordinariamente hábil ou o surgimento de urna 
combina~ao de circunstancias excepcionais conseguiriam quebrar o do
mínio que a f ac~ao de Apowe tem sobre a comunidade de Sao Domin
gos. Apowe tem plena consciencia disso, razao pela qual ele pode sim
plesmente ignorar a possibilidade de desafio por parte de um homem 
como Tsuwapté. Warodí, seu provável sucessor, é quem mais se preo-
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Classes de 
ídzú Líderes Número Total de 

' Ida de Cerimoniais Home ns 

Filhos de Aptlwé BS de Apowe 
Nodzo'u Apowe 
Abare' u 7 
Tsada'ro 
Anorowa 
Hotora Warodí 7 
Ai'rere Pahori'wa 

Tsibupá Tseredzamdí 16 
f;tepá Pahori'wa 

(Wadza'é) Pahori'wa 20 . 
Tirowa Pahori'wa 

Baro dí Pahori'wa 12 

cupa com as pretensoes de Tsuwapté e conseqüentemente é o seu ini
migo mais ferrenho. 

Em 1958, a fac~ao de Apowe ocupava urna posi~ao mais forte 
que qualquer outra entre os Xavante do baixo Rio das Mortes. Por volta 
de 1962, a for~a de sua comunidade havia sido minada por urna disputa 
que culminou em cisao: muitos Xavante transferiram-se para O To. Na
quela época, porém, nao havia nas outras aldeias chefes poderosos que 
pudessem tir~r proveito da vulnerabilidade de Sao Domingos. 
Maraiwatsede, desde 1958, sofria terrivelmente com sua própria luta in
terna pelo poder; além disso, enfrentava os colonizadores brancos, lu
tando por sua sobrevivéncia. 

Óibiwe havia sido um chefe poderoso em Capitariquara mas aca
bara por perder a vida ao colocar-se a mercé de urna fac~ao hostil e sua 
comunidade havia se desintegrado. Tomotsu tinha feito com que seu 
grupo saísse de Santa Therezinha e se juntasse ao grupo de Tserenho'á. 
Em 1962, estavam em Areoes, esperando nervosos que Apowe os 
atacasse. 

O processo de fusa o dessas fac~oes. na f orma~ao de urna única co
munidade, em Are0es, oferece urna boa oportunidade para se conhecer 
o modo pelo qual os próprios Xavante organizaram urna aldeia desde a 
estaca zero. l..embremo-nos que Are0es fora abandonada em 1959, 
tendo suas casas ficado vazias durante tres anos. Quando foi reocupada, 
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os Xavante voltararn a viver nas · casas oblongas que seus antecessores 
"' haviam sido for~ados, pelos missionários americanos, a construir. Nao 

fizeram nenhuma ref onna, a nao ser abertura de seteiras pois estavam 
se preparando para um ataque e as casas de adobe assemelhavam-se mais 
a "arapucas" que a fortalezas! A cobertura das casas Xavante é f~ita 
simplesmente com palha, colocada para recobrir a estrutura de made1~a. 
Por isso, para se defender, os Xavante costumam simplesment~ erflp~r
rar para um lado grandes por~óes da palha e, desse modo, abnr espa~o 

para atirar. 
Os missionários também haviam insistido para que as casas de 

Areóes fossem construídas em duas ruas próximas e paralelas urna a 
outra (veja Fig. 3). Gra~as a essa exigencia, haviam efetivamente detur
pado o padrao tradicional da aldeia. Apesar disso, a imagem mental da 
aldeia tradicional pennanecia em seus novos habitantes. O homem que 
me levou para conhece-la referiu-se a casa A como sendo amrá e ressal
tou o fato de ser ocupada por Tomótsu, chefe da fa~ao Topdató. A 
casa M, também era casa de Tserenho'á, chefe da fac~ao Poredza'ono. 
Meu infonnante expJicou-me que os dois wará, pontos de encontro, res
pectivamente, dos homens maduros e dos rapazes, deve~am estar l.ocali
zados entre as duas fileiras de casas mas que nao havia lugar· ali para 
eles. Da mesma forma, a casa dos solteiros deveria estar em urna das ex
tremidades da aldeia mas era ali que haviam sido construídos os prédios 
da adnfinistra~ao oficial. Por fim, cabe res8altar que as fac~óes haviam 
ocupado espa~os distintos do semicírculo da aldeia: os poderosos 
Topdató dominavam um dos lados do arco (todas as casas de A a F); os 
o Wawe, as casas incluídas entre G e J; os Poredza'ono habitavam as 
casas K-M. Tserenhó'á era o chefe desses dois últimos clas, que haviam 
se unido - ainda que sem muita rigidez - para formar urna única 
fac~ao. Areóes era, pois, um paradigma da sociedade Xavante, mostran
dc ~us tres clis distintos arranjados em um sistema diádico a tal ponto 
completo que chegava a ter dois chef es. 

Entre os Xavante Ocidentais, a chefia vai rapidamente perdendo o 
seu significado. Tsówa'ó fora o chefe de Simóes Lopes. Foi posterior
mente substituído por seu sobrinlio Tserewaruwé, mais rápido no 
aprendizado das maneiras do homem branco. Na época de minha visita 
(1962), os homens raramente se reuniam em conselho e o desempenho 
de Tserewaruwe assemelhava-se ao de um auxiliar do posto do SPI 
Mesmo diante desta situa~ao, a fac~ao de Tserewaruwe havia, em 
Simóes Lopes, se reunido ~lll um único segmento da aldeia (casas A, 
B, Ce D), além de ocupar as.duas amrá. 
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Em Sao Marcos, o processo de dissolu~ao da chefia nao estava 
tao avanyado. Ali, os chefes estavam enfraquecidos por outro motivo: 
havia muitos deles. A relativa diminuiyao das contendas - resultado do 
envolvimento com a Missao - criava dificuldades para que qualquer 
deles realmente se impusesse. A poderosa facyáo A'é (P) tinha como 
líder Apowe1 3 , que só saía de urna indolencia claramente contrária a 
sua posi9ao de chefe para jogar futebol, atividade a qual se dedicava 
com entusiasmo apaixonado. Tsibupá1 3

, o chefe da linhagem Uho 
(ÓN), correspondía mais ao ho 'a tradicional. Havia dois homens, recem
chegados, influentes: Sebastiao, da li~age~ Wamarfdzu (P) e 
Tserewanuwé, da linhagem Wamarídzu (ON). As vezes~ os Xavante se 
ref eriam a eles como chef es, já que haviam sido guerreiros temí veis em 
sua juventude e ainda comandavam suas fac~oes. Havia ainda um quinto 
"chefe": um rapaz de nome Pio, cujo pai havia, certa vez, sido chefe de 
toda a comunidade. Pio era alvo das atenyóes dos padres, que esperavam 
ve-lo tomar-se , algum dia, um elo de ligayao entre a aldeia e a Missao. 

O conselho dos homens ainda se reunía ( embora irregularmente) 
em Sao Marcos e ocasionalmente chegava mesmo a decidir algumas 
questoes. Pio tinha pouca influencia no ambito dessa assembléia. Nao 
chegava nem mesmo a ser um aos primeiros a f alar, o que era um fato 
indicativo de sua posi~ao. Mesmo assim, a medida que a vida da aldeia 
tornava-se cada vez mais integrada as atividades da Missao, os vários 
"chefes" passaram a desempenhar o papel de ordenanyas, recebendo 
instru~ües e fazendo com que f ossem cumpridas pelo seu povo. 

Em SaQ Domingos, essa fun~ao representativa do chefe era, em 
1958, mínima; em 1962 nao havia sofrido modifica~oes substanciais, 
já que a política do Posto era a de interferir o mínimo possível junto 
aos indios. Por outro lado, os chefes Xavante nao representam a sua co· 
munidade nas rela~óes com outras aldeias Xavante. Nao havia nenhum 
conselho tribal e nenhuma consulta entre as comunidades, de modo que 
os chefes normalmente nao se encontravam. Pelo contrário, faziam o 
possível para evitar-se pois as outras comunidades pode~am vir a ser lu
gares perigosos para eles, tal como o prova a história de Oribiw!. 

Cada chefe, assim, desincumbe-se das obriga~oes impostas pelo 
cargo no ambito de sua comunidade apenas, onde ele é, por definiyáo, 
o líder de urna fac~ao dominante. Seus poderes, no entanto, sao sur
preendentemente limitados em vista do modo pelo qual ele atinge e 

13 Que nao deve ser confundido com seu homonimo de Sao Domingos. 
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resguarda a sua posi9ao. Na verdade, é um pouco arriscado falar dos po-
" deres da chefia - pois isto pode gerar mal-entendidos - embora eu 

tenha, para facilitar a compreensao, descrito o cargo em termos da 
ace~ao Xavante do locus do poder. Um chefe, mesmo quando tfo 
forte quanto Ap0we, nao pode dar ordens, ou seja, dizer aos outros 
o que f azer, amparado no conhecimento geral de que a desobediencia 
resultará em puni9ao. O chefe tem a sua disposi9fo apenas urna san9ao 
extrema: a mobilizayáo de sua fac9ao visando a coagir os ·que se op0em 
a ele. Paradoxalmente, ele nao pode, via de regra, aplicar esta san9ao 
sem o consentimento de praticamente toda a contunidade. Se o fizesse, 
provocarla urna cisao em seu grupo, o que resultaria na expulsao ou ani
quila9ao de seus oponentes e, ·conseqüentemente, na amea9a a estabi
lidade e a for9a numérica de sua comunidade. Essa situ~ao, por sua 
vez, minarla a própria base da domina~ao de sua fac9ao e, conseqüen
temente, a sua posi9ao de chefe. A tais medidas, portanto, só se recorre 
em situa90es desesperadoras ou como um dos lances de um jogo calcula
do cujo objetivo seja· o estabelecimento, por meio de um só golpe, da 
fa~:Io dominante em urna posi9ao inexpugnável. Em contrapartida, 
esse lance contém a esperan~a de que suas conseqüéncias nao levem a 
própria comunidade a se cindir. O expurgo do cla O Waw~, de Sao Do
mingos, f oi um exemplo desse procedimento. A comunidade conseguiu 
sobreviver e sua f ac9ao despontou mais forte c¡ue nunca. Nao é difícil 
avaliar as razoes que os levaram a dar tal passo: basta considerar como 
seria muito mais perigosa hoje para a posi9ao de Apowe (e de sua 
fac9ao) a existencia do desafio de um hornero como Tsuwapté, caso 
um grande número de seus companheiros de cla nao tivesse sido eli
minado da comunidade, de um modo ou de outro. 

Quando os Xavante pensam nos poderes de um chefe específico, 
tem como referencia o poder da fac9ao que o apóia. Seu pensamento 
: respeito das rela~oos entre fac90es contém urna semelhan~a intrigante 
com o nosso próprio pensar a respeito das rel~0es entre as grandes po
tencias mundiais. Urna fac~ao dominante tem a sua disposi~ao um 
mecanismo de "a~ao inibidora maci~a", que equivale a declarar guerra 
ao resto da comunidade e só raramente pode ser usado. Em situa~oos co
tidianas, é muito mais importante urna "a~ao inibidora restrita", menos 
explícita: trata-se da habilidade com que a fac~ao dominante usa se~ 
prestígio e seus hábeis oradores para excomungar seus inimigos nos mo
mentos em que perde o apoio de um grupo razoavelmente grande de 
membros do conselho dos hoinens. 
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Assim, a fun9ao do chefe é muito mais influenciar a opiniao pú
blica do que dar ordens. É, portanto, especialmente importante estabe
lecer a distin~ao entre o seu poder e a sua habil.idade de influenc~ar o~ 
outros. A essa última, chamo prestígio. Um hornero nao pode aspuar a 
chefia a menos que tenha prestígio e, urna vez ocupando aquela posi
~ao, ele só pode agir como chefe por meio do exercício do prestígio. A 
sua reserva de poder garantida por sua fac9ao é a condi9ao necessária 
para que se torne um chefe mas nao é suficiente para que ele possa de- · 
sempenhar efetivamente esse papel. Entre os Xavante, nao se espera 
que os chef es mais f ortes usem seu poder assim como nao se espera que 
os bancos mais seguros disponham de su as reservas 1 4 

Sao vários os caminhos para a aquisi9ao de prestígio. Mostrei, pá- . 
ginas atrás, o modo pelo qual Apowe escolheu seus parentes desde pe
quenos para ocuparem posi~oes de lideran9a e como, de fato, os treinou 
para ocuparem lugares de destaque na comunidade. Homens como 
Warodí e Tsibupá eram fdzú porque eram membros influentes da fa~a:o 
dominante de Sao Domingos e enquanto tal tinham prestígio. Mesmo 
assim, nao há nada de automático nesse processo: se um chefe forte apa
drinhasse um idzú que se mostrasse um atleta sofrível ou, pior ainda, 
um orador hesitante e fraco o prestígio desse homem nao estarla de 
modo algum garantido; na verdade, seria ínfimo. Os favores do chefe e 
o título atribuído de üizú representam urna garantía de prestígi.o ape
nas quando o homem favorecido tem as qualidades necessárias. 

Essas qualidades sao as seguintes: auto-afirma~ao, habilidade de 
oratória, vigor físico e conhecimento do cerimonial. Esta última é a me
nos importante. No caso pouco provável de um indivíduo que nao 
possua as demais qualidades obter um conhecimento profundo do ceri
monial, isto por si só nao lhe garantiria distin~oes significativas. As 
outras qualidades est3:o, em g~ral, ínter-relacionadas: um homem pro
vavelmente nao conseguirá ser um bom orador a menos que seja firme; 
provavelrnente nao será nem óom orador nem urna pessoa segura, a me
nos que seja (ou tenha sido) um bom ca9ador e um bom corredor. Um 
homem rápido, bom ca9ador, que soubesse cantar e dan~ar bem e 
tomasse a frente nas atividades comunais, fazendo discursos admoestató
rios ou exortativos, correspondería ao paradigma das virtudes prezadas 
pelos Xavante. Urna combina~ao de todas essas qualidades, porém, nao 

14 
Empresto de Parsons (1963) esta analogia. 
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lhe garantiría O título de íéJzú se ele nao pertencesse a facyaO do che-
" fe. Ele certamen te teria prestígio entre seus companheiros, mas apenas 

a combinayao de prestígio e influencia política através de urna fac9ao 
f orte pode ria fazé-lo chegar ao status de fdzú. O máximo que ele pode
ria esperar seria conseguir fazer manobras políticas visando a fortalecer 
sua facyao. 

Quando a julgasse suficientemente poderosa, estarla em condiyoes 
de aspirar a chefia OU a pOSiyáO de íélzú, aproximando-se, assim, de Uffi 
chef e . 

A partir do momento em que se toma chefe (ho 'a), um homem 
pode usar nao só o seu próprio prestígio como também o poder de coer
yao de sua facyao . Este pode ser muito pequeno, como acontecía em 
Sao·Marcos, onde as várias facc;oes lutavam equilibradas. Mesmo quando 
a facc;ao do chef e tem um poder considerável, como em Sao Domingos, 
este nao pode ser usado a nao ser como um. último recurso . Nas 
questóes quotidianas, portanto, o chefe conta basicamente com seu 
prestígio para influenciar a comunidade. 

Ele o faz no conselho dos homens, essencialmente , onde é o 
orador principal e no qual apenas o chefe tem o privilégio de expor suas 
idéias sem o discurso concomitante de um opositor. Ele levanta to.das as 
questoes cuja discussao julga conveniente: Suas opinióes a respeito, 
colocadas com eloqüencia e grande capacidade de persuasao, sao as que 
a assembléia reunida o uve em primeiro lugar. Os homens nao sa~ f or9a
dos a aceitar estas opiniües e eles podem - e de fato o fazem - discutir 
com o chefe e rejeitar suas sugestóes. 

Assim, o conselho dos homens freqüentemente decide, mais do 
que o chefe, as questoes relativamente triviais. Na resoluyao de assun
tos mais importantes, porém, ele conta como apoio dos oradores de sua 
facyao e tem praticarnente a certeza de f azer, afinal, prevalecer a sua vi
sao. Essa certeza só é posta em dúvida quando as propostas do chefe en
volvem atitudes contrárias a algum dos grupos políticos da comunidade. 
Os representantes no conselho, desse segmento, por motivos óbvios, nao 
estariam de acordo com sugestoes desse tipo, de modo que o assunto 
acabarla por ser simplesmente encerrado ou o chefe teria que apelar 
para outros meios, caso insistisse em atingir seus objetivos. 

Na prática, urna questao como essa nao chegaria nem mesmo a ser 
levantada no conselho dos homens, a menos que o chefe tivesse a ce.r
teza de conseguir apoio suficiente para sua proposta., ou seja, que esti
vesse seguro de a comunidade eomo um todo concordar em agir contra 
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a pessoa ou pessoas envolvidas. De outro modo, o assurrto seria debati
do nas reunioos internas da facyao, realizadas na casa do chefe. 

A maior parte das questoes porém, nao sao casos de vida ou mor
te tais corno assassinatos ou prática de feitiyarias, punidos com expulsao 
ou execu9ao. O chefe passa a maior parte do tempo tomando decisoes 
menores com base nas discussoes do conselho, as quais .os homens da 
comunidade delegam ao chefe com alegria. Este sugere a época e o local 
para onde o grupo deve viajar. Sua sugestao é amplamente discutida 
pelos outros e, em seguida, o chefe apresenta um resumo dos deba
tes e anuncia sua decisao. Com rela9ao as decisoes relativas as atividades 
cerimoniais, o procedimento é o mesmo: o chefe apresenta, em linhas 
gerais, sua opiniao, ouve os comentários dos demais e, finalmente anun
cia o que deverá ser feíto. Ouvir a opiniao geral nao é, porém, mera for
malidade. Apowe sempre modificava sua sugestao inicial quando perce
bia que a maioria estava a favor de urna altera9ao. Em outras ocasioes, 
por exemplo, quando ele estava dirigindo o cerimonial e nao havia 
tempo para consultar os hornens antes de dar as instruyóes, ouviam-se 

. gritos da platéia se urna das suas "ordens" nao obtinha a aprova9ao 
geral. 

Certo día, quando os homens estavam trabalhando na prepara9ao 
das máscaras de dan9ar que usariam na cerimónia de inicia9ao, Apowé 
anunciou que deveriam todos retornar a aldeia naquele momento e vol
tar a mata novamente de tardezinha. Sl!a afirmayao foi recebida com 
gritos de "Nao, amanha!". Apowe, entao, reformulou rapidamente suas 
instru9oes, dizendo: "Nós vamos todos para a aldeia agora e voltaremos 
ao mara, amanha". Em outra ocasiao, ele orientou dois meninos para 
que se juntassem a urna das filas de illiciandos que desfilava pela aldeia 
antes de urna das corridas da inicia~ao. Os meninos foram acompanha
dos por outros dois, muito pequenos (haviam praticamente deixado de 
engatinhar há pouco tempo) e que tinham sido preparados com a 
pintura cerimonial adequada para essa ocasiao pelos seus tíos matemos. 
Apowé gritou-lhesr "Nao, nao, só dois!" seguido imediatamente de um 
coro que gritava "Nao! Continuem! todos os quatro!", vindo dos que 
estavam sentados com o chefe. As crian~as, depois de alguma hesita~ao, 
acabaram por obedecer ao coro ao invés de obedecer a Apowé. Exem
plos como esses poderiam ser multiplicados infinitamente. 

No dia-a-dia, espera-se que o chefe sugira o que deve ser feíto. Se 
sua sugestao é aceitável, os homens a transmitem para os demais mora
dores da aldeia. Caso contrário, eles dizem que nao aceitam e o chefe 
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,. costuma fazer entao urna nova sugestao, incorporando as opinié>es que 
foram expressas. Até mesmo o resumo final, autorizado pelo consellio 
dos homens, nada mais é que urna sugestao do chefe, aprovada pela 
maioria. Homens e mulheres a acatam se lhes convém ou a ignoram, em 
caso contrário. 

Acontecia, com freqüéncia, de os homens se levantarem depois de 
sua reuniao da tarde, limparem o pó das peles de veado em que haviam 
se sentado, gritarem as instruyoes relativas as atividades do dia seguin
te, para que toda a aldeia ouvisse e provocarem um tumulto entre as 
mullieres: elas reclamavam, expressando sua discordancia. Certa vez, 
os homens chegaram mesmo a adiar urna corrida de toras que preten
diam fazer no día seguinte devido as obje~oes extremamente veementes 
das mullieres. 

Habitualmente, o chefe, longe de agir simplesmente como líder de 
urna facyao dominante que pode impor seus desejos a forya, atua como 
o pólo central de toda a comunidade. Ele é o seu porta-voz e, nos resu
mos que faz no consellio dos homens, ele tenta expressar o consenso 
geral em lugar de apresentar a visao de grupos específicos. Ele é o repre
sentante da comunidade e, embora nao baja necessidade de represen
tá-la perante estranhos, ele o faz perante seus próprios membros. Para 
estes, o chef e é um símbolo muito especial da integridade de toda a sua 
comunidade frente as demais. É por isso que as fun~oes cerimoniais 
mais importantes do chef e sao aquelas nas quais ele age como a própria 
comunidade corporificada, em oposi~ao as várias fac~~es que a cons-
tituem. · 

O chefe dirige as cayadas comunais que sao, na verdade, urna em
presa comunitária; ele dirige a limpeza do terreno, o plantío e a colliei
ta, pela mesma razao; todos os homens mais idosos aconselham-no com 
rela~ao aos detalhes de todas as cerimónias das quais ele participa 
mesmo durante o seu curso_. Eles llie dizem o que fazer e como fazer e 
llie dao ordens neste e naquele sentido. Ele faz segundo o que llie 
dizem. Claro está, portanto, que nao é por ocupar urna posi~ao de auto: · 
ridade que ele dirige essas cerimónias. Nao é também por ser o mais ver
sado nos detalhes do cerimonial que ele o faz. Em Sao Domingos, os 
anciaos, por vezes, f aziam para Apow! urna demonstra~ao do procedi
mento adequado antes que ele tomasse a frente das cerimónias. Mesmo 
assim, é o chefe (assistido, as vezes, por algum dos anciaos) que executa 
atos cerimoniais significativos tais como colocar testeiras nos iniciandos 
e posteriormente tomá-las de volta. Isto é feíto pelo chefe porque só 
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ele pode agir em nome da comunidade como um todo. Quando nao 
existe apenas um chefe proeminente, esses atos cerimoniais sao reali
zados pelo chefe mais vellio e hierarquicamente superior, ou seja, o lí
der inconteste da facyao mais forte, mesmo quando essa facyao nao 
tenha o poder de se estabelecer em urna posi~ao de dominayao irre
futável. 

-Essa característica do cargo de chef e aparece do modo mais claro 
quando ele orienta a distribuiyao do alimento cerimonial. Os Xavante 
costumam levar grandes quantidades de ca9a abatida para seus próprios 
grupos domésticos, onde as famílias ca-residentes tem a prerrogativa 
de escollier a sua por~ao. Nacos de carne vao sendo concomitantemente 
despachados aos parentes: para o irmao da mae ou para o(a) filho(a) da 
irma tanto do ca~ador quanto de sua esposa; o grupo doméstico dos 
pais do ca~ador é também agraciado com urna por~ao. Depois dessa dis
tribui~ao, o ca~ador nao tem mais obriga~oes específicas para, com os 
seus parentes. Mesmo_ assim, ele nao deve recusar-se a dar-llies um pouco 
da carne quando llie solicitam, a menos que queira expor-se a urna situa-
9ao delicada. Sempre que um ca~ador bem-sucedido volta para casa, os 
parentes chegam invariavelmente em grupos ou, entao, mandam pelo 
menos os seus fillios. Os Xavante, portanto, estao acostumados a fazer 
distribui~ües rápidas de suas presas entre os membros do seu grupo 
doméstico e seus parentes próximos, de modo que, quando outros vém 
pedir um pouco de carne, pode nao haver mais nada ou, no máximo, 
podem receber urna poryao simbólica. Além disso, os Xavante tém um 
interesse apaixonado pela carne e demonstram tamanho fervor em sua 
aquisi~ao que é preciso ver para crer. Assim, qualquer distribuiyao de 
carne em grande escala logo provoca um alvoro~o que pode ou nao 
ter um tom bem-humorado. Sempre que o encarregado do posto de Sao 
Domingos fornecia urna res para a comunidade, eram os homens mais 
velhos que a retalhavam. Um dos quartos do animal ctra oferecido a ca
tegoría de idade dos rapazes. Depois disso, os tres ou quatro anciaos 
p~stavam-se junto as por90es remanescentes, retalhando-as em pedayos 
amda menores e tentando distribuí-las da mellior maneira possível en
quanto mullieres e crian9as amontoavam-se ao seu redor e enveredavam 
até mesmo no meio de suas pernas! 

O chefe e os ii:lzú, nessas ocasioes, nao agiam na qualidade de en
car~egados oficiais da distribui~ao porque se tratava de situayües infor
mais. Os homens qualificados como fdzú tomavam a frente no momen
to da retalhayao do animal com freqüéncia mas o f aziam simplesmente 
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porque também queriam estar o mais próximo possível da f onte de ali
mento e, nessa empresa, seu prestígio lhes proporcionava certas vanta
gens ~obre os demais. Urna vez com "a mao na massa", eles agiam, po
rém, por si mesmos e defendiam os interesses de seus parentes mais pró
ximos. Se um hornero como esses conseguisse, certamente agarrarla 
todo o fígado do animal e faria com que suas parentas o apanhassem 
e o levassem consigo. Um outro deles tentarla conseguir tudo o que pu
desse do filé e assim por diante, até que o animal estivesse praticamen
te "desfeito". O grupo doméstico do chef e conseguia, assim, obter para 
si o melhor. Ainda que houvesse certo cuidado para que todas as casas 
recebessem sua por~ao e que cada crian~a recebesse um punhado de 
carne ou de pele pelo menos, a diferen~a na quantidade era tamanha 
que alguns grupos domésticos tinham carne suficiente para um ou dois 
dias a mais do que os ou tros. 

As distribuiyoes cerimoniais procedem de modo bastante diverso. 
A carne abatida é depositada aos pés do chef e . Ele permanece em pé, 
apoiado em um arco, como é hábito entre os Xavante nas situa~oes ex
tremamente formais. Depois de reunida toda a carne, os fdzú assumem 
seu posto, formando um semicírculo de cada um dos lados do chefe. 
Todos eles apóiam-se em arcos ou bordunas. Em seguida, a carne come
ya a ser retalhada pelos próprios fdzú ou por outros homens, de acordo 
com as especifica~oes do chefe, encarregado de dirigir a opera~ao. Ela 
transcorre em clima de silencio muito maior que o habitual em outras 
ocasioes cerimoniais que se caracterizam por muita tagarelice. A carne 
é afinal repartida e arrumada de modo a formar grandes pilhas. Is to 
' ' também se realiza sob a dire~ao do chefe e do modo mais eqüitativo 

possível: é importante que as pilhas contenham quantidades aproxima
damente equivalentes de carne, embora nao se faya distin~ao quanto a 
qualidade dos vários cortes. Nem o chefe nem qualquer outra ¡essoa 
tem direito a poryOeS especiais. Urna vez feíta a repartiyao, os especta· 
dores costumam avaliar as pilhas e opinar quanto ao seu tamanho rela
tivo. Se consideram que alguma delas está muito pequena, o chef e faz 
urna consulta pública segundo o estilo de discuss0es do conselho dos 
homens para determinar se, de fato, a carne é pouca para o número de 
pessoas do grupo doméstico ao qual é destinada. Nessa consulta, procu
ra também saber de que outra pilha deverá ser retirada a carne quan
do decide-se que é preciso aumentar a primeira. O chefe, em seguida, 
orienta um de seus ajudantes na transferencia de poryoes de carne de 
urna pilha para a outra, o que é feíto sem nenhuma reac;ao negativa por 

264 

parte daquele de cuja pilha a carne está sendo retirada. Até mesmo a do 
grupo doméstico do chefe nao é inviolável e pode ser diminuída em 
favor de outros. Os representantes dos vários grupos domésticos sao en
táo chamados a apresentar-se para levar consigo as poryoes que lhes s!o 
destinadas, sobo olhar atento do chefe. Nunca presenciei urna distribui-
9áo cerimonial de carne presidida por mais de um chef e mas os Xavante 
me disseram que, se vários chefes estiverem presentes, o procedimento 
será o mesmo. Todos os chefes adotariam a postura cerimonial acom
panhados de seus fdzú . A carne seria, nesse caso, amontoada entre eles e 
todos dirigiriam sua repartiyao de modo tao eqüitativo quanto possível, 
levando em considera~áo os comentários e protestos dos espectadores. 

Em urna distribuiyáo cerimonial, portanto, o chefe age exatamen
te como os Xavante acharo que ele deveria agir : desempenha o papel de 
árbitro com a necessária imparcialidade, característica - de acordo com 
a visa o dos Xavante - de um bom chef e. Ainda que seja formalmente 
exigida em ocasioes cerimoniais específicas, essa neutralidade deveria, 
idealmente , ser praticada pelos chefes a todo momento. Do chefe ,. exi
ge-se que demonstre tolerancia e sabedoria, que aja como um pacifica
dor e que consiga afogar a discórdia numa enxurrada de palavras, gra~as 
aos poderes de sua oratória. Um chefe deve falar bem, isto é, dar bons 
conselhos, o que significa dar conselhos que serao ouvidos pelas pessoas. 
De outro modo, a comunidade corre o risco de ser dilacerada pelo 
facciosismo. Os Xavante comentam as comunidades em que os homens 
nao ouvem o chef e ( fmiimii te wapari ódi) e tem por e las pouca conside
ra~ao, devi_do a ausencia de direyáO que as caracteriza. 

O chef e ocupa, portanto, urna posi~ao difícil. As qualidades ideal
mente exigidas e o comportamento que se espera dele no exercício do 
cargo sao diametralmente opostas as características do comportamento 
que teve que adotar quando aspirava a chefia. Na verdade, em urna 
comunidade na qual a f ac~ao dominante nao es teja firmemente estabe
lecida, as qualidades ideais sao o o post o das qualidades que o chef e de ve 
de fato demonstrar para conseguir manter-se no cargo. Isso explica a 
imagem dual de certos chefes que registramos anteriormente. Explica 
também por que razao os chefes tendero a mudar bruscamente de um 

tipo de comportamento para outro. As vezes, eles lidam com situa~oes 
aparentemente intratáveis com imensa paciencia e urna habilidade equi
valente a exigida pelo foro judicial; outras vezes, resolvem ríspida e su
mariamente certas questOes enfrentando oposi~ao apenas incipiente. 
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5: RELA~ÚES ENTRE ALDEIAS 

O facciosismo de urna comunidade Xavante a nível local está 
inextricavelmente ligado a um sistema mais amplo de alian~as e inimiza
des que permeia a sociedade Xavante como um todo. Os Xavante tem 
parentes em outras comunidades e sabem que tem parentes potenciais 
( waniwimha1 mesmo nas aldeias em que na-o conhecem nem urna única 
pessoa. Este é um fator extremamente importante para seu raciocínio. 
Sentem que essas comunidades, qtialquer que seja a distancia a que 
delas se encontrem, sao parte de seu sistema social. Seus membros nao 
apenas falam a mesma língua e temas mesmas institui\:Oes mas endos
sam o mesmo conjunto de idéias a respeito do equilíbrio de poder den
tro de cada aldeia. Sao comuns também as opini6es relativas a possibili
dade de separa~ao de indivíduos e grupos em rela~ao a aldeia original. 
Para os Xavante, nao é nem mesmo necessário saber onde essas outras 
aldeias estao localizadas. Muitos tinham apenas urna idéia muito vaga 
do número total da popula~ao Xavante e dos territ9rios ocupados pelo 
seu povo. Interrogam-me a respeito das aldeias que eu porventura tives
se visitado a urna distancia muito grande dali, talvez até no meu próprio 
país. Sabiam, no tntanto, que minha terra ficava do outro lado do mar. 
Achavam que tudo que acontecía em outras comunidades Xavante, 
mesmo remotas, potencialmente os afetava, principalmente porque, a 
qualquer momento,, poderiam desejar transferir-se para lá . 

-
Nao ·fazia grande diferen~a o grau de contato que havia efetiva-

mente entre as várias aldeias mas, para o Xavante, importava saber da 
possibilidade de certo transito entre elas. Viam .suas aldeias como con
juntos temporários que podiam, a qualquer momento, sofrer mudan~as 
em sua composi~ao. Essas mudan~as poderiam ser inclusive tao radicais 
a ponto de chegar a alterar o equilíbrio interno de poder. 

Vimos que a fac~ao dominante, em qualquer aldeia, tem plena 
consciencia de que as linhagens menores pqdem e de fato chegam a 
separar-se, provocando cisao, quando seus direitos sao infringidos de 
modo muito violento. Por outro lado, a fa~ao dominante precisa estar 
eternamente atenta para impedir que urna linhagem menor tome-se 
forte o suficiente - seja como linhagem, seja como cabe~a de fac~ao -
para desafiar o grupo dominante e vence-lo na-disputa pela chefia. Da 
mesma forma , toda a aldeia automaticamente garante asilo aos dissi
den tes e refugiados de ou tros grupos. 
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Esse direito de asilo é elemento essencial para o funcionamento 
do sistema político. Se um grupo procura permissao para passar a resi
dir em urna determinada aldeia, tal permissao lhe é sempre concedida 
mesmo que se trate de indivíduos ou grupos que nao sao considerados 
bem-vindos pela linhagem dominante. A garantia dessa autoriza9ao nao 
se deve ao fato de os Xavante acreditarem em um direito de asilo 
sancionado sobrenatural ou moralmente aos membros de outras aldeias 
e sim a urna simples questao de reciprocidade. Garante-se asilo aos re
fugiados para que se possa ter também a possibilidade de obte-lo, em 
caso de emergencia. 

Os recém-chegados nao tem nenhuma dificuldade maior devida a 
sua condi9ao de membros recentes da comunidade. Sao tratados do 
mesmo modo que os outros membros de seu cla ou fac9ao. Eles podem 
tomar o partido do grupo dominante imediatamente e podem, também, 
ser amea9ados de morte ou ter que fugir para evitar tal amea9a, por par
te do grupo dominante~ em tempo relativamente curto depois de sua 
aceita9ao pela comunidade. Os Xavante consideram tais vicissitudes 
como contingencias normais da vida. 

A posi~ao das linhagens vindas de outras aldeias tem, assim, urna 
importancia maior do que se podia supor a partir da análise das rela9oes 
entre aldeias apresentada acima. Observei várias vezes, em Sáo Domin
gos, a ambivalencia das atitudes dos Xavante com rela9ao aos foras
teiros. As rela9oes entre essa comunidade e seus vizinhos (Maráíwatsede, 
ao norte e Santa Therezinha, ao sul) nao eram boas. Conseqüentemente, 
toda vez que os Xavante viam pessoas chegando de qualquer urna dessas 
duas dire90es, ficavam muito excitados e sempre os rapazes se prontifi
cavam a sair da aldeia e a matar os visitantes. Invariavelmente também, 
os recém-chegados eram recebidos com certas formalidades e, quando 
tinham vindo para ficar, recebiam permissao para tomar residencia em 
Sao Domingos. 

Exemplo típico desses encontros foi a recep~ao que os Xavante 
fizeram a um refugiado de Maráíwatsede: 

Em meados de julho de 1958 eu estava, por acaso, na sede do 
Posto Indígena, as margens do Rio das Mortes, quando um Xavante apa
receu do outro lado e, gritando', chamou-nos. Pensei que se tratasse de 
alguém da no8sa própria aldeia. Áquela distancia, eu nao conseguía re
conhece-lo e, enquanto gritávamos um para o outro, tampouco reconhe
ci a sua voz. Ele ficou obviamente surpreso por obter resposta em 
a uwe mremé por parte de um branco mas, naquele momento, estava 
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tao perturbado que nao fez nenhuma pergunta a esse respeito. Pelo con
trário, gritava ansioso pedindo, com urgencia, que levássemos urna 
canoa para buscá-lo rapidamente. Quando os Xavante cumprimentam-se 
nessas circunstancias, suas vozes percorrem toda a escala desde as notas 
mais graves até um tom agudo de falsete que pode ser ouvido a urna boa 
distancia; eles marcam o fim de cada ora9ao fazendo com que a voz 
caia, na última sílaba, para um tom normal ou, as vezes, propositalmen
te grave. No caso desse homem, sua voz oscilava muito nas notas mais 
agudas e ele absolutamente nao conseguía marcar o fim das ora9oes. 
Percebi que estava sem fólego e apavorado também. 

Convencí o único Xavante que estava no Posto comigo a pegar os 
remos e levar a canoa até a outra margem para, assim, receber o visitan
te. Depois de urna demora interminável (pois a correnteza era muito 
forte e impedía que se deslizasse rapidamente,já que o manejo estava a 
cargo de um único remador), a canoa afinal alcan9ou a outra margem. 
O canoeiro descobriu que o recém-chegado era membro de sua própria 
linhagem: era seu irmao classificatório. Convidou-o, portan to, a entrar 
na canoa e chorou por ele. As lamenta90es duraram alguns minutos e 
depois a canoa voltou novamente para o lado da aldeia. Nessa altura, 
outros homens Xavante haviam .chegado correndo, vindos da aldeia. 
Membros da linhagem do recém-chegado cuidaram dele . Por coinci
dencia, tratava-se da linhagem dominante a nível local , ou seja, Wamarf. 
Os homens caminharam em silencio e, em fila indiana, voltaram a 
aldeia onde se reuniram na casa do filho mais velho do chef e ( devido a 
ausencia do próprio chef e na ocasiao ). 

O visitante deitou-se em urna esteira e seus innaos e irmas de 
linhagem sentaram-se ao seu redor e choraram durante cerca de dez 
minutos, até que as lágrimas se derramassem sobre o seu dorso e o muco 
escorresse de suas narinas1 5

• Acabado o choro, as faces foram limpas 
com láminas de capim e os homens se deitaram ao lado do visitante. 
Durante alguns minutos, ninguém falou. Warodi, o filho mais velho do 
chefe, afinal come9ou a falar, numa voz quase inaudível e no estilo 

1 5 Esse choro cerimonial - ou Tranengruss, como diziam os etnógrafos ale
maes - é muito comum, nao apenas na América do Sul mas também em 
outras regi<>es (veja, por exemplo, Friderici , 1906; Lehmann - Nitsche, 
1936). Entre os Xavante, corresponde a um rito de passagem. No caso de um 
viajante que volta a sua aldeia, é através desse rito que ele perde seu status de 
pessoa estranha e adquire urna posi~ao dentro do grupo. Veja, no Capítulo 
VII, urna análise desse rito. 

269 



,. formal de oratória. Só quando War.odi acabou o discurso que dirigía ao 
visitante. (no qual lhe perguntava as razoes de sua vinda e o convidava 
a contar todas as suas novidades), é que ele come9ou a contar a sua his
tória, expressando-se , também, no mesrno estilo formal. 

Ele explicou que as pessoas de Maraiwatsede estavam furiosas 
con1 ele; que ele havia fugido para eyitar que o matassem; que o haviam 
perseguido durante mais de um dia inteiro nas trilhas; que , enquanto ele 
corria, haviam-lhe atirado flechas (fora atingido na perna e no ombro) ; 
e que ele tinha conse~uido, afinal , urna boa distancia dos que o perse
guiam. Tinha chegado a Sao Domingos sem dormir nem urna só vez no 
caminho e cornera só o que conseguira apanhar enquanto corría. 

Meu conhetimento da língua Xavante e das rela9oes entre Sao 
Domingos e Maraiwatsede 1 6 nao era suficiente para fazer-me capaz de 
acompanhar todos os detalhes do seu discurso, principalmente quando 
ele se expressava no estilo formal. De qualquer modo, ele só apresentou 
os motivos pessoais de sua deser9ao, motivos esses calorosamente dis
cutidos nessa mesma noite, quando ele foi solicitado a se apresentar ao 
conselho dos homens. Durante a discussao, enfatizou-se repetidamente 
o fato de a populayao de Maraiwatsede ser composta de feiticeiros que 
estavam matando muitas pessoas (parentes dos presentes). Deste modo, 
quaisquer que fossem as razoes particulares da fuga de indivíduos espe
cíficos dessa comunidade , a causa geral das deseryóes eram as pressoes 
sofridas por sua facyao . 

Paho.ri'wa, o recém-chegado, falou ao conselho dos homens que 
todos os irmaos de Apowe estavam sendo mortos em Maraiwatsede. 
Parece que a morte do chef e de Maraiwatsede ; um certo Tseredzamdí, 
ofereceu a ocasiao para urna disputa de poder entre·, de um lado, as 
linhagens relacionadas aos Wamarf e, de outro, as linhagens dominan
tes, provavelmente compostas de homens Topdató. Como conseqüen
cia dessa disputa , várias pessoas haviam sido mortas e outras tantas ha
viam fugido para Sao Domingos. O pai de Tsuwaiwe tinha sido respon
sabilizado pela morte do chefe porque pensava-se .. que· ele tivesse in
teresse nisso e, assim, foi morto. Tsiwaiwe e seu irmao mais novo, 

16 Muito do discurso Xavante nao é dita cxplicitarnente. Os falantes deixam 
muitas no\:oes subentendidas. Os verbos ocorrern sem sujcito freqüente
mente; as vezes, na voz ativa, nao aparece o objeto ou o complemento, já que 
a deduvao a partir do contexto é possível para os ouvintes. Claro está que o 
antropólogo - cujo conhccimento do contex to é sempre irnperfeito - tem aí 
urna séria desvantagern . 
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Buruwe, fugiram entao para Sao Domingos. Rítimptsé foi for<;ado a 
fugir em conseqüencia das mesmas disputas, no que foi seguido por 
Probuwairo e Wahipó. Pahori'wa era, portanto, o mais recente de urna 
série de fugitivos . 

