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1.SOUANDO O PROBLEMA : A COLETA 
DO MA.TERJAL, O TEMA E O OBJETI

, VO DA PESQUISA. 

O material que serviu de base a este trabalho 
foi collúdo em várias estadias cm aldeias Xavuite entre 1974 
e 781 . O período mais significativo para a pesquisa foi o com
preendido entre fins de dezembro de 73 e junho de 74, na al
deia do Posto Indígena Paraíso (Xavante Ocidentais), onde 
procedi a levantamentos tio completos quanto possível atra· 
vés de uma vivência dWria e íntima com OI Xavante . Poucas 
vezes recorri ao trabalho isolado com um ou outro infonnante, 
preferindo um contato mais amplo com os membros da comu
nidade, no curso de suas atividades cotidianas. Sempre que 
possível, nossas conversas eram em Xavante, apesar da minha 

( l) Durante 72 e 73 realb:ei uma pesquba sobre a 
mitolosia Xavante na situação de contato com a sociedade nacional atra
vés de missões ~le~anas. Seus -reimitados. porém. não estio incluídos 
neste livro . ) 5 
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diftçuldade inicial com a língua. Os Xavante slo, porém, profes
sores pacientes e, com sua ajuda, pude faz.er a maior parte da 
pesquisa evitando usar o português. Isto foi possível também 
pelo tema da pesquisa. Um trabalho sobre mitologia, por exem
plo, exigiria um conhecimento muito mais profundo da língua 
do que aquele que me foi possível obter. 

A viagem seguint~ foi feita em dezembro 
de 1975, à aldeia de Couto Magalhles. Além da intençlo • 
complementar a coleta de dados e checar as conclusões tiradas 
a partir da primeira estadia no campo, esta viagem tinha um ou
tro objetivo. Tratava-se do levantamento da situaçfo dos Xavan
te, de seus problemas mais graves e de suas reivindicações junto 
à FUNAI. Este levantamento foi feito através de um cootrato de 
prestaçlo de serViços, por três meses, que firmei com a FUNAI, 
como preparaçlo para a elaboração de um projeto de desen
volvimento comunitário a ser implantado na área. A situaçlo 
de abandono do Posto era notável, o que resultava num atendi
mento muito precário aos índios, principalmente no 1etor de 
saúde. Os problemu de tena, notadamente com a Fazen~• 

Xavantina S/A eram, já naquela época, muito agudos. Foi re
digido, entro, um projeto de emergência que procurava atender 
h solicitações maia urgentes dos Xavante, retratar a gravidade 
das tens(Jes relativas à po~ das terraa e apresentar dados etno
históricos que atestavam o direito dos índios ao território que 
reivindicavam. Como anexo ao relatório, foi encaminhado l 
FUNAI e ao Ministério do Interior wn mapa com a localizaçlo 
de oito sítios arqueológicos· Xavante na alrea ocupada pela Fazen
da Xavante. 

Uma terceira viagem, ainda com o intuito 
de complementar a _pesquisa e checar seus resultados iniciala, 
foi feita às aldeias do rio Culuene, em julho de 1977. Os proble
mas com posseiros que então haviam invadido a reserva com per
nússão de wn antigo Chefe de Posto. a presença da Polícia Fe-

deral na área para expulsá-los e a preocupação dos Xavante co1n 

0 problerna tornara.in inoportuna a pesquisa que foi . portanto, 
nesta viagen1, muito pouco proveitosa cm tennos Jo ten1a deste 
trabalho. Possibilitou, por outro lado . o conhecünento desta 

situação específica. 
A última estadia entre os Xavante, antes 

17 
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pologia, essa transfonnação é, sem dúvida, profunda pela des
coberta da vivência e do exercício cotidiano da alteridade ; pelo 
compromisso hun1ano e político que exige do pesquisador. 

Interesse da pesquisa entre os Jê -- Os 
Xavante (que, juntan1ente com os Xerente constituem o grupo 
Akwe', conhecidos como Jê Centrais) foram estudados por D. 
Maybury -Lewis (1984, edição brasileira. A edição inglesa, origi
nal, é de 1967), depois por Giaccaria e Heide (1972, J975a 
e l 975b), por Guariglia (1973) e, finalmente, por Müller (1976)2

• 

Em época anterior à década de 60, eran1 freqüentes artigos ou 
informações esparsas a respeito dos Xavante tnas que se carac
terizavam como relatos de viagem ou trabalhos jornalísticos. 
Maybury-Lewis foi o primeiro a fazer um estudo etnológico 
profundo da sociedade Xavante e a elaborar um modelo expli
cativo que lhe possibilitou ressaltar as relações cruciais e os prin
cípios de organizaçf o do sistema social e do pensamento Xa
vante . Isto foi feito dentro do quadro mais amplo das preocu
pações do Harvard-Central Brazil Research Project, que se ocupou 
das sociedades Jê em geral, a partir de uma retomada da discus
são sobre as organizações duais e as alternativas metodológicas 
adequadas à sua análise. A este respeito, é ilustrativa a polémica 
entre o próprio Maybury-Lewis e C. Lévi-Strauss, publicada em 
Bijdragen tot de Taal-, Land-en Vorkerkunde . Como membros 
deste projeto, antropólogos brasileiros e estrangeiros estudaram 
vários grupos Jê, retomando contato com pesquisas antes leva
das a cabo pioneiramente por C. Nimuendajú. &tes estudos. 
tiveram prosseguimento depois, inspirados pelos resultados e 