Essas fuga~ individuais, resultado de urna disputa específica entre 
fac9oes, dif erem da cisao de urna aldeia provocada pela saída de toda 
urna linhagem menor ou de urna parte dela. Houve cisoes anteriormen-

• 
te , quando Tsuwapté e os outros membros da linhagem Uho abandona-
ram Maraiwatsede em favor de Sao Domingos. Pelo que conseguí com
preender, eles nao foram for<;ados a sair mas simplesmente preferirain 
transferir-se para urna outra comunidade, pf:lde Tsuwapté veio a casar
se com urna filha do chefe, urna mulher viúva. Os outros homens rece-
beram esposas muito mais jovens. . 

A história recente dos grupos Xavante do baixo Rio das Mortes 1 7 

mostra , ainda mais claramente , de que modo ocorrem as flutua<;oes na 
composi9ao de cada urna das comunidades. Alguns desses detalhes 
foram apresentados no Capítulo I, mas ternos agora melhores condi
<;óes para compreender o seu significado. 

Na época em que o grupo de Oribiwe estabeleceu contatos amis
tosos com os regionais, Sebastiao e sua fac9ao, vindos da regiao do alto 
Rio das Mortes, juntaram-se ao primeiro grupo. Sebastiao havia fugido 
depois de matar o chef e de sua aldeia , irmao de Apowe, ·entao chefe de 
Sao Marcos e pai de Pío. Pertencia ao mesmo da de Sebastiao mas a 
urna linhagem diversa. O grupo de Sebastiao acompanhou <;lribiwe a 
Capitariquara e ali permaneceu até que este último foi m'orto e o 
próprio posto, destruído . .. 

A morte de Oribiwe, que desencadeou urna série de batalhas entre 
os Xavante do baixo Rio das Martes, foi o resultado de urna viagem que 
esse chefe fez a Xavantina em companhia de um funcionário do SPI. É 
preciso conhecer as circunstancias dessa viagem para compreender o qu~ 
levou Oribiwe, um dos chefes Xavante mais astutos, a agir tao descui
dadamente. 

Ao que parece , ele teria imposto sua companhia ao funcionário 
do SPI , na esperan9a de convence-lo a comprar-lhe algumas balas para 
seu rifle .22. As balas sao extremamente caras no Brasil Central e seu 
custo está acima das possibilidades da maior parte dos regionais. Eram, 
portanto , presentes que agradavam muito aos Xavante que possuíam 

17 Veja Quadro 14. 
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.. espingardas. Por fim , o funcionário, já cansado da insistencia inoportu
na de Oribiw!, enganou-o propositadamente e prometeu-lhe as balas 
que quería. Pensava, no entanto, em doces e caramelos. Quando 
Oribiwe' recebeu um saco de balas ao invés da muni~ao que esperava, 
ficou furioso e prometeu vingar-se nao apenas do homem que o havia 
enganado mas do SPI em geral, que lhe parecía incapaz de dar a seu 
povo tudo o que ele queria. 

Assim pensando, tomou a decisao de visitar·Areoes, decisao essa 
inexplicável em outras circunstancias. Sua inten~ao er~ convidar os mo
radores de Are0es para unir suas f or~as ao grupo de Oribiwe visando a 
atacar o posto do SPI em Capitariquara. Os Xavante de Areoes, no 
entanto correspondiam ao grupo que, em outros tempos, havia provo
cado a cisao da aldeia de Oribiwe e provavelmente nfo podiam ser con
siderados aliados. De qualquer modo, era fato extremamente inusitado 
a visita de um chefe disposto a dirigir-se ao conselho de urna outra co
munidade. 

Sua iniciativa nao foi bem recebida pelo chef e de Areoes, que sen
tiu ameayada a própria autoridade. Os debates estavam se encaminha
do, portanto, contra Oribiwe quando vários refugiados recém-chegados 
de Capitariquara levantaram-se e disseram que era ele o responsável pela 
morte de muitos dos seus parentes e que se tratava de um homem mau e 
perigoso e que, portanto, ao invés de confiar em sua lideran~a, eles de
veriam matá-lo imediatamente. A proposta desses oradores foi aceita e 
Oribiwe foi morto. 

Nesse momento, os Xavante de AreOes perceberam que teriam 
problemas com Capitariquara. Alguns foram até Capitariquara para inf or
mar seus parentes do acontecido. Fizeram dessa viagem urna visita os
tensivamente amistosa e aproveitaram para prevenir seus parentes para 
que fugissem o mais discretamente possível. Eles o fizeram mas a f ac~ao 
dominante soube o que se passara e os perseguiu, tendo-os alcan~ado no 
caminho e morto alguns dos fugitivos. 

Chegava a vez dos Xavante de Areoes expressarem sua fúria. 
Alguns días mais tarde, eles mandaram urna expediyao guerreira atacar 
Capitariquara. O resultado foi a morte de tres pessoas. Alguns meses 
mais tarde, Capitariquara atacou Are0es. 

Em conseqüéncia desses conflitos, a missao de AreOes fechou e os 
moradores daquela cidade acabaram por se mudar para Santa There
zinha. Urna vez que a popula~ao de Santa Therezinha tinha más rela~oes 
com a de Capitariquara, Are0es e Santa Therezinha eram aliados natu-

272 

rais. Atacaram Capitariquara juntos mais urna vez, o que precipitou a 
dissoluyao daquela comunidade. 

A fac~ao de Sebastiao mudou de Capitariquara para Sao Domin
gos. Os Xavante de sao Domingos temiam os de Santa Therezinha pela 
sua fama de feiticeiros e quase os haviam atacado em 1957. Agora, em 
1960, uniram suas for~as com as de Sebastiao e planejavam ardente
mente atacar Santa Therezinha. 

Os guerreiros pintaram-se para a guerra e atacaram de madrugada. 
Chegarant até a missao e a aldeia vindos de tres dire~oes e tao silencio
samente que nem os cachorros chegaram a latir. Tomaram Santa There
zinha de surpresa. Um de seus moradores foi morto no momento do 
ataque, ao sair para ver o que estava acontecendo. Os outros correram 
para dentro de suas casas ou mergulharam no río que barrava sua saída, 
do único lado da aldeia nao ocupado pelos inirnigos. Estes detinham o 
controle da aldeia. Alguns postaram-se ao longo da margem do rio e 
atiravam nos que haviam mergulhado, enquanto outros faziam prepara
tivos para foryar a saída de seus inimigos de dentro das casas. 

Durante toda a manha, bem cedo, houve negociC:t~Oes e um incoe
rente arremessar de flechas. Os parentes dos agressores, que moravam 
em Santa Therezinha, atuaram como mediadores e tentaram conseguir 
que se fizesse a paz entre as partes em contenda. 

Por fim, os missionários deram cobertura ao chefe de Santa The
rezinha e sua fac~ao nos prédios da missao, facilitando sua retirada. Dali 
ofereceram presentes aos agressores e conseguiram convence-los a voltar 
para casa. 

A história, porém, ainda nao chegara ao fim Sebastiao logo se 
desentendeu com Apow!, em Sao Domingos, e, por isso, conduziu sua 
f acyao em urna expediyao de caya e coleta que tomou a direyao sudoes
te. Durante a viagem, foram surpreendidos por seus inimigos de Santa 
Therezinha. Ao que tudo indica, estavam retalhando sua caya, urna ta
ref a que geralmente prende completamente a atenyao dos Xavante e 
oito deles foram mortos antes que pudessem ter qualquer reayao. Os 
remanescentes fugiram para Xavantina. Toda a regiao do baixo Rio das 
Mortes era agora um território perigoso para a facyao de Sebastiao. 
Além disso, eles estavam acampados em Xavantina quando receberam 
a notícia de que o grupo de Santa Therezinha/ Are0es estava se movi
mentando em direyao a oeste, ou seja, a caminho de Xavantina. Sebas
tiao, entao, mandou emissários a Sao Marcos com a finalidade de con
sultar seus habitantes sobre a possibilidade de se refugiar ali, na própria 
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"' coinunidade cujo chefe ele havia assassinado havia aproximadamente 
urna década. Esse pedido foi aceito, o que indica a importancia do di
reito de asilo entre os Xavante. Sebastiao~ porém, nao quería correr ris
cos. Ele levou seu grupo para Sao Marcos mas, apesar da garantía dos 
missionários de que ninguém lhe faria mal ali, ele era excepcionalmen
te cauteloso ao lidar com a fac9ao de Apowe. 

Há, portanto, urna conexao íntima entre as rela9oes entre linha
gens (ou faccionárias) e rela9oes entre aldeias. Os Xavante tendem até 

' 
certo ponto, a identificar as comunidades por meio de suas respectivas 
fac9oes dominantes. As rela9oes entre as comunidades, na maior parte 
dos casos, também nao sao definidas com muita clareza. Pode aconte
cer de, numa certa época, urna comunidade como um todo vira identi
ficar-se com a linhagem_ dominante em contraposi9ao a alguma outra 
comunidade mas o mais comum, é que a rela9ao· entre comunidades 
seja complicada por hostilidades existentes entre as linhagens. Em Sao 
Domingos, por exemplo, a linhagem dominante (Wamari) considerava 
a linhagem dominante de Capitariquara (Hu) como enf eiti9ada e perigo
sa .. Mesmo assim, nao há dúvidas que Capitariquara era o lugar que a 
ma1or parte dos membros das linhagens menores (especialmente os 6 
Wawe), de Sao Domingos, escolhia para se refugiar, em caso de necessi
dade. Da mesma forma, foi um grupo de Capitariquara que veio e se 
tornou aliado de Sao Domingos contra Santa Therezinha. Nao se tra
tava, no entanto, do mesmo grupo que havia anteriormente sido expul
so de Sao Domingos quando do expurgo da linhagem Dzutsi. 

Na época em que o problema entre Areoes e Capitariquara come-
9ava a surgir, a fac9ao dominante de Areoes tentou retirar seus paren tes 
daquela que viria a ser urna aldeia inimiga. Urna guerra aberta entre as 
duas comunidades teve realmente início só depois que as linhagens me
nores que ali residiam haviam sido, até certo ponto, expurgadas. Urna 
"~Z iniciada essa guerra, ela nao poderia ser facilmente interrompida. 
Os Xavante nao tem expedientes costumeiros para pór fim a hostilida
des como estas. Geralmente, sao os grupos ininoritários de cada comu
nidade que se encarregam de acalmar a belicosidade da maioria, de 
modo a estabelecer rela~oes pacíficas com seus vizinhos. Urna vez afas
tada essa possibilidade, é provável haver um estado perpétuo de guerra 
entre aldeias até que fac9oes internas resultem, mais urna vez, em cisoes 
e rearranjos da composi~ao das aldeias. Assim, a guerra entre Areoes e 
Capitariquara (e respectivos aliados em urna época ou em outra) durou 
cinco anos. Ainda assim as hostilidades entre Sao Domingos e Santa 
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Therezinha durararn pouco porque, em cada comunidade, havia grupos 
que simpatizavarn com o "inimigo', e que fizerarn tudo o que podiarn 
para pór fim a luta. 

A presen9a desses refugiados e dessas linhagens migrantes em cada 
urna das comunidades tem, pois, um duplo aspecto. Amea9arn a posi9ao 
da fac9ao dominante e podem criar mal-estar entre a comunidade que 
os adotou e a de origem. Isto ocorre quando fazem intrigas relativas a 
aldeia que os expulsou. Por outro lado, podem ter liga9oes com fac9oes 
de outras comunidades, o que as leva a usar essa influencia na preven9ao 
de estados de guerra. O sistema político Xavante depende, portanto, de 
um equihbrio delicado de poder e de interesses. Um homem hábil pode 
capitalizar esse equilibrio a seu favor e procurar, a partir de entao, 
manter o status quo. É o desejo de conseguir seguidores e prestígio e, 
ao mesmo tempo, de evitar urna posi9ao minoritária (na qual até mesmo 
o homem mais hábil fica vulnerável diante de seus inimigos), que faz 
dos Xavante políticos tao bem dotados e constantes. A facciosidade Xa
vante pode ser vista, assim, como urna competi9ao pela lideran9a, cujo 
premio maior é a posi9ao de ho ~. Nessa competi9ao, todos os homens 
adultos estao envolvidos quer queirarn, quer nao. Alguns escolhem jogar 
para valer e outros permitem-se ser usados pelos jogadores. E as apostas 
sao, de fato, incrivelmente altas. 
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VI 

O Sistema de Parentesco 

1. TERMINOLOGIA 

P ODE-SE dizer que os Xavante tem urna terminologia de paren
tesco• do tipo Dakota pois classificam os siblings e os primos 
paralelos numa mesma categoria e todos os primos cruzados, 
em outra. Na minha opiniao, esse rótulo nao é particularmente 

útil, porém. Concordo que classificar as terminologias de acordo comos 
termos para primos seja um procedimento adequado quando se quer 
conhecer algo a respeito dos tennos para primos. Nao se deveria come
ter o engano de supor, porém, que urna tal classifica~fo diga muito a 
respeito das terminologias como um todo. 

Pensou-se, por vezes, que os termos para primos constituíssem 
urna área crucial das terminologias de parentesco e que a varia~ao desses 
termos criasse varia~Oes concomitantes em outras áreas do sistema. Tal 
suposi~lo nfo foi, no entanto, demonstrada, e eu gostaria, aqui, de desa
fiá-la. 

Em todo o caso, quero dizer que .urna tipologia útil das termino
logias de parentesco deveria basear-se nas características das terminolo-

l Veja Murdock, 1949: 125, 236. 
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1~ ascendente 

o 

1 ~ descendente 

2~ descendente 
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1 ~ deseen den te 

QUADRO 15 
Categorías de parentesco 
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gias enquanto sistemas e nao em um tra90 particular e supostamente capaz 
de diagnosticá-los. Seria difícil construir urna tipologia como esta. A pesar 
de tudo o que já se disse a respeito dos avan9os feítos no campo de " pa
rentesco", há relativamente poucos estudos sistemáticos a propósito de 
terminologías na literatura antropológica. Geralmente , os relatos etno
gráficos nao permitem saber com clareza quais sao os princípios que go
vernam as terminologías de parentesco. 

A conven9ao que talvez maís tenha contribuído para dificultar a 
compreensao dos sistemas de parentesco provavelmente se prende a for
ma de sua apresenta9ao : urna lista de termos nativos, cada um dos quais 
associados a urna série de posi96es genealógicas específicas. É curioso 
notar que os antropólogos - que, enquanto classe, fazem tentativas 
vigorosas, ainda que esporádicas, para compreender as categorías cqncei
tuais dos povos que estudain - ainda se agarrem a genealogías como se 
f ossem talismas. É compreensível que Rivers trabalhasse a partir das 
genealogías em suas pesquisas no ESTREITO DE TORRES. Havia obti
do sua forma9ao básica na área de Psicología e precisou inventar seus 
próprios métodos de campo a medida em que frabalhava. Seus ensaios 
sobre o "Método Genealógico (1900, 1910, 1912)", simples relatos de 
urna maneira prática de coletar dados, sao hoje, porém, entregues aos 
futuros antropólogos por seus professores como um exemplo do proce
dimento que deverao adotar ao estudar o "parentesco". 

Assim, lemos recorrentemente, nos estudos, que um termo x 
"significa", digamos, F , FB, FFB, FFBS, FFBSS2

• Se a inf orma~ao que 
nos é dada pelo etnógrafo é suficientemente completa e se ele nos ofe
rece um número razoável de exemplos genealógicos relativos a outros 
termos, podemos entao deduzir que o termo x refere-se a qualquer ho
mem de primeira gera9ao ascendente do patricia do Ego. Essa informa-
9ao, no entanto, deveria ser fornecida pelo etnógrafo logo de início. 
Urna descri~ao adequada de urna terminología de parentesco deve expli
car as regras de acordo com as quais as categoriás estao ordenadas. Urna 
regra básica pode estabelecer, por exemplo, que toda posi9ao genealó
gica ( em um diagrama de parentesco que tem Ego como ponto de refe
rencia) constitua urna categoría em si mesma. Mesmo neste caso extre-

2 
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Sigo o uso convencional das iniciais das posi9oes genealógicas em ingles: 
F = pai, M = mae, S = filho, D = filha, B = irmao, Z = irma, H = marido, 
W = esposa. Para indicar filhos, sem distin93:o de sexo, uso C (do ingles child/ 
children). " Filho da irma'', por exemplo: ZC; " irmao da mae" : MB; " pai da 
esposa": WF, e assim por diante. 

mo (em pelo que saiba, inexistente), é a regra que deve ser apresentada 
co~ :Iareza e~ª? o fato de que cada termo pode ser traduzido por urna 
pos19ao ge~ealogica, o que é simplesmente urna conseqüencia da regra. 
Certas medidas certamente contribufram para elevar o nível dos relató
ri~s de pesquisas de campo: maior concentra~ao nas regras (ou princí
p1os) que governam a terminología e menos énfase em exemplos típicos 
como, no meu entender, as listas genealógicas. Esse expediente tornaría 
desnecessários os esfor~os extremos que experts da área do "paren
tesco" empre~ndem ao analisar dados relativo~ a terminologias de pa
rentesco colhtdas por terceiros. Poderia, também, propiciar 0 surgimen
to de. estudos comparativos devidamente rigorosos nesse ramo da An.
tropologia. 

Assim, come9arei minha análise da terminología Xavante tentan
do apresenta~ as regras segundo as quais sao estabelecidas distin9oes 
entre categonas. Essas regra$ sao bastante simples, e coerentes com as 
distin~o~s sociais q~e discutí nos capítulos anteriores. As distin9oes fun
damentais da term1nologia de parentesco Xavante estao apresentadas 
no Quadro 15. Para demonstrá-las, usei urna matriz binária, em decor
rencia da distin9ao radical que os Xavante estabelecem entre 
Waniwimhfi/Watsire'wa, expressa em suas categorías de parentesco. Os 
Xavante tem, portanto, urna terminologia que pode ser classificada 
como "sistema de duas sec~oes". 

É longa a história dos debates referentes a sociedades conhecidas 
como DUAL ORGANIZATION, TWEEDEL/NGEN, ZWEIKLASSEN
SYS:EM, etc. ;oi Ne~dham quem .introduziu, creio eu, o termo Two 
Sectzon System refenndo-se espec1ficamente a um sistema de termi
nología de parentesco organizado a partir de urna matriz binária. O ter
mo nao se refere, ao contrário de certos conceitos elaborados previa
mente, a organiza9ao social de um povo como um todo e sim, apenas, a 
estrutura de um sistema de parentesco. Essa questao foi colocada com 
muita clareza por DUMONT em seus estudos sobre o sui da (ndia 
(1953, 1957a e 1957b), ao demonstrar que a tenninologia de parentes
co ~ue ele designou como Dravidian era um sistema de duas sec~oes que 
pod1a ser usado como urna matriz para arranjos institucionais variáveis. 
. O sistema Xavante tem urna semelhan9a profunda com os 

s1st~m~ Dravi~ianos de DUMONT ma_s há também algumas diferen9as 
notave1s, especialmente no que diz respeito ao lado ~'afim". Ao elabo-

3 
Veja Needharn, 1958: 210, 1960a: 23. 
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rar o Quadro 15, incluí certos termos de parentesco na composi~ao da 
matriz e relacionei outros, ·abaixo. Só os termos que , de alguma forma , 
sao definidos pela matriz aparecem dentro dela. Qualquer mulher que 
seja Waniwimhii de Ego e da primeira gera~ao ascendente, por exemplo, 
pode ser chamada de ftebe. Os termos que relacionei abaixo da matriz 
denotam subcategorias ou posi~oes genealógicas únicas. Obtive urna re
layao completa dos termos vocativos usados por Ego 4

. Apresento a se

guir suas conota9oes: 

APeNDICE 2 

TERMINOLOGIA DE PARENTESCO 
Termos Usados pelas Mulheres 

1. f'rada: Qualquer pessoa da gera9ao dos avós de Ego ou ainda mais 

idosa. 
2. fnihúdu : Qualquer pessoa da 2~ gera9ao descendente ou ainda mais 

jovem. WANIWIMHA . 
3. ftebe: Qualquer mulher da 1 ?_kera9ao ascendente que seja wani

wimhii de Ego. 
4. imfim5: Qualquer homem da 1 ~ gerayao ascendente que seja 

· waniwimhii de Ego. 
5. fdub 'rada: Qu~lquer pessoa mais velha que Ego, mas que perten9a a 

sua própria gera9ao e que seja considerada waniwimha. 
6. fno: Qualquer pessoa mais nova que Ego, mas de sua própria gera

yao e que seja cons~derada waniwimhii. 
7. f'ra : Qualquer pessoa da 1? gera9ao descendente que seja waniwimhá 

de Ego. 
8. aibO :· Qualquer homem da 1 ~ gera9ao descendente que seja wani-

wimhii de Ego, a exce9~0 de seu próprio filho. . 
9. oti: Qualquer mulher da l? gera~ao descendente que seja wani

wimhii de Ego, a exceyao de sua própria filha. 
10. inamté: MZH. 

4 
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Há diferen9as mínimas na terminologia empregada pelas mulheres. Os princí
pios que a governam sao virtualmente identicos aos da terminologia masculi
na. Apresento , entao, os termos femininos no Apendice 2 , para evitar urna 

discussáo repetitiva aquí. 

11. fpná: Qualquer homem que perten~a a urna linhagem aparentada a. 
de Ego. 

12. pi'ófti: Qualquer mulher que perten~a a urna linhagem aparentada 
a de Ego. 
WATSIRE'WA 

13. watsiní: Qualquer pessoa que seja watsire'wa de Ego. 
14. tsimiiná: Qualquer pessoa que seja watsire'wa de Ego. 
15. 'rebdzu: Qualquer pessoa que seja watsire'wa de Ego. 
16. iná: Qualquer mulher da 1~ gera~io ascendente da linhagem da 

mae de Ego. 
17. tnibdati'o: M. 

, 1 

18. 'rebdzu'wa:Qualquer homem da 1~ gera~fo ascendente que perten-
~a a linhagem da mie de Ego. Designa também a MBW. 

19. fm5wapté: MB. 
20. f'rawapté: ZC, quando pequenos. 
21. atsimhí: Qualquer mulher casada com urn membro da linhagem de 

Ego, a menos que se trate de urna fná de Ego. 
22. ~t~'omo: Qualquer homem casado com urna mulher que perten~a 

a hnhagem de Ego. Designa, também, DH e ZDH. 
23 . fmró: esposa. 
24. fm5pari'wa: pai ou mie da esposa. 
25. tsaihí: WZ. 
26. f'iiri: WB. 

A aplica~áo desses termos serve como urn guia excelente para se 
chegar as distin~óes que, aos olhos do )Cavan te, sio cruciais para a classi
fica~ao dos membros de sua própria sociedade. Teoricamente, qualquer 
Xavante poderia se dirigir a qualquer outro usando um termo de paren
tesco. Ele só precisarla saber se seu interlocutor é waniwimhfi ou 
wa~sire'wa para poder classificá-lo imediatamente em alguma categoria. 
~ 1nteressante notar que há mais distin~óes de categorias do lado 
waniwimhfi, onde os homens provavelmente tem urna idéia mais clara 
d~s idades relativas e da posi~ao ocupada por cada um na escala de gera
~oes, do que do lado watsire'wa, onde urn termo como watsiní ou 
tsimiiná se aplica em qualquer circunstancia. Já vimos porém que nao é 
tao fácil para um Xavante saber se os outros sio wanfwimhfi ~u watsire' 
wa · Se determinado in~víduo sempre viveu em urna mesma aldeia e 
est~ familiarizado com esta distin~fo, saberá automaticamente qual a 
P?SI~ao das outras pessoas. Quando muda para urna comunidade 
diferente, porém, precisa, entao, .aprender como classificar seus habi-
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.. tantes. Ao fazé-lo, a sua própria filia~ao clanica e s~a condi~ao de mem
bro de urna linhagem detenninada lhe servirao de guia embora nao de
terminem automaticamente a classifica~io dos demais. É a posi~ao rela
tiva no quadro das fac~5es políticas que o fará . Mais adiante, descreve
rei o modo pelo qual um recém-chegado aprende a se colocar nesse qua
dro. Por ora, quero ressaltar que, embora todos os Xavante possam teo
ricamente dirigir-se a qualquer outro Xavante usando um termo de 
parentesco, habitualmente isso nao é .necessário. O desconhecimento 
dos tennos apropriados que devem ser empregados no trato direto com 
detenninadas pessoas nao costuma causar grande dificuldade para um 
recém-chegado. A média das pessoas lida, no cotidiano, com apenas 
urna parte da comunidade. Geralmente, quando isto acontece, trata-se 
de pessoas cuja necessidade de conhecimento, por parte do Visitante, é 
a menos fundamental. 

Teoricamente, ele poderia e deveria dirigir-se a todos os membros 
de seu próprio cla por tennos waniwimhfi. Na verdade, ele só o f ará no 
caso de pessoas pertencentes a linhagens relacionadas a sua do ponto de 
vista das filia~oes faccionárias. Assim, quando perguntei a Apowe, um 
dos chef es de Sao Marcos, como ele chama va Sebastiao (que ha vi a ma
tado o innao de seu pai), ele respondeu que usava o tenno watsiní. 
Quan·do afinnei que Sebastiao pertencia ao seu próprio cla e lhe. per
guntei de que modo, portanto, ele poderia ser watsinl, Apowe corrigiu
me e disse-me que, na verdade, Sebastiao era watsiwadi. Esse tenno cor
respondía a categoria mais distante dentre as do seu "próprio lado5

. Ne
gou enfaticamente, porém, que Sebastiao fosse seu fnó. 

Da mesma fonna, os homens Topdató que, segundo se dizia, ha
viam "passado" para os. Poredza'ono (linhagem Wamari) em Sao 
pomingos, eram tratados pelos membros daquela linhagem como se fo
sem do seu próprio cla. No caso desses homens serem assimilados com
pletamente aos Poredza'ono, educariam seus filhos, imagino, definin
do-os como Poredza'ono. Na gera~ao seguinte, essas crian9as contrai
riam matrimonio exatamente como se fossem Poredza'ono verdadeiros. 

Diferencia9ao de linhagens dentr<? de um mesmo cla a um grau 
tao extremo que se torne possível o casamento entre seus membros; ou 
a assimila~ao de urna linhagem vinda de outra aldeia a tal ponto que seja 
considerada realmente como parte do cla, é, no entanto, processo 
demorado. Imagino que urna mudan9a total de cla por parte de· urna 

s Veja Quadro 11. 
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linhagem só seja possível se seus membros migrarem para urna nova 
aldeia ou depois que se passar o tempo correspondente a•uma gera9ao. 
Nesse meio tempo, a linhagem pode ser considerada como tendo "pas
sado" para um outro cla e os tennos de parentesco adequados poderp 
ser usados para com os seus membros embora estes nao desfrutem ainda 
de condi~ao de plena igualdade com os do cla adotivo. Quando os Xa
v.ante de Sao Domingos viajaram para Cocalinho, em 1960-1961, duran
te urna expedi9ao de ca9a e coleta, foram atingidos por urna epidemia 
de gripe Asiática. A fac9ao dominante f~i a mais atingida e por isso sur
giu imediatamente a .suspeita de feiti9aria . Os Wamarf chegaram a con
clusao que . os responsáveis pelo ocorrido eramos Topdató. Assim, al
guns deles acabaram por ser mortos, inclusive dois Topdató que haviam 
"passado" para os Wamarf sendo, a rigor, seus "irmaos". 

Há, portanto, distin96es importantes no seio das categorías 
amplas que estamos discutindo. Tomemos a categoría íélub 'rada como 
exemplar com rela9ao ao lado waniwimha de Ego, na matriz tenninoló
gica6. As pessoas que pertencem a linhagem de Ego (ihitebre ou 
ihidibá) serao certamen te designadas pelo tenno iélub 'rada. Quando ne
cessário, os Xavante acrescentam o qualificativo uptabidi que refor~a o 
tenno, enfatizando seu significado, de modo a corresponder a algo 
como "muito fdub 'rada". Da mesma f onna, os watsitsiínfiwá sao tam
bém fdub 'rada por serem "paren tes próximos", isto é, por pertence
rem a linhagens íntimamente relacionadas a de Ego. Membros de liflha
gens nao tao próximas a de Ego (do ponto de vista de rela9oes entre 
fac~oes) sao conhecidos por watsiwadi. ldub 'rada é um tenno que pode 
ser usado como vocativo mas geralmente as pessoas por ele designadas 
sao referidas fpnii (quando homens) ou pi'ofti (quando mulheres). Por 
fim, as pessoas que sao waniwimhfi apenas formalmente, isto é, simples
mente por pertencerem ao clá de detenninado indivíduo nao sao tidos 
como watsiwadz', a menos que perten9am a f ac9ao do dito indivíduo. 
Assim sendo, nunca seráo chamados de fdub 'rada. Os Xavante, portan
to, ·estabelecem distin9oes entre membros da linhagem, parentes próxi
mos de mesma fac9áo, parentes distantes de mesma fac9ao e parentes 
potenciais (em tennos dos arranjos faccionários). 

A posi~ao dos Topdató que haviam "passado" para a linhagem de 
Apowe, em Sao Domingos, correspondía a sua aceita9ao como fpnfi 

6 
Urna análise identica, revelando diferenciaiyoes internas, poderia ser feíta no 
caso de outros termos waniwimhQ. 
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periféricos. Eram tratados pelos termos de parentesco que os tomavam 
"nossa Gente" por parte da fac~ao dominante mas eram-no apenas mar
ginalmente. Sua situa~ao se assemelliava a de urna linhagem aparentada 
que, em termos dos arranjos das fac~oes, fosse se distanciando de seus 
companheiros, até ocupar urn espa~o as margens do cla. 

No lado dos "Outros", palavras como watsiní, tsimánii e 'rebduzu 
designam todos os watsire'wa mas há algumas exce~oes. Nao seria cor
reto, por exemplo, que Ego · se dirigisse a sua mae usando o termo 
watsiní. Ela e as mulheres de sua linhagem, de sua mesma gera~ao, sao 
fnii embora ela possa ser destacada do grupo quando um filho se dirige a 
ela diretamente usando o termo fnibdati'O. Da mesma forma .. os ho-' . 
mens da linhagem e da mesma gera~ao que ela sao todos 'rebdzu 'wa em-
bora seus itmaos reais possam ser distinguidos pelo uso do termo 
fmámáwapté. O termo recíproco, pelo qual se dirigem a seus ZC é 
rrawapté. 

Na gera~ao de Ego e na prirneira gera~ao descendente em rela~ao 
a de Ego há outras situa~0es de exclusio da categoria geral de wat~iní: 
mullieres casadas com homens da linhagem de Ego sao atsimhí; homens 
casados com mullieres da linhagem de Ego sao ftsa'omo. · Há, porém, 
urna modifica~ao dessa regra. Já vimos que os homens que se casam 
com as mullieres de um determinado grupo doméstico ocupam urna 
posi~io inferior em rela~ao a linhagem. que "possui" a casa aquela altu
ra. Sendo assirn, a seu tempo, o FZH de Ego casou-se e passou a viver 
num grupo doméstico onde era um estranho em compara~ao a F e FF 
de Ego. I! provável que tudo isso tenha acontecido quando Ego nasceu 
e num grupo doméstico que nao é o seu. Foi específicamente naquele 
contexto que as rela~óes assirnétricas FF:FZH e F:FZH se estabelece
rarn. O contexto da rela~ao Ego: FZH já nao é o mesmo e Ego, conse.- . 
qüentemente, nfo se dirigirá habitualmente a esse homem mais vellio 
pelo termo itsa'ómo, que é ligeiramente pejorativo. Pelo contrário, em
prega o termo tsimfinii, o mesmo que ele usa quando se dirige a qual- . 
qu~r pessoa do "outro lado". 

Por fim, cabe dizer que certos parentes recebem destaque espe
cial por causa dos la~os específicos que os ligarn a Ego a partir do mo· 
mento em que este se casa. Trata-se de sua esposa, dos pais e dos irmaos 
dela. 

Há urna série de princípios hierarquizados que regulam a aplica
~ªº desses termos. Em primeiro lugar, há a distin~ao entre waniwimhá 
e watsire'wa. Nesse caso, no entanto, essa distin~ao nao serve como re-
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feréncia para o uso daqueles termos (assirn como dos termos atsimhí e 
üsa 'omo) pois estes n!o indicam pessoas que se casararn com 
waniwimhá de Ego; indicam, no entanto, pessoas que se casaram com 
membros da linhagem de Ego. Cabe ainda dizer que, entre as rel~0es 

. compreendidas pela categoria geral watsiní, algumas sao diferenciadas 
e recebem expressáo especial. Trata-se das rela~Oes decorrentes do casa
mento de Ego e que sao determinadas pela composi~ao do grupo do
méstico de sua esposa. 

As meninas referem-se a urn amplo espectro de pessoas pelo ter
mo fdub 'rada 7 embora seus maridos nao se dirijarn a, todos esses pelo 
termo rári. Eles só usaráo esse termo ao dirigir-se aos irmaos reais de 
sua esposa, isto é, aqueles que ainda consideram·o grupo doméstico da 
m~a como seu. Na verdade, a rela~ao entre ftsa'omo e rari talvez cons
titua o eixo do grupo doméstico. I! possível dizer que se trata de um 
la~o doméstico ao invés de se constituir em um la~o especificamente 
genealógico, como se pode observar no diagrama da Fig. 7. Ele retrata o 
que acontece quando dois homens casam-se com duas meninas de as
cendencia diversa mas que résidem na mesma casa. Ego chama sua espo
sa de fmró, seu WB óe íiíri e WF de fmapari'wa . Já que o outro home~ 
que se casou com urna menina desse grupo doméstico precisa ser, neces· 
sariamente e pelo menos~ urn membio da linhagem de Ego, ele é nor
malmente considerado, digamos, urn fno de Ego. Nao chama, no entan
to, a esposa <leste homem de atsimhí (mulher casada com urn membro 
de minha linhagem) mas de tsaihi (WZ),já que, nesse caso, o grupo do
méstico, enquanto referencia, tem precedencia sobre a linhagem. Além 
disso, ele chamará o irm!'o de sua tsaihí de rari e o pai dela, imápari'wa. 
Fica assim bastante claro que as rela~oes 

~ ímapari'wa 
rtsaomo ~-> rari 

sao definidas pela estrutura do grupo doméstico afun. Da mesma for
ma, tsaihí se ref ere a qualquer mulher que a esposa de Ego trata de 
iélub'rada/ fno e que perten~a ao seu grupo doméstico. 

7 Veja o Apendice 2. 
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FIG. 7 
Terminologia de parentesco empregada pelos homens em relaty! o aos 

membros de seu grupo doméstico afim. · 
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2. PAPe1s 

Em termos do comportarnento esperado, há varia~oes conside
ráveis internamente a ~ada urna dessas categorias. A categoria f'ra4a 
e a ·categoria recíproca de fnihúdu sao tao amplas que acabam por ex
ptjmir apenas a idade mais avan~ada de um dos falantes em rela~ao ao 
outro. Os únicos parentes que devem desempenhar urn papel defini
do por essa categoria sao os MF, MM, FF e FM. Entre estes, sfo os avós 
matemos, principalmente (muito mais do que os paternos), que o 
fazem. Dado que a expectativa de vida dos Xavante é pequena, as crian
~as geralmente perdem seus avós, numa época em que estes ainda nao 
sao muito idosos. Muitas vezes nem mesmo chegam a conhece-los. As 
crian~as pequenas tem muito contato comos pais de sua mae, já que 

. moram no seu grupo doméstico; tem muito menos contato comos avós 
paternos. Em qualquer um dos casos, porém, o relacionamento é pensa
do em termos de urna indulgencia amorosa por parte do avo e de fami
liaridade extrema, por parte do neto. 

Tive muitas oportunidades de observar Apow!' com seus netos em 
Sao Domingos e notei que os filhos d~ sua filha acompanhavam-no ha
bitualmente. Quancto Apowe- vinha dormir em nossa casa, quase sempre . . ... 
trazia seus netos para passarem a noite conosco. Os outros homens mais 
velhos levavam, as vezes, um dos netos (OC) que moravam com eles as 
reuni0es do Conselho. Os homens mais velhos, em geral, na hora das re
fei~óes, em casa, sio servidos em primeiro lugar. Recebem também as 
melhores por~óes. Os Xavante adultos nunca comem todo o alim~nto e 
sempre reservam urna por~ao para algum parente que esteja por perto. 
Quando urn homem está com os filhos de sua filha, estes sempre o ro
deiam na hora das refei~0es e sempre recebem um pouco do alimento. 
Os ftlhos do filho slo tratados da mesma forma quando acontece de es
tarem presentes, embora isto raramente aconte~a. 

Da mesina. forma, as várias categorias do lado waniwimhá sio tfo 
amplas que cada urna admite· internamente urna hierarquia própria de 
papéis sociais, cada urn com suas expectativas concomitantes. Aparece 
aquí o mesmo padrfo de distin~~es internas apresentado com rela~fo a 
fdub'rada. Assim, há alguns fmiimii distantes de Ego, membros de linha
gens aparentadas, cuja posi~ao em rela~lo a Ego assemelha-se, simples
mente, a de um homem mais velho que é urn aliado pqtencial. Depois, 
há os fmiimfi da linhagem de Ego com quem ele tem bastante contato. 
Ele lhe deve respeito e aten~io aos seus conselhos, além de dever con-
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sultá-lo a respeito de questoes importantes. Estes fmámá, por sua vez, 
devem assisti-lo sempre que possível. Um deles é o pai real de Ego e é 
com ele que as relay6es sao mais intensas. Terminologicamente, ele 
pode ser diferenciado dos demais, geralmente chamados fmámá amo 
(amo = outro ), embora essa última expressao nao constitua, a rigor, um 
termo de parentesco. Trata-se de urna locuyao explicativa que corres
ponde a urna expressao portuguesa tal como "irmao da mae", cuja pro
priedade é especificar urna posiyao determinada, abrangida pela cate
goria "tio". 

Enquanto as diferenciayoes no lado waniwimha sao feitas por 
meio de círculos cada vez menores, equivalentes a graus de "proximi
dade,,, no lado watsiré'wa a tendencia é selecionar pessoas ou classes 
de pessoas a partir dos layos específicos de afinidade que tenham con
traído com Ego ou sua linhagem e distingui-los terminologicamente 
do conjunto dos ~'Outros". As pessoas assim diferenciadas pertencem, 
como já vimos, a tres classes: a) membros mais velhos da. linhagem da 
mae de Ego ; b) pessoas que se casaram com membros da linhagem de 
Ego; c) membros do grupo doméstico da esposa de Ego. 

As mullieres casadas com homens da linhagem de Ego constituem 
urna classe pouco relevante . . Os homens normalmente tem pouco conta
to com suas atsimhi. Vivem em casas diversas e eles nao parecem ter, 
para com elas, obrigayOeS específicas. É significativo o fato de que, 
quando um hornero casa com urna mulher que pertence ao mesmo gru
po doméstico da esposa de seu irmao, ele nao chama esta última de 
atsimhí mas de tsaihz: Atsimhí refere-se, portanto, a urna pessoa casada 
com um membro d:a linhagem de Ego mas moradora de outra casa. 

A co-residencia também influi no emprego do tenno ftsa 'orno, 
que é basicamente usado para ZH e OH. FZH é já bem mais velho e 
mora em um outro grupo doméstico. Poder.:se-ia dizer que, na realidade 
~P.m oposi~ao a teoría), o grupo doméstico é o f ator determinante de 
ambas as ca:tegorias: atsimhí = atsimhí, por exclusao é ftsa 'orno, por in
clusao. 

Discuti, acima, o significado crítico das rela~oes de risa'omo 
(OH): fmapari'wa (WF) e de ftsa'omo {ZH): f'ari (WB). De acordo com 
o pensamento Xavante, estas rela~oes constituem o eixo do grupo do
méstico. Assim, de seq:.p9nto de vista, ser simultaneamente WB e ZH de 
um mesmo homem, é algo inconcebível. Urna tal confusao de status 
turvaria urna rela~ao que tem grande significado ipstitucional e faria 
com que o relacionamento social entre as pessoas envolvidas se tomas-
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se quase impossível. Assirn, nunca se contrata o casamento de um ho
mem se sua irma uterina já está casada com um irm!o uterino da m~a 
pretendida. Para os Xavante, estes sao "casamentos maus" ou "feios" 
(wastédi). Quando pressionados a explicar porque sao "maus", dizem 
que assim o sao porque "confundem as coisas" (tsiwamnár); vimos aci
ma que a esséncia da concep~ao Xavant~ de incesto é,justamente, esta 
n~ao de confusao8 

. 

É por esta mesma razao· que os homens normalmente nao se 
casam com "irmas" classificatórias dos maridos de suas próprias irmás. 
Esses casamentos sao pouco freqüentes porque os Xavante tentam evi
tá-los embora ocorram ocasionalmente. Lembro-me dos seguintes casos 
em Sao Domingos (veja a Genealogía 3): 

' :\ ' :\ j ~ ' :\ 4> 

'> "37 42 rS2 ?44 ',124 1) 1271 128~ Jl29 130 

A explicayao <leste caso é a seguinte : os C3Sal1lentos 37= 130 e 
42::; 127, 128, l29 precederam o casamento 124=44,52. Tsiriané{124) 
havia chegado recentemente a Sao Domingos e nao havia reconhecido 
suas liga~óes com 127, 128, 129 e 130, suas irmft's classificatórias. 
Perini'o {44) havia ficado viúva. Tsiriané casou-se, ent!o, com ela epas
sou a tratar 37 e 42 como sendo WB. Em outras palavras, ignorava sua 
rela~ao com suas irmas classificatórias. Quando a irmi mais nova de 
Perini'o (52) atingiu a idade adequada, Tsiriané casou-se com ela tam
bém. 

8 Conforme Dumont, a respeito do casamento no Sul da fndia (entre os Kallar, 
especialmente): "Em todos os lugares há a proibi~io do casamento com pa
rentes paralelos próximos e urna preferencia pelo casamen.to com a prima 
cruzada caracterizada pela rejei~io da modalidade de casamento duplo entre 
primos cruzados. Exemplos de tais casamentos sáo encontrados nas genealo
gias, ocasionalmente, mas sio raros e sempre condenados nos mesmos ter
mos: Kundamunda fambandam, "casamento ball'ball", o que significa "casa
mento atrapalhad(), confuso, embaralhado". (1957a: 13). 
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Os casamentos de Rudzapré (122) e Tseredzamdí (65) sao os 
casos mais próximos de . trocas de irmas que encontrei em Sao Domin
gos. Inicialmente, os irmaos (68 e 69) de Tseredzamdí eram casados 
com outras duas irmas (diversas das que aparecem no diagrama). Assim, 
apenas os casamentos 122= 70, 71, 72 e 75= 120, 121 é que provocavam 
urna confusao indesejável de status. A so~u~ao foi encontrada quando 
Rudzapré pa~sou a tratar Tseredzamdí como WB, sem tornar essa rela
~ao recíproca. Isto se explica pelo fato de · Rudzapré ser casado com 
irmas uterinas de Tseredzamdí e, portanto, viver no grupo doméstico 
deste último. Por outro lado, Tseredzamdí era casado com irmas apenas 
classificatórias de Rudzapré. Mais tarde, as esposas de 68 e 69, duas 
mo~asTopdató, morreram (ou foram mortas). Eles entao aproveitaram 
para casar com 116 e 118, meninas recém·amadurecidas e todo o grupo 
(65= 120, 121);(68= 116e69= 118)mudou-separaOT5. 

Notei dois casos semelhantes de troca em Si'o Marcos (Genealogia 
2). Um homem (154) casou-se com duas irmas classificatórias (27 e 
26). Na mesma época, irmios classificatórios de suas esposas casaram-se 
comas innfs de 154 (29= 153 e 20= 152). -

O outro caso configurou-se quando um homem (178) casou·s~ 
com urna mulher .(46) _,e, na mesma ocasiao, os irmios classiflcatórios 
dela casaram-se com as irnlas classificatórias do rapaz ( 47= 177 e 
48= 176). Nao sei, com certeza, como foram resolvidos esses conflitos 
pois estive em Sao Marcos apenas durante curtos períodos de trabalho 
de campo extremamente concentrado e só vim a descobrir essas trocas . . . 
depois que partí, ao t~abalhar os dados em outro local. 

Suponho que, no primeiro caso,já que 152, 153 e 154 sáo irmfos 
uterinos e 29 e 20 sáo homens casados com mullieres do grupo domés
tico, 154 é o WB de 29 e 20. O_ segundo caso é ambíguo pois nenhum 
dos lados é constituído por um grupo de irmfos uterinos. Mesmo assim, 
parece provável que essa.ambígüidade tenha sido resolvida pelos meios 
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observados nos outros casos, ou seja, ignorando·se a rela~ao em um dos 
lados e procedendo como se houvesse apenas Uní conjunto de casamen· 
tos. Assim, estabelece-se urna rela~ao assimétrica e qualquer espécie de 
troca de irmaos fica obscurecida. Pode-se dizer, portanto, que os 
Xavante inibem a troca, via casamento, de irmis uterinas e desencora
jam a troca direta de mullieres entre linhagens porque tem para si que 
os stqtus de WB e ZH sao mutuamente exclusivos. Ninguém pode 
ocupá-los simultaneamente vis..Q-vis urna outra pessoa. Além disso, esta
belece-se, entre eles, urna diferencia~io tenninológica. Nos raros casos 
em que chega a acontecer um casamento que pode provocar a confusio 
desses papéis, suas conseqüencias tenninológicas sfo arbitrariamente 
restringidas e a rela~ao afun resultante é definida pelo emprego exclusi
vo de urn dos conjuntos de termos preferencialmente ao outro. 

Conseqüentemente, homem nenhurn pode ser tanto MB quanto 
FZH de um outro. Essas especifica~óes genealógicas estao associadas a 
categorias diversas. Segundo o mesmo princípio, MBW faz parte de urna 
categoria diversa daquela a que pertence · FZ. O termo para MBW é 
'rebdzu 'wa, empregado, na verdade, por extensáo: os X~vante explica
·:ram-me que MWB era assim chamado porque 'rebdzu 'wa é o termo 
paraMB. 

Enquanto vive na casa de sua irma, MB assiste ao crescimento dos 
filhos de sua irma que mantem para com ele, em geral, la~os de muita 
af ei~ao9 • Ele os nina quando nenes e brinca com eles quando crescem 
um pouco. É esse tio que deve ornamentá-los com urucurn logo que 
aprendem a correr. É ele quem freqüentemente encoraja-os a participar, 
ainda hesitantes, de cerimói:tias para as quais sfo ainda muito jovens em· 
bora sua presen~a seja tolerada. É ele quem oferece a ZS, quando este 
é ainda um nene, o primeiro cordao que traz amarrado em volta do 

• 
pesco~o; deve continuar a faze-lo durante toda a vida. Esses cordóes sao 
conhecidos como tsórebdzu e mantem viva, para o menino e para o 
mundo, a lembran~a do la~o que o une a seu tip materno. Essa fun~ao 

\ 

se mantém, mesmo quando nao tenha sido o MB quem, de fato, os 
conf eccionou 1 0 

• Anos .depois, o MB outorga urn nome a seu ZS, em 

9 Tal corno f oi mencionado no Capítulo 111. 

10 A presen~a de um homem que nio esteja usando este cordáo provoca comen
tários sobre seu tio materno, quase sempre depreciativos. Tsuwapté defmiu
se como meu danhorebdzu 'wa e tomava providencias para que eu pudesse 
sempr~ estar usando pelo menos um desses cordóes. Usa-se.-os bem apertados, 
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I' cerirnónia na qual seus direitos mútuos sao estabelecidos. O tio costu
ma ser considerado um "amigo" (tsawidi) e tem o privilégio de juntar-se 
ao grupo que recebe o sobrinho - quando este vol ta a aldeia - com 
choro ritual característico; ele poderá, ainda, e por sua própria iniciati
va, chorar, quando seu ZC viaja ou afasta-se da aldeia por algum tempo. 
·Sempre que há urna distribui~ao de alimentos ele recebe de seu ZC as 
por~0es mais deliciosas. Deve retribuir sempre que seu ZC o visita em 
sua casa. 

O tio materno é visto pelos Xavante (e principalmente pelos ho-
~ 

mens Xavante), portanto, como urna figura indulgente e protetora. De 
modo algum, porém, consideram-no um mole mother (Radcliff e
Brown, 1952a). O único parente que talvez seja identificado com este 
papel é MZH: é chamado· f nfimté, urna contra~ao de fnfi + wapté, que 
poderia ser traduzido como ''um tipo de fnfi". Mesmo neste caso, nao 
seria totalmente apropriado traduzir-se o termo por male mother pois, 
como já tivemos a oportunidade de ver, a categoria ínfi nao corresponde 
exclusivamente a posi~ao específica de "mae". Na verdade, o MZH ·é 
um "tipo de fníí" em um sentido muito especial e que nio tem nenhu
ma rela~fo com o conceito de ''mae" tal como empregado por 
Radcliffe-Brown. 

Os homens Xavante de mesma gera~ao, que se casam com mullie
res de um mesmo grupo doméstico, sao idealmente irmfos reais ou, pelo 
menos, membros de urna mesma linhagem; sao, no mínimo, waniwimhá. 
Claro está que MZH deve, de alguma forma, ser um "irmao" do pai de 
Ego. Este tem, portanto, dois modos alternativos de identificá-lo: como 

· ímámá (do ponto de vista patrilateral) ou como fnfimté (do ponto de 
vista matrilateral). Pude observar que certos indiv.íduos usavam, inva
riavelmente o termo fmámá para MZH quando se tratava, ao mesmo 
tempo, de um irmao uterino de seu pai. Configura-se, assim, um qua
dro de referencias superpostas. 

Nos casos em que MZH é um "irmao" mais ·distante do pai de 
Ego, porém, ele pode ser chamado de fnámté, categoria que enfatiza 
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no pesc~o. Depois que sáo dados os nós, as pontas sio cortadas bem rentes, 
de modo que se toma impossível desfaze-los. Só se pode remove-los, cor
tando-os. Do meu ponto de vista, erarn extremamente desconf ortáveis, prin
cipalmente depois do banho (já que a fibra se contrai quando molhada). Em 
duas ocasioos, eu os cortei e fiquei sem eles. Tsuwapté, ao ver-me, ficou 
escandalizado e amarrou outros, novos, imediatamente. Toda vez que eu 
encontrava os Xavante de outras comunidades, perguntavam-me logo: "quem 
é seu uórebdzu 'wa?" ao notar que eu estava usando os cordoos no pesc~o. 

o fato de Ego interagir com ele no contexto do grupo doméstico, e 
nao no contexto da linhagem. No ambito do grupo doméstico, eles cer
tamente sao waniwimhfi embora MZH seja associado diretamente aos 
parentes da mae. A. primeira vista, tal situa~ao parece implicar em u~a 
séria contradi~ao , já que todos os que pertencem ao "lado" da mae de 
Ego devem necessariamente ser watsire'wa. Na verdade, seu status é 
ambíguo. 

Este ponto é demonstrado claramente pelo termo alternativo, 
usado exclusivamente para designar os irmaos uterinos da mae de Ego. 
Sao chamados de fmiiwapté, contrayao de fmiimii + wapté, "um tipo 
de fmiimii". Do mesmo modo que os fmiimá tem o direito de ser res
peitados e a obrigayao de retribuir com afeto. O MB pode ser mais afe
tuoso para com seu ZC do que alguns de seus fmámá mais distantes mas 
nao há muita diferenya entre um fmiimii próximo e um fmiiwapté. 
Assim , nao há um contraste agudo entre "pai" (representando os paren
tes patrilaterais) e "o irmao da mae" (representando os parentes matri
laterais) embora a ideologia Xavante seja decididamente patrilinear. 
Este ponto é ainda mais digno de nota em vista do fato de haver urna 
antítese marcada entre WB e ZH. Este "contraste entre afins" obvia
mente nao contamina a gerayao seguinte para quem a oposi~ao entre 
ZH e WB se transforma em urna oposiyao entre Fe MB. 

Assim, nao há "layos herdados" de afinidadé que definam arela
yao de Ego com os membros de seus dois grupos domésticos, o natal e o 
afim ; pelo contrário: tudo se passa como se os membros do grupo 
doméstico natal ficassem isentos das desagradáveis conotayoes da afini
dade, quais sejam, as de opesiyao, hostilidade e malevolencia. Sao eles 
os únicos watsire 'wa que se pode tratar como se f ossem waniwimhá, o 
que se revela através de seu comportamento recíproco. Decorre daí a 
ambigüidade de urna rela~ao tal como aquela que se mantém com a 
fnfi. Quando inquiridos, os Xavante classificam fnfi como waniwimha 
embora, a rigor , nao devesse ser assim . Decorre daí também a posiyao· 
especial do fmiiwapté (MB). 

Já que é proibida a troca de irmaos, a MBD de um homem nao 
poderá nunca vir a ser sua FZD. Ambas as especificayoes genealógicas 
pertencem a categoria de tsimánií-'rebdzú , da qual os Xavante tomam 
suas esposas. Mesmo assim , sao extremamente raros os casamentos 
com as MDB reais. A razao desse procedimento <leve agora estar clara. 
O contraste radical do pensamento Xavante se dá entre fmiimii, de um 
lado e, ímiipari'wa, de outro. O MB é assimilado a primeira categoria e, 
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portanto, nao poderla ser também fmtipari'wa. Assim, os homens nao 
se casam com suas MBD. 

O caso da FZD nao é tao claro. Tais casamentos também sao ra
ros. Minhas informa9oes genealógicas a respeito dos Xavante sao incom
pletas, principalmente devido a sua grande dificuldade em pensar em 
termos genealógicos, sempre que solicitei que o fizessem. Mesmo assim; 
nao registrei exemplos de casamentos com a FZD real. Pode ser pura 
coincidencia. Os Xavante, certamente, nao proibem um casamento des
se tipo, mas minha tendencia é _pensar que eles preferem evitar urna si
tua9ao em que Ego se tome flsa 'omo (OH) de alguém (FZH) que tam
bém pode ser seu ftsa'omo. É fato que os homens Xavante nao chamam 
seus FZH de ftsa 'omo, o que parece ser um gesto cortés, que expressa 
deferencia por sua idade mais avan9ada. A contradi~ao que existe entre 
o status inferior de FZH no grupo doméstico do pai de Ego e a assun9ao 
do mesmo status por parte de Ego vis-d-vis seu FZH pode ser o suficien
te para desencorajar esse tipo de casamento. Esse argumento nao é 
totalmente satisfatório mas é a melhor interpreta9ao que posso ofere-
cer para os fatos. · 

Minhas genealogías mostram, de fato, casamentos entre parentes 
próximos. Nunca se trata, porém, de casamentos com a prima cruzada 
ou com a filha da irma. Com urna MBD classificatória (por exemplo, 
MFBSD) ou FZD (por exemplo, FFBDD) ou ZD (por exemplo, FBDD) 
freqüentemente ocorrem casamentos mas, nesses casos, a rela9ao 
anterior é superada pelo la90 de afinidade'. 

Para finalizar, cabe dizer que a posi9ao de ZC ref or~á ainda mais a 
natureza contextual dessas classifica~oes. Quandq pequeno,, ZC é 
chamado de f'rawapté - recíproco de fmfiwapté - termo que indica 
explícitamente "um tipo de f'ra". Assim, ele é considerado definitiva
mente como alguém que pertence ao "lado" do falante. Esse uso é cor
rente como papel de MB e seu status de waniwimháhonorário. A medi
da que a crian9a cresce, porém, esse termo cai em desuso e ela passa a 
ser chamada de 'rebzú ou tsimfinfi. Essa mudan~a de nomenclatura cor· 
responde as altera~ües que a rela9ao MB: ZC sofre a medida que MB se 
envolve cada vez mais com sua própria fa~ao . MB é sempre um amigo 
mas, pelo menos para os homens, essa amizade vem a significar cada vez 
menos ao longo da vida. Assim, MB pode eventualmente interceder em 
favor de seu ZS durante o período de feqnenta~ao de urna dispu.ta 
entre fac~oes. Urna vez levantada a questao no conselho dos homens, 
porém, nunca ouvi um tio materno falar em defesa do filho de sua irma 
opondo-se, assim, aos ~embtos de sua própria fac9ao. 
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3. EMPREGO DOS TERMOS · 

Quando chegam em urna comunidade que ainda nao conhecem, 
os Xavante precisam adquirir certos pontos de referencia: grupo domés
tico, linhagem e fa~ao, para que possam come~ar a aplicar a termino
logía de parentesco. Essa é urna tarefa fácil se tem irmaos reais na aldeia 
ou pessoas cujo parentesco é suficientemente próximo para reconhece
los como companheiro.s de lin.hagem. Nesse caso, em tudo acompanham 
os seus irmaos e irmas e moram com eles até poder elaborar definitiva
mente seus planos de Vida. Quando urna pessoa nlo é aceita por 
nenhum morador da aldeia -como irmao, ela precisa procurar algum 
outro tipo de rela9ao para poder vincular-se a urn dos grupos domésti
cos. Poderá eventualmente ser aceito na qualidade de MB ou de ZC em 
um dado grupo doméstico. Se isso falhar, existe ainda a possibilidade de 
ser aceito como irmao pelos membros de alguma casa simplesmente 
por desejarem incorporá-lo a sua fac~ao. 

As combina90es de todas essas possibilidades talvez sejam melhor 
ilustradas por um caso específico. Rintimptsé (Genealogía 2:76) fugiu 
de Maraiwatsede para Sao Domingos no come90 de 1958. Ele nao tinha 
parentes próximos.em Sáo Domingos mas Apowe- o aceitou em sua pró
pria casa para "engrossar as ftleiras" dos Wamirí, provavelmente porque 
se tratava de um membro do cli -Poredza'ono, sem.iiga9lSes na aldeia. 
Nessa época, Apowe dirigía-se a ele chamando-o de ínó e ele vivia 
na casa do chef e. 

Em 1962, quando voltei, Rintimptsé tinha ido para O To, ond~ se 
casara com ~!11ª menina da casa de TserewanOwe', chefe da f~lo 
Wamarfdzu (OW). Esta fa~ao abandonara Capitariquara e se unira ao 
grupo de Prapá para fundar a comurudade de O To. Rintimpsé ainda erá 
considerado um Wamarí em O To mas, ao visitar Sao Domingos, notei 
que suas rela~oes com Apowe' estavam mais frias. Apowe' passara a cha
má-lo de fPnfi embora Rintimpsé ainda se dirigisse ao chefe pelo tenno 
fdub'rada. 

Descobri Rintimpsé em Sao Marcos, em 1964. Ele havia chegado 
~i recentemente, na companhia de um grupo de refugiados vindos de 
O To. Esse grupo havia sido conduzido para a regilo do alto Rio das 
Mortes pelo próprio Tserewanowe-, em cuja casa Rintimpsé ainda vivia. 
Conversei longamente com Rintimpsé, que me deu noticias dos Xavante 
do baixo Rio das Mortes. Quando tentei consultá-lo a respeito das ques
toes de Sao Marcos, porém, ele mostrava-se perdido. Conversei, entio, 
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com as pessoas de Sao Marcos, tentando ,descobrir como os recém-che
.. gados eram classificados. 

Aniceto (Genealogía 2:145) foi urn de meus melhores informan
tes. Pertencia a linhagem Uho, do cla O Wawé. Garantiu-me que seu 
"pessoal" nao considerava o grupo de Tserewanow! como um con
junto de fdub 'rada verdadeiros embora fossem companheiros de Cl~. 
Dirigir-se-ia a elés pelo termo fpná até que soubesse qual a sua pos1-
~ao. Quanto a Rintimpsé, era visto como parte dos parentes de 
Tserewanowé embora f osse casado com urna das mullieres daquele gru
po. Todas as linhagens Poredza'ono da aldeia usavam termos para "ou
tros" quando quetiam se referir aos recém-chegados, inclusive Rin-

timpsé, pelo que pude descobrir. . 
· Riritimpsé estava, entao, em urna situa~ao tal que era class1fica

do, em termos faccionários, junto com as pessoas que eram, no plano 
do casamento e da moradia, seus afins. A situa~ao dos Topdató que 
"passaram" para os Wamfrí, em Sao Domingos, era semelhante mas eles 
haviam alterado sua filia~ao por iniciativa própria e usavam os termos 
adequados para se referir a sua linhagem adotiva. Rintimpsé, ao contrá
rio ainda tratava seus afins como watsire'wa .embora ainda nao tivesse , 
sido aceito como waniwimhá pelos outros membros da aldeia. 

Urna situa~io como esta nao pode durar muito tempo. Só pude 
observá-la porque minha visita a sao Marcos, por urna feliz coinciden
cia, ocorreu poucas semanas depois da chegada do grupo. Muito breve,. 
Rintimpsé teria que conseguir adniissio em urna das fac~ües de Sao 
Marcos ou aderir a seus afins. 

4. NOMES 

Lido aquí com os nomes pessoais enquanto parte de ~a discus
sáo geral a respeito dos sistemas Xavante de classifica~ao e identifi

ca~ao. 

Um menino Xavante nao recebe nomé ao nascer. Durante sua pri-
meira infancia, é designado por termos de parentesco, em seu próprio 
grupo doméstico, e por bodi, pelos de fora. Recebe seu prirneiro nome 
por volta dos 5 ou 6 anos de idade, em urna cerimónia realizada pelo 
irmao de sua máe. Nunca presenciei essa cerirnonia e creio que está 
caindo em desuso. Minha descri~ao sumária é, portanto, baseada em 
relatos que me f oram fomecidos por informantes. 
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A esposa do irmao da mae do menino faz urn bolo de milho que é 
entregue ao pai da crianya. O pai o distribuí entre os mernbros de seu 
próprio grupo doméstico natal (isto é, no grupo doméstico da irma. do 
pai do menino). O cabelo do menino é, entao, amarrado em rabo-de
cavalo ... e ele se senta diante de seu tio materno. O tio coloca um colar 
tsó 'rebzú em seu pesc~o e lhe outorga um nome. 

~ interessante notar que os protagonistas da cerimónia sao F e 
MB, em outras palavr.as, ZH e WB, a relayao crucial na sociedade 
Xavante. Ela estabelece foni\~ente os direitos in personf!J1Z sobre o 
menino, por parte dq MB, que já nao vive na casa de_seu ZS. O signo ex
tedor de sua rela~ao mútua sao os cordoes tsó 'rebzú que cada crian~a 
usa·,· desde o nascimento. A adoyao de um colar tsó 'rebzú a urna 
crianya, no curso dessa cerirnónia, formaliza a relayao. MB:ZS. Ao me.s
mo tempo, essa afirmayao dos direitos de MB sobre ZS equivale a limi
tayao dos direitos, que sobre ele sao exercidos por seu pai e seus P3:ren
tes patrilineares. A doa~ao de um bolo de milho pelo grupo de MB ao 
de FZ tem, portanto, um duplo aspecto: indeniza a patrilinhagem do 
menino pela restriyao de seus direitos sobre ele e, ao mesmo tempo, en
fatiza cerimonialmente o interesse comum que ambas as casas tem pelo 
menino. Os Xavante tem clara consciencia da existencia deste elo entre 
um homem e seu cunhado. Quandb acontecía de, durante rninha visita 
a um Xavante, seus cunhados estarem brincando com seus ftlhos, cos
tumava ressaltar o fato dizendo: "Este é o irmao da mae dele". 

Por outro lado, a outorga de um nome a urna crianya de sexo fe
minino nao se dá através de cerimónia que envolve representantes de 
dois grupos consangüíneos; dá-se em cerimónia realizada pela comuni
dade como um todo, através das classes de idade. Os tíos maternos 
das meninas podem eventualmente tomar parte na organizayao da ceri
mónia e na preparayao de suas ZD mas.a cerimónia propriarnente dita 
nao estabelece seus direitos sobre ela em oposiyao aos direitos da patri
linhagem da m~a. Isso se explica pelo fato de as mulheres · naó toma
rem parte na vida política dos Xavante. Servem apenas como responsá
veis pela perpetua~ao de grupos que sao, ao ·mesmo tempo, facyües e . 
grupos consangüíneos. Ainda assim, estes sao vistos pelos Xavante basi-· 
camente como grupos formados por homens, de modo que as mullieres 
sao quase sempre excluídas das tensoes entre grupos. · 

Para urna menina, portanto, nao é menos vital ter urna relayao 
formal com um de seus watsire 'wa. Da mesma forma, nao é necessá
rio que os direitos exercidos sobre ela pelos div~rsos grupos sejam re-
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,. conhecidos explicitamente. Ela recebe seu nome da comunidade como 
um todo, sem referencia a suas divisOes políticas. 

Recebi inf orm~Oes conflitantes com rela~io a transmissfo do 
nome ao membro por. seu MB: alguns diziam que ele passava o seu pro
prio nome para ZS; outro, que ele simplesmente outorgava um nome ao 
menino. Imagino que antigamente um menino recebesse o nome do seu 
tío materno. lsto já nao acontece mais. Hoje, parece nao importar que 
nome o menino recebe. Os Xavante adultos raramente procuram apren
der o nome dos meninos da sua aldeia já ·que todos eles tomam nomes 
novos quando entram para a casa dos solteiros. 

Na época da inicia~áo,, os meninos recebem o seu terceiro nome e 
devem assumir um quarto quando assumem o status de borneos madu
ros. Esses nomes nfo s!o outorgados em conjunto, de modo que, ao 
ganhar um determinado nome, o menino nao recebe riecessariamente 
outros nomes pré-definidos. Cada novo nome deve cancelar os anterio
res. Algumas vezes me foi dito, ao dirigir-me a um Xavante pelo que 
eu pensava ser o seu nome que: "Esse nome acabou. Meu nome novo 
é . .. ". Ainda assim, notei que os outros moradores da aldeia tendiam 
a se referir ao homem em questáo tanto pelo nome antigo como pel~ 
noyo. Na verdade, eles tinham imenso interesse quando eu lhes contava 
a respeito do "novo nome" de alguma pessoa e, muitas·vezes diziam-me 
que ainda nfo tinham se dado contada altera~io. 

Um homem deve ter, teoricamente, no mínimo quatr~ nomes. Na 
verdade, a maior parte dos homens Xavante, ao chegar a maturidade, 
nio chegou a ter tantos nomes. Mesmo assim, o processo nao acaba ne
cessariamente aí. Um homem pode assumir novos nomes, se assim o 
desejar. Apow~, de S!o Domingos, assumiu o nome Rondon ao tomar 
conhecimento da morte do Marechal 11 

• Os moradores de sua aldeia 
ainda se referiam a ele pelo nome de Apowe mas o velho respondía ao 
nome de Rondon sem a menor hesita~io. Nessa mesma época, os Xa
vante de Sio Marcos ficavam furiosos e extremamente indignados, 
quando eu me refería a Ap0we (o chefe de Sáo Domingos). Insistiam 
em dizer que seu nome nao era Apowe. Ele havia roubado o nome. Seu 
nome verdadeiro era Tsipatsé12

• Tsuwapté, da mesma forma, insistía 
em dizer que seu nome verdadeiro era Ni~opti; Tsuwapté tinha acaba-

11 Assitn tarnbém o chefe Xerente, em 1955, deu o nome de Rondon a seu 
filho, para homenagear o Marechal que, naquela época, ainda vivia. 

1 2 Era esse, de fato, seu nome anterior. 
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do. Mesmo assim, quan<lo eu me refería a ele pelo nome Nitopti, eu nao 
era bern compreendido. 

A situa~io dos npmes das mullieres era ainda mais complicada, 
apesar do fato de as mullieres receberem eventualmente apenas um no
rne. Esse nome lhes é conferido rnuito mais tarde q~e o dos meninos. 
As mullieres, de acordo com o padrao Xa~ante, podem crescer sem no
me, principalmente boje, quando as cerimonias de nomina~io nio sfo· 
realizadas com freqüéncia13

• Além disso, tenho certeza de que algumas 
mullieres Xavante realmente· nao sabiam seus proprios nomes. Urna de 
minhas tarefas mais difíceis, ao tentar compilar informa~Oes genealó
gicas, era identificar os individuos nos meus diagramas. Ficavam extre
mamente envergonhados ao serem solicitados a dizer . seus nomes, e a 
resposta corriqueira para urna pergunta direta nesse sentido, tanto por 
parte dos homéns quanto das mulheres, costumava ser "nio tetÍho 
nome". Apesar dessa dificuldade, algumas .vezes eu me sentava e con
versava com os rnembros de urna dada famt1ia durante um longp tempo 
e, aos poucos, conseguía obter os nomes da maioria de seus membros . . 

Havia exce~Bes, é certo, como a de urna . ou duas mulhere~ que 
ainda insistiam em dizer que nao tinham nomes, apesar das repreensoes 
exasperadas de seus maridos, que lhes diziam para deixarein de ser tao 
tolas. 

Pela observa~ao direta? fica evidente que os nomes femininos nao 
sao empregados cotidianamente. Nao parecem, de fato, ter essa finali
dade . 

. Geralmente sao niais longos que os nornes dos. hornens e a rnaior · 
parte deles sao difíceis d~ serem pronunciados. Eu precisava, por isso, 
que me f ossen:i repetidos rnuitas e muitas vezes, antes que eu pudesse 
transcreve-los1 4

• 

Parece, portanto, que os nomes Xavante apenas parcialmente, se 
tanto; destinam-se a identificar indivíduos específicos. Eles tampouc9 
oferecein um esquema classificatório autónomo. Entre os Xavante, cada 
cla detém o seu próprio conjunto de nomes e a nomina~io é usada 
como um ·recurso para estabelecer ou alterar a filia~ao clanica. Entre os 
Tirnbira Orientais, os nornes que um homem recebe determinam sua fi. 
lia~ao a · vári~s grupos (Nimuendajú 1946: 77, 84, 95). Os únicos nomes 

1 3 
Nao sei dizer se antigamente esta cerimonia era realizada com maior freqilen-
cia. 

14 
Por exemplo: Tsinhotsé'émroto, Rétsiwatsihú, Wautomodanhitsu'o, etc. 
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" 
Xavante que tem fun~0es análogas ·sao Tebe e Paho~'wa, cujos portado-
res pertencem a urna sociedade formada por todos os que detem esses 
nomes e que desfru tam do deve_r e privilég\o de realiz~ determinadas 
cerimónias. 

Há urna terceira possibilidade: os nomes Xavante poderiam estar 
·ligados a determinados status e a sua outorga poderla estabelecer a 
sucessao aos status respectivos. Essa fun~ao seria similar, embora nao 
idéntica, a um sistema de nomes enquanto recurso classificatório1 5 

Nao encontrei fundamentos em que basear a idéia dessa possibilidade. 
Mesmo que habitualmente os meninos recebam, a urna certa altur~ de 
sua vida, seu primeiro nome da parte do tio materno, nao é possível 
dizer que sejam os sucessores naturais deste. Pelo.contrário: a importan
cia do elo que se estabelece entre MB e ZS adyé.m do fato de o me~ino 
ser o sucessor do pai que é, por sua vez, a antítese do MB. 

. A fun~ao . dos nomes Xavante é, assim, obscura. Para os homens, a 
mudan~a de nomes parece ser m,ais importante do que os próprios no
mes. Da me'sma forma, para as mullieres, é a lembran~a da cerimónia da 
nomina~ao (mais ·do que os próprios nomes) que permanece viva. Algu
mas das conversas que gra:vei contem indica~Oes no sentido de a nomi
na~ao das mullieres ser um modo de marcar t:1ma ocasiaó especial. Por 

· exemplo, sernpre que os "pacificadores" Wam4rfdzú . restabeleciam a 
harmonía na aldeia - depois de uma ·fase de desentendimentos - de
viam dar nornes a duas mullieres. É bem verdade que as rnlllheres nomi
nadas constituern urna classe diversa do conjunto das rnulheres nao-no
minadas, por serern 'consideradas maduras. Ter urn norne é, assim, sím
bolo de maturidade assim corno, em outras sociedades, usar o cabelo 
preso, ao invés de solto, pode também indicá-la. Aiilda assim, o nome 
parece ser urn rótulo curioso para .a rnaturidade, já que nao tem a ca
racterística elementa.r da insígnia, isto é, nao é imediatamente per
cept~vel. Além disso, a "rnaturidade" das mullieres nominadas entre os 
.Xavante é, de fato, convencional. Mesmo assim, esta foi a única fun~ao 

. . 
dos nomes femininos que pude descobrir. 

Os ·nornes masculinos, ou melhor, as altera~óes dos nome~ 
masculinos também refletem o status social de seus portadores. Por ser 
importante para os Xavante saber se um ho~em está na casa i:los soltei- . 

1 5 Roger Keesing desenvolveu essa tese a propósito dos Tirnbira Orientais, com 
base nos dados de Nimuendajú. Seu trabalho nao foi ainda publicad~ no 
Brasil. 
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ros, ou na categoria de idade dos rapazes ou se pass~u para a categoria 
dos homens maduros, essas distin~óes sao explicitadas de vários modos 
além da troca de nomes. O fato de a mudan~a de nome a.companhar a · 
mudan~a de status é coerente com a idéia Xavante·segundo a qual os 
nomes estao associados a · determinadas posi~oes sociáis. Assim, é 
cornurn um homem que chega a chefia tomar urn novo nome1 6

• 

· Nao sei explicar por que os Xavante marcam as rnudan~as de 
stfZtus desta maneira. Na verdade, o fato de usarem mudan~as de nome 
como marcas de status coloca a seguinte questao: os nomes pessoais Xa
vante poderiam, a rigor, ser con~iderados efetivamente como "nomes"? 
Os nomes pessoais devem servir, com toda a certeza, para identificar as 
pessoas'. Os dados Xávante, no entanto, sao ambíguos. Os nomes Xavan
te poderiam ser usados desse modo; na verdade, nao o sao. O problema 
que se coloca é: eles sao pensados como meio de identifica~ao de incli
víduos? Para essa questao, nfo tenho urna resposta. 

5. PROPRIEDAOES DO SISTEMA 

Os Xavante conseguem dispensar·o uso intenso de nomes pessoais 
porque se dirígem uris aos outros usando os termos que definem as cate
gorías de parentesco de que venho tratando. A ordena~ao do si~térna 
obedece a princípios hierarquicamente definidos. O princípio dofuinan
te é ,a distin~ao que se estabelece entre waniwimh4 e watsire'wa. Dis
tin~0es menores sao entao feítas no conjunto de categorías designado 
como waniwimhfi, de acordo com graus de proximidade definidos pelo 
jogo de interesses característico das rela~0es faccionárías. A patrilinha
gern de Ego é o grupo menor em que se processa tal discrimina~ao. Es
pecifica~óes do lado watsire'wa dependem amplamente da estrutura do 
grupo doméstico em que Ego nasceu· e daquele em que ele passa a viver 
depois do casarnento. 

As categorías de parentesco, conseqüentemente, nao sfo determi
nadas pela opera~ao de um ~nico principio em todos os níveis da tenni
nologia. Além disso, nao há apenas um conjunto de expectativas de 
comportamento para a maj.or parte das categorías. e 6bvio q~e as pes
soas de cada urna das categorias de parentesco nao agem de acordQ com 
as expectativas convencionais de comp~rtamento relativas a sua posi~ao 

16 Imagino que ·tenha sido nessa ocasiio que ApOwé (Sao Domingos) adotou o 
seu nome. 
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1" 
respectiva no sistema. No caso Xayante, no entanto, é necessário enfa-
tizar q\le nao se espera necessariamente o mesmo tipo de comportamen 
to por parte de todos os membros de urna mesma categoria. Nenhum 
Xavante seria tao ingenuo a ponto de pensar que um f dub 'rada mais dis
tan te (em termos de intensidade de la9os de consángüinidade) teria para 
com ele o mesmo comportamento que seb próprio irmao. 

As categorias de parentesco Xavante sao recursos classificatórios 
mas a terminologia de parentesco na:o contém tantas especificayOes 
quantas os Xavante efetivamente utilizam, como já pude demonstrar. 
Conseguem esse efeito pelo uso de qualificativos, pela manipulai;ao dos 
termos e pela seletividade na sua aplicai;ao. 

Mesmo assim, o princípio básico da terminologia de parentesco é 
a antítese estabelecida entrewaniwimhá e watsire'wa. Esta é a distini;ao 
fundamental ; todas as outras apenas a modificam. Nesse sentido, é 
possível dizer que os Xavante tem um sistema de duas secyOes. 

Pensou-se, por vezes, ,devido ao fato de os sistemas de duas 
secyOes estabelecerem urna distini;ao radical entre ·os "lados", que a 
existencia de discriminai;Oes internas a c~da um deles seria causa de 
inconsistencias estruturais. Assim, de acordo com Uvi-Strauss, a distin-
9ao entre . ZH e WB1 7 , entre os Xerente, constituiria urna das várias 
razOes para se supor que : " ... nem a terminologia nem as regras .de 
casamento coincidem com urna organiza9ao dual exogamica" (1952 : 
304). Na realida~e , tanto os Xerente quanto os Xavante Ocidentais tem 
sistemas de metades exogamicas e, mesmo assim, estabeleceni essas dis
tin~Oes terminológicas. Nao há razao lógica para que nao devessem faze-

. lo e creio ter apresentado aqui urna demonstrayáo etnográfica adequada 
dó funcionamento de um sistema como esse. 

O erro de Uvi-Strauss, endossado por muitos autores que traba
lliaram com o tema1 8 , advém de urna falha em distinguir satisfatoria
mente entre terminologia e arranjos institucionais. Se os sistemas de 
duas secyOes sao considerados como expressao de sistemas de metades 
exogamicas e se · estes sao representados por um modelo de duas pat~i-

. . 

17 Baseou-se nos dados de Nimuendajú (1942) e se referiu aos termos aimapU e 
i-zakmu, específicamente. Nirnuendajú, porém, apresenta esses termos como 
se segue : 
aimaplf = sogro/sogra e í-zakmü = ZH (homem falando) FZH; DH (1942 : 
24-25). Ao que tudo indica, Lévi-Strauss confundiu aimaplí com aikarie, 
apresentado por Nimuendajú como WB, WBC. 

18 Inclusive eu próprio (veja Maybury - Lewis, 1960b) . . 
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linhagens que trocam ·mullieres ( ou duas matrilinhagens que trocam 
homens), segue-se que WB=ZH. Nao decorre daí, porém, que nao possa 
haver modificai;Oes posteriores da regra que estabelece a troca de 
mulheres entre as metades. Podem trocar mullieres com certas exce90es 
que, do ponto de vista do conjunto de categorías, podem ser identifi
cadas. 

A .liyao que nos é ensinada pela terminologia Xavante prende-se 
ao fato de nenhuma regra exclusiva ser áplicada uniformemente a todo 
o conjunto. Sua aplicayáo é sempre restrita ou pontilhada de excei;Oes. 
Assim, um sistema de duas secyOes pode, aparentemente, "exigir" que 
MB = FZH e FZ = MBW embora haja, entre eles, certo grau de diferen
cia9ao e nao haja, por paradoxal que possa parecer, distini;ao entre MBC 
e FZC. Trata-se, aparentemente, de urna contradiyio. Há pouco tempo 
atrás eu também teria considerado esse fato como tal e, assim, como 
problema int~rno ao material que me foi possível colher em campo. Na 
verdade, nao se trata disso. O que acontece é q~e, simplesmente, cada 
regra é aplicada de um modo específico a cada nível da terminología. 
Essa aplicayao diversificada de urna mesma regra é o que provoca esse 
resultado. 

Em outras palavras, se soubermos que urna terminoiogia de pare!l
tesco constituí um sistema de duas secyOes, sabeiemos alguma coisa 
impÓrtante a respeito de sua estrutura mas esse fato nao nos capacita a 
prever todos os seus detalhes. Na:o há, por exemplo, urna contradiyao 
necessária em urna terminologia que é, ao mesmo tempo, um sistema de 
duas secyoes e um sistema que estabelece dif eienciayOes do tipo que 
conhecemos nas terminologías Crow e Omaha 1 9 • 

Nao se deve supor, portanto, que é pequena a utilidade do concei
to de "sistemas de duas secyOes enquanto capaz de definir um certo 
tipo de estrutura. Todos os sistemas de duas secyOes expressam, por de
fini9ao, µma oposi~ao binária 11ásica que permeia as sociedades em que 
se manif estam. Descobrir quais as oposiyóes que sao assim expressas e' 
sob que circunstancias pode se tornar urna linha frutífera de pesquisa. 

Entre os Xavante, essa oposii;~o se dá entre waniwimhá e watsire' 
wa mas afirmar qual o conteúdo de cada um nao é t~efa simples. É 
definido, em parte, pelo equilibrio de foryaS entre as facyOes, em parte 
pelo. sistema de metades (entre os Xavante Ocidentais), em parte por 

19 Veja Maybury-Lewis, 1956: 222. Pretendo desenvolver esse ponto no meu 
trabalho sobre os Xerente, a ser publicado oportunamente. 
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urna diferenciac;ao entre parentes consangüíneos e afins. Há, na verdade, 
outros aspectos desta oposic;ao que ainda estao por ser analisados. Por 
ora, evidencia~ suficientes foram apresentadas para que eu me sinta a 
vontade para afirmar que essa antítese constituí urna modalidade de có
digo ou de fórmula que permeia a sociedade Xavante. A compreensa-o 
do ~u~~o Xavante depende, em ampla medida, de urna compreensa'.o 
desse éódigo. 
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CAP(TULO VII 

Ritual 

l. OI'ú 

O S XA v ANTE parecern ter· certa dificuldade em explicar as suas 
cerimónias e, de fato, parecem nio gostar de faze-lo. Essa si
tua~fo torna igualmente difícil dar inicio a sua análise. Dizem 
simplesmente que servem "para. (ficar) bonito" (trad~fo lite-

ral da expresslo wé da). Quando conversarn a respeito das cerimonias, 
falam do desempenho dos participantes: comentam, por exemplo, o 
fato de meninos terem cantado bem ou os homens· corrido do modo 
adequado. Perguntavam-me, ansiosos, se eu nfo achava lindos os seus 
rituais. Pressionavam-me para que lhes dissesse que aspectos achava mais 

· atraeníes. Consideravam, sem dúvida alguma, suas ceri~onias como um 
-meio privilegiado de expressfo estética 1 • · 

O cerimonial Xavante pode ser comparado ao balé clássico na 
Europa. Os participantes procurara criar um todo harmonioso que pro
porcione prazer estético _ aos espectadores, apresentando urna séri~ . de 
coreografias extremamente formalizadas. Dou o nome de cerimonial a 
essas "performances" porque seu significado si,.mbólico transcende a 

1 
A palavra Xavante para "cerimonia" é datnpetse onde da= prefixo que se re
fere a prirneira pessoa do singular + tn = partícula reflexiva + petse = bom. 
Urna cerirnonia é, portanto, algo que toma boas as pessoas. 
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,. mera representa9ao contextualizada. Quando um Xavante faz a dan9a 
dapraba, ele representa um homem bravo, extremamente agressivo, 
urrando e batendo os pés. Considero seu desempenho um rito. Trata-se 
de urna "performance" tradicional a qual os Xavante atribuem um 
significado simbólico convencional. Es.se significado pode ser expresso 
sob a f orrna de afirrna9ao simbólica de algum aspecto da ordem social 
que transcende o contexto específico da dan9a 2 

• Ao analisar o ritual 
Xavante, portanto, tentarei elucidar essas afirma90es simbólicas através 
de sua linguagem específica. Torno, como ponto de partida, a cerirnonia 
do oi'ó, esbo9ada no Capítulo IV e isto porque se trata de urna cerirno
nia de compreensáo relativamente simples. Seus detalhes sao, ern 
resumo, os seguintes: os meninos da casa dos' solteiros pintarn-se corn 
urucum e recebem as bordurias um 'ra .que apresentam tim torn averme
lhado característico. Sao, entao, divididos em dois grupos, dispostos, 
cada um, em urna das extremidades da aldeia. Dali, sao conduzidos até 
o pátio central, onde .formam duas colunas e recebem instru9oes para a 
luta. Esta se realiza sob a supervisáo dos adultos que acompanham os 
movimentos de cada par de meninos em luta. Para esta cerirnonia, os 
Xavante tem urna explicayao: lutando, os meninos se fortalecem. Os 
Xavante expressam essa idéia empregando o adjetivo tete (-di), termo 
asso~iado a n~oes de "resistencia" e "solidez" semelhantes as de urna 
árvore de rnadeira difícil de ser talhada. 