(2) Estes tr.tbalhos referem-se basicamente à 
organização social, à cosmologia e ao simbolismo Xavante . A res
peito de sua história, desde as primeiras re ferências até o conta to defini· 
tivo (na dé<;ada de 40). há o trabalho de Oswaldo Ravagnani ; sohre as mis
sões salesianas. escreveu Clau eia Menezes ; Laura < ;r:ihmn anali sou um mi10 
t.fe OtlJlClll . 

pelo interesse provocado pelas pesquisas do Projeto n1as nen1 
sempre em conexão direta co1n ele3

. 

Os Jê oferece1n um grande interesse teóri-
co, principalmente por duas razões: pelo paradoxo aparente 
de uma organização social muito complexa, caracterizada por 
uma multiplicidade de sistemas de metades, ao lado de um 
nível rudimentar de técnica (ainda que extrema1nente eficiente 
e adaptada à exploração de seu meio): a· segunda, pela possi
bilidade que oferecem de uma análise cornparativa especialmente 
privilegiada. Nas palavras de Seeger, "há rnuitas variáveis que 
parecen1 ser constantes entre os grupos dos Jê do Norte e do 
Centro, especialmente as relativas à ecologia e residência. A 
análise comparativa de instituições e crenças parecia emprestar 
validade a qualquer hipótese nascida no contexto de qualquer 
um dos grupos: poderia ser testada em outras sociedades inti
mamente relacionadas. Significava, na minha opinião, um gran· 
de avanço em relação à prática tradicional de se formular hipó
teses referentes a um· único caso para, entã'o, saltar diretamente 
para uma análise comparativa em larga escala, característica 
dos usuários da Human Relations Area Files" (1974 : 3). 

De fato, os Jê do Norte e os do Centro do 
Brasil constituem o que Lévi-Strauss chamaria de um grupo de 
transformações. Cada grupo oferece instâncias particulares em 
que fundamentahnente os mesmos elementos são combinados 
e enfatizados de modos diversos. Ha sociedades, entre estas, 

(3) Turner, 1966; Bamberger, 196 7 ; Carter La ver, 
196 7 ; Mela ttj, J 970 e Matta, 1976 ( 1971 ). Mais tarde a fora do program• 
do Projeto, Lux Vidal, 1977 (1972ae 1972b);Urban, 1973 ; Seeger~ 1974; 
M. C. da Cunha, 1978 (1975) e MUiler, 1976. As datas entre parcnteses 
indicam o ano da divulgação iniéial dos trabalhos, na fonna de te!!Cs e . ' . dissertações, publicadas posteri<Umente. Em anos mais recentes, vanas 
teses foram escritas sobre as sociedades Jê : Ladeira (1982). Graham '1983), 
Azanha ( 1984 ). Ferrai. (1984 ). entre outras. 19 
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em que as relações sociais se apresentam mais densas. ruais con
centradu em um ou em poucos sistenw. como o caso Krlkatí 
e 1n que os sistemas de nominação e os grupos domésticos con
~nt ram papéis sociais que em outra sociedade. como a dos Xa
vante, por exemplo. estfo dispersos e1n vários outros sistemas: 
dasses de idade. facções políticas. linhagens, etc . Em uma. as 
relações sociais sfo regidas principalmente pelo sistema de 
categorias de idade. como nos casos Kayapó ~ en1 outras. estas têm 
papel secundário diante de outros como o político, entre os 
Xavante . ou a nominação. para os Timbira. Interessante é buscar 
reconhecer o peso e a situação mais ou menos estratégica de 
cada um dos sistemas de classificação no conjunto de cada socie
dade e . a partir da constatação básica do dualismo comwn, encon
trar as expre~ões particulares do pensamento de cada grupo. 
A perspectiva comparativa, aqui tambérra, é a mais produtiva . 

· A bibliografia específica. o tema e os obje
tivos deste trabalho Xavante. Povo Autêntico, de Giaccaria 
e Heide (1972) é rico em infonnações etnográficas e oferece, 
além disso, dados lingüísticos muito importantes, resultado de 
um convívio intenso e prolongado de seus autores (missionários 
salesianos) com os Xavante . Mostra pofttos interessantes a se
rem pesquisadores e sua leitura é muito sugestiva ao pesquisa
dor. ~. no entanto, uma obra essencialmente etnográfica que 
se ressente da falta de uma orientação metodológica mais defi
nida, de modo qtte o conhecimento dos autores 1160 chega inte· 
gralmente ao leitor. As tentativas de interpretação que contém 
não são sempre satisfatórias ou satisfatoriamente argumenta
das; o emprego de termos próprios da teoria antropológica -
como "estrutura social". por exemplo - nem sempre apropria
do (1972 . 98). 