Os meninos, por sua vez, sao pintados de vermelho (com urucum) 
segundo o padrao de ornarnenta~ao cerirnonial característico dos mora
dores da casa dos solteiros. Segundo os Xavante, o urucum, em particu
lar, e o vermelho, em geral, tem propriedades criativas e benéficas. 
Vímos, no Capítulo 111, que os homens, quando desejarn gerar filhos, 
pintam de urucum os batoques auriculares que usarao durante a rela~io· 
sexual. Os Xavante estabelecem tarnbém urna conex~o explícita entre o 
urucum (oo) e o sol (bodo). Tudo o que é vermelho-vivo pode. ser 
designado indiscriminadamente por pré (vermelho), bó. (urucum) ou 
bOdo (sol). O vermelho é sua cor favorita e se caracteriza, aos olhos dos 
Xavante, por sua grande beleza; acima de tudo, fortalece as pessóas. Os 
Xavante cost~avarn importunar-me principalmente quando desejavam 
que eu lhes desse roupas vermelhas: "para ficar forte" (a semelhanya 
dos efeitos da pintura de urucum). Assim, o sol, o urucum e o vermelho 

2 
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Aquí, sigo Leach, que expressou esta idéia muito bem em Political Systems 
of Highland Bunna (1954: 10-14). 

fazem parte de um único complexo conceitual que, do ponto de vista 
Xavante, está associado a propriedades vitais, criativas, positivas. 

Pensei, durante certo tempo que, na língua Xavante, "peftis" e 
"urucum" tivessem expressao através de um único termo. lnvestiga9oes 
subseqüentes me fizerarn ver que, na verdade, tratava-se de homonimos. 
Há urna ligeira diferenya de pronúncia entre bO = urucum e by= penis 
que, de início, supus ser irrelevante. Segundo me garantiram os Xavan
te , era esse detalhe que, na verdade, diferenciava as duas palavras. 
Mesmo sendo assirn, é interessante notar que os Xavante dizem que o 
urucum "faz crian9as", de mo~o que encontro aí a justificativa para 
afirmar que, para o pensaménto Xavante, bo (urucum) faz crian9as e 
by (peftis) faz crian9as, logo, bó = by. 

Assim, a pintura vermelha dos meninos é um símbolo de seu 
poder gerador. Há também indicayoes que os wapté (meninos da casa 
dos solteiros), enquanto categoría social, sao tidos como detentores de 
poderes criativos especiais. Nos mitos Xavante, o personagem que tema 
capacidade de criar é igualmente um wapté. Voltarei a essa questao no 
ítem 3, adiante. . 

Os meninos carregam ·as bordunas um 'ra, insígnias de sua posiyao 
social. Há tres tipos de bordunas entre os Xavante . Cada urna delas asso
cia-se essencjalmente a urna das categonas de idade embora nao sejam 
necessariarnente usadas com· exclusividade por seus membros. 

As bordunas um 'ra estao· associadas aos meninos da casa dos sol
teiros e nao sao, de fato, usadas por mais nin'guém. Sao pequenas: 
medem de 60cm a um metro; sao leves, muito · bem polidas e a ma
deira de que sao feítas apresenta um tom avermelhado (sao recobertas 
por urna camada de urucum que a rnadeira acaba por absorver ). · 

O uibró é a borduna característic~ da categoría de idade dos rapa
zes e é tida pelos Xavante como urna borduna agressiva, própria de 
guerreiros. Quando comentam a fuga de antigos moradores de suas 
aldeias que, por motivos políticos, tiveram que se exilar em outras, cos
tumam dizer que fugiram porque "ficararn com medo das ui bró". Em 
um dos casos que costumam contar, os Xavante dizem que a morte de 
um determinado indivíduo "foi provocada por um golpe de uibró" 
embora testemunhas oculares me tenham garantido que sua morte foi 
decorrencia das muitas flechadas que o atingiram. A uibró simboliza 
poder físico , agressivo é, quando os Xavante se referem a ela, fazem-no 
através de "chavoes" através dos quais expressam a idéia de for~a. 
Nunca se referem a uibró através de simples relatos descritivos de seu 
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-
.. emprego em situa~Oes específicas. A uibró tem um fonnato peculiar: é 

feita com o caule e urna parte da raiz de urna árvore nfo muito crescida. 
Urna das extremidades da borduna apresenta, portanto, urna grande 
saliencia; a outra é pontiaguda. Toda a pe~a é endurecida e tomada 
resistente gra~as a sua exposi~a:o ao calor do fogo. Os Xavante nio a 
submetem a nenhum processo que a torne lisa, de modo que sua super
f ície a presenta os nós e protuberancias da madeira bruta. O único aca
bamento sfo manchas escuras causadas pela exposi~fo direta da madeira 
-ao fogo. O artefato resultante é, em geral, ligeiramente curvo, bastante 
leve e sua aparencia, em termos de técnica artesanal, é a de algo extre
mamente rude. 

Na época em que os Xavante enfrentavam a popula~fo regional e 
as expedi~Oes de pacifica~i'o, costumavam deixar várias uibró ao lado 
dos. cadáveres. Assim, estas bordunas f oram os prime iros arte fatos 
Xavante a chegar ao conhecimento do mundo exterior: Em 1954, exa
minei várias delas. Faziam parte da cole~io do Museu P~ulista e· fiquei 
admirado ao verificar sua estranha aparencia. Naquela época, essas bor
dunas eram tidas como provas do primiti~ismo dos Xavante, já que se 
supunha que f~ssem incapazes de confeccionar artigos mais bem acaba
dos, a semelhan~a dos que haviam sido coletados junto a tribos vizinhas. 
Como pareciam ser bordunas de guerra que haviam sido deixadas no 
local de enfrentamento, sugeri3 que talvez se tratasse de bordunas de 
arremesso e, assim, mais leves e mais curvadas que as armas das outras 
tribos da regiáo. Essa sugestao estava, de fato, bastante incorreta mas os 
fatos que me levaram a formulá-la - a aparencia incomum da uibró -
exigem áinda urna explica~ao especial: os Xavante sabem fazer e, de 
fato~ confeccionam bordunas muito bem polidas e decoradas com 
detalhes de fibra~ tran~adas, características de todo o Brasil Central. 
Essas bordunas, conhecidas por brudu, tem geralmente urna extremida
de ·pontiaguda (usada como pau-cavadÓr) e a outra, mais larga (usada 
como arma). Sao características da categoría de idade dos homens 
maduros. O fato de terem dupla utilid~de - como arma e como pau
cavador - simboliza o fato de os homens maduros serem, por d.efi
ni~fo, tanto os defensores como os provedores dos grupos domésticos. 

Os rapazes, por outro lado, nio tem ainda estas fun~Oes: nfo se 
mudaram ainda para a casa de seus afins e slo tidos romo guerreiros 
indepen~entes, a servi~o da comunidade. Suas uibró estfo associadas 
3 
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Em um ensaio ("Akwi-Shavante Clubs") apresentado ao XXXI Congresso de 
Americanistas, Sao Paulo, 1954. 

com esta sua característica: a agressividade. Sao confeccionadas espe
cialmente para ter um aspecto fálico. As protuberancias da raiz repre
sentam os testículos ht,1manos e a própria borduna representa o penis 
de um ,hornero .• Os Xavante nfo o dizem explicitamente. Dizem, porém, 
que o emblema tsi'uibró , usado na cerirnonia do wai'á, é um símbolo 
fálico . Já que o prefixo tsi - está ligado a idéia de passagem, de altera
~a:o de status, claro está que uihl'ó e tsi'uibró constituem, para o pensa
mento Xavante, urna espécie de continuum fálico. Por contraste, um 'ra 
- ponto de partida de nossa análise - representa algum tipo de poder 
gerador vago, sem conota~Oes genitais específicas. A associ~fo desse 
tipo de poder aos meninos da casa dos solteiros é adequada, já que eles 
sao tidos como· sexualmente potentes (nfo devem ser vistos sem seus 
estojos penianos) mas nfo como sexualmente ativos (nfo usam bato
ques auri((ulares). 

Na ceriinonia do wai'á, os meninos vivenciam o leitmotiv da 
sociedade Xavante: o principio de oposi~ao. Reúnem-se inicialmente em 
extremidades opostas da aldeia; em seguida, ~o separados em dois 
" times", que devem enfrentar-se durante o ritual . Os Xavante referem
se a estes "times" usando os termos waniwimhá e watsire wa. De início, 
pensei que essas categorias se referissem, respectivamente, aos "mem
bros de meu clf,, e "nfo-membros de .meu cla:". Por isso, conversei com 
meus informantes Xavante buscando compreender de que modo era 
possível a realiza~ao de urna cerinlonia caracteriza~a por urna oposi~fo 
diádica, como esta, em urna comunidade constituída por tres clfs. As 
respostas que obtive eram confusas e vagas, o que é compreensível, já 
que minha pergunta básica p~rtia de urna falsa premissa. Na verdade, 
waniwimhá e watsire'wa, nesse contexto, referem-se aos dois grandes 
grupos políticos que constituem toda e qualquer comunidade Xavante: 
~s do meu "lado" e os do outro "lado". Essa. oposi~fo n!o só é expressa 
ntualmente na cerimonia do oi o como também em cada um dos 
debates no conselho dos homens, onde membros de cada um dos 
"lados" se levantam para enfrentar-se, desta vez, nos campos da ora
tória. 

~ interessante notar que, antes de .dar início a luta os meninos se 
, ' 

reunem em cada urna das extremidades da aldeia. Poder-se-ia pensar, a 
partir daí, que as duas últimas casas da aldeia estivessem associadas a . , 
respectivamente, waniwimhá e wat_sire'wa constituindo, portanto, 
e~pres~o da oposi~lo entre ambas ·as categorias. Na verdade, como 
vunos no Capítulo V, os Xavante consideram as casas de cada urna das 
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extremidades da aldeia como moradias de chef es. Quando há equilibrio 
de poder entre as fa~Oes, a aldeia tem, de fato, rnais de um chefe. 
Quando. isso se dá, cada um deles ocupa urna dessas casas4

• Parece que, 
do ponto de vista ideal, os Xavante pensam sua aldeia como estando 
dividida igualmente entre waniwimhá e watsire 'wa. Nesse caso, cada 
urna dessas casas estaría associada a urna dessas categorías. ~ esse equilí
brio ideal que o ritual do oi-0 expressa. Na realidade, na maior parte das 
comunidades Xavante, há p~edomínio de urna fa~fo, q': ·se destaca e se 
impOe as demais durante um certo período. A fa~fo dominante é 
quem, em cada comunidade, ocupa as duas casas cerimoniais, sempre 
que é suficientemente forte para faze-lo. 

2. CORRIDAS DE TORA 

Os Xavante, assim como todas as outr~ tribos Je, fazem corridas 
de toras de buriti em conexao com cerimonias importantes. Nao a 
realizam com a mesma freqüencia que alguns povos Timbira - para 
quem as corridas cbnstituem atividades quase diárias. Tampouco as 
realizam com a mesma freqüencia que os Xerente contemporaneos que, 
diante da perda da maior parte de seu cerimonial tradicional, apegaram
se avidamente as corridas de tora. Para os Xavante, no entanto, um 
wai 'á nfo pode ser realizado sem que seja precedido por urna corrida ~e 
buriti. O mesmo se aplica as cerimonias da inicia~io: algumas de su as fases 
incluem necessariamente a realiza~ao dessas corridas5 

. Em conexao com 
outras cerimonias podem, igualmente, ser realizadas. O wai'á e a ini
ciafáo, porém, exigem, para sua plena realiza~lo, a inclusfo de corridas 
de tora. 

A decisio quanto a sua organiza~lo é toinada pelo conselho dos 
homens e, geralmente, na noite da véspera da sua realiza~lo6 • Os rapa-

4 

5 

6 
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Como havia em Are0es, na época do estabelecimento da riova·comunidade 
em 1962 (veja Fig. 3). 

A corrida de toras realizada para a inicia~ao, em Sao Domingos (1958), des
crita no Cap(tulo IV, ocorreu algum tempo depois do final propriamente 
dito da inicia~io. Por outro lado, foi realizada especialmente "para os ini
ciandos" e podía, portanto, ser considerada um ep11ogo das cerimonias de 
inicia~o. 

Embora possa ser alterado. Vimos, no Capítulo V, o modo pelo qual, certa 
tarde, Ap0wé anunciou a hora de urna corrida de toras em Sao Domingos e 
foi "vaiado" pelas pessoas - mulheres, principalmente - que estavarn den
tro das casas. Ele, rapidarnente, alterou as instru~oos. 

zes distanciam-se da aldeia e, no cerrado, cortam os dois troncos de 
buriti que serao carregados durante a corrida. Cortam toras de, aproxi
madamente, 90cm de comprimento. Ao cortá-las, os rapazes procu
ram assegurar-se de que as toras tenham aproximadamente a mesma 
espessura e o mesmo comprimento. Nao há, no entanto, procedimentos 
elaborados visando a verifica~ao de seu peso respectivo, equivalentes 
aos testes que caracterizam algumas corridas entre os Xerente. Os 
Xavante parecem nao se incomodar com o fato de urna das toras ser 
visivelmente mais pesada que a outra. Os Xavante nao pintam nem orna
mentam suas toras. Após o corte, elas sao deixadas no ponto de partida 
da corrida e cada urna é colocada em um dos lados do caminho que será 
trilhado pelos corredores. 

Pouco depois do meio-dia, todos os homens dirigem-se até o local 
onde as toras f oram deixadas. Nem todos, porém, vao exatamente até o 
ponto de parti4a: Muitos, dentre os mais idosos, tomam posi~ao ao 
longo do caminho que será percorrido pelos corredores e esperam a tora 
passar. Nesse momento, juntam-se. aos demais. Assim procedendo, 
poupam-se, nao perfazendo o percurso completo. Os representantes da 
categoria de idade constituída pelos rapazes sempre fazem questíío de 
participar da corrida desde o seu início. Junto as toras, os corredores 
separam-se, organizando dois times. Cada um deles é constituído, ao 
menos em teoria, pelos membros de classes de idade alternadas. O resul
tado final deveria ser um par de metades tendo a idade por critério 
constitutivo. Nem sempre, porém, isso é efetivamente realizado. A cor; 
rida tem início quando tres ou quatro dos participantes de cada time 
suspendem as toras e as colocam no ombro do primeiro representante 
de cada metade a carregá-la. No curso da corrida, ele será mais de urna 
vez substituído nessa tarefa. Ao dar início a corrida, com as toras 
apoiadas nos ombros, esses dois homens movimentam-se com a maior 
rapidez possível embora, dado o peso da tora, nao deixem de cambalear 
um pouco até conseguirém firmar-se. Toda vez que se mostram cansa
dos, seus companheiros de time se oferecem para tomar seu lugar ; 
outras vezes, oferecem-se espontaneamente. A tora, nesses momentos, 
passa de um ombro ao outro sem que a corrida seja interrompida. O 
substituto faz um grande esfor~o e, quando se cansa é, por sua vez, 
também substituído. Nesse meio tempo , seus parceiros de time correm 
pelos lados da trilha por onde sao conduzidas as toras, desviando-se das 
árvores e pulando os arbustos atrofiados e retorcidos, típicos do cerra
do. Ao atingirem a aldeia, os dois times dirigem-se , com suas toras, ao 
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pátio central. Ali, um deles atira urna delas ao chio, junto ao local de 
" reuni<'.Ses dos homens maduros; a outra é levada até o wará dos 

rapazes. 

Durante a· primeira corrida a que assisti, em Sa:o Domingos, houve 
um contratempo. Ao ser SÚbstituído, um dos corredores se desequili
brou e a tora caiu ao chio, nfo chegando a firmar-se no ombro do rapaz 
que a deveria carregar. Ao bater no chio, machucou o pé de um corre
dor que denlorara a desviar-se. Recolocar a tora no ombro levou alguns 
minutos. Essa perda de tempo fez com.que esse time ficasse, em rela~a'.o 
ao outro, irremediavelmente para trás. Seus membros fizeram um esf or
~o espantoso para alcan~ar o outro. Os participantes do time que toma
ra a dianteira chegaram mesmo a se atrasar e a se oferecer para carregar 
a tora que caíra, procurando dinúnuir a distancia entre os times. De 
nada adiantaram esses esfor~os: a primeira tora chegou um pouco antes 
da segunda. Os homens maduros imediatamente se reuniram no centro 
da aldeia para um debate acirrado: acusavam um dos seus de na'.o ter se 
esfor~ado o suficiente e de ter carregado a tora apenas urna vez. Ho~ve 
urna discussa'.o a respeito dos Tirowa, que acabavam de se tornar .rapa
zes. Alguns . dos mais velhos diziam insistentemente que os Tirowa 
haviam sido auxiliados em demasía, que nfo haviam carregado a tora 
com a rapidez necessária ou por um percurso bastante longo. As críticas 
mais sérias diziam respeito a tora que haviam deixado cair. Seguiu-se 
urna discussa:o acalorada sobre o assunto. Foi decidido, afinal, que a 
corrida nfo havia sido realizada a contento e que deveriam correr mais 
urna vez para ·que o waia pudesse ser celebrado. 

A situa~lo acima descrita aponta para a natureza dessas corridas: 
na'.o se trata, a rigor, de "competi~Oes". Para os Xavante, na'.o é o resul-

. tado final das corridas que importa. :e por isso que na'.o se incomodam 
com o fato de as toras, eni cada corrida em particular, na'.o terem exata
mente o mesmo peso. :e por isso também que na'.o há nenhuma contra
di~a'.o no fato de membros de times diversos auxiliarem-se no curso da 
corrida. Trata-se, na verdade, de um rito. Deve ser realizado como má
ximo de esfor~o e colabor~a:o por parte de todas as pessoas envolvidas 
já que constituí, essencialmente, urna f onte de prazer estético ( wédi). 
Além disso, os Xavante orgulham-se do fato de correr bem. Usarn urna 
mesma palavra ( tetedi) para indicar essa sua qualidade - saber correr em 
velocidade controlada e constante - e para indicar for~a e resiStencia 
física ( qualidades que identificam em pessoas e coisas ). Urna corrida de 
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buriti ·serve para demonstrar as virtudes masculinas que os Xavante rnais 
admiram: resistencia e rapidez. 

As corridas, porém, sa'.o mais que simples·demonstra~Oes de f or~a 
e velocidade. Caso contrário, o fato de urna das toras custar mais a 
chegar ao pátio da aldeia na'.o lhes prov~a nenhuma rea~a:o especial. 
Os Xavante, tem no entanto, urna clara n~lo do "desempenho adequa
do" do rito, . o que incluí a idéia da proximidade das toras durante o 
percurso; cada time deve esfor~ar-se ao máximo mas nenhum deles deve 
ultrap~sar o outro. Assim, voltamos a idéia de equilíbrio, ao cancela
mento dos opostos que parece ser o padrao básico de tantas institui~Oes 
Xavante. Nesse caso, porém, a oposi~lo na'.o se estabelece entre wani
wimhá e watsire 'wa mas entre as duas metades de classes de idade. 

Essas metades Xavante lembram as metades esportivas Xerente 
pois sua única fun~lo é estabelecer urna distin~!o entre os dois times 
que transpor.tam as toras durante a corrida. Nlo cabe aquí, portanto, 
a idéia segundo a qual urna das fun~Oes das corridas de toras é a identi
fica~ao de grupos incorporados específicos a semelhan~a dos Timbira -
já que os times Xavante e Xerente existem apenas em fun~!o dessas 
corridas. Proponho, pelo contrario, que a existencia dessas metades se 
explica como recurso de orde~fo de homens Xavante e Xerente de 
acordo com um princípio específico, distinto daquele que estabelece a 
dicotomia básica destas sociedades. A sociedade Xerente era dividida 
em duas metades exogimicas em cujo bojo estava contida a possibili
dade de cisOes potenciais a nível da sociedade como um todo. Essa pos
sibilidade ~- certament.e ta'.o grave para os Xerente quanto para os Xavan
te, onde ela se expressa a través da distin~!o entre waniwimhá e watsire' 
wa. Assim, as ocasiOes cerimoniais ofereciam a oportunidade para os 
homens Xerente serem redistribuídos em metades desportivas de com
posi~Oes diversas das metades exogimicas, a semelhan~a das metades de 
classe de idade Xavante em rela~lo a oposi~lo entre fac~Oes. Entende
se, portanto, o porqué de os Xavante conceberem seu sistema de classe 
de idade como um instrumento para a promo~!o da harmonía social. 
Como vimos, trata-se de urna conce~!o do próprio sistema enquanto 
intrínsecamente harmonioso e capaz de promover a uni!o, em flagran~e 
contraste com a divisa'.o entre waniwimht1 e watsire 'wa, matriz básica a 
partir da qual se desenvolvem fa~Oes e divist'Ses. 
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3. INICIA~ÁO 

As inicia~oes constituem, para os Xavante, o ciclo de cerimonias 
as mais elaboradas. Perde em importancia apenas para o wai a, ritual 
esotérico, embora os dois sejam igualmente ricos em significado simbó
lico. Descrevi as cerimonias da inicia~ao no Capítulo IV. Assim, estamos 
agora em condi~Oes de considerar o seu simbolismo. 

Tem início com a perfura~ao dos lóbulos das orelhas dos ini
ciandos e a posterior inser~ao de batoques auriculares mínimos. Esses 
batoques cilíndricos perfuram os lóbulos das orelhas dos iniciandos do 
mesmo modo que seu penis, dizem os Xavante, pode agora penetrar 
urna mulher. A perfura~ao das orelhas simboliza, portanto, o reconheci
mento de sua condi~ao de homens plenos. Segundo o pensamento con
vencional dos Xa\tante, os meninos sao vistos como sexualmente capa
zes a partir do momento em que entram para a casa dos solteiros e 
passam a usar estojos penianos. Só ao receberem batoques auriculares, 
porém, é que passain a condi~ao plena de homens, ·ou seja, só a partir 
desse momento é que estao socialmente autorizados a exercer sua 
potencia sexual. 

!mediatamente depois da perfura~ao de suas orelhas, os iniciandos 
passam por rituais de imersao. Para compreender esses ritos é preciso, 
antes de rnais nada, considerar o seu precedente mítico. Há urna série de 
narrativas míticas que se referem aos banhos de imersl'o de um determi
nado menino. Essas narrativas podem ser reduzidas a quatro variantes 
básicas das quais fa~o, a seguir, urna apresenta~lo esquemática 7 : 

7 

8 
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( 1) Tepemra bateu no chao e a água jorrou, cobrindo a terra. Era 
o O Waw~/~ . Seu pai lhe perguntou onde os Xavante iriam 
viver agora, já que ele tinha feíto tanta água. Tepemra, porém, 
continuou na água. Seu-pai_e_ seus irmlos tentaram persuadi-lo 
a sair e a partir com eles mas ele nao aceitou. Permaneceu na 
água, com suas esposas, e criou muitas coisas. Seu f 'am6 veio 
visitá-lo mas Tepemra o transformou em um sapo. 

(2) Tserebutuw~ cortou um peda~o da vagina de sua mae; 
recheou-a com coquinhos de bab~u e comeu. Convenceu 

Urna análise dos textos, na íntegra, está senda preparada. Uso, aquí, um resu
mo apenas de cada rito. 

Refere-se ao maior rio de seu habitat. Os Xavante hoje usam esse termo para 
designar o Rio das Mortes. 

todos os outros wapté a fazerem o mesmo. Depois, recusou
se a participar de urna expedi~ao de c~a e coleta com seu pai 
e seus irmios. Em vez de ir, foi viver na água, onde criou 
muitas coisas. Criou mullieres e casou-se com elas. Recusou
se a voltar quando seus irma'.os o convidaram. Quando seu 
f 'am6 veio ve-lo, ele o transf ormou em um sapo. 

(3) Pirinai'á criou muitas coisas. Saiu para ca~ar on~ mas a on~a 
chorou e ele nao a matou. Lá no cerrado, ficou tao desidra
tado, com sede, que se deitou para descansar. A água jorrou 
de suas narinas e cobriu aterra. Todos os seus companheiros 
puderam, entao, matar a sede. 

(4) Pirinai'á era um dos dois wapté que criaram muitas coisas. O 
outro era Tserebutuw!. Depois de criar muitas coisas e ca~ar 
muitos animais, foram embora, pelo céu, voando como 
pássaros. 

Os elementos essenciais de (1) poderiam ser apresentados como se 
segue: 

O menino cría a água 
rejeita seus parentes 
mora na água e cría coisas 
transforma seu afim em um sapo 

A segunda variante é estruturalmente idéntica, exceto pelo acrés
cimo da ~ao do menÍJ.lo em rela~ao a sua ~e. Assim, 

O menino come a vagina da mle 
rejeita seus parentes 
cria a água e mora dentro dela 
cria muitas coisas 
transforma seu afim em um sapo. 

A estória (3) pode ser expressa do seguinte modo: 
O menino cria muitas coisas 

poupa a on~a 
cria a água. 

Por firn, a estória ( 4) diz respeito a dois meninos, um dos quais 
temo nome de herói de (2), o outro, o nome do herói de (3). Pode ser 
ass1rn expressa: 

Os meninos criam muitas coisas 
matam muita ca~a 
transformam-se em pássaros. 
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.. As verse>es (2), (3) e (4) sáo.estórias de um único par de protago-. 
nistas enquanto que a versao (1).é praticamente identica a (2), de modo 
que me sinto autorizado a tratar esses mitos como um único complexo 
de narrativas dedicadas a um único tema: o poder criador. Em cada 
caso, é sempre um representante da categoria dos wapté (solteiros) que 
detém tal poder. Ele nao apenas ~ria a água em circunstancias dramáti
cas como, em tres das quatro variantes ele o faz em ato isolado, a parte 
de outras cria~Oes. Em (1) e (2), ele passa a viver dentro d'água, onde 
adquire urna aparencia de grande beleza: engorda e sua pele torna-se 
macia; seu cabelo, muito brilhante, cresce até o meio das costas. Suas 
visitas admiram-se de sua beleza. Seu afim vai visitá-lo na esperan~a de 
tomar-se igualmente belo vivendo na água. ~'no entanto, enganado e 
transformado em sapo pelo criador, que finge tratar de seu cabelo para 
f aze-lo ere.seer e brilhar. Esse ·milo certamen te está tio relacionado ao 
ritual de imersao quanto as outras narrativas que compOem o complexo. 

Urna 211álise .dos elementos desse conjunto, do ponto de vista 
de suas rela~oes com as cerimonias de inicia~!o, poderla ser assim 
enc~nhada: os wapté estáo associados a criatividade (poder criador). 
Os mitos contem urna indic~ao da associa~ao do incesto com criativi
dade já que, combase na equ~!o freudiana segundo a qual "comer"= 
"copular"9 

, o ato de comer a vagina da m!e poderla ser interpretado 
como um ato incestuqso_ Embora nao se saiba como os wapté obtive
ram a capacidade de criar, criam a água. Este é um elemento novo . . Na 
primeira estória, o pai do menino pergunta-lhe específicamente o que 
vai ser de todos eles agora ·que a terra está coberta de água; na versao 
(3), a água também se estende de modo a cobrir toda aterra. O wapté 
passa, ent!o, a viver na água isolando-se, assirn, das outras pessoas. Diria,. 
ainda, que esta o~ao pela água nas versOes (1) e (2) equivale ao voo 
descrito na versao ( 4). Em todos esses casos, entre o wapté e seus com
panheiros estabelece-se urna distin~ao de categorias, já que o menino 
abandona por completo o.elemento (terra) dos demais. . 

Essa separ~!o física é refor~ada por urna separ~!o social. Nas · 
duas primeiras versOes, grande parte da narrativa é dedicada a propostas 
dirigidas ao menino por parte de seus p)lfentes. Ele as. rejeita a todas, 
sistematicamente. Recusa-se a acompanhá-los e rejeita a companhia de 

9 
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Há, é claro, urna base considerável para fundamentar essa equa~o e, em mui
tas línguas, utiliza-~o vocabulário relativo ao comer como circu~óquio de 
cópula. Infelizmente, nao tenho condi~oes para documentar esse fato, no 
que diz respeito aos Xavante especificamente. 

seu afim de modo ainda mais enfático, ao transformá-lo em um sapo. É 
significativo o fato de as versOes que nao mencionam o incidente do 
afim também nao relatarem, con'l detalhes, a pressáo exercida sobre o 
wapté pelos seus paren tes. Ele aparece en tao, sob a forma do herói 
clássico, um "homem colocado a parte", tendo optado por um elemen
to físico distinto do ocupado pelos dernais e tendo rejeitado todos os 
aspectos do mundo social. 

Interpreto, portanto, o objetivo básico do ritual de imersao -
início do ciclo de inicia~ao - como sendo a transmissao das qualidades 
heróicas do protótipo mítico aos iniciandos. Enquanto wapté, detem 
urna certa potencia sexual atribuída, que é simbolizada pela pintura 
corporal vermelha que ostentam em situa~oes cerimoniais e pelas bordu
nas um 'ra, de cor avermelhada, que carregam consigo. Durante o ritual 
de iinersao, atestam simbolicamente a separa9ao do wapté criador em 
rela9ao aos outros homens. . 

Durante o estágio seguinte das cerimonias, os iniciandos (e, por 
vezes? também os mais_ velhos) f azem demonstra~ües públicas de velo
cidade·: No momento da_ abertura cerimonial desta fase, todos os 
homens que dela participam estao pintados de vermelho. No momento 
de seu encerramento, todos usam urna pintura preta. ·Essa oposi~ao é 
coerente com a que existe entre essas co.res a nível do pensamento 
Xavante pois o vermelho está associado a cria~ao e, portanto-, com iní- . 
cio, enquanto o preto está associado a destrui~ao e, portanto, com a 
idéia de fim. Terei, mais adiante, oportunidade de voltar a me referir a 
essa antítese . 

. Urna outra dicotomia tem expressao no momento da realiza~~ó 
das corridas. Carregar él capa no 'oní a frente da fila de iniciandos, antes 
de cada corrida, é privilégio exclusivo de urna dada linhagem. Teorica
mente, portanto, os nomes Pahori'wa e Tebe deveriam ser dados a 
membros de urna f ª~ªº diferente daquela a qual pertencem os que 
carregam a capa. Assim, seus incumbentes manteriam sempre, entre s~, 
urna rela~ao típica de pessoas -que sao watsire'wa . Na prática, essa cláu
sula (como a maior parte das demais) pode ser violada por urna f a~ao 
particularmente forte , que consiga tomar para si os cargos cerimoniais 
que, de direito, pertencem a oposi~ao . Mesmo em Sao Domingos, 
porént, os Tebe e as Pahori'wa vinham da fa~!o dominante,. consti
tuída pelo cla Poredza'ono, a qual pertencia Apo~e, enquanto que os 
portadores cerimonai-s das capas·eram escolhidos entre os membros da 
linhagem Dzutsi, do cla oposto (O Waw!). 
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" 
Os portadores das capas abrem a fase de corridas da iniciayao. Sao 

eles que dao início, efetivamente, a cada urna dessas corridas. Sao os 
Tebe e os Pahori'wa quem, respectivamente, as encerram. Em Sao 
Domingos, Pahóri'wa· danyou diante dos postes de chegada e depois 
agito u a capa entre eles, aproximando-se muito do chao, com um gesto 
que simbolizava o encerramento das corridas. Em Siml>es Lo pes, f oi 
Tebe quem o fez. Nos do is casos, f oram os Tebe que fizeram o circuito 
ritual da aldeia batendo na capa a medida que esta era carregada pelo 
portador cerimonial. Com isso, esta fase da iniciayáo chegava ao fim. Os 
Pahori'wa, no día seguinte, deveriam danyar na aldeia. 

Desse modo, a complementaridade de waniwimhá é cerimonfal
mente enfatizada. Idealmente, para que as cerimonias sejam realizadas a 
contento, é preciso que haja participayáo conjunta de representantes de 
ambos os grupos. A maior parte do ritual, no entanto, serve para 
ref oryar a idéia de que classes e categorías de ida de constituem um 
recurso para a superayao momentanea das distiny<'.>es entre f acyoes. 

A classe de idade que está por deixar a categoría de rapaies canta 
para a classe de idade que está sendQ iniciada. Nesse momento, os repre
sentantes da primeira delas estao significativamente pintados de preto, o 
que simboliza o fim de sua condiyao de guerreiros; os outros, de verme
lho, o que simboliza sua passagem para a posiyao deixada vaga por 

seus antecessores. Da mesma forma, como vimos, a classe de idade 
sempre participa das atividades cerimoniais com os iniciandos - que 
pertencem a classe de idade alternada mais jovem - enquanto que os 
rapazes sempre atuam cerimonialmente contra os mesmos iniciandos. 
Quando da corrida final - que marca a passagem definitiva a idade 
adulta -, os patrocinadores correm com os ·iniciandos, acompanhando 
literalmente cada um dos meninos, gritando para encorajá-lo. Os rapa
zes (que se apresentam nessa condiyao pela última vez) ostentam seus 
melhores ornamentos e correm com urna determinayáo selvagem, 
esforyando-se por superar seus sucessos em beleza e velocidade. Seu 
representante, porém, pintado de preto, permanece no ponto de partida 
da corrida e, ali, chora, marcando simbolicamente a transiya:o de sua 
classe de idade de urna categoría de idade para a seguinte. 

Até aquí, nao me alonguei sobre as máscaras de danyar wamnhoró 
exceto para dizer que sao confeccionadas pela classe de idade que patro
cina a iniciayao por meio de um processo extremamente trabalhoso e 
demorado. Disse, ainda, que os Xavante correm, carregando-as, no últi
mo dia da iniciayáo. As máscaras, no en tanto, sao vitais para a realiza-
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yáo das cerimonias. Os Xavante designam todo o processo que aquí 
chamei de "iniciayao" pela expressáo wamnhiJro da ("para as más
caras"). Sao, ao mesmo tempo, urna prerrogativa dos homens iniciados 
e instrumentos simbólicos da iniciayao. Poder-se-ia dizer que, de alguma 
forma, sao símbolos da própria iniciayao. Consideremos essa equivalen
cia: as próprias máscaras sao tidas como wapté fwa 'ru da ("para tornar 
os wapté maduros); a maturidade que os iniciandos obtem a partir 
dessas cerimonias implica em casamento e estabelecimento de relayl>es 
específicas de afinidade. Obviamente, refiro-me aqui apenas aos homens 
mas já pude demonstrar que, embora se diga que as meninas sejam 
formalmente "iniciadas" com seus companheiros de idade, trata-se de 
simples recurso convencional de classificayao. Os verdadeiros iniciandos 
- aqueles cujo status se altera pela iniciayáo - sao os meninos. As más
caras wamnhoró sio confeccionadas para os iniciandos pelos homens 
maduros. Durante as cerimonias de iniciayao, no entanto, a categoría 
dos homens maduros é representada pela classe de idade mais jovem den
tre as que constituem a categoría. Sao eles que "danyam para" os inician
dos todos os dias, de manha e a noite e toda a última noite; ªº alvorecer, 
sao eles que recebem dos inician dos as máscaras; sao .. ~s que enfim os 
acompanham em todas as situayOes cerimoniais. Além disso, surgem nos 
momentos de clímax das cerimónias ostentando urna pintura corporal 
especial: seus corpos apresentam um padrao de pintura constituído por 
linhas cruzadas, seus rostos estao pintados de preto, talvez coma regiáo 
de um dos olhos, em destaque, pintada de vermelho ou preto de um 
lado e vermelho de outro. O efeito é intencionalmente fantasmagórico 
e os Xavante dizem que assim é "para amedrontar" (pahi da). 

Nao conseguí obter dos Xavante urna explica~ao clara a respeito 
de suas idéias relativas a origem e a funyáoda danya realizada diariamen
te pela classe de idade patrocinadora para os iniciandos. Disseram-me, 
porém, que ''vinham dos espíritos". Da mesma forma, as máscaras 
wamnhOró estfo associadas a urna classe de espíritos que os Xavante 
chamam de wadzepari'wa. Diz-se que esses espíritos sao atraídos ao 
local onde as máscaras ficam dependuradas durante ·o processo de 
confecyáo. 

Os rapazes devem dormir na clareira .da mata para poder guardá
las e evitar que sejam roubadas ou, literalmente, "levadas embora" pelo~ 
espíritos. 

Obtive, por troca, nove dessas máscaras, sendo tres de cada el!, 
depois das cerimónias realizadas em 1958, em Sao Domingos. O próprio 
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ApHwe amarrou-as cuidadosamente, para mim, ao redor de um esteio, 
para garantir que nlo fossem danificadas. Quando os moradores da 
aldeia viajaram em urna expedi~ao de c~a e coleta, viajei até Santa The
rezinha, onde fiquei alguns días. Deixei as máscaras em ~ casa 
ufechada" como, aliás, estava a maioria das demais. Voltei a Slo Do
miflgos alguns días antes dos outros moradores e qual nlo foi minha sur
presa ao descobrir que as máscar~ haviam desaparecido. Levei o assun
to até o substituto do chefe, que nlo havia viajado com os outros. 
Disse-me, sirnplesmente, que os wadzepari'wa certamente as tinham 
solicitado. Na verdade, ele mesmo as havia vendido a um visitante nlo
índio que estivera no posta do SPI. Quando os outros voltaratn, levei a 
questfo ao conselho dos homens. Ali, ele voltou a dizer. que os wadze
pari 'wa tinham levado as máscaras e sua expli~fo f oi aceita como 
a mais provável. Por outro lado, éreio que este problema nfo lhes 
convinha, se se considerar a questfo do ponto de vista do equilíbrio de 
f or~as entre as f a~Oes. Até mesmo home ns que nlo apreciavam muito 
meu opositor concordaram coma possibilidade de os wadzepari'wa as 
terem roubado. 

Vejo, portanto, a cerimonia de inicia~lo, a dan~a de seus patroci
nadores e as suas máscaras como associadas aos wadzepari'wa. Urna 
compreensfo adequada daqueles elementos deve, portanto, ser buscada 
nesses espíritos. Os wadzepari'wa, segundo os Xavante, inspiram medo e 
é por isso que a classe de idade patrocinadora adota urna pintura aterro
rizante. Urna de suas características básicas é serem furtivos e dissimula· 
dos. Por isso é que os membros de urna classe de idade, quando ,patro
cinam a inicia~lo, se movimentam, no clímax do ritual, como se estives
sem se aproximando sorrateiramente, como fazem quando procuram 
acuar a ca~a, como já foi descrito. No próximo capítulo, defenderei a 
idéia de que os wadzepariwa estfo associados a afinidade enquanto 
conjunto de rela~Oes aposta$ as de parent~sco consangüíneo. I!, portan
to, coerente com todo-este sistema de idéias a assoc~lo desses espíri
tos a inicia~lo e ªº estabelecimento de ·~os de afmidade. 
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4 . WAI'Á 

A inicia~ao nao confere apenas maturidade aos rapazes: habili
ta-os também a participar na cerimonia mais importante de todas, o 
mzi'á. Conhe~o , pelo menos, tres tipos de mzi'á: um deles é realizado 
em favor dos doentes; o outro, para as flechas e um terceiro, para as 
máscaras ( mzmnhóró da). O primeiro deles parece diferenciar-se dos de
mais em certos aspectos importantes10

• Trata-se de um ritual público 
em que homens e mulheres cantam nas proximidades da casa do doente 
durante toda a noite. Enquanto isso, os celebrantes mais idosos retiram, 
por suc~ao, a doen~a de seu corpo. Dan~am t~bém por ele mas tanto . 
os cantos quanto a dan~a diferem dos que vi serem realizados em co
nexfo comos outros Wai'á. 

A cerimónia realizada para as flechas constituí urna versio mais 
rápida do wai'á das máscaras, que inc,ui certas fases relacionadas aos 
iniciandos. A cerimonia das flechas pode ser realizada a qualquer.mo
mento mas costumava acontecer durante expedi~0es de ca~a e coleta 
a regi0es ricas em taquaras apropriadas para a confe~ao de flechas. 
O 1"'.li'á das máscaras, quando completo, por outro lado, é sempre 
realizado em conexio com a inicia~io e implica em um longo período 

. de prepara~o dos iniciandos antes que a cerimónia propriamente dita 
se realize. 