A Sociedade Xavante. de Maybury-1..ewis 
( 1984 ). é u1na 1nonografia no sentido clássico da Escola Britâni-

~a . Apresenta um modelo explicativo de 1ocleda* comq umt 
·todo, a partir do estudo detalhado de seua sub-aistemaa. lW uma 
preocupaçfo mala acentuada com as linhu de aegmontaçfo ret
ponsáveis pela formação dos vários grupos 1oclai1, principal· 
mente llnhaaena patrilinearea (como crit4rio maia ou menoe deter· 
minante da f ormaçlo das facções política•, aJnda que o sistern• 
pennita grande margem de manipulaçfo do critério) e classe• 
de idade (age-setJ ). 

Sfo relações entre grupos que merecen1, 
por parte do Autor, atençlo especial. As relações interpessoal• 
não foram tratadas de modo particular, a nlo aer aquelas que 
se dão dentro doa limites de um mesmo grupo social; as que 
cruzam os limites destes grupos (linhagens, facções. classes de 
idade, metades exógamas) nfo eram objeto especifico daquet. 
trabalho. A seu respeito é que a presente pesquisa foi desenvol· 
vida. 

A Pintura do Corpo ~ Os Omamento1 
Xavante: Arte Visual. e Comunicação foi eacrito por min~ 
companheira de pesquisa, Regina Müller, e apresentada l \JJµ• 
versidade &tadual de Campinas (UNICAMP) como dissertaçlq 
de Mestrado, em 1976. Trata-se de um trabalho que P"tendt 
.. mostrar como a decoração do corpo hwnano nas aocledadet 
indígenas é um veículo de comunicaçfo" (1976: 206) e .. reglatr'f 
a maneira pela qual um povo utiliza o corpo e a arte para compr.t 
ender e se relacionar com seu universo" (1976: 207), Qua~tq 
à metodologi~, Regina Müller buscou trat.er uma contrlbuiç1q 
à ciência antropológica ao "apliaar um modelo UngUístico aq 
material etnográfico para demonstrar que a omamentéçl'o corpo; 
ral Xavante 4 um sistema de comunicaçlo visual com enrutura 
própria como qualquer outro sistema de linguagem'' (1976: 
206). 

O objetivo do presente trabalho é apresen-
tar a etnografia do sistema de nominaçlo Xavante e da relaçlo 
entre indivíduos que se denominam mutuamente r-am'1 (lite· 21 



22 

ralmont•, "meu outro"), complementando o que se conhece 
aobre a organizaçfo aoclal doa Xavante com dados referentes 
a uma esfera de relações 1oclai1 pouco estudadas at' agora entre 
eles. Sfo relaçaet interpessoal• f on1141izadas e que recebem 
expreaslO ritual, ultrapauando oa limites dos grupos domésti
coe, dai facçOea políttcu, du metades exopmieaJ. São relaçOe• 
cerimonial• que ligam lndivíduoa que se classificam mutuamente 
como ••outros". como "os que nlo pertencem ao meu grupo .. 
( tJ/re 'wa ). 

A relaçlo com o i-amlJ foi descrita por May
bury-Lewia como amizade formalizada (1984: 157·1 S8). A inexil
têncla de outroa dadoe referentes a esta inst4ncla das relações 
rituais entre 01 Xavante, aliada ao fato de a amizade formalizada 
ocorrer, entre os Timbira, imbricada na nominaçlo, sugeriu a 
oportunidade de uma pesquisa que procurasse conhecer a reali· 
dade Xavante a respeito destes temas e que recorresse a uma -~
lise comparativa que deveria esclarecer pontos obscuros desta 
realidade at,ravés do conhecimento j4 divulgado pelas monogra
fialt sobre os arupos J8 do Norte. 

De uma perspectiva comparativa, nota"M 
que a amizade formal entre 01 Jê do Norte é sempre marcada 
por alto grau de evitaçlo. Na medida em que, entre os Xavante, 
ela é, ao contrário, um mecanismo que corta e elimina a evitaçlo, 
surgiu a necessidade de: a) um estudo mais profundo da relaçlo 
com o f"-amlJ e a investigaçfo da existência ou nlo de outras 
modalidades de amizade formalizada entre os Xavante; b) um 
estudo do conceito de .. amigo formal" tal como tem sido utili
zado nos trabalhos entre os J~ do Norte: a que conteúdo corres
ponde exatamente esta expressão no contexto destes estudos? 
Levando-se em consideração este conteúdo, poder-se·' manter 
a designação .. amizade formalizada" para a relaçlo entre f-amlJ? 

Al~m de serem temas a respeito do qual 
sabe-se pouco no que diz respeito aos Xavante, a nominaçlo e 
a amizade formal slo pontos bastantes desenvolvidos na pesquisa 

entre 01 J,, A pesquisa de campo fez perceber a riquei.a do 
material, tanto no sentido de desvendar uma nova dJmendo da 
sociedade Xavante, q\llnto no que diz respeito ao seu valor 
comparativo. Acredito que estes do tema• quo possibilitam 
perceber com maior nitidez o que há de tipicamente Xavante, 
o que é Xavante e o que ~ caracteriatica comum aoa Jê;e o lugar 
de sociedade Xavante no conjunto daa .. •ocledades Jf, enfim. 
O presente trabalho pretende descrever práticas sociais, estando 
além de seus limites um estudo etnocient íflco que tenha no 
conhecimento e interpretaçlo de categoria• de pensamento e 
sistemas de classiftcaçlo Xavante o seu ponto focal. 

tu, no entanto. uma outra dhnenalo a ser 
ressaltada: os grupos J,, ao lado de outras sociedades indígenas 
brasileiru, ~m 1endo alvo de pesquisas siste~ticas ROi últimos 
anos, dada a possibilidade que oferecem à Etnologia contempo
rfnea de repensar 01 modelos analíticos clássicos, construídoa 
a partir da etnografia melanésia, polinésia e africana. O que se 
coloca atualmente em discussão ' a validade, propriedade e 
suficiência doa concéitos tradicionalmente usados pela Antro
pologia - como oa de descendência, incoiporaçlo e aliança -
para a wlise e expres,lo adequada da realidade específica du 
sociedade• sul-americanu. O que parece eltar aos poueo1 sendo 
estabelecido é que 01 modelos analíticos clássicos nlo conseguem 
dar conta satisfatoriamente dos modos peculiares de ordenaçfo/ 
estruturaçlb das sociedades sul-americanas, donde a necessi· 
dade de elaboraçlo de novos conceitos e de uma nova linguagem 
aptos a fuê-lo. 

T~ esta preocupaçlo teve expreulo ple
na no Simpósio organizado por Joanna Kaplan durante o XLII 
Congresso Internacional dos Americani1t11, d!m Paris, (1976), 
que teve por tema .. Tempo Social e Espaço Social nas Sooie· 
dades Sul-americanas C--SOCial Tlme and Social Space ln Lowland 
~uth American Societles'!). A questlo, nas palavras~· Kaplan, 23 
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coloca-11 da seguinte fonna: ••. .. nouo problema de uuUlse 
4 expretaar a ordem quando sabclJlOI que 11' ordem mu nlo 
temot uma llnguapm atravél da qual veicuW-la ( ... ). Tal ord• 
namento nfo p<><J., de modo •Iawn, 1er equiparado àl noçOea 
tradicionais de .. descendênciaº ou .. ftliaçlo" nascidas de nOllOI 
modelos afrlcanOI ( ... ). "' também um outro problema anexo, 
o da "lncorporaçt'o" ( ... )a llnauaaem da .. descenUnàaº e da ... ft. 
ntdade" nlo capta, adequadamente, traçoa da organizaçlo social 
de pupos 1uJ-amerlcan01 '• (Acte1 du XI.J/e Congres des 
~méric•niltes, Parla. 1977: 9). 

Este debate teve prosseguimento durante 
o Simpósio A Pesquisa Etnológica no Brasil organizado no Rio 
de Janeiro pelo Museu Nacional, na sesslo dedicada A ºConatru· 
çfo da Pessoa nas Sociedades Indígenas,. . Em sua comunicaçlo 
de abertura, Seeaer. Matta e Viveiro• de Castro retomam a pre& 
cupaçfo que orientara o Simpósio de Paris o propõem duaa te
ses b•licaa . a) ..... a originalidade du aodedadea tribais brasi· 
loiras (de modo mais amplo, sul-americana) reside numa ela~ 
raçlo particulannente rica da noçlo de pessoa, com referfncia 
especial à corporalidade enquanto idioma simbólico focal. Ou, 
dito de outra forma, sugerimos que a noçlo de pessoa e wna 
consideraçfo do lugai do corpo humano na vislo que as sode· 
dades indígenas fazem do si mesmas do caminhos búicos para 
uma compreenslo adequada da organizaçlo social e cosmolo
gia . destas socie~des"; b) "Tudo indica que, de fato. a grande 
maioria das soaedades trib~iJ do continente privilegia wna re· 
flexfo sobre a corporalidade na elaboraçlo de suas cosmologias'' 
de tal forma que etnografias destas sociedades .. necessitam 
recorrer a estas ideologias de corporalidade para dar oonta doe 
princípios de estrutura social dos grupos; tudo ae passa como 
se os conceitos que a Antropologia importa de outras socieda· 
des - linhagens, aliança, grupos corporados - nfo fossem sufi
cientes para explicar a· organiz.ação das sociedades brasileiras. 