Assistir a esses dois últimos 1"'.lia é estritarnente proibido as mu
llieres e crian~as. Elas nao devem se aproximar dos locais, na mata, ern 
que o canto dos homens pode ser ouvido. Na hora de realiza~io dos 
ritos secretos na aldeia, devem .ficar dentro de suas·casas, sem olhar para 
fora. ·Durante os lWli'á, porém,_ o!lservei que essas proibi~0es eram mais 
conceituais que absolut~. Um dos homens mais velhos percorreu todas 
~ casas da aldeia ajeitando a palha da cobertura de modo que tapasse 
as aberturas habitualmente usadas como janelas e ficasse impossível ver 

I ¡ 
o que se passava do lado de f ora. Esse mesmo homem agarrou cada urna 
das meninas que brincavam ao redor de su·as casas e colocou-as para 
dentro. Só entao é que fechou as portas das casas, ajeitando sobre a 
abertura tufos de folhas de pallneira e alguns galhos. Nlo se preocupou, 
no entanto, em ser suficientemente rápido, de modo que os ritos foram 
ef etivarnente iniciados ántes que ele tivesse terminado · a sua ronda. 

10 
Assisti a um wai'á completo e _parte de outro mas nunca presenciéi urn wai'd 
para os doentes. 
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.. Assim, mullieres e meninas puderam espiar. Aoque parece, essa proibi
~ao equivale a urna asser~ao simbólica relativa a natureza esotérica da 
cerimonia mais do que urna tentativa de evitar que as mullieres tomas
sem conhecimento do que se passava. Da mesma forma, os Xavante con
tam estórias estarrecedoras com rela~ao as suas represálias no caso de 
urna mulher se aventurar a ir até a mata, ao lugar de celebrayáo do 
wai a. Dizem que urna mullier que assim procedesse seria agarrada pelos 
homens, violentada e desfigurada. Na verdade, embora as mullieres de 
fato se mantenham a distancia do local da cerimonia, creio que só urna 
mullier que deliberadamente se dispusesse a infringir as prerrogativas 
dos iniciados, espionando-os, receberia tal tratamento. Com toda certe
za, os homens sirnplesmente "espantariam" urna mullier que, por acaso, 
passasse pelo local da cerimónia, mesmo se ela chegasse a ver, de relan
ce, os ritos proibidos. Isto se dá porque a insistencia dos homens em en
fatizar que tais ritos nao devem ser presenciados pelos nao-iniciados é, 
de fato, maior que sua preocupa~ao em garantir que isso efetivamente 
nao aconteya. Em urna das fases da cerimónia, os emblemas "proibidos" 
sao, na verdade, ostentados pelos homens <liante das mulheres de modo 
que elas provavelmente conhecem a sua aparencia. Em urna outra fase, 
algumas mullieres sao efetivamente conduzidas ao cenário dos ritos 
pelos homens; as demais permanecem fechadas em suas casas. 

O estágio inicial do waia das máscaras compreende um período 
de preparayao dos iniciandos. Cada rapaz já terá sido, nessa altura, de
signado como membro de urna das metades cerimoniais que funcionam 
apenas durante o waia. Sao os velhos que decidem a filia~ao de cada ra~ 
paz. Nessa taref a, orientam-se exclusivamente pela preocupayáo em 
manter aproximadamente o mesmo número de elementos em cada urna 
delas. Trata-se das metades wedehori'wa (os "cortadores de madeira") e 
umretede'wa (os "donos das cabayas"). Diferenciam-se urna da outra 
;;ela pintura da perna de seus membros : há um número variável de lis
tas, de acordo com cada metade. Os homens Xavante (e também os me
ninos na:o-iniciados) pintam suas pernas de preto aplicando pó de car
vao sobre urna base composta por substancias oleosas, em todas as oca
sioes cerimoniais. Pintam de preto toda a extensao da perna compreen
dida entre os cordües brancos que usam nos tornozelos e a regiao logo 
abaixo dos joelhos. Os membros da metade Wedehai'wa fazem tres lis
tas· longitudinais sobre essa base em preto, passando cuidadosamente 
tres dedos de cada lado da perna logo depois da aplicayao do carvao ; 
retiram, assim, a tintura e o detalhe aparece como tres listas sem cor. Os 
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Umretede'wa, por sua vez, procedem da mesma forma mas fazem ape
nas duas listas. 

Urna vez pintados, tem início o período de jejum dos iniciandos 
sob a supervisao dos homens mais vellios1 1 

• Os Umretede'wa sentam-se 
em urna série de esteiras colocadas lado a lado e os Wedehori'wa 
sentam-se, todos juntos, em um local diverso. Suas posiyóes relativas, 
tal como pude observar na cerimónia que assisti em Sao Marcos, estao 
ilustradas pelo diagrama abaixo. 

Arco f onnado pelas casas da aldeia 

Umré 

Wedehb'ri 

Os "donos de Umré" levam consigo maracás que usam em sua 
danya; os "donos de Wedehori" levarn consigo suas bordunas um 'ra, 
que se caracterizam por seu tom avermelliado12

• Durante todo o dia, 
de tempos em tempos, os Wedehori se levantam e formam urna fila 
<liante dos Umré. Danyam, en tao, dirigindo-se aos que estao sentados, 
voltando, em seguida, ao ponto de partida, carregando suas bordunas 
em seus bra~os, movimentando-os de tal forma que parecem as estar 
embalando. Quando acabam de dan~ar, permanecem do lado oposto ao 
dos Umré que danyam agora, muito curvados, ao redor dos Wedehori; 
com seus chocalhos, marcam o ritmo da danya. 

Quando os Umré retomam sua posiyáo inicial, todos os membros 
·dos dois grupos voltam a sentar-se em suas esteiras. Permanecem sobo 
sol quente o día todo, repetindo essas danyas de tempos em tempos. 

. Nao podem comer ou beber coisa alguma durante o dia e nao podem 
banhar-se durante todo o período de seu jejum. 

1 1 Nunca presenciei o jejum que anteced~ o wai'á. 

1 2 f; possível que os nomes das metades venham desses artefatos, já que umré 
significa caba~a - os chocalhos usados na dan~a sao feítos de caba~a - en
quanto que o nome da outra metade ("talhadores de madeira") poderia refe
rir-se as bordunas. Nao tenho 01itras ba~s com que fundamentar essa suges
tao. 
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.. As mullieres que mantem com os meninos la~os de parentesco 
consangüíneo, tentam ajudá-los, procurando diminuir sua priva~ao: ten-
tam dar-lhes água ou molhá-los sempre que os homens nao estao por 
~rto. Estes, porém, mantém urna vigia que, permanentemente em seu 
posto no topo de urna árvore, dá o alarme em qualquer eventualidade. 
Quando ele grita, os outros abandonam o que por ventura estiverem fa
zendo, tomam as cuias as mullieres e atiram os recipientes ao chao. É 
preciso ser urna irma extremamente ágil ou urna mae admiravelmente 
rápida para conseguir fazer com que os meninos recebam algumas 
poucas gotas de água antes que os homens cheguem para f azer com que 
a norma da proibi~ao seja· respeitada. Nesse rneio tempo, os homens se 
reúnem em sua clareira, na mata, para cantar. De quando em quando, 
vém até a aldeia, onde dan~am "contra" os meninos. Essa dan~a, ca
racterística do wafá, é conhecida como dapraba (batem os pés corn for
~a no chao). Ao dan~ar, os homens avan~am sobre os meninos, batendo 
com for~a os pés muito juntos aos iniciandos; recuam e voltam a avan
~ar, numa série de idas e viíldas marcadas por urna atitude extremamen
te agressiva .. Ao dan~ar, assumem urna expressao carrancuda e batern os 
pés furiosamente, levantando os joelhos o nrais possível e batendo com 
violencia os pés no chao e de tal forma próxünos aos meninos "contra" 
quem a dan~a se dirige que chegam, quase sernpre, a pisá-los. Dan~ando, _ 

os homens grunhem e movimentam os bra~os com for~a, de um modo 
qve faz lembrar urna pessoa manejando a rnao de urn pilao. O efeito 
geral é o de urn ataque simulado. Durante toda essa demonstra~ao, 

os meninos permanecem irnóveis, nurna postura cerirnonial: corpo rela: 
xado e olhos baixos; nao devem mover um único músculo e nem sequer 
titubear, mesmo quando atingidos. 

Depois de alguns dias de jejurn, e exposi~ao ao sol, os meninos es
tao enfraquecidos e cobertos de poeira que a batida dos pés no chao, 
durante as dan~as, levanta. Os homens, entao, anunciam o início da pró
xima fase da cerirnonia. Assim, os meninos de urna das metades cons
troem urna cabana dentro da aldeia mas longe do centro. Os meninos 
da outra metade sao aprisionados ali 1 3

• Os homens vem de sua clareira 
na mata e dan~am ao redor dos meninos que estao fora da cabana. Du
rante a dan~a, um menino de cada vez se levanta, gira rapidamente 
sobre si mesmo e cai, desacordado. seus parentes o reanimam e levam-

13 Durante o curso de um certo wai'á realizado em Sao Marcos, os Umré cons-
truíram o abrigo e os Wedehori f oram os primeiros a serem mantidos ali. 
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no para casa, onde choram ritualmente sobre ele. Em seguida, banham
no e lhe oferecem alimentos. No dia seguinte, os meninos da outra me
tade sao substit_uídos na cabana pelos primeiros e recebem, entao, igual 
tratamento. 

Agora, os meninos 8entam-se em esteiras colocadas diante de suas 
casas. Ao entardecer, sao conduzidos, cada urn por séu próprio pai, até 
a mata, onde sao orientados no sentido de investigar certas formas es
tranhas: trata-se, na verdade, de homens escondidos sob tufos de folhas . 
Esses homens lhes entregam flechas cerirnoniais, dizendo-lhes para levá
las consigo e colocá-las em forquilhas ao lado de suas esteiras. Os meni
nos passam a noite dormindo ao lado das flechas para guardá-las. No dia 
seguinte, dao alguns poucos passos para a frente, arrastando os pés e 
arrastando consigo as flechas em dire~ao ao ce.otro da aldeia; dali, vol
tam para as esteiras. Fazem isso durante todo odia até que, ao entarde
cer, atingem finalmente · o ponto de reuniao dos homens maduros. 
Depositam ali suas flechas de modo a fazer com que todas as pontas se 
toquem no centro do círculo. Depois desses ritos preliminares,_ os meni
nos se pintam e se preparam para o wai'á propriamente dito. Este 
consiste em dois rituais distintos: urn, que envolve a morte de 
Tsimihopári ; outro, que envolve as atividades_ dos espíritos pi'u. Nao 
está claro se ambos os rituais devem ser organizados necessariamente 
para que urn waia seja realizado adequadamente. Tampouco ficou claro 
se há urna ordem específica segundo a qual devam necessariamente ser 
realizados. Testemunhei todos os detalhes de cada urn deles, porém. 
Descrevo-os aqui tal como os observei em Sao Domingos, em 195.8. 

Bem antes do raiar do dia, os homens maduros estavam reunidos, 
cantando, no centro da aldeia. Ao fim de cada can~ao, gritavam em 
staccato e uníssono "U ho, ho, ho ... " 1 4

'. Dois ou tres desses homens 
dirigiram-se ao abrigo onde os Tirowa, recentemente iniciados, dor- · 
miam. Dan~aram batendo os pés no meio deles, grunhindo ferozmente. 
Se alguns dos rapazes que dormiam demorava a se levantar, era agarra
do e arrastado para fora da cabana e sua este ira a tirada com f or~a atrás 
de si. 

Logo antes do alvorecer' os homens se dirigiram a mata para can
tar. Quatro _dzo \va (portadores de chocalhos) sentaram-se formando . 
um pequeno círculo no meio da clareira. Dois eram Umré e dois eram 
Wedehori. Bordunas uibró, insígnias habituais da categoría de idade dos 
14 Os Xerente tem um modo semelhante de gritar ("hui, hui , hui") antes de ce-

lebrar a cerimonía através da qual conjuram os espíritos dos mortos. · · 
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p 
rapazes, estavam fincadas no chao atrás deles. Lideravam o canto, mar-
cando o ritmo. A mesma can~ao foi repetida muitas e muitas vezes du-
rante todo o dia, com pequenos intervalos. Diferia das músicas habi
tuais dos Xavante porque era mais melodiosa e, a urna certa altura, 
havia um dirninuendo, quando os cantores abandonavam o costumeiro 
estilo forte e quase gritado de cantar para quase sussurrar. Os homens 
mais idosos da aldeia sentaram-se junto aos portadores dos chocalhos 
e as classes de idade mais jovens, um pouco mais distantes. Os rapa
zes, que também estavam presentes na clareira, colocaram suas estei
ras de dormir a sua volta e se mantiveram urn pouco af astados dos ho
me ns maduros. Só os tocadores de chocalho permaneceram ali cons
tantemente; os outros iam e vinham conforme o desejavam. 

No meio da tarde, quatro rapazes (do is de cada meta de) f orarn se
lecionados pelos portadores de chocalhos para carregar os emblemas 
cerimoniais no ritual que se realizada posteriormente. Os tocadores de 
chocalho tomaram, entao, as bordunas uibró sob os brai:ros e conduzi
ram os celebrantes em fila, até a alde.ia. Ali, formaram um semicírculo 
<liante da última casa1 5

• Os quatro líderes apresentaram pequenos api
tos feítos com o casulo de urna determinada lagarta (lagenaria). O som 
desses apitos marcava o come90 das atividades. Os homens cantaram, 
entao, a mesma cani:rao que haviam entoado durante todo odia e todos 
dani:raram, com exce9ao daqueles que seguravam os chocalhos. Ao dan
i:rar, batiam palmas diante do abdome, curvando-se e flexionando os 
joelhos em ritmo marcado. O resultado era urna representa9ao estilizada 
do ato sexual. 

Mais urna vez, os apitos foram soprados e a maior parte dos cele-
brantes dispersou-se e correu em dire~ao as últimas casas da aldeia, 
onde dan~aram batendo os pés no chao, grunhindo e golpeando a palha 
da cobertura. O fim dessa demonstrai:rao foi marcado pelo soar dos api
tos, o que pos fim a dan9a dos homens. 

Nessa altura, os quatro homens escolhidos entre os membros das 
duas metades correram cerimonialmente (isto é, mantendo os seus bra-
9os esticados) e saíram da aldeia. Quando, urn pouco depois, voltaram, 
os dois Umré traziam flechas cerimoniais conhecidas como ti pe e os 
dois Wedehori carregavam os emblemas fálicos designados por tsi'uibró. 
Colocaram-se diante dos que dan9avam e passavam a participar da dan-
9a. Na mao direita, seguravam objetos agitando-os no ar com um movi-

1 5 Essa era a casa de Warodí. 
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mento ondulante enquanto dan~avam. Fizeram-no nos quatro "cantos" 
da aldeia16 e, mais urna vez, no local original. Depois disso, os homens 
dirigiram-se aos respectivos locais de reuniao, exceto os dois que car
regavam as tsi'uibró. Eles se dirigiram apressadamente onde os dan~ari
nos tinham estado cantando e ali ostentaram pomposamente as 
tsi 'uibró para, em seguida, retomar a corrida. Quando saíram, as mullie
res vieram até a porta das casas e acenaram com os abanos que usam 
para reavivar o fogo, dando a irnpressao de que procuravam afastar algo 
indesejável. Os corredores aproximaram-se <liante de urna série de casas 
na aldeia e, de dentro de cada urna delas, a cada vez as mulheres surgiam 
e os repudiavam vigorosamente. Depois disso, correram de novo para a 
mata, voltando ao ponto de onde haviam trazido os emblemas. 

Nesse momento, os líderes do wai'á, portando ainda as suas bor
dunas de guerra, correram ( com um passo que lembrava o trote) ao 
longo da trilha por que haviam passado os homens com as tsi'uibró. 
Todos os celebrantes, em fila indiana, os seguiram. Nao me foi permi
tido acompanhar essa parte da cerirnónia. De acordo com meus infor
mantes, porém 1 7

, os celebrantes entraram em con tato com Tsirnihopari, 
espírito que se caracteriza por sua braveza e ferocidade. Enfrentaram-no 
e o mataram. Enterraram, entao, as tsi'uibró em covas ~uladas, cober
tas com gravetos. Depois disso, retomaram a aldeia. 

Voltararn solenes, em procissao: prirneiro, as classes de idade mais 
jovens, depois, os mais velhos e, por fim, os líderes cerirnoniais. Estes 
sentaram-se no local de reuniOes dos homens maduros. As casas foram 

16 Ou seja: próximo a casa da ponta; no ponto em que a linha de casas come~a 
a tornar-se curva; no ponto onde a curva come~a a tomar-se reta (do outro 
lado) e a casa da outra ponta. 

17 Os Xavante de Sio Domingos eram extremamente relutantes em discutir esse 
episódio, de modo que, em 1958, minha infonna~o estava, basicamente, in
correta. Em.1962, encontrei alguns grupos Xavante que haviam perdido tanto 
o interesse pelo wai'á que queriam discutir a personifica~o de Tsimihopañ 
abertarnente. Um dos grupos dos Xavante Ocidentais havia até pennitido aos 
salesianos fazer .um filme do encontro com Tsimihopiñ, que assisti em Sao 
Paulo. Corroborava o que meus informantes haviam me contado: os Xavante 
personificam Tsimihopiñ e se pintam de preto com desenhos de lúgubres 
faixas brancas. Dio as flechas tipe e as bordunas tri'uibró para os celebrantes 
do wai'á. Em seguida, estes voltam e, há, entio, urna falsa batalJ:ta.Tsimihopiñ 
precipita-se contra seus adversários, com grunhidos e rugidos. Seus oponentes 
finalmente o alcan~am, surram-no até que caía e acabam por matá-lo. 
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abertas. Alimentos preparados em cada urna das casas foram entregues 
aos homens, em retribui9ao a seus servi9os. 

Naquela noite, o conselho dos homens nao tratou das quest5es 
habituais. Os mais velhos sentaram-se de modo a formar um círculo 
fechado e conversaram a meia-voz. Fizeram o mesmo na noite· seguin
te, ao fim de um dia de des~anso, durante o qual os homens saíram para 
ca9ar e pescar. Buscavam alimentos para os líderes cerimoniais. Depois 
de alguns instantes, assobiaram segundo o estilo cerimonial e os rapazes 
vieram ter ao ponto de encontro dos homens maduros, onde juntaram
se as classes de idade mais novas, as margens do círculo. o chefe , entao, 
fez um pequeno discurso e os dispensou. Pouco tempo depois, as classes 
de idade mais jovens também se retiraram, deixando a sós os velhos, que 
discutiam entre si os detalhes da cerimónia. 

No dia seguinte, os homens mais velhos reuni~am-se na clareira da 
mata para onde haviam levado carne de cervo e peixe. Os membros mais 
velhos de cada metade cerimonial comeram um pouco e o alimento foi , 
em seguida, entregue aos que se haviam encarregado dos chocalhos. 
Estes o dividiram em duas partes iguais; comeram primeiro e foram 
depois seguidos pelos outros membros de suas metades. 

Durante todo o dia, os encarregados dos chocalhos lideraram os 
cantos, mais urna vez. Ao mesmo tempo, um homem pintado de preto 
dos pés a cabe9a permanecía bem escondido em urna moita. Ali, tocou 
sua buzina. Ele representava o pi'u e as notas melancólicas de seu instru
mento tinham a finalidade de espalhar o terror entre os nao-iniciados. 
Os homens mais jovens trabalharam na prepara~ao das flechas ti niptóro 
que se caracterizam pela presen9a de longas ponteiras de madeira presas 
a duas taq\.laras e de duas penas fixadas na outra extremidade. Eram 
mais decorativas que funcionais, de modo que o artefato nao correspon
día, em um sentido mais técnico, a urna verdadeira flecha de ca~a. A ta
quara era decorada compele de cobra e churna~os de cabelo humano. 
No meio da tarde, quando as flechas ficaram prontas, todos os homens 
se reuniram na clareira. Os membros da categoría de idade dos rapazes, 
incluindo ·os recém-iniciados, adiantaram-se em grupos de tres, enquan
to eram amea9ados pelos mais velhos que dan9avam "contra" eles. De
pois. disso, urna lista negra foi pintada sobre o abdome de cada um 
deles, desde o umbigo até a altura dos órgáos P.Ubianos. Quando todos 
os homens estavam adequadamente pintados, um pequeno grupo se di
rigiu a aldeia e precisei acompanhá-los, já que nao me foi permitido 

' testemunhar a fase seguinte da cerimónia. 
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Os homens levaram para a mata urna das mullieres q~e haviam se
lecionado para esse waia. Voltaram entao outras duas vezes em busca 
de ou tras mullieres, de modo que acabaram por levar urna mulher de 
cada clá. As tres mullieres foram obrigadas a manter rela90es sexuais 
com os celebrantes do waia, depois do que foram pintadas de verme
lho, a exce9ao de suas pernas que, segundo o padr~o também usado 
pelos homens, eram pretas. A pintura das mullieres trazia, inclusive, os 
sinais de perten~a as metades. Elas também usavam tomozeleiras e 
pulseiras de entrecasca de cor clara, no mesmo estilo das usadas pelos 
homens no wai a. 

Os celebrantes, mais urna vez, entraram na aldeia carregando bor
dunas de guerra, liderados pelos portadores de chocalho. Dessa vez, dan
~aram priméiro no centro da aldeia e, ao final da dan~a, dividiram-se em 
dois grupos que, depois de alguns instantes, reuniram-se, cada um, em 
redor de um dos homens com chocalhos. Todos os membros desses dois 
grupos18 . dan9aram batendo os pés com for9a no chao sem dirigi-la 
"contra" · ninguém em particular, até que líderes assobiaram, o que mar
cava o fim dessa dan9a. 

· A seguir, os celebrantes, em companhia das mullieres que haviam 
cooptado, dan~aram diante das casas da aldeia tal como haviam feíto no 
primeiro dia. A exce~ao, agora, prende-se ao fato de os quatro prime iros 
rapazes dan~arem levando flechas ti niptóro. As mullieres ainda nao ha· 
viam recebido autoriza~ao para saírem de suas casas quando a dan~a ter
minou. Os rapazes recém-iniciados cantaram a can9ao do waia, percor
rendo o círculo das casas da aldeia durante a noite inteira. Do mesmo 
modo, também durante toda a noite ouviram-se os guinchcis lúgubres 
dos piu19

• 

Ao raiar do dia, todos os homens saíram para o meio da aldeia e ali 
esperaram, tensos, até que ouviram um assobio vindo de fora da aldeia. 
Imediatamente, todos os rapazes gritaram "U, ho, ho, ho. · .. " e dispu
seram-se, em leque, no meio da aldeia. Cada assobio vindo da mata 
obtinha a mesma resposta, em meio a urna excita~ao crescente. A figura 

18 Tratava-se de aglomera~óes casuais: nao estavam divididos em metades. 

1 9 Quando os homens se reunirarn em consellio para discutir as cerimonias da
quele dia, ficou, ao que parece, resolvido que eu seria aceito como um dos 
celebrantes do wai'á . . Acho que os Xavante sentiam dificuldade em definir 
minha posi~o durante as cerirnonias. De um lado, eu havia sido incorporado 
a classe de idade dos Ai'rere e recebido autorizayao para participar da inicia-
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.. negra do pi'u finalmente apareceu na abertura do semicírculo de casas 
da aldeia e atirou urna das flechas cerimoniais ti niptóro para cima. Os 
rapazes correram para agarrá-la. O primeiro a segurá-la com firmeza 
obteve o privilégio de correr com ela e apresentá-la aos mais velhos, no 
centro da aldeia. 

Esperou ali , os olhos baixos, enquanto o pi'u corria até ele e dan
~ava a sua frente agressivamente. Havia mais que urn pi'u e também al
guns outros homens (que nao eram pi'u) escondidos entre as árvores, 
de onde atiravam as flechas . Assirn, enquanto os pi'u estavam correndo 
para trás e para a frente, d~~and? "contra" os rapazes é que estes re
ceberam o punhado de flechas. Quando todas haviam sido atiradas, 
Prapá coletou-as, de modo a formar urn feixe e dan~ou, percorrendo o 
círculo da aldeia. Mostrou-as aos moradores de casas alternadas exata
mente da mesma maneira em que as tsi'uibró haviam sido ostentadas no 
primeiro día. As ti pe, as ti niptoro e os apitos, todos eles elementos que 
nao deveriam ser vistos pelos nao-iniciados, foram cuidadosamente pos
tos a parte. As casas foram abertas e o wai'á chegava ªº fim. 

Nao me vejo em condi~oes de elucidar este complexo ritual em 
sua totalidade. Os Xavante tampouco souberam me fornecer urna expli
c~io na qual eu pudesse me basear para elaborar urna análise posterior. 
Penso, porém, que ternos agora urna compreensao geral da sociedade 
Xavante, suficiente para nos conduzir a urna análise contextual dos vá
rios elementos do waili. Tal análise, por sua vez, nos fomecerá urna 
explica~fo do simbolismo de todo o ritual . 

Consideremos, em primeiro lugar, as metades cerimoniais. 
Opoem-se ritualmente urna a outra, exclusivamente durante o período 
do jejum dos meninos. Como se explica o porque dessa cerimonia exi
gir um sistema de metades e por que, neste caso, a dicotomia habitual 
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~o dos Tirowa, como um de seus patrocinadores. De o~~ ~~º· obviamente 
eu nao era iniciado e Tsimihopiñ matarla um homm;n nao-m1C1ado. Eles tam
bém nao tinham muita certeza de que eu nao ficaria chocado com o estupro 
cerimonial. Esperaram, entio, até que esses dois episódios chegassem ao fun 
para decidirem que deveriam corrigir minha situ~~o. Um dos filhos do chefe 
dan~ou "contra" mim agressivamente e ficou tao empolgado coma dan~a -
que durou mais que qualquer outra que eu havia presenciado - que acabou 
por tomar minha cab~a entre suas mios e por mord~-me as m~is d~ rosto 
até que sangrassem. Ele e seu pai, a seguir, discursaram p~ mun, d':2en~o
me que agora eu me tomara um wai'd 'wa, que podía part1c1par dos rttuais e 
que devia manter segredo a seu respeito junto as mulheres e a outras pessoas 
Dio-iniciadas. 

entre waniwimhá e watsire'wa nao é operacional, como no oi'o? O 
outro contexto em que os Umretede'wa e·os Wedehori'wa tem fun~óes 
,diversas é no waia propriamente dito, no momento em que represen
tantes dos segundos dan~~ com os tsi'uibró. Além disso, esses emble
mas estao associados a figura de Tsimihopari. A chave para a com
preensao desse complexo ritual está, portanto, na defini~ao estrutural 
de Tsirnihopari. 

Na mitología Xavante, Tsirnihopari aparece como um boro ca~a
dor; é tao ligeiro que consegue trazer para casa grande quantidade de 
ca~ . Ele é também muito feroz , tao feroz que é preciso urna dose ma
ci~a de coragem e agressividade para que os Xavante saiam e o encarem 
no wai'á. Isto aparece com muita clareza no relato de cerimonia waili 
que me foi feíto por um de meus informantes. Na época, fiz urna grava
~ao de sua narrativa e reproduzo aquí sua versao verbatim, procurando 
dar urna idéia de como os próprios Xavante concebem o waia. 

Waia 
"Pomos atrás de Tsimihopári. Ele estava grunhindo e rosnando. 

Perseguimo~lo até ficarmos cansados. Muitos Xavante co"eram para 
pegar ti (flechas) e tsi'uibró. Eles juntaram-se e se omamentaram para 
ficar muito bravos ( pahí da). ·':(simiho pári co"eu no meio deles e eles 
[icaram com medo. Eles. f oraiii. embora co"endo. Co"eram para a 

aldeia. 
(Pesquisador: Vocés co"eram depressa?) 
Sim, co"emos. 
(Qua/ o nome das pessoas que estavam com voce?) 
Butsi, Wa 'aire, Babat1: 
( Quem mais do seu lado ( waniwirnhil)?) 
Uratsé. 
(Pratsé?) 
Nao, Uratsé. É um nome diferente. Ele foi morto. 
Daí, as tsi'uibró f oram levadas para a aldeia e nós danfamos, mui

to bravos (wasteredi), em círculo. As mulheres foram empumzdas para 
dentro das casas. Nesse momento, entao, nós cantamos. 

(O informante canta). 
( Pesquisador: que classes de idade estavam fazendo o wai'á?) 
Os Iróti:Jrávelhos. Também os Tirowa e os Ai'rere. 
(E os Tsada'ro?) 
Os Tsada'ro, nessa época, eram crianfas pequenas. 
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(Voces costumavamfazer muitos wai'á naque/a época?) 
,. Sim, muitos. Todos danfavam com as tsi'uibró. Eles eram bravos 

e estavam sempre prontos para brigar. Eles lutavam e entiio voltavam 
para casa. Siío bravos, assim como parcos do mato. Eles siío muito bra
vos, mesmo (tsahiti). Viío atrás de Tsimihopciri e o aga"am. Batem ne/e 
até que caia no chfio. Tsimihopiíri fica arrastando-se no chfio. 

(Pesquisador: Eles estavam com a cabefa branca?, isto é, com 
wededzu?) 

Quem? 
(Os wai'á'wa?) 

Sim, eles estavam com as cabefas brancas. 
( Voce ficou lá também?) 
Sim, fiquei lá. Fiquei lá para pegar Tsimihopiíri e lutar com ele. 
(Ruidos que descrevem a marte de Tsimihopciri) 
( Pesquisador: Onde estavam as mulheres?) 
Que mulheres? 
(Niío havia mulheres lá?) 
-(Envergonhado) Sim. Havia mulhere-s. (Ri) Os padres niío gostam 

disto. Os Xavante ainda estavam muito bravos quando voltaram para 
casa e · pegaram ·as mulheres. Agora eles tinham acabado com os 
Tsimiho piiri. . 

OOOH OOOH (Guincho de Pi'u) 
Os Xavante, entiio, co"eram de novo. Pararam. Eles haviam feito 

jejum. Só tinham comido bem pouco - como as Crianfas: Eles estavam 
todos muito bravos. Entiio eles o pegaram. 

( Pesquisador: Quem?) 
. Uratsé. Eles o aga"aram e o afundaram na água. 
(Ruidos - Uratsé senda jogado dentro d'água.) 
Os wai'á'wa ainda estavam muito bravos; Eles entlio foram até a 

mata e ficaram lá. Eu também estava lá, olhando. Os Nodzo 'u estavam 
muito bravos. Eles eram todos muito f artes ( tsiptete'wa). 

Nesse wai'á, os celebrantes saem para encontrar Tsimihopfri, que 
é feroz e os atemoriza. Vol ta a aldeia corn as ti pe e as tsi'uibró. No 
wai'á realizado hoje em dia, sfo os homens que representam Tsimihopfri 
que, de fato, entrega estes emblemas aos celebrantes. A ~istória, os 
celebrantes vio se tomando cada vez mais ferozes até que estejarn pron
tos para voltar e mater Tsirnihop!ri. Valentia e ferocidade .dfo o tom de 
todo o relato. O narrador menciona nada menos que nove vezes que os 
protagonistas estavam br~vos ou agindo com ferocidade. Denionstram-
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no de tres modos: ao matar Tsimihopari, ao violer.tar as mullieres e ao 
mata1 um de seus p~óprioscompanheiros. A época do wai'á era, de fa~o 
_ e até hoje de certo modo continua a ser - um período em que as dis
putas faccionárias tendem a chegar a um clím~. Depois de atingir um 
estado de imensa excita~io, os homens da alde1a estavam prontos para 

acertar velhas rixás. Assim é que o waia era freqüentemente acom
panhado de urna morte que, no entanto, nao fazia parte do ~itual. A 
morte d.e Tsimihopari e a violencia contra as mulheres escolh1das, por 
outro lado, eram elementos constitutivos da cerimonia. _ 

Dissemos que o wai"á é um ritual de ferocidade. Esta ferocidade é 
transmitida p9r Tsimihopari aos celebrantes_ e seus símbolos sao as 
i; pe e as tsi'uibró. Já sabemos, por outro lado, que os Xavante pensarn 
nas tsi'uibró' como um símbolo fálico . Podem, portanto, ser utilizadas 
para representar o aspect_o sexual de ferocidade - em termos gerais, o 
poder sexual . Por con.traste, os ti pe representam o aspecto n§o-sexual 
da ferocidade, ou seja, o poder agressivo. Já que a capacidade de pro
criar é urna característica do poder sexual, parece que os Xavan te , ao es· 
tabelecerem urna distin~ao entre as ti pe e as tsi'uibró, estao diferen· 
ciando o poder gerador do poder na-o-gerador ou, nos termos de Freud, 

1 entre sexualidade e agressividade. · 
Todo o ritual de Tsimihoplri é, assim, urna transmissfo de poder 

aos celebrantes do wai'á. Os Xavante, no entanto, distinguem dois as· 
pectos desse poder: o sexual ou criativo, simbolizado p:las. Tsi'uibr~ 
e o agressivo ou destrutivo, simbolizado. pela~ ti- pe. A essenc1a da ª!lh
tese entre as metades Umre e Wedehori é justamente essa tomplementa
ridade . . Assim, nao só os homens Wedehori carregam os emblemas fáli· 
cos durante o waip como também os meninos Wedehori dan~am duran· 
te a época de seu jejum com bordunas v.ermelhas um ra, símbolos de um 
vago poder gerador; nao apenas os homen.s Umre dan~am comas flechas 
que simbolizam agressividade como também os meninos Umre,.durante 
o jejum, rodeiam seus opositores e os arnea~am, tocando seus 
chocalhos. 

Essa interpreta~ao tem a vantagem de tornar imediatarnente com· 
preensíveis outros elementos centrais do 'Wtli'á. Os Hderes ce~oniais 
p.ortarn bordunas uibró durante o ritual, símbolos de sexual1dade + 
agressividade. Quando os celebrantes entram na aldeia, sua dan~a faz 
alus0es ao ato sexual. Quando chegarn ao fim, correm para golpe.ar a 
palha da cobertura das casas a sua volta, onde as mulher~~ estao c.on?
nadas. Por fim , urna combina~lo de sexualidade e agress1v1dade dificil-
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mente poderla ser mais adequadamente expressa do que por meio de 
um estupro cerimonial. 

O significado dos pi'u pode ser analisado de acordo com esses 
mesmos princípios. Os Xavante dizem que sao totalmente pretos e que 
o ruído que fazem se assemelha a um zumbido. Aparecem apenas quan
do atraídos pelo canto dos celebrantes do wai'á. Os Xavante os temem 
porque "lutam muito" mas o encontro com os pi'u "faz com que os 
homens fiquem fortes". O wai'á é, portan to, um rito no qual tanto os 
pi'u como Tsimihopari sao invocados. Os Xavante, ao mesmo tempo 
que temem esse contato perigoso e talvez aterrorizante, o desejam por
que lhes confere for~a. Os pi'u comunicam-se com os Xavante de dois 
modos: atirando-lhes as flechas ti niptoro e dan~ando agressivamente 
"contra" eles. Na minha opiniao, esses ritos simbolizam a transferencia 
do poder agressivo dos pi'u aos celebrantes do wai'á. 

. Esta explica~ao do relacionamento dos pi'u comos Xavante per
mite-nos fazer a análise de um outro conjunto de ritos: os relacionados 
com arranjos de cabelo humano. É útil lembrar que as flechas ti niptoro 
(que simbolizam tudo o que é transmitido aos Xavante pelos pi'u) sao 
ornamentadas com cauro de cobra e com cabelo humano. 

Consideremos outros rituais relacionados ao cabelo: 
( 1) Os homens maduros cortam o cabelo dos iniciandos no mo

mento final da inicia~ao;. 
(2) A classe de idade que completa sua inicia~ao corta a ponta 

dos cabelos dos membros daquela que está prestes a entrar para a casa 
dos solteiros; 

(3) Pessoas enlutadas raspam completamente suas cabe~as; 
( 4) Os homens amarram seu cabelo em um rabo-de-cavalo du

rante cerimonias e guerras. 
(5) Os homens polvilham seu cabelo com substancias mágicas du

rante cerimonias e guerras. 

Interpretar o simbolismo do cabelo Xavante em termos de um ele
mento comum a essas várias situa~Oes nA'o é tarefa fácil. E isso, simples
mente, porque, do meu ponto de vista, nao há um elemento comum aqui. 
Leach já indicou a possibilidade (1958) da existencia de pravas etnográ
ficas consideráveis em favor da associa~fo simbólica entre o cabelo e 
energía libidinosa. Na verdade, essa equa~fo é freqüentemente estabele
cida nas interpreta~óes psicológicas do simbolismo do cabelo. O simbo
lismo do cabelo Xavante nao parece pertencer ao ambito do sexual ou, 
pelo menos, a conexao nao é demonstrável. Enlutados que raspam suas 
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cabe~as, por exemplo, nfo sofrem nenhuma restri?o quanto a prática 
sexual. Por outro lado, os meninos da casa dos solteiros - que devem 
permanecer C3:8tos - nao mantem curtos os seus cabelos. Seu cabelo é, 
·de fato, cortado pelos homens maduros apenas no momento da inicia
~fo, isto é, exatamente no momento em que deixam de estar sujeitos a 
restri~Oes sexuais. 

O simbolismo do cabelo entre os Xavante deve, pelo contrário, 
ser visto com representa~fo de ''poder livre" (agressividade) enquanto 
algo distinto da sexualidade (Leach, 1958:160). Essa hipótese explica o 
ritual nos casos (1), (2) e (3) e também a presen~a do cabelo humano 
nas flechas ti niptóro. 

Vimos que os homens mais velhos dan~am agressivamente "con
tra" os mais novas durante todo o wai'á. Na minha opiniio, trata-se de 
1,lllla demonstra~fo de poder (agressivo) dos mais velhos. Estes o trans
mitem aos mais novos cuja participa~lo plena no waia é impossível sem 
que antes se submetam a esse rito. Por analogia, quando o.s homens ma
duros· cortamos cabelos dos iniciandos (antes da corrida cerimonial que 
encerra sua inicia~lo ), estamos diante de urna demonstr~lo de agressi
vidade explicável · como exercício simbólico e cómo transmissfo de 
poder. 

Da mesma forma, vimos que há urna conexfo lógica entre dife
rencia~fo e conexfo (Capítulo IV). Além disso, classes de idade próxi
mas sao diferenciadas entre si pelo recurso da oposi~fo. Assim, pode
mos interpretar o fato de a classe de idade iniciada cortar os cabelos 
dos que estio prestes a entrar para a casa dos solteiros como um ato 
simbólico de oposi9io (agressio). 

Por fun, cabe dizer que, ao raspar sua cabe~~' urna pessoa enluta
da está, de acordo com essa interpret~lo, cometendo um ato de auto
agressfo. Esse ato deveria ser classificado como rito de au.tomutil~lo 
sem conota9é5es libidinosas específicas. Tais ritos estfo amplamente 
documentados na .literatura etnográfica e podem ser encontrados prin
cipalmente entre os Apinayé (Nimuendajú, 1939:151), vizinhos próxi-
mos dos Xavante. · 

Note-se que, nos contextos que estivemos analisando, é o corte 
do cabelo que tem importancia simbólica e. nfo o cabelo propriamenté 
dito. Pequenas mechas de cabelo representam, no waia, o ato de cortar 
o cabelo e, portanto, agressividade. O cabelo, em si mesmo, nao é consi
derado como portador de nenhuma propriedade especial. Mechas de 
cabelo nao sao usadas pelos feiticeiros e os Xavante nao tomam cuida-
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.. dos especiais ao se desfazerem deles. Segue-se, assim, que os rituais que 
envolvem cabelo (e nao o corte de cabelo) pertencem a urna outra cate-
goria, de menor importancia. 

Os Xavante nao usam estilos distintos de penteado como meio 
para indicar status sociais diversos. Vimos também que os arranjos de 
cabelo na-o tem conota~ao sexual específica, de modo que os Xavante 
tem liberdade para atribuir qualquer outro significado simbólico a este 
elemento. 'Ü ato de amarrá-lo significa que a pessoa está, simplesmente, 
-"pronta para agir". Há aí urna vantagem do ponto de vista prático, no 
sentido de evitar-se que o cabelo entre nos olhos durante a atividade 
que se vai desempenhar. O ato de amarrá-lo tem, porém, urn significado 
simbólico equivalente ao nosso "arrega~ar as mangas". Assim, é também 
o .cabelo que se polvilha com substancias mágicas durante as cerimonias 
e, principalmente durante as a~ividades guerreiras por ser este o modo 
mais fácil de se demonstrar publicamente o seu uso. 

O waia é, portanto, um· complexo cerimonial durante o qual os 
Xavante invocam c~rtos seres ou espíritos visando a aquisi~ao de poder. 
De Tsimihopari adquirem poder criativo e destruidor; dos pfu, belico
sidade. A combinayao desses poderes é, de acordo com o pensamento 
Xavante, a essencia da masculinidade. É por isso que o exercício dessa 
qualidade pressupóe e implica em participayao no waia. 

5. SIGNIFICADO DO RITUAL 

Neste capítulo tentei explicar o significado do ritual Xavante atra
vés da análise contextual do simbolismo envolvido. Desejo agora consi
derar duas implicayOes básicas desta abordagem. A melhor maneira de 
demonstrar a primeira delas é através de um exemplo: 

O rito do choro cerimonial entre os Xavante é realizado nas 
seguintes ocasiOes: 

(1) na recep~ao de um parente que volta·a aldeia; 
(2) enquanto o desfile encabeyado por Tebe percorre a aldeia; 
(3) depois da danya dos Pahori'wa; 
(4) nos vários estágios das cerimonias de iniciayáo; 
(5) depois que a classe de idade patrocinadora aca~a de realizar o 

último rito em favor de seus protégés; 
( 6) depois da morte de urna pessoa. 
As explica~oos dos Xavante para esse rito diferem em cada um 
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dos casos: no primeiro, dizem que choram porque sentiram a Taita do 
parente que agora está de volta; nos casos (2), (3) e (4), dizem que cho
ram porque estfo felizes pelo fato de os iniciandos Tebe/Pahori'wa 
terem participado da cerimonia específicamente realizada para eles; no 
quinto caso, porém, dizem que choram porque estao tristes pelo fato de 
os patrocinadores terem participado de urna cerimónia adequada; 
por firn, no caso (6), dizem que choram porque estío tristes e porque 
sentem a falta de seus parentes mortos. 