Cremos que, hoje. • pode dit.er que a vasta problemática ea· 
. boçada por Lévi.Strauss nas Mythologique1 mant4Sm realmente 
wna relaçlo profunda com a natwem das socledadeS braallehas; 
esta problemática nfo trata apenas do mitos, iluaOea e ldeol~ 
gias; trata de princípio• que operam ao nível da estrutura ~ 
cial. Esta é a outra tese que vamos defender." (Boletim do Museu 
Nacional - s~rle de Antropologia, n9 32, maio de 1979, RJ: 3). 

A pesquisa que deu origem ao presente 
livro teve, como produto final • nfo premeditado, um encontro 
muito ben.ffico com esta discusslo mais ampla. O exame do 
inaterial Xavante suscitara já uma série de questionamento• na 
nlesma linha do debate ref~rido acima. Os Xavante foram ana
lisados por Maybury-lewis a partir de uma orientaçlo em q~ 
01 modelos africanos ae f atlam sentir claramente. Ao mesmo 
tempo, porém, sua análise propunha novos caminhos que procu· 
ravam dar conta exatamente da dlnélmica própria de wna socie
dade Ja4

• Ao possibilitar, porém, uma compreendo muito 
satisfatória da organlzaçfo social e do pensamento Xavante, 
o Autor chegou a algum "becot sem 'safda .. , justamente no 
tocante à determinaçfo exata das linhagem quanto j aua flita .. 
çlo cYnica e à determinação dos critérios de maturidade mas
culina e feminina expressos~ respectivamente, segundo a aná· 
Jise de Maybury-Lewis, por rituais de lniciaçlo e nominaçfo 
vivido• por Indivíduos organizados em grupos incorporados -
~s classes de Idade. T~ato do primeiro prob~ma no Capítulo 
IV; do segundo, no Capítulo Ili. A leitura de A Sociedade Xa
vante e a Vivência de càmpo impuseram-me uma reflexfo ao .. 
bre os dois temas e uma l'lecessidadé de busca de outroa cami· 
nhos de aruílise o explicaçlo. O debate mais amplo do Simpósio 
sobre tempo e Espaço Sociais do Congresso dos Americanistas 

(4) Como, por exemplo, o pc~o 1tnalfttco dtt noção 
de ··contex to" . Voltarei.a este ponto mais adiante (ver ('apftulo IV) . 25 
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e a proposta dos colegas do Museu Nacional permitiram-me 
avançar um pouco mais nesta reflexlo. O que, neste sentido, 
discuto aqui ~' em awna, a capacidade explicativa do conceito 
de deacendência/patrilinhagem no caso Xavante (que, a meu 
ver, nfo é pequena, levando-me a considerar a posiçlo de Seeger, 
Matta e Viveiros de Castro um tanto radical), assim como o lu
gar das "incorporações'' na construclo da "pessoa" Xavante. 

O tema desta pesquisa permite, ainda, re
examinar wn caso - o da nominação em sua vinculaçl'o com 
u linhapns Xavante - em que os conceitos negativos de fluidez 
e flexibilidade a que se referem os autores citados5 seriam per· 
feitamente aplicáveis segundo os modelos mais cbíaicos da 
Antropologiw. Retomarei este ponto, detidamente, no corpo 
do trabalho (especialmente no Capítulo IV). Neste aentido, a 
:pesquisa poderia permitir a hipóteae de que a ideologia da cor
·poralidade e a pesquisa sobre a noçlo de peaoa tal como ela
borada por sociedades indígenas brasileiras tenham uma maior 
capacidade de explicação que os modelos nascidos em outras 
terras. &te teste dependeria, porém, de wn conhecimento etno
científico maia aprofundado, que ultrapassa os limites deste 
trabalho. Através, porém, da descriçlo e análise das praticas 
.sociais relativas à nonúnação e à amizade formal - objeto primei-

(S) .. Todos estes debates, que se centraram de 
1modo mais específico sobre o uso de conceitos de Unhaaem e descend&· 
1cla (e também no de aliança) sobre o material sul-americano, terminam por 
enfadzar um "traço" muito típico das sociedades do continente: elu 
seriam "fluidas", "flexíveis", abertas "à manipulaçlo individual". ( .. . ) 
Por outro lado, noções como as de .. fluidez", "flextblUd~des'', etc., slo 
conceitos negati1101, em relação a uma norma. Reata por desenvolver o 
aspecto positivo desta "não-normalidade'' sul-americana - isto é, elaborar 
conceitos que dêern conta do material sul-americano em seus próprios 
termos. evitando os modelos africanos, mediterrâneos ou melanésios" 
(Seeger. Ma tta r. Viveiros de Castro. 1979: 9). 

10 da pesquisa - procurei avançar algo em direçlo i eludd1ÇIO 
de oert• cateaoriaa do pensamento Xavante, principahnente 
_. relatiV.. ao que significa ser homem ou mulher, adulto ou 
<Criança, bravo ou amipvel, solidúio ou opositor, "companheiro", 

an»ao ou parente. 
Termino este trabalho, portanto, no calor 

de um debate. Espero apenas que, tendo escrito aqui o que 
•me foi dado pensar (e ousar) com relaçl? aos Xavante, o de
bate prosSip e, neste esforço conjunto, possamos encontrar 
respostas para as muitas per.guntas que esta pesquisa proporcio-

nou. 

' 
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2. SER XA V ANTE HOJE 

A partir da década de 70, como já aconte
cera nas de 40 e 50, os Xavante ocupam com freqüência as 
manchetes dos jornais. Naqueles idos, eram notícias de selva .. 
gens que flechavam os aviões que ousavam sobrevoar suas al
deias nos confins da até então inexplorada Serra do Roncador 
ou que, heróica e dramaticamente, defendiam seu território da 
invasão de colonos brancos, de expedições de pacificação envia
das pelos órgãos oficiais, de missionários de todos os tipos. 
A partir de meados da década de 40 chegam às cidades as boas 
novas dos contatos pacíficos. A região estava aberta à coloni
zação e ao progresso; os selvagens destemidos, afinal, amansados. 
A década de 50 divulga notícias das expedições punitivas, dos 
massacres, das transferências de território, das epidemias que 
disseminaram mais da metade da população Xavante. 

Aparecem, nos anos 70, as novas notícias. 
Depois de alguns anos fora do noticiário cotidiano, os Xavante 
voltam às manchetes. Não mais, porém, com as flechas e as bor- 29 
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dunu atiradas ª°' avtaes. No seu lupr, armas mais eftclélltet 
na def• de MUI interesses e no combate la invalOel e ao d• 
respeito l 1ua liberdade. 

Que notícias do estu, u de 70? Slo 11 

que mOltram o proce•o de demarcaçlo dai Reservu Xa'VUlte, . 
sua dilputa por ter":' com pcmeiroa e ç0D1 u pandes empre .. 
qro-pecláriaa incentlvad• e aublidi•dat pela política delenvol· 
vimentilta do Estado brasileiro. Sfo notíciu que fazem o leitor 
pensar no Xavante como um índio "conaciente ", reivindicador, 
abedor do valor de seu próprio univeno cultural e pronto a 
defendi-lo; conhecedor de, seus direitos e pronto a preservá·IOI 
ou recuperá·l<>1; um índio do-maia enfeitiçado peht,\ mund.0' da 
oivilizaçfo ocidental e que .. reage à dependincia e à ~. 
buacando formas mais justas de -reJacionamento entre os doil 
mundol. O exemplo dos Xavante chega, por vezes, a •uaerir um 
padrlo alternativo de relacionamento entre comunidades indí· 
genu e o órglo tutelar; sugere novas perspectivas para a própria 
política indigenista na medida em que prova a possibilidade 
de uma minoria indígena fazer-se Quvir. 

Uma de minhas intenções, nesta introdu· 
çlo, é refletir sobre o processo que permitiu aos Xavante dei· 
;xarem nos registros da imprensa e na opinilo pdblica de modo 
geral uma tal impresslo. t, ainda, meu objetivo verificar se 
esta impresslo corresponde à realidade vivida pelos Xavante, 
tanto internamente quanto nas suas re1ações com a s~edade 
bnediatamente envolvente (a nível regional) bem como nas suu 
celações com o Estado, expressas principalmente atrav41 de seus: 
·contatos com a Fundaçlo Nacional do fudio. 

Para fazê-lo, segue-se uma ~rie de dados 
objetivos, relativos l situação atual doa grupos Xavante. Slo 
informações referentes à demografia, localizaçlo, situaçlo da 
terra, economia e política. Ao mesmo tempo, uma retomada 

·da história recente6 permitirá concluir as conseqüfncias daí 
decorrentes tanto internas (a nível de reorganizaçlo da vida 
social) quanto externas (expr-essas pelos atuais mecanismos e 
padrões de relacionamento com a sociedade nacional). 

a) aldeiM e reservas 

Os Xavante somam hoje, aproximadamente, 
5 .000 pessoas, distribuídas em 35 aldeias localizadas em sete 
reservas, no Mato Grosso. Constituem, com os Xerente de Goiás, 

os grupos Akw~. também conhecidos como Jê Centrais. Se, 
por wn lado, é possível falar-se genericamente da situaçlo atual 
dos grupos Xavante , por outro é imprescindível lembrar que 
cada um deles tem passado por experiências históricas, até certo 
ponto, diversas. Cada um deles cristaliza uma situaçlo que pode 
encontrar nas outras grandes semelhanças ou mesmo identidades 
estruturais. Por isso mesmo, as variações entre elas tornam-se 
muito significativas. As semelhanças profundas se explicam. 
pelo fato de que cada um dos grúpos representa um mesmo 
sistema sociaJ - o Xavante - reagindo a uma situaçlo de mu
dança decorrente do contato com a sociedade nacional; as va· 
riações indicam o modo particular pelo qual cada um deste.a 
conjuntos de comunidades viveu e, vive este contato. 