O "significado" emocional do rito varia de acordo com cada caso· 
' 

varia inclusive quando pessoas diversas estao envolvidas em urna mesma 
situayao. Sabemos que os Xavante estabelecem urna distin~ao radical 
entre os parentes consangüíneos e os afins. Sabemos também que habi
tualmente sentem-se solidários para com os primeiros e hostis em rela
yao aos segundos. Diante disso, parece pouco provável que todos os que 
choram por, digamos, um hornero morto, expressem por ele urn mesmo 
sentimento: trata-se de seus país e dos irmaos de sua esposa. Urna análi
se do rito das "disposiy5es afetivas ·que regulam a conduta das pessoas 
urnas em rela~ao as outras" (Radcliffe-Brown, 1948:245, 239-46) nao 
nos levará, portanto, a parte algurna. Equivale a urna afirma~ao da exis
tencia de urna certa expectativa de comportamento mútuo definida 
pelo costume; o choro cerimonial criarla urna predisposi~ao para o com
portamento convencional ao enfatizar a rela~ao social específica; sa
bemos que choram juntos; deduzimos, portanto, que o choro refor~a o 
relacionamento e estabelece ou revivifica senthnentos que o sustentam. 

Nosso problema central está ainda, no en tanto, por resolver. 
Ainda nao sabemos de que modo o choro ritual pode ser a expressao 
de urn layo de solidariedade e, ao mesmo tempo, de um la~o de hostili
dade. Nao sabemos como pode expressar relacionamentos caracteriza
dos por tristeza e por alegria; de que modo pode expressar saudades por 
quem está irrernediavelrnente desaparecido (os mortos) e saudades por 
quem acaba de voltar (um parente qu~ estava ausente). Nao sabemos, na 
verd~de, o denominador comum dos contextos nos quais os Xavante 
choram. 

Este denominador comum, porém, nao é nada obscuro. Para qual
quer antropólogo que tenha familiaridade com o trabalho de Van 
Gennep fica óbvio, de imediato, que o choro ritual em situa~0es tais 
como as que descrevi constituí urn rito de passagem. Radcliffe-Brown 
pode percebe-lo assim, o que fica implícito em sua análise deste rito 
entre os ilhéus de Andaman, acima citada. Pref eriu nao desenvolver esta 
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linha de raciocínio, porém, concentrando-se nas explica9~es pseudopsi-
cológicas que preferi rejeitar. 

Entre os Xavante, o choro equivale a urna declara9ao pública de 
altera9ao de status de um paren te próximo (consumada ou em proces
so ) . O viajante que volta, supera a sua condi9ao de estranho para assu
mir a posi9ao de membro do grupo que o acolhe (cf. Van Gennep 1909 : 
51-53). O direito a cargos de Tebe e Pahori'wa é assegurado a certos me
ninos no curso de inicia9ao; a cada estágio das cerimónias, os iniciandos 
abandonam um status e passam ritualmente a um outro; urna classe de 
idade marca, por meio de realiza9ao dos últimos ritos de patrocíniQ da 
inicia9ao, o fim de sua própria perten9a aos grupos cerimonialmente 
ativos; a morte é também mais urna passagem2 0

. Cada urna dessas pas
sagens afeta diretamente um pequeno círculo de parentes próximos do 
indivíduo em questao. É o choro dessas pessoas que "anuncia" cada 
urna das passagens de status. Seu estado emocional nao afeta direta
mente o costume. Na verdade, este estado poderia, sem dúvida, consti-

. tuir o objeto de investiga9ao. Exigiria, no entanto, um tipo de análise 
completamente diferente , levado a efeito com finalidades diversas, ou 
seja, urna investiga9ao psicológica que objetivasse descobrir como os Xa
vante se sentem em rela9ao ao choro ritual. Análises sociológicas tem 
por objetivo explicar aquilo que é tornado público por meio de rito. 
Tampouco é possível explicar, por meio de urna análise sociológica, o 
motivo pelo qual os Xavante marcam as müdanyas de status social por 
meio do choro ao invés de 'dan9ar, gritar, destruir su as posses ou, ainda, 
por qualquer outro tipo de demonstra9ao pública. As técnicas da Antro
pologia Social nao sao capazes, como bem ressaltou Leach (1958:160), 
de estabelecer urna rela9ao entre símbolos públicos e privados, entre es
tados sociais e estados psicológic?s; podem, simplesmente, procurar de
monstrar o significado convencional e público dos símbolos. 

Há, no entanto, urna conhecida ambigüidade nesse uso do termo 
"significado". Significado para a sociedade que realiza o ritual ou signi
ficado para quem o analisa? Parece pouco provável que um ·Xavante se 
propusesse ou de fato analisasse o simbolismo do wai'á nos termos em 
que o fiz. Seria isso urna indica9ao de que, para os Xavante , os símbolos 
nao significam aquilo que afirmei? Caso contrário, em que sentido, 
entao, pode-se dizer que eles "significam" o que eu digo que significam 
e para quem? 

2° Conforme Hertz (1928a :86) : " ... ern outros termos, a rnorte, aos olhos dos 
primitivos, é urna inicia~ao". 
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Creio que dispomos da necessária fundamenta9ao para aceitar a 
idéia de que, freqüentemente, as pessoas podem nao ter consciencia 
de fatos importantes que ocorrem em sua própria sociedade. Isso nao 
significa que os fa tos deixem de ser verdadeiros. Quando Hollingshead 
(1949) e Wamer (1949) publicaram seus estudos clássicos de pequenas 
cidades americanas, propuseram-se a demonstrar que, apesar do que se 
dizi~ a respeito de se tratar de urna "sociedade sem classes", as co
munidades descritas eram, na verdade, estratificadas. Muitos dos habi
tantes dessas comunidades confessavam-se desconhecedores dessa estra
tifica9ao mas os sociólogos defendiam a idéia de que, mesmo assim, a 
popula9ao tendia a se comportar como se tivesse dela plena consciencia. 

Escolhi deliberadamente este exemplo simples - poder-se-ia dizer 
até simplista - para marcar minha posi9ao. Se as pessoas se comportam 
como se tivessem consciencia do modelo, o grau de consciencia real 
passa a ter, entao, importancia apenas secundária. Sao esses modelos 
"co1no se" que Lévi-Strauss chamou de "modelos inconscientes" 
(1953): as pessoas nao se dao contados princípios ou , de qualquer for
ma, nao sabem explicitá-los; eles, no entanto, regulam de fato seu com
portamento. 

Estas idéias nos conduzem ao probl~ma central: em que nos ba
seamos para supor que os princípios tem, de fato, os efeitos que afirma
mos? No exemplo que citei (relativo ao sistema de classes em urna co
munidade teoricamente igualitária), o modelo baseia-se em dados rela
tivos as possibilidades educacionais, freqüencia de intera9ao social , no-
9oes de prestígio, etc. Demonstrar que os Xavante esperam obter dois 
tipos de poder a partir do wai'á é tarefa muito mais difícil. 

Foi por isso que, apesar de cort'er o risco de cansar o leitor, incluí 
descri9oes detalhadas das cerimonias que analisei e, na medida do possí
vel, das atitudes dos Xavante em rela9ao a elas. Tentei tratar cada rito 
como um símbolo neutro e deduzir seu significado a partir dos contex
tos em que aparece. Toda esta análise do ritual Xavante, portanto, de
pende da análise anterior relativa as idéias e atos dos Xavante pois toda 
a compreensao do "contexto" do rito baseia-se, em cada caso, neste 
esclarecimento preliminar. 

Minhas conclusües podem ser neofreudianas,. o que nao basta 
para estabelecer sua v~idade . Demonstra, apenas, que dois tipos de 
pesquisas independentes e mutuamente exclusivas podem produzir o 
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"' mesmo tipo de resultado21
. Creio, na verdade, que minhas conclusües 

sao válidas simplesmente porque nao partem de premissas relativas aos 
significados universais de certas classes de símbolos (como as interpre
ta~ües psicoanalíticas tendem a fazer). As conclusües que apresento 
aqui partem de premissas que sao estritamente Xavante. Assim, as inter
preta~oos de Róheim a respeito do ritual australiano (1945) podem 
estar corretas mas, do meu ponto de vista, a demonstra~ao de sua ve
racidade nao é satisfatória. Essa demonstra~ao 'só poderla ser feíta atra
vés de urna espécie de análise ,australiana análoga a análise Xavante que 
apresentei aquí. 

Nestes termos é que se dirigem minhas críticas a certas análises es
truturais. As interpreta~oes de Uvi-Strauss a respeito das sociedades Je 
constituem exemplos típicos2 2

• Podem eventualmente estar corretas 
mas as evidencias apresentadas em seu favor sao, por vezes, inadequa
das. Ao criticá-las (1960), ressaltei a importancia do estabelecimento do 
contexto porque, de acordo com meu ponto de vista, esta é a melhor 
maneira para se formular urna hipótese. :e o que tentei fazer aqui. Espe
ro te-lo feito de modo satisfatório, o que ficará comprovado caso tenha 
ficado claro que o caráter dialético de algumas das idéias aqui registra
das é próprio do pensamento Xavante e nao urn fruto de minha inter
preta~ao. 

• 

21 Urna confluencia semelhante. que reúne urna análise sociológica com urna 
tese da Psicología pode ser encontrada em Leach (1958), que retoma um 
tema tratado por Berg (1951). 

22 Veja especialmente 19·52, 1955 , 1956e 1965. 
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CAPITULO VIII 

' 

Cosmologia 

l. FEITI~ARIA 

"' IMPOSSI'VEL entender a cosmología Xavante sem tratar pri-

E meiro da sua visio a respeito da ~orte e do "além". Urna aná
lise da morte implica, no entanto, em urna análise da feiti~aria . 
Muito do que f oi di to até aqui relacionava-se com o facciosis-

mo Xavante. ViJÍlos como as fa~Oes tendem a contrabalan~ar urnas as 
outras no ambito das comunidades Xavante e de que modo os processos 
legais e a manutenyfo da ordem dependem, em grande medida, desse 
equilíbrio. Vimos também de que modo as relayOes entre os clls e, con
comitantemente, as relayOes entre "Nós'' e os "Outros", slo relayOes de 
hostilidade real ou potencial. Essa hostilidade pode ser expressa por 
meio da feitiyaria (pelo mais fraco contra o mais f orte) ou de acusayOes 
de feitiyaria, seguidas por matanyas ou exptilsl>es (pelo rnais forte 
contra o mais fraco). 

Nem sempre os Xavante atribuem a causa de doen~as e morte a 
agentes maléficos. Tem certa compreensio dos mecanismos de contágio 
e sabem que, por exemplo, se entrarn em contato com a popul~fo re
gional e encontraln alguém com tosse, ficarn propensos a adoecer. No 
caso de ficarem resfriados, nlo pensara o terem sido enf eitiyados, a me
nos que tenham urna boa razfo para faze-lo. Essa condiylÓ - ''a menos 
que tenham urna boa razfo para faze-lo" - é muito importante. Os ho-
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... mens Xavante sempre acreditam ter boas raze'.íes para suspeitar de que 
seus afins estao acalentando inten90es maléficas contra si. Quando mor
re um hornero, portanto, os Xavante procuram explicar o fato pela pro- . 
vável malevolencia e feiti9aria de seus opositores faccionários, em espe
cial daqueles com quem manteve vínculos específicos de afinidade. 

Por outro lado, quando morre urna mulher ou urna crian9a, os 
Xavante nao costumam procurar a causa da morte além das razoes fisio
lógicas. Podem faze-lo em certas ocasie>es, porém. Vimos, no Capítulo 
V, como a morte das esposas de T, em Santa Therezinha, foi interpre
tada : os afins de T entenderam as mortes como provas da tentativa de 
T de prejudicá-los, através de feiti9aria. Esse caso enfatiza o que venho 
dizendo: quando as esposas de T morreram, nao se procurou imaginar 
quem quis prejudicá-las. Pelo contrário, a questao era saber que homem 
estaría interessado em prejudicar outros homens através da morte das 
mulheres. 

A feiti9aria é, comumente, urna atividade masculina que existe em 
fun9ao das tense>es existentes entre categorías de homens na sociedade 
Xavant~. A morte de um homem é geralmente explicada em termos de 
feiti9aria, a menos que ele tenha sido morto em urna disputa 
interfaccionária ou tenha sido executado. Nestes casos, certamente nao 
·haverá suspeita de feiti9aria, já que os suspeitos óbvios seriam os mem-. 
bros do grupo que participou da matan9a: nao precisariam recorrer ao 
uso da feiti9aria contra seu inimigo, já que iriam matá-lo a golpes de 
borduna, de qualquer forma. Os Xavante ~ chegariam mesmo a conside
rar essa situa9áo prova de que nao estavam usando feiti9aria contra sua 
vítima. Por. isso é que as suspeitas de feiti9aria sao geralmente acalenta
das pelos membros de fac9ao dominante contra os de outras facyoes. 
Homens da facyao dominante, em qualquer aldeia, podem e de fato che
gam a empregar a feiti9aria contra membros de fac9oes menores. Fazem
no, porém, em situa95es relativamente triviais, nas quais nao tem a cer
teza de conseguir o apoio de seus parentes consangüíneos no ataque 
físico a seus inimigos. A morte de urna crian9a ou de urna mu1her é ge
ralmente aceita sem explic~ao mais profunda; pode também ser con
siderada como um subproduto da feiti~aria praticada por homens con
tra homens. Os Xavante temem igualmente a malevolencia canalizada 
pelas tribos vizinhas. Tem medo, por exemplo, de seus inimigos tradi
cionais, os Karajá, que, de acordo com sua vido, os afligem com doen-
9as e mortes. Os Xavante desprezam a capacidade de lu ta dos Karajá e 
até recentemente consideravam-nos como simples ca9a. Nao creio que 
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os Xavante ainda pensem assim. Tememos K.arajá e dizem que slo fra
cos. Segundo o raciocínio Xavante, a única forma do mais fraco enfren
tar o mais f orte é a través de meios sobrenaturais. Em sua própria socie
dade é só assim que os membros de urna facylo fraca podem atingir os 
membros de urna fa~ao f orte. De acordo com esta crenya é que se sen
tem ame~ados ou enfeitiyados pelos Karajá. A crenya nfo é de todo 
desprovida de fundamento: quando os Xavante se aventuram em dire-
9ao ao Rio Araguaia e as vizinhan9as. dos Karajá, costumam contrair al
gum tipo de infecyáo. Os próprios Karajá tendem a contrair infecyao 
com mais freqüencia que os Xavante porque vivem em contato constan
te com os regionais. Os Xavante que os visitam voltam, quase sempre, 
resfriados, e acabam por contaminar seus companheiros. Quando, em 
1957, os Xavante de Santa Therezinha viajaram em urna expediylo de 
caya e coleta em direyio a Cocalinho, encontraram um acampamento 
Karajá na praia em frente a . aldeia. Griparam-se e acreditavam que ~ 
doenya lhes havia sido infligida pelos Karajá. 

Os Karajá sao vistos, portanto, como possuidores de urna certa 
influencia maligna difusa, nao-especificada. Os Xavante a chamam de 
tsimiOdi, a mesma palavra que usam para feitiyaria em sua própria so
ciedade. Os Xavante, no entanto, negam que os Karajá conhe9am os 
usos de Tsuprá'was tedi ("pó do mal") ou wede dzu, as duas substancias 
que s!o mais comumente manipuladas pelos feiticeiros Xavante. De 
acordo comos Xavante, os Karajá nao "fazem" nada paia trazer a infe
licidade dos outros. Eles sa:o maus e, sendo assim, irradiam malevolen
cia. Para o pensamen~o Xavante, portanto, os Karajá sio a consubstan
cia9ao mais aproximada daquilo que se pode chamar de "bruxos" (cf. 
Evans - Pritchard, 1937: 387). 

Os Xavante nio admitem que ltaja, em sua sociedade, pessoas que 
tem em si mesmas o poder de prejudicar os ou tros. Creem que os Xa
van te sao capazes apenas de causar doen9as e morte a outros Xavante 
pelo exercício de certos rituais que envolvem a manipula9io de substan
cias e implementos mágicos. Essas substancias s!o pós, que tanto podem 
ser usados ofensiva como defensivamente . A simples posse desses pós 
nao é suficiente, portanto, para rotular urna pessoa como feiticeira, ex
ceto no sentido de ter a sua disposi9ao a parafernália da feiti9aria. Tal 
pessoa nao seria considerada tsimio, a menos que se acreditasse que es
tivesse usando esses poderes ofensivamente. Na verdade, em determina
das ocasioos, seu uso é bastante explícito. Ao participar de cerimonias, 
os homens geralmente polvilham o seu cabelo com wede dzu. Os ho-
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mens que participam de urna expediyio guerreira também o fazem, as
sim como, com toda certeza, o fariam os homens que estivessem se 
mobilizando para defender a sua comunidade. Caso contrário, nfo_ se 
julgariam plenamente preparados para a fayanha. .. 

Os Xavante consideram como constituindo feitiyaria (tsimi'odi} 
o uso de wede dzu ou outras formas de '1>6 ruim" em conjunyfo com 
ritos específicos. Os Xavante mantero segredo a respeito desses ritos, 
o que é fácil de se compreender. Foi-me extremamente difícil obter até 
mesmo urna descri~o genérica; foi impossível obter urna demonstra
yáo. Nunca conseguí assistir a preparayio do wede dzu, urna espécie de 
serragem de certas madeiras específicas. Todos os homens Xavante sa
bem faze-lo e usá-lo e passam a infonna~llo de paí para filho. lnsistem, 
porém, em dizer que nfo há f ónnulas orais empregadas nem no momen
to .da preparayfo nem no momento de . seu uso. Seus poderes slo acio
nados ao ser jogado (ou ao simular-se o ato de jogar) sobre a vítima, o 
feiticeiro oculto em algum esconderijo. Também pode ser assoprado na 
direyllo da pessoa que se pretende prejudicar. Ao que parece, assoprar 
um pó mágico constituí, simplesmente, um método conveniente de fa
ze-lo tomar a direyio carreta. A respirayfo n!o é parte essencial da rea
lizayáo do rito e os Xavante nlo acreditam que o ato de soprar esteja 
imbuído de qualquer tipo de poder especial q~ando realizado em con
texto ritual. 

A propulsáo de um pó mágico na dir~fo da vítima é a técnica de 
feitiyaria mais importante mas nlo é a única. Os homerts também mani
pulam seus batoques auriculares com vistas a causar ~fl.iyfo a seus ini
migos. Os batoques usados para esse fim sao tingidos de vermelho com 
urucum. Trata-se claramente do poder criativo que pode, portanto, ser 
usado para fins nefastos. 

Su, por exemplo, disse-me que Ts era pouco generoso (tsótidi} 
para com ele. Tomou, entáo, de seus batoques auriculares e pediu-lhes 
que picassem o outro homem, ferindo-o. Eles o fizeram e Su ficou sa
tisfeito. Ele podia permitir-se contar-me este caso relativamente sem im
portancia já que pertencia a facyio dominante enquanto que Ts nlo. 
Até certo ponto eu estava identificado coma facyao dominante e Su 
costumava dirigir-se a mim chamando-me de ídub'rada (irmlo mais ve
lho ). Era muito pouco provável, portanto, que eu fosse repetir suas pa; 
lavras a Ts.. · 

Mesmo que o fizesse, havia muito pouco que o outro homem pu· 
desse fazer, salvo tentar vingar-se usando também de teitiyaria. O risco 
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desse procedimento era, de qualquer forma , um fator sempre presente 
na situayio social vivida pelos Xavante. Comentários a respeito do que 
dissera Su nio bastariam para incentivá-lo consideravelmente. 

Os Xavante dizem ser capazes de fazer com que jacarés, piranhas, 
cobras e onyas persigam seus inimigos. Para faze-lo, dirigem-se aos seus 
batoques auriculares pintados de vermelho. Cheguei mesmo a ouvir que 
essa técnica poderla fazer chover ou afastar urna tempestade. Por outro 
lado, aqueles que usam "pó ruim" costumam ter um fim mais nocivo 
em vista. Esperam poder causar afliyio a um inimigo, causando-lhe urna 
doenya longa e dolorosa até conseguir provocar sua morte. Os inimigos 
para quem se .desejam essas coisas Sio sempre os watsire'wa. :e possível, 
portanto, interpretar a parte proeminente desempenhada pelos afins de 
um homem morto nos ritos mortuários como urna demonstrayio pú
blica de sua inocencia em rel~io a tentativa de prejudicá-lo já que, de 
outra forma, seriam suspeitos de cumplicidade em sua morte (cf. Ma
linówski, 1929: 137). 

2.·MORTE 

Quando um homem adulto morre, seu corpo é colocado na casa 
dos país de sua esposa. Sua marte é tornada pública pelo choro dela e 
de todos os afins de sexo masculino do morto que residem no grupo do
méstico de sua esposa ou que ainda o consideram como sendo a sua ca
sa. Tao logo a morte é constatada, os país do morto, seus irmlos uteri
nos, seus filhos, os irmios de sua mie e os filhos de suas irmls ( quando 
sao adultos) de acordo com o costume devem reunir-se ao redor do 
cadáver e chorar. As mullieres, ao morrerem, ficam naturalmente em 
seu grupo doméstico natal já que elas nunca moram em outra casa. Seus 
país, seus irm!os uterinos, seus filhos, os irmlos de sua m!e, os filhos 
de suas irm!s e seu marido choram por ela. 

Quando acontece de urna pessoa morrer fora de seu próprio gru
po doméstico, seu corpo é trazido e colocado ali para que sua família 
possa chorar sobre ele, quando isso é possível. As vezes, quando a morte 
se deu no curso de urna disputa entre facyOes e os parentes próximos ti
veram que fugir, ou nos casos de execuy!o, o morto é enterrado, fora da 
aldeia, sem que nenhuma lágrima chegue a cair sobre o seu corpo. Mes
mo assim, todos aqueles que mantem para com ele al~m dos tipos de 
relayao descritos acima choram por ele conforme o estabelecido pelo 
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.. costume. Fazem-no na aldeia para onde fugiram ou simplesmente em 
suas próprias casas, caso nfo tenham precisa4.o procurar refl1gio em ou
tra aldeia. 

Trata-se de um choro estilizado, ident.ico ao realizado no rito de 
rece~ro de um parente que volta depois de um período de ausencia ou 
realizado quando se quer enfatizar a passagem de parentes de um status 
social a outro. b, porém, mais intenso na ocasiao da morte: é mais alto; 
mais violento e dura muito mais tempo. Nas duas ocasiOes em que pude 
ouvir o choro de enlutados, constatei que se prolongou por 24 horas, 
sem interru~Oes. Na verdade, houve algumas interru~lSes por parte de 
cada indivíduo mas nunca houve um momento de silencio durante todo 
odia e toda a noite que se seguiram a morte. Ao fim desse período, as 
pessoas que estavam de luto estavam ti'o .roucas que mal se podía ouvi
las. Houve· enti'o urna pausa. Em urna das vezes, nlo se ouviu mais o 
choro até que amanheceu. As pessoas enlutadas retomaram seu choro 
·quando clareou e choraram intermitentemente durante todo o dia. Da 
outra vez, a familia continuou a chorar mas com breves períodos de si
lencio durante mais 12 horas além do período inicial de lamenta<rlo 
concentrada. 

O choro dura, portanto, odia e meio que se segue ao momento da 
morte. O fato da morte é estabelecido pela interrup<ra:o da respira<rlo. 
Os Xavante sentem entfo o cora~!o e, se também tiver parado, come
<ram a chorar. ''Ma to doro", dizem, o que significa "~orreu". A mesma 
expresslo é usada quando urna pessoa fica inconsciente ou quando 
acontece de alguém ter um sono pesado demais. Nessas ocasiOes, segun
do a cren~a dos Xavante, a alma deixa o corpo. Quando o cora~ao pára, 
no entanto, sabem que a alma nfo mais voltará e é por isso que come
~am a chorar. Durante o choro, as pessoas enlutadas agacham-se ao re
dor do corpo e raramente se afastam dele. Tu do o que o morto possu ía 
- sua esteira de dormir, suas amias e seus ornamentos cerimoniais, no 
caso dos homens; suas caba~as, abanos de fogo, cestas, no caso das mu
lheres - é destruído ou feito em peda~os. Tudo é colocado, a seguir, em 
urna grande fogueira acesa diante da casa. 

Tradicionalmente, portanto, a questlo da heran~ nlo se coloca
va. Hoje em dia, nem sempre os artigos manufaturados sa:o destruídos 
após a morte do dono. Como proceder em sua distribu~lo nlo parece 
ser, no entanto, questlo de imnortincia para os Xavante. Disseram-me 
que os primeiros a poder reivit t.., !! as posses do morto seriam os seus 
filhos e os filhos de suas irmf s. Seus L'lll!os uterinos também teriam 
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direito a alguns de seus bens. A introdm;ao de artigos relativamente im
perecíveis e de difícil reposi~ao (o que explica a necessidade da trans
missao da posse aos parentes do morto) é tao recente que os Xavante 
que conheci ainda nao haviam elaborado um conjunto de regras institu
cionalizadas relativas a heran~a. 

Durante a queima dos bens do morto e do choro de sua família 
imediata, qualquer outra pessoa que se sinta inclinada pode também 
chorar cerimonialmente. Nas duas ocasiOes em que morreram morado
res de Sao Domingos, observei que Apowe, o chefe, chorava em sua ca
sa. Nos dois casos, tratava-se da morte de filhos pequenos de homens 
Topdató incorpo~ados ao cla Poredza'ono. Um deles era o filho do filho 
da irma de Apowe. A rela<rao genealógica do outro morto para com 
Apowe era muito mais remota e nao pude reconstruí-la. b quase certo, 
porém, que Apowe .nao chorou por eles na qualidade de parente ou de 
companheiro de cla e sim enquanto chefe da comunidade. Da mesma 
forma, em out ras ocasioes cerimoniais, tais como o desfile de Te be e os 
ritos finais das várias fases da · inicia~ao, Apowe retirava-se para chorar 
em sua casa. Nas mortes que presenciei, alguns outros Xavante, que nao 
pertenciam a casa das crian~as mortas, também choraram durante al
guns instantes. Tratava-se de pessoas que nao pertenciam a família nne-

diata dos mortos e seu choro nao se prolongou por muito tempo. De
pois de aproximadamente urna hora, haviam silenciado. As mortes ocor
reram no meio da noite e, assim, tive dificuldade em identificar as pes
soas que choraram pelas crian~as. De qualquer forma, além do círculo 
imediato de pessoas enlutadas que mantiveram suas lamenta<r~es duran
te o período completo, a identidade dos outros é pouco significativa. 

Urna tristeza genuína pode motivar os que tomam parte <:Iesse 
choro cerimonial mas nao é condi~ao necessária para a realiza~ao deste · 
rito costumeiro. Muito tempo depois da morte, aqu.eles que realmente 
sentem a pérda choram sempre que pensam no ~orto. Nesse caso, tra
ta-se da manifesta~ao espontanea do sentimento embora seja expresso 
através do mesmo tipo de choro que caracteriza situ~~es cerimo
niais. Qualquer coisa que fa<ra com que um dos Xavante se lembre de 
um parente morto pode provocar demonstra~~es de pesar durante anos 
depois da morte. Urna cias mullieres sempre chorava quando ouvia o 
ronco de um aviao porque, na hora da morte de seu marido, havia um, 
sobr~voando a aldeia. Um dos homens tentava apagar todos os sinais da 
presen<ra de sua esposa pois tudo o que fazia lembrar-se dela causava-lhe 
tristeza profunda. Chegou mesmo a refazer o caminho que haviam per-
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corrido juntos, durante a última expedi~ao de ca~a e coleta, para des
truir todos os abrigos que ela havia construído para n~o os encontrar 
posteriormente e evitar, assim, que se sentisse muito triste. 

Enquanto a família do morto chora, seu corpo é preparado para 
o funeral. Assisti ao funeral de duas crian~as que foram enterradas pelos 
seus pais e pelos irmaos dos seus pais. Meus informantes, porém, disse
ram-me que o corpo dos homens é, de hábito, preparado e enterrado 
por seu ai'ari (WB) ou, na ausencia dos cunhados, por outros membros 
da linhagem destes. As mullieres sao também enterrad.as pelos membros 
da linhagem do seu marido. 

O cemitério costuma ser próximo a aldeia. Em Sao Domingos, lo
calizava-se entre as árvores e arbustos próximos da clareira da aldeia, a 
cerca de pouco mais de ·15 metros a partir do semicírculo das casas. O 
corpo é envolvido em urna esteira de dormir e colocado em urna cova 
perpendicular, em posi~ao semi-ereta. A terra cavada é entao reposta na 
cova sobre o corpo e recoberta por gravetos e galhos, qué tanto servem 
para marcar o local quanto para afastar aves de rapina e certos animais 
carnívoros. Quando os coveiros acabam seu trabalho, voltam a casa de 
onde trouxeram o morto e juntam-se aos parentes próximos que ali ain
da est:ro chorando. Nos funerais que pude observar, o corpo foi enterra
do algumas horas apenas depois da morte, sem mesmo esperar odia cla
rear. Pelo que me foi dado saber, os Xavante n!o praticam o enterro 
secundário. · 

Alguns dos parentes do morto devem, entao, raspar suas cabe~as. 
Se se trata da morte de urna crian~a, ou seja, alguém que é solteiro e 
que mora em seu grupo doméstico natal, apenas os seus pais dever:ro fa
ze-lo, embora o irml'o uterino de sua mie também o f ~a, por vezes. Se 
se trata de um homem casado, sua esposa e ·seus filhos raspam a cab~a 
e provavelmente também algun$ dos outros afins que moram com ela o 
fario. Os país do morto n!o precisam faze-lo, necessariamente. Por ou
tro lado, quando urna mulher casada morre, seus pais devem cortar o 
cabelo, assim como também seu marido e seus filhos mas nenhum dos 
parentes de seu mando o faz. Vemos, assim, que o luto fechado é obser· 
vado no ambito do grupo doméstico do morto. 

Os parentes que choram a morte submetem-se a urna reclusao du
rante os dois días que se seguem imediatamente a morte. Nesses días, 
sentam-se e choram sem comer, beber ou banhar-se. Deixam a casa ape· 
nas para enterrar o corpo ou fazer suas necessidades. Quando o período 
do choro cerimonial chega ao fim, reassumem sua vida normal e, até 
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onde me foi dado saber, nao estáo su jeitos a nenhum outro tipo de .res
tri~ao .. 

Nesse mesmo período, nos casos em que a morte tiver sido provo
cada fisicamente por 'outro Xavante (em contraposi~ao as causas sobre
naturais), o matador ou os matadores devem submeter-se também a um 
período de reclusao. Fazem urna série de incisOes laterais em todo o pei
to e bra~os com garras de animais. Essas incisOes devem ser suficiente
mente profundas p~a que sangrem profusamente e deixem cicatrizes 
paralelas ao longo do dorso. O matador permanece em sua casa durante 
alguns dlas 8em comer, beber ou barihar-se. Nao fata comas pessoas que 
o circundam. Na verdade, ele deixa de existir socialmente. Nao me foi 
possível estabelecer com exatidao a dura~áo desse período de reclusao 
mas nfo dura mais do que 5 días, no máximo. Tampouco pude obter 
informa~Oes a respeito de sua reincorpora~io ritual. Os Xavante disse
ram-me que, depois de sua reclusao, ele simplesmente se dirige ao rio 
para banhar-se; come e bebe e, a segufr, retoma o ritmo normal de sua 
vida social no seio da comunidade 1 

• 

3. COSMOLOGIA 

Nao me é possível apreserttar um relato completo das idéias cos
mológicas dos Xavante. Creio que faze-lo parece igualmente difícil para 
os próprios Xavante. Meu conhecimento de sua língua, porém, nunca 
f oi tlo completo a ponto de me possibilitar investigar tópicos que os 
próprios Xavante consideram de difícil expressio e pouco atraen tes co
mo tema para discussOes. Davam-me a impressao de estarem relativa
mente pouco interessados em especula~Oes. Mesmo em 1962, quando fi
nalmente conseguí convencer os homens mais velhos a me contar histó
rias, ouvi, quase sempre, narrativas onoma~opéicas intermináveis de 
combates e ca~adas. Apenas-quando pressionados, após muita reflexao e 
com alguma hesi(a~lo apresentaram-me detalhes da cria~ao do mundo. 
Se eu nao prendesse sua ate.n~lo por uina infindável série de perguntas a 
respeito desse tema, eles descambavam imediatamente para um dos mi-

1 Outras tribos Je, vizinhas dos Xavante, também colocam um matador em re
clusao (veja Nimucndajú, 1939: 128; 1942: 78; 1946: 154 e Lowie, l946b: 
498). Entre os Xerente, um matador fez íncis0es no peito e na altura do es· 
tomago do modo como é aínda feito entre os Xavante (Nimuendajú, 1942: 
79). 
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tos mais comuns a ·respeito da origem do fogo ou da origem do milho, 
que eu já havia escu tado inúmeras vezes. 

Aqui, nao me proponho a apresentar urna análise completa dos 
mitos Xavante. Essa análise está em prepara~[o e será publicada em ou
tro trabalho. Por ora, esb~arei simplesmente algurnas n~Oes cosmoló
gicas dos Xavante que podem ser recolhidas do meu corpus limitado 
de estórias. Os Xavante nao tinham, por exemplo, urna resposta padrao 
para a pergunta : ' 'quen1 fez o mundo?". Nao se pode dizer que essa difi
culdade se devesse simplesmente ao fato dessa questao ~o significar na
da para eles. Diversos informantes responderam-na efetivamente e seus 
relatos sobre a cria~:lo continham urna boa rnargem de varia~ao. 

Quando os Xavante f alam da cria~a:o na:o estabelecem nenhurna 
distin~ao entre a cria~ao a partir do nada e a cria~a:o no sentido da 
transforma~ao . Usam certas expressOes para designar um criador tais co
mo romna'ratá'wa ou roptóna'ratá 'wa ou romna'ratá manhárf'wa2 • Tal 
criador pode ter participado da cria~ao do mundo ex nihilo. O velho 
Aihí're de Sao Marcos assim o relatou 3 : 

2 

3 
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"Seu nome era Aiwamdzú. Ele era o criador. liireroi'wa também. 
Também o nosso ancestral Aiwamdzú ~: 
(Pesquisador: de onde vieram?). 
"Vieram de lá (gesto). O mundo estava vazio naque/a época. Ele· 
também foi o criador dos Tseretede'wa. Nosso ancestral Afwam-

. dzú saiu <!a terra. O mundo f oi criado porque no comefO niio ha
via nada. Ele era Xavante. " 
( Pesquisador: e a criafao das mulheres?) 
"Elas apareceram. Ele tinha 3 mulheres e 2 crlilnfas. Ele saiu da. 
terra. Naque/a época o mundo estava vazio, vazio. O mundo esta
va mesmo vazio. " 
( Pesquisador: onde ele saiu?) 
''Lá. ,, 

(Pesquisador: onde foi?) 
"Para os lados do O wawe. " 

Originados, respectivamente, de ro = tudo + narada = raíz ou origem + 
'wa = sufixo que indica pessoa; ro +podo= criar+ narada + 'wa, ro+ narada 
+ manha;r = fazer + 'wa. 

Transcri~o verbatim da grava~o de sua conversa com o.utros Xavante. 

Naque/a época, o leste (literalmente: "o comefO do céu ")nao ti
nha sido criado. No leste havia esp1ntos. A criafáo apareceu no 
leste. Os waradzupré f oram criados. Os broncos e suas cidades fo
ram criados. O norte e o sul (literalmente: ''ambos os lados") tam
bém f oram criados·: 

A partir desse ponto, prosseguiu contando-me a estória de Te
pemra, que apresentei acima como a versao ( 1) da explica~ao Xavante das 
cerimonias de imersao. Tepemra também era um criador mas era um 
wapté que já vivia em um mundo habitado por parentes consangüíneos 
e afins. Se para meu informante havia algurna diferenya entre esses dois 
tipos de criaya'o, ele ~ao o deu a entender. Na verdade, podem ser consi
derados como equivalentes. Aiwandzú era um criador mas na:o criou 
efetivamente o mundo . Ele apareceu em urna época em que o mundo 
estava vazio e quando tudo estava sendo criado. Tepernra apareceu al
gum tempo depois mas talvez fosse igualmente um criador. 

O problema da cria~a:o a partir do nada, que exerce urna fascina
yao perene no quadro de muitos sistemas religiosos e filosóficos, parece 
nao empolgar os Xavante. A única meny!O que fazem a esse respeito 
aparece nas narrativas tais como a de Aihí're citada acima , .onde se afir
ma que tudo teve um come~o mas nlo se vai além desse ponto. A maior 
parte das estórias dos Xavante relativas a criayao refere~-se a metamor
f oses ou a deseo bertas . 

Assim, urna menina descobre o milho, que lhe é dado pelos peri
quitos; um menino descobre o fogo , que lhe é dado pela onya. Essas 
duas estórias sao mitos de origem porque tratam da transforma~ao dos 
homens, de animais a humanos. Antes de poss~ir rnilho e fogo~ os Xa
vante só se alimentavam de madeira a podrecida (como os animais) que, ra
zoavelmente macia, podia ser mastigada e na'o exigía nenhum preparo. 
Ao adquirir o milho, passaram a ter alimento adequado; ao adquirir o 
fogo, puderam preparar o alimento ao invés de come-lo cru. As estórias 
expressam, portanto, a passagem do estado de Natureza para o estado 
de Cultura. Os Xavante nao parecem dar'importancia a especula~Oes re
lativas as origens da própria Natureza. 

Acreditam que essa ordem natural das coisas foi criada em algum 
momento e o mundo foi entao povoado comos Xavante, que tem ori
gem ctonica. Logo que saíram do chao, dividiram-s~ em 3 clas, elemen
tos constitutivos da sociedade Xavante desde o seu início. Vários heróis 
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'místicos sao tidos como os responsáveis pela cria~!o, ou seja, pela trans
formay!o do mundo através do surgimento de frutas, animais, etc. 

Essas lendas relativas a criaylO, sao, no entanto, estórias, simples
mente. Seus protagonistas n!'o sao invocados pelos Xavante em nenhum 
outro contexto que n!'o seja o da racionaliza~lo mítica. A 'eles n!o se · 
recorre em· busca de assistencia. Nao chega nem mesmo a haver um 
acordo geral quanto a quem eram, de fato, os protagonistas. Aihi're 
mencionou Aiwandzú e Hireroi wa como sendo os que estavam presen
tes ao início. Em outra ocasiio, ele se referiu a Tseredzíre como sendo 
o criador porque era o fundador do cll Por~dza'ono. Da mesma forma, 
'Rlrrité e Tserepá, fundadores dos clas O Waw~ e Topdató, foram 
mencionados como criadores - todos eles ao lado dos heróis criadores 
mencionados no Capítulo VII. Ao mesmo tempo, outro~ Xavante suge
riram que Tseredzamdí e TseretomOdzatsé também eram heróis criado
res. 

Nessa pletora de figuras heróicas, nao conseguí descobrir nenhuma 
a ~espeito da qual exista urna série de lendas. Curiosamente, nlo há ne
nhum ciclo de lendas relativas a um par de heróis complementares. Is
to é notável em vista da importancia de tais ciclos entre os Timbira e os 
Xerente. Os mitos Xerente relativos a Waptokwa, o sol humanizado, e 
Wairíe, a lua anir~pomórfica, constituem elementos centrais de sua vi
sfo de mundo. Essas figuras nlo s6 sio vistas como os fundadores e, em 
certo sentido, como os patronos das metades exogirnicas mas também 
todas as histórias demonstram suas características antitéticas e comple
mentares. Além disso, Waptokwa era, até recentemente, reverenciado 
como o criador supremo, capaz de intervir decisivamente nas questOes 
em que a tribo se via envolvida. 

A verslo (4), que apresentei como explic~áo das cerimonias de 
imersio, é a que mais se aproxima das estórias que narram as fa~anhas 
de urna dupla de heróis. Segundo essa versfo, Tserebutuw!' e Pirinai'á 
foram os criadores de muitas coisas e, entfo, voararn para o céu.1! ver
dade que essas figuras sao mencionadas mais de urna vez nos mitos de 
criaylo mas nem sempre aparecem juntas, como dupla. De qualquer f or
ma, os Xavante nao consideram tais personagens capazes de influenciar 
sua vida cotidiana. 

As entidades que de fato exercem essa influencia sio as várias 
categorias de espíritos. Conhe~o, pelo menos, quatro: Tsimihopárr, 
os pi'u, os wadzepari'wa e os espíritos dos mortos (da hiebá). Já tive 
oportunidade de considerar o relacionamento entre os dois primeiros 
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e os Xavante. Sao fortes e bravos e aproximam-se dos Xavante quan
do sao invocados 'pelo canto dos celebrantes do wai'á. Nessas ocasioes, 
os Xavante adquirem um poder que lhes chega por meio dessas enti
dades. 

Os Xavante também procuram o auxilio dos espíritos dos mortos 
(principalmente dos parentes consangüíneos mortos, cujos espíritos sao 
vistos como particularmente benevolentes). A partir do momento em 
que urna alma se estabelece na comunidade dos mortos, ela pode ir e vir 
impunemente. Quando volta para visitar os vivos, nao lhes causa medo 
pois, segundo o pensamento Xavante, o espírito do morto traz, no cora
yao, a preocupayao com o bem-estar dos seus parentes. Em casos de 
doenyaS, as vezes, os Xavante os invocam para "olharem" pelo doente e 
f azer com que se restabeleya. Da mesma forma, a eles se recorre para 
outros fatores e benefícios menores. Seus poderes, no entanto, sao limi
tados. Nas questoes realmente vitais, os Xavante intercedem cerimonial
mente junto a espíritos "mais poderosos". Nao há, portanto, "culto dos 
ancestrais" ou "culto dos mortos" entre os Xavante. Seus cultos ou, an
tes, sua comunicayao com o sobrenatural é dirigida a espíritos ·de outra 
ordem. 

Mesmo assim, os Xavante procuram e recebem de bom grado o 
conselho e assistencia das almas de seus parentes mortos. Eles, no entan
to, as invocam informalmente e apenas em situayOeS que, segundo se 
ere, sao capazes de resolve·r. Vimos que sua aj u da é buscada em casos de 
doenya. Quando um membro importante da comunidade está muito 
doente e as almas de seus parentes consangüíneos parecem nao ter 
poder suficiente para ajudá-lo, realiza-se, entilo, um wai'á em seu benefi
cio. O wai'á constituí, assim, um apelo a um poder maior enquanto que 
o· auxfiio das almas dos seus parentes mortos é buscado nas pequenas 
dificuldades e perplexidades da vida cotidiana. Se um hornero nao tem 
sorte na caya, é provável que pe~a aos espíritos dos seus parentes que o 
guiem até a caya; alguém que nao tem certeza de dever ou nao fazer 
urna viagem ou que esteja em dúvida quanto ao grupo que deve acom
panhar, durante um período de nomadismo, procurará obter conselho 
junto as almas. Nio pude saber, com certeza, se as mullieres também 
tem a capacidade de se comunicar com os espíritos de seus parentes. 
Nunca ouvi relatos de que o tivessem feíto e nlo conheyo n~nhuma mu
lher que tenha tido experiencias de clarividencia. Nao há, no entanto, 
razáo para que nao as vivenciem, já que só a participa~ao no ritual do 
wai'á é que é restrita aos homens iniciados. 
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Aliás, a _ linhagem dominante de Sao Domingos - Wamarí - to
mou o nome de um cilindro de madeira polida cuja aparenci~ me faz 
pensar nos bastoes utilizados nas corridas de reveza:lnento. Através des- · 
ses cilindros é que os Xavante se comunicam com os seus parentes mor
tos. Podem dependurá-los junto ao túmulo de um parente (geralmente 
o pai ou o ir¡nao uterino do pai), ou junto a cabeceira da esteira de dor
mir de quem os possui. O dono do cilindro, ao sonhar, visita ou é visi
tado por seus parentes mortos. Esses encontros sao sempre ocasioes feli
zes embora marcadas por urna ponta de tristeza e de saudade. Depois de 
urna experiencia como essa, os homens sentem-se f ortes e em melhores 
condi~oes para encarar a vida. 

Outras linhagens nao dispunham de nenhuma parafernália para 
facilitar se~ encontro com os parentes mortos. Esses encontros chega
vam de fato a acontecer mas casualmente ou eram o resultado de con
centra~ao intensa dos vivos, desejosos de ver um espírito determinado. 
Nesses casos, esse espírito poderia eventualtt]ente aparecer-lhes em 
sonhos. 

As vezes, os espíritos aconselham seus protégés. Também podem 
acompanhá-los nas viagens que realizam em .sonhos, mostrando-lhes o 
que fazer em situa~oes específicas ou onde achar, por exemplo, trilhas 
de ca~a· ou a vau de certos ríos dif íceis de transpor. Outros ensinavam 
can.~oes a seus protégés e o canto lhes trazia boa sorte. Sao can9oes 
como essas que os homens ensinam aos meninos da casa dos solteiros. 
Dali sao conduzidos. para cantar <liante das casas da aldeia. Alguns ho
mens eram também conduzidos por seus espíritos guardiaes ao longo de 
caminhos que levavam até ·a aldeia dos mortos. Nunca encontrei nin
guém, porém, que dissesse ter estado lá e voltado. A distancia, segundo 
me disseram os X~vante, é grande demais. A pessoa come9a a sentir 
medo de nunca mais poder estar em casa e sempre acaba voltando antes 
de chegar ao "eome~o do céu". Só as almas dos mortos é que·comple
tam essa longa.jornada. <;>s Xavan~e acreditam que a alma abandona o 
corpo no momento da morte e parte para a aldeia dos mortos. Nao é 
esse o único momento em que a alma deixa o corpo. Isso também acon
tece durante o sono, o desmaio ou o transe. Seus "passeios" sao entao 
mais curtos e a alma sempre acaba por voltar ªº seu ·continente carnal. 
Os sonhos e as alucina~éSes sao explicados, p.ortanto, como experiencias 
da alma durante seus passeios periódicos fora do corpo. Na morte, ela 
abandona o corpo pela última vez. ,. 

A jornada até a casa dos mortos é longa e perigosa. A alma é con-
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duzida pelas almas dos parentes que a precederam. Tentam protege-la 
dos perigos que a ame~am. Essa prote~ao é necessária pois, no caso da 
alma ser morta antes de chegar, ela estaria perdida para sempre. Seria 
igualmente terrível para a alma perder-se antes de se estabelecer entre os 
mortos pois passaria entao a vagar eternamente entre os vivos e os mor
tos, a merce dos perigos que a amea~am nesse seu estado marginal. Os 
Xavante acreditam que os que fazem mal aos outros, os feiticeiros, 
nunca atingem a aldeia dos mortos. Sao destruídos no caminho, apesar 
dos esfor~os de seus guias. Quando isso nao acontece, suas almas sao rapta
das pelos wadzepari'wa. Parece que a alma de um homem executado é 
transportada pelos wadzepari'wa que a transformam em um dos seus, de 
modo que ela nunca atinge a aldeia dos mortos. Alguns Xavante acredi
tavam, por exemplo, que a alma do chefe Oribiwe, morto em Areoes, 
havia ido juntar-se a esses espíritos. Diziam, no entanto, que as duas 
crian~as que mürreram enquanto eu estive em Sao Domingos haviam 
ido ter com os seus parentes consangüíneos na aldeia dos mortos. 

Ao chegar nessa aldeia, acabam-se os problemas das almas. É urna 
aldeia imensa situada na ''raíz do céu". Situa-se a leste, no ponto extre
mo onde é possível chegar. É construída de acordo com o padrao das 
aldeias dos vivos mas o número de casas é aí muito maior do que a 
maior das comunidades jamais vista entre os vivos. É um lugar de abun
dancia, onde a vida é fácil e a comida farta; onde as almas dos mortos 
passam o tempo cantando e dan~ando. 

Os wadzepari'wa, por sua vez, sao a antítese dos espíritos dos 
mortos: sao malévolos, enquanto que os mortos sao benevolentes; suas 
visitas sao temidas enquanto que as dos mortos sao bem-vindas; nunca é 
possível localizá-los geograficamente. Os Xavante Orientais disseram-me 
que eles poderiam ser encontrados. no "fim do céu", ou seja, no ponto 
oeste extremo que se pode atingir. 

Os wadzepari'wa usam vários disfarces, todos eles aterrorizantes. 
As vezes, aparecem sob a forma característica dos mortais comuns. Seu 
longo cabelo, no entanto, chega até a sua cintura e cobre parcialmente 
a sua face, dando-lhes urna aparencia indescri~ivelmente sinistra. Outras 
vezes, tomam a forma de guerreiros ferozes, com o ca bel o preso e a face 
contorcida. Ainda outras vezes transformam-se em animais. Tendem 
particularmente a transformar-se em jaburus, cu jo pio os Xavante consi
deravam como mau agouro, chegando mesmo a considerá-lo um pressá
gio de morte iminente. Os Xavante, porém, nao regulam seu compor-
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tamento de acordo com tais presságios. Nao praticam adivinhayoes nem 
procuram fazer previsóes COffi relayaO a vida futura. 

Os wadzepari'wa preferem vagar a noite mas também podem ser 
encontrados de día. Cayadores solitários as vezes os encontram e ficam 
sempre extremamente atemorizados. Fogem, as cegas, ou ficam parali
zados de medo. O terror que esses espíritos lhes causam se deve a reputa
yao que tem de carregar os mortais consigo, quer estejam vivos, quer 
durante o percurso de suas almas a aldeia dos mortos. Os Xavante co
mentam entre si casos como os de urna. crianya que foi levada pelos es
píritos. Comentam também o caso do homem que machucou seu pé e 
nao podia andar; seus companheiros de caya o deixaram num abrigo que 
haviam construído. Quando voltaram, a noite, descobriram que os 
v;adzepari'wa o haviam levado consigo. Tais histórias reafirmam ~ re
putayao desses espíritos, de modo que barulhos estranhos ou roubos 
inexplicáveis sao geralmente atribuídos a eles. Os Xavante freqüente
mente me atormentavam com pedidos de lanterna. Planejavam jogar o 
foco sobre os wadzepari'wa que rondavam o acampamento a fim de 
roubar seus moradores nas noites escuras; gritariam a:Ito, dizendo que 
f ossem embora e deixassem-nos em paz. 

Apesar do medo que esses espíritos lhes inspiram, os Xavante 
acreditam que haja alguns homens que. mantem contatos regulares com 
eles. Esses homens o f azem movidos pelas mesmas razoes que levam ou
tros a contatar os espíritos dos mortos: vao a procura de ajuda e aconse
lhamento, interessados em poder prever o futuro. A única pessoa de Sao 
Domingos de quem se dizia que mantinha tais contatos era Domitsi'wa, 
um homem que, por ter tido meningite, ficara anormal. Ele falava 
durante o sono e provavelmente tinha algum tipo de ataque. Os Xavan
te acreditavam que nessas ocasioes ele entrava em contato comos espí
ritos. As pessoas que moravam em sua casa eram as que mais insistente
mente me pediam as lanternas. A atribuü;ao do relacionamento de 
Domitsi'wa com os wadzepari'wa fez com que seus companheiros de
senvolvessem um certo respeito por ele. Toleravam-no e a sua anormali
dade e até mesmo a sua cleptomanía pois os wadzepari'wa eram re
conhecidamente ladr5es. Sendo assim, era bastante natural que seu 
protegido tivesse a mesma propensao. 

Os wadzepari'wa nao sao simplesmente espíritos perigosos, invo
cados ou evitados a nível individual. Como vimos, desempenham papel 
importante na cerimónia de iniciac;ao. Toda classe de idade que patroci
na urna iniciac;ao personifica um wadzepari'wa. Suas canyóes e danc;as 
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vem dos wadzepari'wa; as máscaras de dans;ar que agitam no ar sao ínti
mamente relacionadas com esses espíritos e devem ser guardadas para 
que eles nao as levem consigo. Afirmei, acima, que essas máscaras sao 
símbolos da própria inºiciayao e dos lac;os de afinidade contraídos a 
partir da cerimonia. 

Essa associayao dos wadzepari'wa com a afinidade é confirmada 
pelas características dos próprios espíritos quando considerados em 
oposiyao as características das almas dos parentes consangüíneos mor
tos. Os primeiros sao malévolos; os últimos, benevolentes. Os primeiros 
roubam; os últimos conferem benefícios. Os primeiros atemorizam; os 
últimos consolam. Os wadzepari'wa vivem, inclusive, no "fim do céu" 
enquanto que as almas dos mortos vivem no "comeyo". Como vimos, o 
fim e o comeyo sao representados pelas cores preto e vermelho, que os 
Xavante associam, respectivamente, como mal e o bem. Essa associayao 
dos wadzepari'wa com a maldade é ainda demonstrada por certos precei
tos Xavante segundo os quais os que fazem o mal nao chegam até a 
aldeia dos mortos mas, ao contrário, vao ( ou sao levados a) juntar-se aos 
wadzepari'wa. Sabemos agora que, segundo o modo de pensar dos Xa
vante, as pessoas que tendem principalmente a ser classificadas na cate
goria dos "maus" sao os afins. Da mesma forma, e por contraste, 
pensam na aldeia dos mortos como sendo essencialmente um lugar em 
que se vai ao encontro dos parentes consangüíneos. 

Conversei com meus informantes dizendo-lhes que, se os parentes 
consangüíneos de todas as pessoas vao para a aldeia dos mortos, entao, 
logicamente, todos os afins devem estar lá também. Admitiram esse ra
ciocínio como verdadeiro mas me responderam que na aldeia dos mor
tos nao havia feitiyaria e nem luta. Essas sao as formas características 
de relacionamento entre afins, de modo que os Xavante pensavam no 
céu como sendo o lugar de onde a afinidade havia sido exorcizada. 

Essa série de antíteses pode ser resumida da seguinte maneira: 

wadzepari 'wa 
malevolencia 
tomar 
terror 
firn 
morte (?) 
oeste 
espayo da afinidade 

da hiebá 
benevolencia 
dar 
consolo 
início 
vida(?) 
leste 
espayo da consangüinidade. 
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afins 
watsire'wa 

consangüíneos 
waniwimhá 

., 

O paradigma, para ser aplicado aos Xavante Ocidentais, deve ser 
ligeiramente modificado. Eles estio organizados em metades exogimi
cas. Os membros de cada metade dizem que seus mortos vio para o "co
me~o do céu" e que os mortos da metade oposta vio para o "fim do 
céu". Os wadzepari'wa vivem em outro lugar mas os Xavante nao 
sabiam dizer exatamente onde. Os wadzepari'wa constituem, em todos 
os aspectos, a antítese dos da hiebá. 

Os Xavante Ocidentais nio apenas exorcizam a afinidade no céu 
como o fizeram ao assegurar que o céu é um lugar onde nlo há afins 
( cf. Uvi-Strauss, 1949: 616-17). 

• 
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CAPITULO IX 

ASociedade 
Xavante 1 

1. ESTRUTURA SOCIAL 

E STAMOS agora em éondiyoes de analisar a estrutura da socie
dade Xavante e discutir algum~s de suas implicayCSes mais am
plas. Creio, concordando com Lévi-Strauss ( 1953 :525) e Leach 
(1954: 5), que o conceito mais útil de 'strutura social é aquele 

que a define COinO Uffi modelo OU urna construyáO lógica que existe na. 
mente do antropólogo. De acordo com esse uso, nao faria muito sentido 
dizer que um determinado antropólogo está em campo ''estudando 

' estrutura social". Poder-se-ia_ apenas dizer que está coletando dados a 
respeito, por exemplo, de relayóes sociais · ou instituiyües sociais. A 
ordenayao desses dados sob a forma de um modelo capaz de demons
trar certas relayOeS cruciais a sociedade estudada faria com que a estru
tura social daquela sociedade vi~sse a tona. 

Esta concep-;ao de estrutura ou outras semelhantes constituem 
o ponto de partida da antropologia estrutural, termo pelo qual refiro
me aos esforyos de certos estudiosos, notavelmente Lévi-Strauss, Leach, 
Dumont e Needham em desenvolver métodos de análise formal visando 

Certos trechos deste capítulo fazem parte de um trabalho apresentado em 
Moscou, em 1964 (Maybury-Lewis, no prelo). 
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a representay~O de sistemas sociais por modelos altamente abstratos. 
Essa aborda~em difere radicalmente da conce~ao de estrutura de 
Radcliffe-Brown, dominante na antropologia social durante um certo 
período. S preciso, portanto, esclarecer a natureza dessa diferenya. 

Radcliffe-Brown propós que "se tomamos determinada localidade 
conveniente e de tamanho apropriado, podemos estudar o sistema estru
tural tal como aparece na regiao, isto é, a rede de relayües que liga os 
habitantes entre si e como povo de outras regiües" (1973 :238). Dife
rentemente da cultura --: que ele descrevia como mera "vaga abstrayao" 
(1973: 234), a estrutura é urna "realidade concreta" que pode ser dire
tamente apreendida pelo observador e, portanto, descrita por meio de 
um espirito propriamente científico (1973: 234). Dizia ser importante 
distinguir "estrutura" de "forma estrutural": estrutura é a realidade 
concreta existente, diretamente observável; forma estrutural é aquilo 
que, na verdade, o pesquisador de campo descreve (1973: 237). Por for
ma estrutural ele entendia a forma geral de urna relayio ern oposiyao a 
instancias particulares; a forma geral de um padrio de relacionamento 
em OpOSÍyá'O a sua CÓDCatenayiO específica. 

Essas idéias, expr~ssas no estilo ilusoriarnente límpido que ca
racterizava Radcliffe-Brown, sao algo imprecisas. Talvez a palavra 
"estrutura" nao seja a mais apropriada para designar, simplesmente, um 
agregado de ayües diretamente observadas. Radcliffe-Brown inverteu 
o significado convencional das palavras "estrutura" e ."forma" e usou a 
primeira com a conotayao da aparencia perceptível real e a segunda para 
designar urn padrio abstrato. Em sua terminologia, "forma estrutural" é 
a abstrayáo que corresponderla, de modo bastante aproximado, aoque 
chamei de "estrutura". Mesmo assim, Radcliffe-Brown nao fez muito 
uso desse conceito em seu trabalho. Ao discutir as sociedades cuja clas
sificayio e comparayá'o propunha como objeto do trabalho antrqpológi· 
co, Radcliffe-Brown sempre se refere a "estrutura social". Conseqüen
temente, o tipo de análise estrutural que ele e seus seguidores levaram a 
efeito nunca ati.J,tgiu urn grau muito alto de abstrayao. A expressao "Es-, 
trutura Social" era geralmente empregada com significado amplo, de-
signando instituiyües ou grupos sociais. 

Outra característica importante dessa abordagem prende-se a con
vicyao de Radcliffe-Brown segundo a qual toda sociedade tem urna es
trutura que pode ser determinada por inspeyiO, a semelhanya da estru
tura óssea de um vertebrado, que pode ser descrita pelo exame de seu 
esqueleto. Esta concepyao, longe de contribuir para a ciencia da socie-
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dade, como se esperava, tendeu a congelar o pensamento antropológico 
e a aprisioná-lo em suas próprias classifica.yües. Quan~o Radcliffe
Brown classificou as sociedades australianas (1931), por exemplo, fe-lo 
em termos de instituiyües tais como descendencia patrilinear ou matri
linear, sistemas de metades e secyOeS matrimoniais. Assim procedendo~ 
julgou ter definitivamente demonstrado o teor de sua "estrutura". Con
seqüentemente, todas as tentativas de encarar essas sociedades a partir 
de urn outro ponto de vist~ s6 poderiam ser consideradas erróneas e en
contravam, da parte de Radcliffe-Brown, urna vigorosa resistencia. 
{1951, 1953). 

O método da antropologia estrutural é que oferece urna saída 
para esse impasse, ao convidar enfaticamente os antropólogos a romper 
com suas visoes costurneiras (e freqüentemente formuladas a priori) a 
respeito do significado das instituiyües sociais. Insiste-se para que con· 
siderem a possibilidade de chegar a novas conclusOes, examinando-as 
urna vez mais e, agora, em termos formais. A estrutura social de urna so
ciedade é, assim en.tendida, como urna hipótese explanatória e nfo 
como sua anatomía descritiva. 

Gostaria de acrescentar que urna hipótese assim formulada costu
ma ser apenas urna, entre várias explic~Oes possíveis. Certas sociedades 
talvez possam ser compreendidas, ern todos os seus níveis, por urn único 
modelo. Mesmo assim, acho importante ter em mente que esse modelo 
nao é a única explicayio possível para os dados; pelo contrário, pode 
ser considerada a única expliea.yio possível para os fa tos apenas em um 
determinado momento e para certos fins, na ausencia de outras explica
yoes alternativas. Essa posiyio pode parecer apego exagerado a minúcias 
mas veremos adiante sua importancia com relayao aos Xavante. Aconte
ce, com freqüencia, que certezas que sio hoje indiscutíveis transfor· 
mem-se em teorias ultrapas.sadas amanhf. Creio ser essencial para o pes
quisador considerar sempre essa possibilidade. 

A tendencia em insistir sobre análises de sistemas sociais a partir 
de um único modelo constituí urn dos pontos frágeis da antropologia 
contemporinea. Lévi-Strauss, por exemplo, publicou interpretayé>es 
estimulantes a respeito de certas sociedades do Brasil Central {1967: 
141 , 152 e 155-189) mas nao compartilho com ele da crenya de que os 
modelos que apresenta correspondem a estrutura "real" das sociedades 
'tratadas. Minha posi~io com relayao a esta questao tende a se caracte
rizar por um certo agnosticismo. Prefiro, por isso, dizer que seus traba-

. lhos contem hipóteses provocativas. 
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,. :e com ~sse mesmo espírito que ofere~o aos leitores a minha aná-
lise da estrutura social Xavante. Este livro nao é muito mais do que urna 
proposta segundo a qual a melhor'maneira de compreender a sociedade 
Xavante é aquela que a dicotomia entre waniwimhfi e watsire 'wa possi
bilita. Procurei documentar essa tese do modo mais completo possível. 
No item abaixo, discutirei até que ponto esse modelo "explica" asocie
dade Xavante. 

2. ORGANIZA~ÁO DUAL 

O que, de imediato, mais chama a aten~io quando se entra em 
contato com as sociedades Je é a multiplicidade de seus sistemas de me
tades. Mesmo assim, em 1952 ("As Estruturas Sociais no Brasil Central 
e Oriental"~ publica~a-o brasileira, 1967: 141-152), Lévi-Strauss dizia que 
a existencia dessa "organiza~ao dual" havia sido enfatizada em demasía. 
Deu continuidade a essa idéia num trabalho posterior ( "As Organiza
~Oes Dualistas Existe~", 1967: 155-189), no qual defendía a idéia de 

. que · a complementaridade óbvia dos sistemas de metades exogamicas 
nao era necessariamente o fator crucial para a compreensio das socie
dades conhecidas como caracterizadas por "organiza~ao dual". Pro
curou mostrar que, em certos casos, um modelo assimétrico poderla ex
plicar urn número maior de fa tos sociais do que o modelo simétrico 
convencional. Com base nesse raciocínio, dizia que as sociedades até 
entao consideradas como simétricas poderiam ser consideradas, para 
fins analíticos, como casos limites de um tipo assimétrico de organiza
~ªº social, cujas características ele esb~oti rapidamente. 

De acordo com esse pensamento, organiza~ao dual nao é sinoni
mo de metades exogamicas; é a designa~ao de um tipo de organiza~ao 
dual que · expressa um princípio diádico fundamental . Esse princípio 
pode ser expresso através de u.m sistema de metades exogamicas mas, 
de acordo com Lévi-Strauss, ele só pode ser plenamente compreendido 
em termos de outros principios, operativos em sociedades que nao 
apenas nfio tém metades exogamicas como possuem institui~óes assimé
tricas. Até en tao, essa assimetria . havia sido considerada o fator decisivo 
na distin~ao entre as sociedades caracterizadas por organiza~ao dual e as 
demais. 

~ ~c?rd.o com minha posi~ao, gostaria de rejeitar a segunda parte 
do rac1oc1n10, com base em argumentos que já explicitei em outro tra-
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balho (1960). Acato, no entanto, duas das sugestOes de Lévi-Strauss. Em 
primeiro lugar, concordo com a idéia de que as chamadas "sociedades 
dualísticas" nem sempre devam ser interpretadas em tennos de um úni
co modelo simétrico. Eu nao chegaria, no entanto, a substituir urna 
ortodoxia por outra, insistindo que devam ser interpretadas como casos 
limítrofes de tríades. 

Em segundo lugar, parece-me que qualquer análise de sistemas de 
metade leva inevitavelmente a conclusio f onnulada por Uvi-Strauss: 
esses sistemas manifestam efetivamente um certo tipo de dualismo que 
pode ser expresso por alguns outro~ meios no ambito de urna mesma so
ciedade ou de sociedades diferentes. Consideremos os dados relativos as 
sociedades Je. Se nos prendemos ao conceito de organiza~io dual que a 
equipara a metades exogimicas, tal como fez Rivers (1914), somos obri
gados a concluir que os Xer~nte e os Xavante Ocidentais slo exemplos 
de organiza~fo dual; que há dúvidas, nesse ponto, quanto aos Timbira 
-Orientais2 ·e que os Apinayé, os Kayap6 e os Xavante Orientais nao o ' 
slo.· 

. Nfo me parece que esta seja urna distin~fo particulannent~ útil . 
Os Apinayé, por exemplo, tem urn conjunto de idéias simbólicas e es
paciais associadas a metades ágamas em· tudo semelhante ao dos Timbira· 
Orientais e dos Xerente3

• Nessas tres sociedades, as metades localiza.: 
·vam-se em lados opostos da aldeia e tinham como patronos respectiva
mente o sol e a lua. Tratá-las como varia~Ges de um único complexo ins
titucional constituiría, a me~ ver, urna linha de pesquisa mais satisfató
ria. O caso dos Xavante Orientais e Ocidentais é ainda mais óbvio. Te7 

mos, em resumo, boas razóes para acreditar que estamos lidarido com 
urn conjunto de padrGes institucionais íntimamente relacionados. A 
questlo é tentar explicar as varia~Oes e, nessa tarefa, de nada nos adian
ta urna f ormula~ao que imponha urna distin~io extrema entre as socie· 
dades, considerando algumas delas como pertencentes a urn tipo com
pletamente diverso em rela~io as demais. 

As. implic~oes dessa concluslo tem longo alcance. Se "organiza
~fo dual,, é smonimo de "metades exogimicas"' um dos tennos é entio 

2 

3 

Niniuendajú af1?11oo que tinham metades exogimícas (1946 : 75) mas pesqW. 
sadores que esmeram em campo posterionncntc levantaram a possibilidade 
de as metades nio serem exogimicas (comuni~io pessoal de William 
Crocker e Jean Carter). 

• 
Veja NUJ:iuendajúf 1939, 1942, 1946. 



" supthfluo mas, pelo me.1os, sabemos onde estamos. Se, no entanto, 
organiza~io dual é meramente a expressio sociológica de urn principio 
diádico, coloca-se, entfo, a questlo: quais seriam os tra~os característi
cos das sociedades que pertencem a essa classe? I! preciso ter-se em 
mente a proposi~io segundo a qual esse principio pode ser expresso de 
outra forma além das metades, sejam elas ágamas ou exógamas. Urna 
observa~ao de Lowie, na época expressa sob a forma de um reductio 
ad absurdum, deve ser agora considerada seriamente. Dizia Lowie que, 
se qualquer oposi~io constituí urna organiz~lo dual, a distin~io entre 
republicanos e democratas nos Estados Unidos poderla ser considera
da um exemplo desse p~ncípio. Por que nao? E porque esse principio 
diádico nf~ poderla ser expresso através das idéias de urna sociedade 
sem que houvesse oposi~0es correspondentes entre grupos sociais efe
tivos? Afinal, l..évi-Strauss argumentou em favor da considera~fo da 
oposi~lo simbólica entre centro e periferia nas aldeias trobriandesas, 

·entre as duas dire~0es nas quais homens e mullieres podem circular (do 
ponto de vista conceitual) nos sistemas de casamento prescritivo iitdo
nésio e entre as metades exog~cas dos Bororo, como dualismos com· 
paráveis (1967: 1,55-189). 

Na minha opinilo, esta abordagem faz com que a discussfo a res
peito das organ~0es · duais perca totalmente o sentido. Todas as 
díad~s, quaisquer que sejam elas, fazem parte da classe das díades. Se, 
no entanto, se afirma que pertencem a urna classe distinta de socie
dades, que convenientemente rotulamos de organiza~0es duais, torna-se 
necessária, em alguma ocasiio, urna demonstr~lo de suas proprieda
des socio.lógicas comuns. Afinal, pode-se dizer que distinguir por meios 
de antítese é urn dos procedimentos fundamentais do pensamento hu
mano. Aristóteles certamente pensava assim4 e Heráclito foi até mais 
longe. Ele acreditava que as opos~Oes inerentes ao k>gos caracterizavam 
nao apenas o pensamento humano mas todo o esquema de coisas5 

• Na 
verdade, essa n~ao de dualismo cósmico permeia toda a filosofia oci
dental desde Heráclito até Hegel e Marx. Da mesma forma, certamente 
está presente na filosofia oriental6

• Foi especificam~nte considerada 
no estudo das categorias de pensamento pelos sociólogos franceses do 

4 As Categorías (Capítulos 10 e 11). 

s Veja Kirk :Heraclitus, the Cosmic Fragments (1954). 

6 Veja Granet, 1950: 115-48. 
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início do século 7 • Conseqüentemente, pode-se esperar que a lnaior 
parte das sociedades humanas deem expressio conceitual ou institucio
nal a algum tipo de principio diádico. A conclusfo de que a maior parte 
das sociedades humanas sao, portanto, organiza~0es duais seria, como 
dizem os filósofos, apenas urna verdade trivial. 

Um conceito mais útil de organiza~io dual, na minha opinilo, é 
aqueta segundo o qual trata-se de um tipo ideal correspondendo a urna 
sociedade teórica na qual todos os aspecto~ da vida social de seus mem
bros estivessem ordenados de acordo com urna única fórmula· antitéti
ca. Discutir se urna dada sociedade é ou nao urna organiza~ao dual ou se 
organiza~é>es duais existem toma-se, entio, irrelevante ; os antropólogos, 
pelo contrário, devem considerar a extensfo da capacidade explicativa 
de um determinado modelo diádico com rela~ao a urna dada sociedade; 
ou, em outras palavras, que regras, idéias e ~óes foram tomadas com
preensíveis pelo modelo. E o que é igualmente significativo de que re
gras, idéias e a~0es o modelo nao pode dar conta. 

De acordo com esses critérios, a sociedade Xavante estarla próxi
ma do tipo ideal. Poderla ser ' apresentada como um conjunto de insti
tui~0es baseadas em urna série de antíteses por analogia:· 

GRUPO DOMÉSTICO Os que casaram com 
mullieres da casa Linhagem dominante, 
Os de "fora" ' 
estranhos. Os de "dentro" 
Subordinados. Dominantes 

COMUNIDAD E Eles Nós 
Fac~ao oposta Minha fac~io 

TERMINOLOGIA DE 
PARENTESCO Eles Nós 

Aqueles com quem se 
pode casar Aqueles com quem nao 

se pode casar 
COSMOLOGIA Waclzepari~wa Espíritos dos mortos. 

Afins Paren tes consangüíneos. 
WATSIRE"W A WANIWIMHÁ 

7 Por exemplo, Durkheim e Mauss (1903) e principalmente Hertz (1928b). 
Para urna discussio pQSterior da questáo, veja Needham, 1960b; 1Ó4 e 
Maybury-Lewis, 1960a: 42. 
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Esta é a dicotomia maior que permeia o esquema de coisas dos 
Xavante. Nao é a única, porém. Disse, acima, que sua cerimonia central, 
o waia, pode ser interpretada como um ritual durante o qual dois tipos 
de poder sao transmitidos por seres sobrenaturais aos participantes. Seu 
paradigma poderla, portanto, ser apresentado como se segue: 

Poder sexual 
tsi'uibró 
Metade Wedehori 

Poder agressivo 
ti pe 
Metade Umr!' 

Por fim, até mesmo as classes de idade que, no pensamento Xa
vante, se contrapóem a divisio entre waniwímhá e watsire'wa dividem
se de modo a formar metades. Essas meta des de classe de ida de se cons
tituem no momento das corridas com toras de buriti. A maior parte do 
cerimonial Xavante é, de fato; conduzido pelas classes de idade. Tao 
logo um homem se toma suficientemente maduro para participar das 
atividades faccionárias e política8, porém, ele cessa de participar das ati
vidades da classe de idade. Passa a assumir com mais seriedade suas obri
ga~óes para com sua fac~ao e relega a segundo plano seus deveres para 
com os companheiros de idade. Poder-se-ia dizer, entio, que os sistemas 
de classes de idade constituem, de certo modo, urna institui~io subor
dinada. Os modelos que melhor explicam a sociedade Xavante sao todos 
diádicos. -

Esses modelos nao sáo explicativos no sentido de poderem facili
tar previsóes. Urna aprecia~ao das distin~óes que esbocei nao seria sufi
ciente para que um estranho pudesse prever as atitudes e o comporta
mento dos Xavante. Para ser capaz de faze-lo, seriam necessários mode
los mais completos tais como os que discutí no curso da análise do sis
tema político e do sistema de parentesco. Esses modelos, no entanto, 
sfo derivados e constituem meras elabora~óes da dicotomia básica. Em 
resumo: o modelo diádico pode nao nos dizer tudo o que queremos 
saber a respeito dos Xavante mas, por outro lado, nao poderemos real
mente chegar a "conhecer" alguma coisa sobre eles sem tomar esse mo
delo como ponto de referencia. 
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3. ANÁLISE COMPARATIVA 

Ao que parece, nem todas as tribos Je observaram, na constitui
~ao de suas sociedades concretas, o principio diádico de modo tao com
pleto como os Xavante. O modelo binário ainda tem alguma aplicabili
dade entre os Xerente. Diferentemente dos Xavante, todo o seu esque
ma de antíteses relacionava-se as suas metades exogimicas. Hoje, a exo
gamia de metades é mera lembran~a do passado e os jovens Xerente 
nem sequer se recordam a que metade pertencem. Mesmo assim, conti
nuam a usar urna terminología de parentesco de duas séc~óes, aplican
do um conjunto de termos a membros de clas que antigamente forma
riam a metade de. Ego e os outros aos membros dos clas da metade 
oposta8

• 

Os dados Xerente vem confirmar minlia hipótese segundo a qual 
a importancia do sistema de classes de ida de e do sistema f accionário 
entre os Xavante é relativa. Nimuendajú visitou os Xerente em 1937 e 
ficou impressionado com a grande quantidade e diversidade de ativida
des controladas pelas associa~6es ma~culinas. De acordo com a sua 
interpreta~ao, que julgo correta, essas ~'sociedades de homens" ter-se
iam desenvolvido a partir de um sistema de classes de idade (1942: 
59, 64). Quando estive entre os Xerente, em 1955, essas associa~óes 
estavam por desaparecer; em 1963, quando os visitei novamente, 
haviam se transformado em simples lembran~as folclóricas, vivas apenas 
na memória dos homens mais velhos. Entre os Xerente, portanto, a in
fluencia do sistema de metades diádicas persi_stiu mais do que o sistema 
associativo (de classes. de ida de). As f ac~5es dos Xerente contempori
neos relacionam-se, em cada comunidade, de um modo análogo ao das 
fac~óes Xavante. Assim, o sistema político dos Xerente lembra muito 
o dos Xavante Orientais. Isso nao deverá nos surpreender, se lembrar
mos que os Xerente e os Xavante sao íntimamente relacionados. 

As pe~quisas realizadas entre os Je Setentrionais impóeni, no en
tanto, urna nova perspectiva na considera~ao desses sistemas diádicos. 
Relatos preliminares a respeito dos Kayapó, dos Apinayé e dos Timbi
ra Orientais parecem indicar que, embora essas oposi~óes binárias 
tenham alguma importancia, elas nao tem a mesma capacidade expli
cativa que possuem para o caso Xavante. Discutir a estrutura social 
dessas outras tribos aquí nao me parece oportuno. Estudos específicos 

8 
Veja Maybury-Lewis (1965: 222) 
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a seu respeito estao para ser publicados e quando isso acontecer terá 
chegado o momento de levar adiante urna análise comparativa comple
ta* . O fato de os Je Setentrionais serem eventualmente menos "dualís
ticos" do que os Xavante (e possivelrnente do que osJCerente) tem certa 
importancia para o presente trabalho. Afinal, os Je Setentrionais 
(Kayapó, Apinayé e Timbira Orientais) relacionam-~ intimamente aos 
Je Centrais (Xavante e Xerente ). Esses povos fazem parte de um único 
complexo cl:lltural. O que se verifica, portanto, é que os Xavante leva
ram um conjunto de possibilidades institucionais a um grau maior de 
elaborayáo que os seus vizinhos. €onclui-se que outras tribos desenvol
yeram concomitantemente outros 'trayos que, ou estao ausentes na so
ciedade Xavante ou nela tem importancia secundária. Assim, o exame 
de suas diferenyas com relayao aos Xavante poderla ser significativo nao 
apenas no sentido comparativo mas também como indicayfo do conjun
to de alternativas a partir do qual as instituiyóes Xavante foram elabo-
radas. · · 

A diferenya mais flagrante entre os Je Setentrionais e os Centrais 
deve-se a regra de descendencia. Nimuendajú afinnou com toda segu
ran~a que os Apinayé e os Timbira Orientais eram matrilineares. Os 
Xavante e os Xerente sao, indubitavelrnente, patrilineares. !! possível 
diminuir a importancia desse contraste dizendo que as regras de des
cendencia sao sempre bastante arbitrárias e que, de um ponto de vista 
formal, sao equivalentes enquanto possibilidades alternativas ábertas a 
sociedades específicas. Dada essa equivalencia, cada sociedade pode 
optar, com igual facilidade, por urna ou pela óutra. Urna explicayio 
como essa é, porém, fácil demais. Se todas essas tribos pertencem a um 
único complexo, esses sistemas de descendencia, aparentemente antité-
ticos devem, ao menos, espicayar a curiosidade. · 

Um exame mais detido demonstra que essas sociedades nao 
1lOdem, na verdade, ser tao drasticamente distinguidas como se supós 
de início. A filiayáO a maior parte dos grupos mais importantes da socie
dade Timbira Oriental, por exemplo, se dava através do nome. Cada pes
soa recebia urn conjunto de nomes pessoais. Por intermédio desses 
nomes é que ficava estabelecida a filia~io de cada individuo aos grupos 
(Nimuendajú, 1946: 80,82). A fili~lo h "classes matrimoniais"9 

• N. da T. - Para urna re~io dos ~balhos sobre os Je publicados no Brasil a 

partir de inícios da década de 70, consulte o Anexo a Bibliografia. 
9 Em outro trabalho, propus que nio se tratava, de fato, de classes matrimo

niais (Maybury-Lewis, 1960b). 
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Apinayé resultava da aplicayio de urn princípio de descendencia parale
la: o homem era o sucessor de seu pai ·e a mulher, de sua mfe. Nao havia 
grupos sociais cuja composiylo se definisse a partir do critério da 
descendencia em nenhuma dessas sociedades. A matrilinearidade estava 
confirmada as metades. Estas, na verdade, correspondiam a determina
das categorias sociais. Mais tarde, questionou-se até mesmo o fato das 
metades serem instituídas através da matrilinearidade1 0

• O que, por 
ora, está estabelecido, sem margem de dúvida, é a matrilinearidade 
como eixo do parentesco entre as mullieres que constituem; por sua 
vez, o núcleo do grupo doméstico. Na verdade, a matrilocalidade repre
senta para essas sociedades, um conceito realmente bem mais significa-' . 
tivo que a matrilinearidade. Essa .interpretayáo apóia-se em evidencias 
colhidas junto aos Kayapó, que praticam a residencia matrilocal e cuja 
sociedade se caracteriza pela ausencia de grupos de descendencia uni
lineai11 . 

Essas novas contribuiyóes do material relativo aos Je Setentrio
nais tornam possível perceber o elo entre suas instituiyóes e as dos Je 
Centrais. Comentei, acima, que a curiosa anomalia da residencia uxori
local entre os Xavante fazia com que cada jovem esposo tivesse que se 
aventurar em urn grupo doméstico dominado por afins · hostis. Fica 
claro, agora, que tudo isso faz parte do padrfo Je. Em todas as tribos 
Je estudadas até agora, o grupo doméstico é composto de urna familia 
extensa cujo núcleo é constituído por mullieres aparentadas matri
linearmente. Isso também é verdade no caso dos Xivante e dos Xeren
te, onde tal prática tem como conseqüencia a fragm~ntayao das patri
linhagens, grupos sociais nominados e de importancia indubitável. 

A partir desse padrio básico, a diferenya mais significativa eritre 
essas tribos refere-se ao modo pelo qual elas regulam a sucessfo a posi
~Oes sociais definidas. Havia, entre os Timbira Orientais, urna tendencia 
no sentido da sucessáo - no caso masculino - ao status do tio materno 
e nominador. Por outro lado, as mullieres eram as sucessoras das tias 
paternas que a5 nominavam. Em outras palavras, os homens tendiam 
a ser recrutados matrilinearmente e as mullieres, por via patrilinear. 
Entre os Apinayé, há indicayóes de padróes de recrutamento patri
lineares para os homens e matrilineares para as mulheres, em certos 

10 Por membros do Harvard-Central Brazil Project, que estio trabalhando atual
rnente com essas tribos. 

11 Comunica~ao pessoal de Terence Turner. 
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.. casos. Os Xavante e os Xerente, dada sua insistencia nos grupos de des
cendencia patrilinear, assegurarn a sucessao de urn homem ao status de 
seu pai. No caso das mullieres, no entanto, essa patrilinearidade é menos 
significativa. Entre os Xavante, as questóes que envolyem linhagens sao 
resolvidas basicarnente a revelia das mullieres. Elas nao se envolvem em 
disputas f accionárias e tampouco sao suspeitas ou sofrem acusayoes de 
feitiyaria. Poder-se-ia dizer que, na sociedade Xavante, as mullieres nao 
estao plenamente identificadas com a sua patrilinhagem. Desde que 
vivem matrilocalmente, pode-se dizer que, em certo sentido, sao as su
cessoras de suas maes, urna situayio nao muito distante da que ocorre 
entre os Apinayé. · . 

Assim, concluímos que estas sociedades nao representam tipos 
distintos de organizayao social e sim vari~óes de um único · tema 
sociológico. Um elemento constante deste padrao parece ser a matri
linhagem de mullieres nos grupos domésticos, conclusao que ef etiva
mente dispensa as teses a priori segundo as quais a residencia patrilocal 
é inevitável entre povos cayadores e coletores1 2

• Para usar, por urn mc:>
mento, a terminologia marxista, diria que estamos diante de urn ele
mento básico da infra-estrutura Je. Assim também, a ideología da orga
nizayao dual é, de algum modo, um elemento importante de sua supe
restrutura. 