(6) Dados sistematizados e análises relativas à 
história dos Xavante podem ser encontrados em D. Maybury-Lewls, 1984: 
J-30 ; Giaccaria e Heide, 1972: 13·35 e , principalmente, Oswaldo Ravag· 
nani. 1978. 31 
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Há. no entanto. três grandes grupos de 
comunidades Xavante. reconhecíveis faciln1ente por um obser
vador externo e, em certos níveis, admitidos igualmente pelos 
próprios índios 7 . Os critérios básicos para esta identitlcaçlo 
são os seguintes: a) a intensidade e a qualidade dos contatos 
entre aldeias : parentesco e relações políticas de aliança, disputa 
ou cisão; b) continuidade ou nfo de permanência no território 
que ocupavam na época do contato; perda total/parcial do ter
ritório original (4 época da "pacificação definitiva''. durante a 
década de 40) ou a recuperação total/parcial do mesmo~ e) os 
agentes do contato: representantes do Estado ou da Igreja cujas 
influências mais marcaram as relações do grupo Xavante com a 
sociedade nacional. 

Desta perspectiva, pode-se distinguir três 
grupos: um, formado pelos moradores das aldeias de Areões e 

Pimentel Barbosa (antiga Sfo Domingos); outro, pelos mora
dores do Batovi e do Culuene . Marginalmente, pertencem a 
este grupo os habitantes du aldeias de Couto Magalhes; um 
último grupo é constituído pelos membros das aldeias de San
gradouro e de São Marcos. Couto Magalhles deve também ser 
incluído neste grupo. 

O primeiro destes grupos pode, talvez, 
ser caracterizado como o umais tradicional". Trata-se de comu
nidades cujà contato com a sociedade nacional foi, via de regra, 
medidado quase que· exclusivamente pelos organismos oficiais:; 
SPI e FUNAI, com pouca e esporádica atuação de missões reli-' 
gi.05-S. Quando acontece destas áreas serem Visitadas por mi•· 
sionários trata-se (hoje, como antes) principalmente de religiosos• 

(7) D. Maybnry-Lewis organizon a apresentação 
das "comunidades Xavante" seglmdo um critério geográfico : Os Xavante 
Orie ntais e os Ocidentais : os d'l região do Xingu, o~ do Alto rio das Mortes 
e os do Baixo rio da." Mortes ( 1984:50-7 4 ). 35 
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salesianos' . Sfo co.piunidades que ocupam basicamente as mes
mas •reas que ocupavam na época do contato, se bem que o 
território que dominam tenha sido bastante diminuído . As re
lações entre ambas mantêm-se até certo ponto inalteradas desde 
entlo, quando houve a cisão que deu origem à comunidade de 
AreOes. Slo relações de inimizade e disputa. Pela proximidade 
de Xavantina (40 Kms) e pela implantação, já no início da década 
de 70, de um projeto de exploração econômica de suas terras 
pela FUNAI (rizicultura mecanizada para comercialização pelo 
órgfo tutelar, sem controle dos mdios ), Areões vê-se bastante 
afetada pelo contato. A fiscalização do território é feita regular· 
mente pelos índios e, embora pequenas invasões sejam freqüen
tes, nã'o há maiores problemas com a defesa da Reserva. Os 
índios de Pimentel Barbosa, ao contrário, viveram, até o fim dos 
anos 70. períodos de extrema tensão na tentativa da amplia
ção e recuperação de áreas perdidas da Reserva. 

O segundo grupo é constituído pelas al

deias do Batovi e do Culuene. Seus habitantes adultos nasceram 
ou sfo filhos de antigos moradores da região do rio Culuene em 
épocas anteriores ao contato. No início da década de 40 foram , , 
atra1dos para uma região mais a oeste, próxima ao rio Parana-
tinga onde localizava-se o Posto Simões Lopes (hoje, P.I. Bakairi). 
O grupo, originário do rio Culuene, dividiu-se em dois : um fez 
sua aldeia às margens do rio Batovi; o outro chegou a Simões 
Lopes e construiu sua aldeia junto à sede do Posto, ao lado da 
aldeia Bakairi, onde ficou até 1962. Nesta época, un1a nova 
aJdeia foi fundada, a 12 kms. dos Bakairi e dentro da mesma 
Reserva. Foi instalado no local um Posto do SPI, o PJ. Paraíso. 
A primeira característica destes Xavante é, portanto, o fato 
de terem abandonado o território de origem e, posteriormente 

11'0 < 'L May hur}'-lewis. 1984 : ó 1-69. 