Essas sociedades estao, ainda, ordenadas de modo a formar urn 
outro continuum, cuja explicayao nao pode ser encontrada em nenhu
ma das idéias que elaborei até aqui. Vimos que o sentido mais importan
te em que "a Minha Gente" diferencia-se dos "Outros" na sociedade 
Xavante prende-se ao fato de os primeiros serem membros potenciais 
da "Minha Facyao" enquanto que os demais sfo "lnimigos" potenciais. 
A form~io de claques, grupos de conchavo, etc. é urna conseqüéncia 
inevitável da vida social e tlo universal quanto, digamos, aquela velha 
favorita dos antropólogos: "a proibiyfo do incesto". O que surpreende 
no caso das facyóes Xavante nao é a sua existencia nias sima extensio 
de sua dominayfO no ambito da vida da tribo. Surpreende, ainda, o fato 
de que sejarn, por sua vez, estruturadas de modo análogo a um sistema 
de duas metades. 

O modelo didático da ·sociedade Xavante que _apresentei na secyao 
anterior nao serve para explicar "o sistema facclonario". Pelo contrário: 
vimos nos Capítulos V e VI que as categorías associadas com essa oposi-

12 Veja, por exemplo, Murdock, 1949: 213-14. 
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yao binária eram quase sempre adaptadas a situayües f accionárias pré
existentes. A facciosidade é, mesmo assim, um fato fundamental da vida 
Xavante tinto quanto qualquer ideología dualista embora nao dependa 
necessariamente dela. Isto limita o tipo de explicayio que se pode for
mular para esta facciosidade. Procurei demonstrar, por exemplo, o 
modo pelo qual o dualismo opera entre os Xavante. N~ ausencia de 
dados históricos, nao posso f azer afirmayóes a respeito do desenvolvi
mento desse padrao. Só se poderla procurar urna resposta para a 
questao do porque de sua existencia através de análises comparativas 
amplas tais como as que estao sendo elaboradas por membros do 
Harvard-Central Brazil Project . Da mesma forma, foi-me impossível des
qrever a facciosidade Xavante. No entanto, qualquer e'Xplicayio relativa 
as razües do surgimento desse tipo de atividade institucionalizada ter-se 
dado exatamente entre os Xavante depende de um estudo comparativo. 

Por ora, posso, porém, arriscar urna hipótese. Nimuendajú disse 
que os Xerente eram propensos a brigas e intrigas e nesse ponto, 
contrastavam com os Timbira Orientais ( 194 2: 15). Minha experiencia 
entre os Xerente foi idéntica. Notei a alta incidencia de disputas faccio
nárias entre eles em 1955-56 e descobri que o mesmo nao se dava com 
Krahó (Timbira Orientais), entre os quais estive rapidamente em 1956 . . 
Os do is povos tinham clara consciencia dessa dif erenya e expressavam
na através de seus estereótipQs mútuos. A questao comeyou a me inte
ressar seriamente depois que trabalh~i entre os Xayante e recollii os 
dados nos quais minha análise do facciosismo se baseia. Lembrei-me, 
nessa altura, da reputayao dos Kayapó. Eles tambéln eram tidos como 
extremamente violentos em virtude das guerras sangrentas de que ha
viam participado, o que foi posteriormente confirmado por Terence 
Turner durante suas pesquisas de campo. . 

Pode-se, portanto, ordenar as sociedades que conhecemos melhor 
como se segue: facciosidade intensa, envolvendo violencia, mortes fre
qüentes e visao de comunidades - ocorrem entre os Xav~t~, os 
Kayapó e os Xerente. Entre os povos Timbira Orientais, o facc1os1smo 
é, de acordo com todos os relatos, muito menos severo ou absoluta
mente inexistente 1 3 

13 Esta afirma~iio baseia-se nas observa'roes de Nimuendajú, reafirmadas por 
Jean Carter (no caso dos Krikati) e por Júlio Cesar Melatti (no caso dos 
Krahó). Parece aplicar-se tambémaosApinayé, que talvez pudessem ser consi-. 
derados, para fins desta análíse, juntos aos Timbira Orientais. Prefiro_, porém, 
concentrar-me nos Timbira, sobre quem dispomos, no momento, de mforma
~oes mais bem fundamentadas . . 

371 



Pode-se supor que isto possa ser explicado pelo fato de todos 
" os homens na sociedade Timbira pertencerem a vários grupos incorpora

dos diversamente constituidos (Nimuendajú, 1946: 77). Já q~e se supoe 
que os membros desses grupos estejam moralmente obrigados uns em -
rela~ao aos outros, fica dificultada a forma~ao de fac~oes pois essas 
obriga~óes unem, ao menos teoricamente, os membros de fa~óes opos
tas. Tais antídotos ao facciosismo existem tálllbém entre os Xavante e 
os Xerente. Os Xavante consideram seu sistema de classe de idade como 
o contrapeso do faeciosismo. Organizam metades de classes de idade 
para as corridas de buriti e se redistribuem em metades cerimoniais du
rante o waili. Os Xerente mantinham extrema lealdade para com suas 
"Sociedades de Homens" e~ durante toda a vida, pertenciam a Ulfta das 
duas metades desportivas que operavam durante as corridas de toras 
(Nimuendajú, 1942: 59, 71). Mesmo assim, estas institui~óes nao impe
dem que os homens Xavante e os homens Xerente p~ocurem prestígio 
a través do sistema de f ac~óes as custas da camaradagem característica 
de suas classes de ida de, de suas associa~éSes e de suas met~des cerimo
niais. A relativa harmonía da sociedade Timbira nao pode, portanto, 
ser explicada simplesmente em termos de grupos incorporados que cru
zam quaisquer fa~óes em potencial. 

Urna outra hipótese plausível poderla ser ·assim formulada: o 
facciosismo seria mais intenso onde se baseasse em grupos de deseen· 
dencia ·unilinear, o que asseguraria automaticai_nente a continuidade · 
das fac~óes. Os dados náo o comprovam, porém. e .verdade que os Tim· 
bira nlo tem clls ou linhagens que possam competir entre si mas 
tampouco os 'tem os Kayapó, entre os quais guerras sanguinárias sao 
quase urna institui~ao ein si mesmas. 

Paradoxalmente, a única institui~lo que é encontrada em todas as 
tres sociedades que apresentam facciosidade intensa e,. ao mesmo 
tempo, está ausente das. sociedades Timbira, é ·a casa dos homens. Supus, 
baseado nas afirma~Oes dos Xerente e. dos Xavante (e das quais eu ni~ 
tinha razOes para duvidar), que se tratava de uma institui~lo que servia 
para contrabalan~ar a desarmonía. Urna reconsidera?o desta institu~fo 
a luz dessa correla~ao sugestiva leva, porém, a urna futerpre~lo diame
tralmente oposta. . 

Na casa dos homens, entre os Je Centrais, nlo se dá simplesmente 
a prepara~a:o dos meninos em termos do cerimonial e das virtudes da 
coopera~lo.. !! ali que se desenvolvem as qualidades masculinas essen· 
ciais. Entre os Xavante, isso significa capacidade de vigilancia - e é por 
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isso que as classes de idade {principalmente a que ocupa a casa dos 
homens ou a casa dos solteiros) cantain pela aldeia durante a noite; 

1 

rapidez - e é por isso que as cerimonias de inicia~áo consistem, em 
grande medida, de urna série de corridas de pequena distancia; e belico
sidade. Vimos de que modo essa belicosidade é atribuí~, por conven
~llo, aos rapazes e de que modo eles carregam consigo a borduna 
uibró que, na verdade, simboliza essa qualidade. Vimos também que ~s 
Xavante tem cerimonias de agressáo nas quais os homens iniciados 
atacam ritualmente ou dan'(am agressivamente "contra" os meninos nfo
iniciados. Em suas cerimonias mais importantes, as mullieres sfo violen
tadas ritualmente pelos homens, numa demonstr~áo dos poderes 
gemeos da sexualidade e da agressividade. 

A agressividade cerimonial contra as mulheres é também comum 
nas tres sociedades que apresentam facciosidade intensa. Está ausente 
entre os Timbira. Os Kayap6 realizam um estupro cerimonial semelhan
te ao rito Xavante e as sociedades de homens Xerente arile~avam ritual
mente a sociedade das mullieres ao representar, por mímica, a matanya 
de urna delas. Os fundamentos dessa afirma~ao podem portanto ser 
assim resumidos: as sociedades Je que valorizam a belicosidade como 
forma de masculinidad e inculcam esse valor nos meninos durante o 
período em que permanecem na casa dos homens; posteriormente, esse 
valor recebe expressfo ritual na agressfo dirigida contra pessoas que na:o 
fazem parte desse grupo e que nfo sfo iniciadas: as mullieres, especial· 
mente. 

A partir desse ponto, pode-se dizer que a expressfo de$Sa belicosi
dade provavelmente nfo será confinada a situayCSes rituais. 

Nas tres sociedades em quest~o, a belicosidade constituí a caracte
rística básica do relacionamento entre os homens de urna comunidade e 
os estranhos, ou seja, os que vivem· em outras aldeias. Parece ser 
também o recurso característico através do qual os homens de cada urna 
das fa,c~óes de urna comunidade se· isolam das demais. É minha opinifo 
que as razOes dessa situayáo se devam a existencia, em cada urna das tres 
sociP-dades, de uma consciencia muito clara a respeito da antítese entre 
os termos d~ urna oposi~áo que reiteradamente envolve Ego e os seus 
(Nós), de um lado, contra os demais {Eles), de outro. Entre os Xavante, 
urna dicotomia se estabeiece entre Waniwimhá e Watsire'wa e é formal
mente expressa por meio das duas f a~Oes existentes em cada comuni
dad e. Urna dicotomia semelhante deu origem, entre os Xerente, a um sis
tema informal de duas fa~Oe~ que opera no ambito de·cada aldeia. Os 
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Kayapó, por sua vez, de acordo com Turner, enfatizam a oposi~ao entre 
as duas casas de. homens presentes em qualquer aldeia adequadamente 
coristituída e entre as quais a hostilidade é tanto convencional quanto 
efetiva. 

Os Timbira nao enf atizam a virtud e da belicosidade e nao tem 
urna casa dos homens onde seus menibros possam ser treinados em seu 
desempenho e que a expresse ritualmente. Tem, por outro lado, um 
sentido muito forte da oposi~ao entre grupos sociais antitéticos. Esse 
fato oferece fundamento para minha aleg~a:o de que essas oposi~~es 
binárias .nao explicam o facciosismo Je mais do que sao, elas mesmas, 
explicadas por ele. Trata-se de modelos da mesma ordem de ~bstra~ao. 
A enfase na belicosidade como um tr~o positivo é um axíoma da 
vida Xavante. O mesmo pode~se dizer em rela~ao a sua ideologia do 
dualismo. Os Timbira tem muito do dualismo sem a belicosidade. Os 
Xavante, no entanto, enfatizam a agressividade que é, assim, expressa 
pela hostilidade entre Nós e Eles. 

Voltei, ao que parece, por meio de caminhos tortuosos, a minha 
premissa original segundo a qual "o facciosismo é um. fato fundamental 
da vida Xavante, tao importante quanto toda ideologia dualista embora 
independente". A digressao, porém, nao foi em vao. Em primeiro lugar, 
serviu para confirmar a independencia entre o facciosismo e o dualismo 
e a natureza fundamental desses princípios no ambito de urna análise 
dos Je. Em segundo lugar, tornou-nos capazes de considerar o sistema 
de classes de idade Xavante sob nova luz. Enquanto os Xavante o consi
deram um veículo de harmonía, o sistema de classes ·de idade, ao que · 
tudo indica, parece ser, porém, a institui~ao que iriculca a valoriza~a:o 
da agressividade, responsável pela desarmonía que reina em sua. 
sociedade. Do meu ponto de vista, nao teríainos chegado a essa concll,J
sao por meio de urna análise da sociedade Xavante tomada isoladamen
te. Slo os dados comparativos que a tornaram possível. 

Em rela~io a essa questao, há urna outra varia~ao concomitante 
fomecida pelos dados Je que é de interesse considerável. Afirmei que ás 
tres sociedades com urna alta incidencia de facciosidade _valorizam, 
todas, a belicosidade e a inculcam em seus membros através da casa dos 
homens. Os arranjos institucionais de todas essas tres tribos sao tais que 
um hornero se ve f or~ado a ocupar urna posi~áo anómala. · 

Os Xavante e os Xerente enfatizam seus grupos de descendencia 
patrilinear embora pratiquem residencia uxorilocal após o casamento. 
Demonstrei a importancia crucial do grupo doméstico para os Xavante e 
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desejo agora ressaltar esse ponto. O grupo doméstico Xavante tende a 
permanecer unido apesar da clivagem que o recorta. Constituí a unidade 
de produ~ao e consumo. Quando a ·comunidade se subdivide para as 
viagens de ca~a e coleta, durante. os períodos de nomadismo, os grupos 
domésticos sempre permanecem intactos, nos bandos. Quando há urna 
cisáo maior, a nível da comunidade, grupos domésticos inteiros n:iudam-se 
freqüentemente para outras aldeias. A terminología de parentesco, por 
meio da qual os Xavante classificam todos os outros homens, considera 
a co-residencia como fator especial. Do ponto de vista de um Xavante 
jovem, as tens<:Ses da afinidade sio exorcizadas pelos menos no caso dos 
afins que vivem com ele na mesma casa. Mesmo assim, slo exorcizadas 
ou, digamos, suprimidas apenas parcialmente. Quando conflitos 
eclodem, as suspeitas recaem sobre os afins próximos, ou seja, sobre os 
que vivem no mesmo grupo doméstico. Eles é que sio acusados e, as 
vezes, até mesmo mortos. Para os Xavante e para os Xerente há, pois, . . 
tenslo e ambigüidade no papel masculino resultante do fato de um 
homem pertencer a um grupo e viver com outro. 

Turner relata urna situ~lo análoga entre os Kayapó. Espera-se 
que um homem tenha certa lealdade para com seus parentes cognáticos 
embora seja separado deles bem cedo e levado a viver em urna das casas 
dos homens. Posteriormente, pode acontecer de precisar escolher, em 
urna situa~lo de conflito, entre os seus parentes e os seus "grupos" da 
casa dos homens. 

O elemento comum a todas essas situ~Oes é a tensio e a ambigüi
dade inerentes ao papel masculino. Na minha opini!o, esse conflito 
relaciona-se a valoriza~áO da belicosidade e a institucionaliza((a'.O da 
agressividade. Nesse conjunto de fatores é que se deve buscar a explica
~lo da alta incidencia da facciosidade entre os xavante, os Xerent~ e os . 
Kayapó. 

Entre os Timbira, por outro lado, nao se exige de umhomem urna 
lealdade que entre em choque com os· la~os que o ligam ao seu grupo 
doméstico matrilocal. Essa conclusao pode ter· int~resse comparativo 
mais amplo em vista das tendencias matrilineares dos Timbira. Alguns 
autores defenderam a idéia de que há tensoes inerentes ao papel mascu
lino em sociedades matrilineates porque, embora a autoridade esteja nas 
mios dos home ns, o status é transmitido pela linha f eminina 1 4 

• A pesar 
disso, entre os Je, os Timbira Orientais sio os mais matrilineares e sua 

14 Veja, por exempl9, Richards, 1950, Schneider e Gough, 1961. 
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" sociedade parece impor menos tensóes ao papel masculino do que as 
sociedades das tribos vizinhas. A demonstra9ao é claramente na'.o-con
clusiva desde que já mostramos que a "matrilinearidade" dos Timbira 
nao é claramente estabelecida e nao constituí um princípio claramente· 
dominante no ambito de seus arranjos sociais. Mesmo assim, o caso 
Timbira é sugestivo. Indica que nao é a regra ou o princípio em si 
mesmo que pode determinar as tensOes d~ urna situa9ao social mas a 
maneira pela qual urna regra é aplicada . 

Tudo isso pode parecer bastante óbvio. Se eu o reafirmo aquí é 
porque os a~tropólogos sociais, preocupados com as regras da socieda
de, freqüentemente negligenciam ou ignoram as possibilidades múltiplas 
de sua aplica9ao. e por isso que apresentei as regras da sociedade Xavan
te com um certo grau de detalhamento e discutí, depois, a sua aplica-
9ao em vários domínios cruciais. Nessa discussao final, deixei a indica-
9ao de que há mais de um modo de_ abordar os dados que apresentei. O 
tipo de análise usada depende, em última instáncia, do tipo de questao 
que se dese ja responder. 

A explica9ao, porém, se faz através de retomadas infinitas. A 
partir de agora, novas explica9oes para a sociedade Xavante surgir~o, 
baseadas nas novas pesquisas que se realizarao sobre os Je. Para elas, 
espero que este livro possa servir de ponto de partida. 

• 

GENEALOGIAS* 

As pessoas que compOem essas genealogias foram assim numera-
. . 

das: 
O número 1 foi atribuído ao primeiro homem (quando se le da 

esquerda para a direita) da ger~lo mais velha da p~ira linhagem da 
genealogia. Os números slo atribuídos em seqüencia, da esquerda para a 
direita, naquela ger~lo e em cada urna das subseqüentes da me5ma 
linhagem, Continuam, entlo, com o homem mais idoso da próxima 
linhagem, sempre da esquerda para a direita, até que todas as linhagens 
do clá tiverem sido numeradas. Continuam depois através de todas as 
linhagens dos clfs subseqüentes segundo o mesmo principio. 

A cada indivíduo podein ser atribuídos - além de seu número na 
seqüencia descrita acima - urna letra relativa a des~o de seu. grupo 
doméstico no diagrama de sua aldeia e outro número da seqüencia refe
rente a slia esposa ( ou ªº seu marido). 
( ) indica um morto 

indica "sfblingship" 
indica irmlos putativos 

00 
~} indica casamento 

ºu 
~~--J} .,.. indica divórcio 

em um número da seqüencia indica que, por estar morto, 
o individuo em questlo nfo faz mais parte de nenhum 
grupo doméstico. 

Duas letras - por exemplo: (1) U - junto aos n~meros da seqüen
cia na genealogia 3 indicam que o indivíduo vivia na Casa 1 mas nrudou
se agora para a Casa U. 

• N. da T. : Nas Genealogías que se seguem, os nomes pessoais aparecem na gra
fia original, tal como registrados pelo Autor. 
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AP~NDICE 1 

LINHAGENS 

l. A'e - De a'e =colar de sementes de capim-navalha. Usado como 
ornamento característico (mas nlo exclusivo) pelos membros dessa · 
linhagem nas situa~Oes cerimoniais. 

SAO MARCOS, 1962/64- Linhagem principal dos Poredza'ono. 
2. Amur - desconhe~o a origem do termo. 

SANTA THEREZINHA, 1958. Foi-me re~atado que se tratava · 
de·uma linhagem do cll Topdató. 

3. Aiuté manh!ri - De aiuté =bebe+ manhárí = fazer. Os membros 
dessa linhagem nomeiam meninas _durante. a cerimonia da On~a. 

SAQ DOMINGOS·, 1958. Pequena linhagem dos.Topdató, poste
riormente extinta. 
. SANTA THEREZINHA, 1958. Linhagem dominante (era a 
linhagem do chefe) dos Topdat6._ 
CAPIT ARIQUARA, 1958. Foi-me relatada a sua existencia. 
SAO MARCOS, 1962. · ·Linhagem do cll Poredza'ono, recém-

• 
chegada da regilo do ~ixo ~o das Mortes. Seu líder era consi-
derado chefe. · 

4. Abadzi - De abadzí ~ algodio; provavelmente se trate de urna refe
rencia a ornamentos cerimoniais. 

MARAIWATSEDE, 1958. Sua existencia foi-me relatada. 
5. DahOiwaro - descónhe~ a origem do termo. 
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SANTA THEREZINHA, 1958. Existencia relatada. 
CAPITARIQUARA, 1958. Existencia relatada. 

6. Da'rl (também Wa'rl) - desconJ¡e~o a origem do termo.~ possível 
que seja derivado de da 'rii = cabe~a ou de atsada = boca + 'rii = pre
ta. Os Atsada'rl ( cf. a metade Xerente Sdakrl) sfo conhecidos pela 
beleza de sua pintura cerimonial. Seus rosto.s ficam vermelhos com 
o urucum, a exce~ao da boca que é pintada de preto, assim como o 
abdomen e os antebra~os. Dan~am no curso da cerirnonia da Om;a. 
Nunca conheci pessoalmente urna linhagem designada por esse 
termo. Os Da'rl, no entanto, participarn também da cerimonia da 
On~a. , 

SAO DOMINGOS, 1958. Pequena linhagem do cll Poredza'ono. 
7. Dzutsi - De dzu = pó mágico. 

SAO DOMINGOS, 1958/6a. Linhagem do cll O Waw~. 
8. Hu - De hu = on~a. Diz-se que os membros dessa linhagem sao 

"amigos" das on~as. Nao tem, no entanto, fun~Oes especiais na 
cerimonia da On~a . 

. SANTA THEREZINHA, 1958. Existencia relatada. 
CAPITARIQUARA, 1958. Toda como a linhagem do chefe 
Oribiw!. 
MERURE - Foi-me dito ( em 1962) que foram aniquilados 
nessa alde1a por suspeita de feiti~aria. 

9. iwede - De wede = madeira, pau. · 
MARAIWATSEDE, 1958 - Existencia relatada. , 

10 . . Pahori'wa. Desconh~o a origem do termo .(de pahf =·palha + ri = 
= diminutivo + 'wa = sufixo que indica a pessoa). Os membros 
dessa IÍnhagem temo direito de receber o nome Pahóri'wa e. a de
sempenhar as fun~Oes cerimoniais em que implica. 

SAO MARCOS, 1962/64. Linhagem principal (do chefe) dos 
Poredza'ono (veja A'e) . 
SIMOES LOPES, 1962. Linhagem do el~ Poredza'ono. 

11. Tebe. De tebe = peixe. Essa linhagem detém a prerrogativa do 
noine "Tebe" ; dentre os seus membros, os que ~o assim nomina
dos tem o direito de exercer as fun~Oes cerimoniais que acom
panharn o nome. 

SÁO DOMINGOS, 1958. Pequena linhagem dosPoredza'ono 
que, por volta de 1962, já havia sido extinta. · . 
SANTA THEREZINHA, 1958. Existencia relatada. 
SAO MARCOS, 1962/4 - Linhagem principal do clá 0 Waw!. 
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" 12. Uho (também conhecida como abadzipré). De uho = porco do 
mato. A badzi = algodao + pré = vermelho. Refere-se a ornamentos 
cerimoniais associados de modo especial aos membros dessa linha
gem (embora nao sejam usados exclusivamente por eles). Consis
tem de urna testeira e um colar de algodao vermelhos (tintos com 
urucum). O colaré ornamentado com pelos de porco do mato. 

SAO DOMINGOS, 1958/62. Linhagem do cla O Wawe. 
SAO MARCOS, 1962/64. Linhagem principal dos O Wawe (veja 
Tebe). 

13. Uhodo - De uhodO =anta. 
MARAIWATSEDE, 1958. Existencia relatada. 

14. Wahí - De wahí = cobra. Diz-que que os membros dessa linhagem 
mantem um relacionamento especial com as cobras, de tal modo 
que nunca sao picados. Acredita-se que tudo isso tenha tido origem 
em urna época em que havia muita doen~a. Os Xavante saíram a 
procura de cobras. Encontraram urna cascavel que , por alguns ins
tantes, descansou a cabe~a no ombro de cada um dos homens, sem 
picá-los. Voltaram para casa e contaram o que lhes havia aconte
cido. Daquela ocasiao em diante, tornaram-se capazes .de curar os 
doentes. 

SÁO MARCOS, 1962/64. Pequena linhagem dos O Waw!. 
CAPIT ARIQUARA; 1958. Existencia relatada. 
SÁO DOMINGOS, 1958. Pequena linhagem dos Topdató, que 
por volta de 1962 havia sido aniquilada .. 

15. WamarT. De wamarf = um cilindro de madeira polida. Diz-se que os 
membros dessa linhagem adquirem a capacidade de clarividencia 
quando penduram o wamarf em posi~ao horizontal a cabeceira de 
suas esteiras de dormir. Conseguem também se comunicar · com 
paren tes consangüíneos mortos ao fixar, junto a seus. túmulos, urna 
borduna de guerra sobre a qual cruzam o wamarf. 

SÁO DOMINGOS, 1958/62 - Linhagem dominante (o chefe era 
um de seus membros) dos Poredza'ono. 
SIMÓES LOPES, 1962. Linhagem de O Waw!. 

16. Wamarídzú. De wamarf + dzú (veja Dzutsi). Os membros dessa 
linhagem atuam como pacificadores. Quando urna luta está por ser 
desencadeada, dois WamarTdzú saem para o pátio com suas tonsu
ras pintadas de vermelho e seu cabelo coberto com Tdzú. Seus 
c~rpos estaé> pintados. de preto. Aconselham, discursando para os 
homens reunidos em conselho, até que a paz tenha sido restabe
lecida. 
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SAO MARCOS, 1962/64. Linhagem Poredza'ono recém-chegada 
da regilo do baixo Rio das Mortes. Seu líder era considerado um 
chefe. Linhagem O Wawe. 
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AP~NDICE 3 

A CERIMÓNIA DA ONyA 

Conseguí obter apenas um único relato desta cerimonia, por 
Meirelles, em 1964,. em Sao Marcos. Fez a descri9lo da cerimonia de 
que participara alguns anos antes. Um Xavante mais jovem estava pre
sente. Ele fez algumas perguntas e, de vez em quando, explicava-me 
certos aspectos do ritual. Apresento aqui a reprodu910· que preparei da 

~ 

conversa que gravamos. 
E~tre par~nteses estfo os comentários f eitos durante a narrativa · 

por Meirelles ou por Fernando sob a forma de ~sclarecimentos: 
Esta cerimonia era para a on9a e para d~ nome as mulheres. Os 

Dzutsi'wa1 ."puxavam" o canto. Come9aram de manhl e continuaram 
durante 'todo o dia e toda a noite. No dia segumte, dois Aiutémanh1rr 
'wa1 saíram para o patio e cantaram. Esconderam urnas flautas feítas 
de cab~a em urna palmeira de buriti. (Femando: esconderam-nas para 
que as meninas as apanhassem). Os meninos (wapté) saíram, entfo, da 
casa dos solteiros. Os homens lhes ~ram (Femando: os homens 
Dzutsi'wa) para pintar-se de vermelho. Depois de pintados, saírapi 
todos para ca9ar anta. Os homens, na mata, pintaram-se entlo de preto, 
cobrimlo as mios e o rosto de carvfo; pintarim dois círculos brancos 
nas faces. Reuniram-se e deram os seus gritos "a,a,a" e "Kai,Kai~Kai". 

1 · Veja o Apendiee 1 - nomes das Linhagens 
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As mulheres também tentaram gritar mas os homens riram delas porque 
nao sabiam gritar direito. As mullieres, a seguir, pintaram-se de acordo 
com o padrao de listas. 

Um dos homens discursou , dizendo que era preciso convocar os 
meninos. Os homens sentaram-se por ali, dando os seus gritos caracterís
ticos, cantando e marcando o ritmo com chocalhos de dentes de porco
do-mato. Os meninos estavam muito amedrontados (Fernando: porque 
os homens estavam todos pintados de preto e estavam muito bravos). 
(Meirelles: Todos os homens estavam lá, todas as classes de idade. Era 
lindo. Era para dar nome as mullieres). Os Dzutsi'wa cantaram mais urna 
vez. Em seguida, os ·Aiutémanharí'wa saíram para buscar as on~as 
chamando-as "wi, wi"2

• As on~as usavam colares de onde pendiam 
penas de rabo de arara e cantavam na mata. Dois Xavante eram jaburus. 
Correram para as on~as e lutaram com elas. As penas se partiram. 
(Meirelles, respondendo ~ minha pergunta: agora, a parte das mullieres 
rtessa cerimonia já chegou ao fim. Elas tem nomes. Só os meninos ainda 
estlo lá, na mata). Nessa noite nem os meninos nemas on~as dormi
ram. Os meninos cantaram a noite toda. De manha' cedo os Aiuté
manh!rí'wa foram buscá-los. Gritaram. Os Aiutémanharí'wa conduzi
ram os meninos em persegui~fo as on~as, ora encorajando-os, ora 
dizendo-llies para esperar, ora fingindo ter medo criando: num cres
cendo, um clima de suspense. Depois, subiram nas árvores para ter urna 
visao de todo o território enquanto os meninos esperavam. Os Aiuté
manharí'wa falavam coni urna voz muito fina, esgani~ada, alertando os 
meninos· para que fossem cautelosos. (Meirelles: era tudo urna pe~a que 
pregavam nos meninos). As on~as estavam rugindo (imita~Oes realísti
cas) e os Aiutémanhirrwa come~aram a chorar. Sabiam que todas as 
on~as estavam nas árvores mas, mesmo assim, insistiam para que os 
meninos esperassem. Depois, eles mataram as on~as com suas bordunas 
(brucil). :e urna cerimonia linda. 

. 
2 Um modo de dizer: "Vepha cá I" 
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COMPOSI~ÁO DOS GRUPOS DOMeSTICOS DE 
SAO DOMINGOS E 0 TO 

(Só os adultos) 
Cada grupo doméstico é designado por uma letra, a mesma que 

aparece na Fig. 4 (Sfo Domingos) ou Fig. S (OTO). Os números - que 
identificam os indivíduos - referem-se a Genealogia 3. 

A 

n ------. 
109 ( ) tos ( ) 

22 23 

28 41 141 ( ) 

IS2 
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O núcleo desse grupo doméstico é o chefe (7) e seus filhos. 
Note-se que há tres filhos homens e dois sobrinhos vivendo virilocal
mente em sua casa, sem ter se mudado para as casas de suas esposas. 22 
e 23 haviam vindo, refugiados, de Marfilwatsede e , em 1958, viviarn 
aqui. Em 1962 viviam em O TO (Casa X). 

110 
B 

64 

153 39 

110 é a viúva do irmao do chefe. Em 1958, ela acabara de fixar 
sua casa junto a de Apowe e se supunha que ele a quisesse desposar. Já 
em 1962, alguns diziam que ela era de fato sua esposa, embora Apowe o 
negasse. Nao . pude esclarecer essa quest!o, pois, na época de minha 
estada em Sao Domingos, ela nfo estava na aldeia. 39 é outro dos 
filhos de Apowe que teoricamente vive uxorilocalmente mas que, na 
realidade, passa a maior parte Jo tempo na casa A. 

c ()107 0108 

30 171 
>2S c>26 >29 1 ) >31 ()24 4. ~rl~ ~ >173 J 146 143 ... 145 ( •• ) 

•• 1$6 
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Este grupo doméstico era constitu ído por duas das esposas de 
Apowe (107 e 108), suas filhas e seus genros da linhagem Uho; 24 é 
filha de um outro casarnento de Apowe; 171 , 172, 173 sao todos 
Topdató. Seus pais já haviam morrido e 171 havia optado pela linha
gem dominante - a dos Wamarí - e; por issó, prefería viver junto a 
casa do chefe. (Veja Casa R). 

10 ( ) 
D 

163 so 

169 

10 é urna irma viúva de Apowe, 163 é um homem Topdató que se 
filiou aos WamarT. Quando estes comeyaram a exterminar os Topdató, 
ele fugiu e, em 1962, morava em Areoes. Os outros membros desse 
grupo doméstico ficaram em Sao Domingos. 50 tratava 163 exclusiva
mente como WF embora este último fosse seu ZH classificatório . . 

• 
E 

Em 1958, esle grupo doméstico era constituído, apenas, por u~ 
dos ftlhos de Apowe (42) e suas tres esposas. O pai destas mulheres fo1 
morto quando os Wamarí exterminaram os Dzutsi (veja Casa S). Elas 
tinham um innao, que morava na casa F. 

j ~ 
9( 

F 

1 ) 111 1) 112 1 ) fl 3 f 32 j l 

l 
34 
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Ocupada, em 1958, por Prapé (91), suas filhas e seus genros 
(filhos de Apow!). (Veja Casa T). 

G 
51 56 58 

H 

Este grupo doméstico foi constituído em 1958 (ao fim de minha 
estada em Sao Domingos) por refugiados vindos de Maraíwatsede. Em 
uÍna certa época, havia quatro homens adultos que viviam ali, mas nao 
conseguí obter informayoes completas a respeito de seu parentesco com 
outros moradores de Sao Domingos. Foram aceitos como membros de 
linhagem Wamañ. Quando voltei, em 1962, já n:Io mais os encontrei: o 
grupo doméstico havia se desmembrado ou se mudado. 

97 . 98 

I 

86 87 

162 81 

165 46 
J 
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" 
Em 19 58 es!a casa estava situada ao lado da 1 porque 81 e 80 

eram irmaos. 80 era o homem mais velho da casa l. O marido de 81 
(162) era um Topdató que havia se filiado aos WamarI. Posteriormente 
.foi morto. Ela, entao, acompanhou seu irmao e todo o seu grupo do
méstico quando ele mudou para O To. Os filhos de 81 .ficaram em Sao 
Domingos·, com seu maridp (46). 165 era filho do l '! casamento de 161 
com um homem do cla O Wawe. Em. 1958 ele morava com sua mae 
aquí; em 1962 sua mae h~vi~ morrido e ele tinha se mudado, indo viver 
na Casa O com sua .esposa. 

K 

( ) ( ) 

ISO ( ) 1~9 ( ) ( } ( ) 

50 SI S2 1.80 179 159 76 

Este grupo doméstico foi estabelecido pela viúva (149) e os filhos 
de seus dois primeiros casamentos. Em 1958, sua irma (150) e o marido 
viviam na Casa H. Depois da morte do marido, ela veio viver na Casa K. 
Nessa época, a ger:a9ao rnais nova da casa era constituida por dois filhos 
home ns ( 50, solteiro, e 4 7, casado com duas irmas órfas); duas ftlhas 
casadas com dois irmaos Topdató; urna filha real e urna adotiva casadas 
com um homem do cla P Wawe. Dizia-se que este homem (124) havia 
se filiado aos Topdató. Estes, porém, forani mortos pouco tempo 
depois. Como ele foi poupado, suponho que ele tenha conseguido voltar 
atrás em tempo. Em 1962 esse grupo doméstico havia sido acrescido de 

• 
1 ~9 e su as esposas. Ele f oi viver com seu FZ já que nao tinham 
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nenhum parente mais próximo nesta aldeia. Nesse meio tempo, 50 
casou-se e foi viver na Casa D. 

L 178 177 

183 184 67 

Em 1958, moravam aqui dois irmao~ .Topdató (177 e 178). Um 
deles nao era casado, era um tanto simplórió ( embora longe de ser retar
dado). Depois da morte ( ou da matan9a) dos dois irmaos, as viúvas de 
177 acompanharam seu próprio irmao (80)para 0To. Eni 1962,só67 
e suas esposas moravam nesta casa. 

M 
( ) ( ) 

126 ( ) ( ) 

74 

Neste grupo doméstico, 126 era irma de 123 e 117 e mae adotiva 
de suas esposas. Haviam conseguido um vantajoso arranjo do ponto de 
vista masculino porque nao tiveram que se mud'f,r para a ca~a do sogro 
e, ao mesmo tempo, tinham conseguido obter o que de melhor havia, 
em termos Xavante, nos dois mundos: ficavam com sua irma e, mesmo 
estando casados, nao adquiriam afins. 123 f oi quem provavelmente fez 
o arranjo já que sofría de um defeito de fala e os outros Xavante o 
temiam por acreditarem que era capaz de se comunicar com espíritos 
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" 
malevolentes. Em 1962, ele já havia marrido e 117 havia desposado a 
sua viúva. 

N f_1_s' __ '_s2_~--=...-=.-=.::::::f_~_.._Jt69 

Em 1958, es~e grupo doméstico compunha-se de duas irm!s 
Topdató casadas com dois irmaos WamarI dissidentes: Por volta de 
1962, elas haviam morrido e seus maridos haviam se casado novamente 
e mudado para · O To (veja Casa X). 

IS 
o 

16S 66 70 71 72 122 

119 121 120 11 s 6S 

.P 
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Em 1958, 119 ainda nao havia se casado e morava nesta casa. Em 
1~62 , .. ele havia se mudado para a ca8a de sua esposa (D) e 65 mudara-se 
para O To levando consigo ~o apenas as suas esposas mas também as 
suas irm!s mais novas (116 e 118) que, mais tarde, casaram-se com 68 e 
69 (veja Casa X). 

Q 
99 ( ) 

131 134 

Nao disponho de informayoes completas a respeito deste grupo .. . 
doméstico, já que seus membros nao tinham vindo a O TO de Sao Do-
mingos. Alguns deles, mais tarde, f oram para Sao Marcos, de modo que 
Tserewanowe" (99) aparece na Genealogía 2 sob o número 191. 131 foi 

. morto pelos WamarI (?) de Sao Domingos pouco tempo depois de 
minha visita em 1962. 

R Esta casa era, originalmente, a Casa C de Sao Domingos. Descobri, 
'éih 1962, que urna das mullieres mais velhas (108) havia morrido, e que 
.todo o grupo de irmaos Topdató havia morrido ou sido morto ( 171 , 172, 
173): Um dos homens Uho (146) casado com urna das moyas da casa 
também havia morrido. Seu irmao (145) casóu-se com a única viúva 
sobrevivente (24) de modo que, aquela .altura, 145 e 143 tinham tres 
esposas, cada um. Também 156 já havia amadurecido o su~ciente para 
estar casado com duas esposas sobre as quais pouco pude descobrir. 

_s_ Originalmente era a Casa E de Sio Domingos. Sua composiyio 
( ;~ rel~yao aos membros adultos) era exatamente a mesma em 1962. 
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,. Esta casa, originalmente, era a Casa F de Sao Domingos. Sua com
posi~ao, em 1962, era a mesma acrescida de um grupo de tres innas, 
(33, 35 e 36). Nao as conheci e pouco pude saber a seu respeito, a nfo 
ser que seu pai, já falecido, hav1a sido membro do cla O Wawe. Um dos 
innaos que haviam se casado com mo~as dessa casa (32) tinha antes 
duas esposas; o outro (34) tinha urna. Eles se casaram como grupo 
de irmas recém-chegadas de modo que puderam acabar com essa dif e
ren~a : am-:l 962"~ cada um deles tinha tres esposas. 

U Trata-se da Casa 1 de Sao Domingos. Em O To manteve a mesma 
~~posi~ao, com exce~áo de 84, cuja ntudan~a para a casa da esposa 
\'W J estava em curso. 

V Nao tenho nenhuma informa~ao sobre este grupo doméstico 
cujos· membros vieram para O To desde rio abaixo: Sei, apenas, que seu 
chefe era Pediri (90). 

101 106 

w 84 13S . 
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Também nao tenho infonna~oes completas ·a respeito deste 
~po doméstico cujos membros vieram igualmente de rio abaixo para 
O To. 

X ( )----------1 l 
22 23 

69 68 6S 116 118 

Es~e grupo doméstico era constituído por: Tseredzamdí (65) e 
sua~ duas esposas que viviam originalmente· em Sao Domingos, na Casa 
P; os innaos de Tseredzamdí que, em Sao Domingos, viviam na Casa N, 

\ 

cujas esposas haviam morrido (ou sido mortas) e que se casaram depois 
com as innas das esposas de Tseredzamdí; dois refugiados vindos de 
Maraiwatsed~. que haviam morado na casa de Apowe (A) antes de se 
mudar para O TO. Pode ser que fossem casados mas nio conseguí infor
m~é5es nesse sentido. Um deles, Rintimptse (22), mudou-se posterior
mente para Sao Marcos e aparece sob o número 76 

1

na Genealogía 2. 
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Capa de Jader Marques Filho 

abre novas fronteiras para a etnologia in dí· 
gena brasileira, sendo a meu ver um livro 
ainda sem rival no nosso cenário antropoló
gico na medida em que ele é pioneiro nas 
questoes que apresenta e no modo claro e 
sem pompa com que debate aspectos teó
ricos fundamentais do oficio de etnólogo 
e da teoria antropológica Fundamental
mente o livro se volta para a sociedade 
Xavante com seus mitos, rituais, classes de 
idade e ordem doméstica, mas o ponto cba
ve do trabalho é a discussao dos princípios 
est¡uturais que estao na base de todas essas 
esferas que constituem a vida social dos 
Xavante. Sendo assim, o estudo dos siste
mas de a9ao sao o ponto alto do trabalho 
porque é vendo a sociedade Xavante em 
ayao e nos seus conflitos que David 
Maybury-Lewis pode propor urna visao -
ou um modelo - do sistema como urna to
talidade. Para tanto, ele realiza urna descri-
9ao minuciosa da vida Xavante, sem deblar 
de situar um conjunto de problemas teóri
cos capitais onde se destaca a questao das 
organiza9oes dualistas ou do dualismo como 
categoria analítica e descritiva. E isso conduz 
o nosso Autor a um importante debate com 
o estruturalismo de Claude Lévi-Strauss. Um 
outro aspecto do livro é a sua perspectiva 
comparativa ampla que abriu caminho para 
trabalhos de outros etnólogos brasileiros e 
estrangeiros. Por tudo isso, a publicayao de 
A Sociedade Xavante em portugues torna-se 
um marco importante nos estudos de Antro
pologia Social que boje alcan9am em nosso 
país sua plena maturidade. Abre, pois, a Co
le9ao de Etnología Brasileira da nossa Biblio
teca de Cien~ias Sociais, um livro que nao só 
sustenta, mas certamente desenvolve urna 
tradi9ao de estudos antropológicos que boje 
é imprescindível conhecer e aplicar critica
mente ao estudo de nossa realidade social. 

Roberto DaMatta 
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