recuperado suas terras no Culuene para onde. a partir de J 974, 
transferiu-se toda a co1nunidade do P.I. ParclÍso e uma parte 
dos moradores do Batovi. E1n 75 e em anos subseqüentes, novos 
grupos de Xavante trocaram definitivamente o Batovi pelo 
Culuene~ A iniciativa da volta e da retomada destas terras partiu 
dos Xavante e contou com forte oposição dos funcionários 
graduados da FUNAI (com raras exceções). Apesar disso, os 
}{avante obtiveram a criação do P.I. Kuluene e a demarcação 
da Reserva segundo limites que consideraram satisfatórios, após 
vários meses de tensão e ameaças de violência e choques com 
posseiros enviados para a região por fazendeiros e políticos de 
Barra do Garças, tfo logo foi percebida a intenção dos Xavan
te de voltarem para a área. En1 : 1977 houve problemas com in· 
vasores, desde entfo solucionados. Batovi, da mesma fonna, 
não tem maiores problemas com· a defesa de suas terras. 

A segunda característica comwn a estas 
comunidades e que as diferencia das demais é o fato dos Xa
vante considerarem-se ··crentes", em conseqüência dos vários 
anos de atuação de missionários americanos da South American 
lndian Mission (no BatoVi e Paraíso) e de missionários brasi-
· teiros de igrejas protestantes (no Culuene ). Da mesma forma, 
o trabalho de pesquisa lingüística e de fonnação de monitores 
bilingües Xavante por elementos do Summer lnstitute of Un
guistics fqi feito balicamente com estes grupos. Os missioná· 
rios, pelo domínio da língua xavante, pela contfuuidade de sua 
presen~ na área durante' anos, pelo controle e domínio 

que, através da igreja, exerciaJD sobre a comunidade de fiéis 
e, ain'da, pelos recursos matériais de que dispunham, eram mais 
eficazes na administração da área do P.I. do que os. agentes 
do órglo governaniental (SPI ou FUNAI) que trabalhavam 
em condiçOes inversas às suas. 

Os motadores atuais de Couto de Mag~:hles 
podem ser incluídos neste segundo grupo pela proximidade 37 
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dai duas 'reu. Al'5m disso, Couto é também uma área .. recupe· 
rada '' . Seus antigos habitantes viviam em wna grande aldeia 
("tio pnde quanto uma cidade") chamada Parobubu. Un1a ci
slo desta aldeia• que provocou a ocupação da área do Culuene, 
em ~pocu anteriores ao contato definitivo com a sociedade 
nacional. O local foi abandonado após o massacre dos Xavante 
de Parabubu por brancos, em 1952. após várias epidemias, 
segundo contam os Xavante. 

Quando, por volta de 1960, alguns Xavante 
começaram a retomar à região, encontraram-na quase total
mente ocupada por fazendas. Dwante sua ausência, as terras 
haviam sido declaradas devolutas pelo Governo do &tado de 
Mato Grosso e subseqüerttemente vendidas a proprietários parti
culares a quem foram outorgados títulos de propriedade. A 
presença dos Xavante na área exerceu pressão suficiente par~ 
que, na década de 60, o Governo do Estado cedesse uma área 
de 10.000 ha., que só passou para o controle efetivo e total 
dos índios em 197 5, com a retirada de benfeitorias e gado per· 
tencentes a um fazendeiro vizinho, Armando Concei9fo. Anos 
mais tarde, em 1972, o Ministério do Interior ampliou a áre~ 

dos útdios, fixando os limites da Reserva de Couto Magalhfes, 
acrescentando 13 .800 ha. ao lote anterior. 

Com a segurança de uma reserva demarcada 
(ainda que em dimensões extremamente reduzidas para as ne
cessidades de uma comunidade Xavante ), f oran1 voltando os 
que se haviam refugiado em outras aldeias., notadamente nas 
4reas das missões salesianas. Ao me~mo tempo, eram literalmente 
expulsos de seu t~rritório os Xavante do rio Suiá-Missu .(Marãf-
watsede e (j Tõ, segundo Maybury·Lewis op. cit.). Doentes 

e em constantes conflitos com os brancos, foram levados pelos 
missionários a São Marcos. Cerca de 130 destas pessoas abando
naram a n1issão em 1972. e se mudaram para a área do Couto. 

Mais tarde, outros grupos saíram das nlissões em dircçlo a esta 

região. 
A situação nesta área caracterizou-se. entre 

t 975 e 1980. por extrenia tensão. A disputa pela terra tomou 
proporções trágicas na medida em que, durante a gestão do Gal. 
Bandeira de Mello à testa da FUNAI ( 196 7-72 ), foram cedidu 
certidões negativas aos proprietários da fazenda Xavantina S/ A 
relativas a uma área aproximadaniente dezoito vezes maior que 
a área entlo recuperada pelos índios. A .. Fazenda Xavantina .. 
situava-se, comprovadamente, em território Xavante tradicional. 
Segundo os índios, há oito sítios arqueológicos de antigas al
deias den.tro da Fazenda, embora vários deles tenham si
do destruídos por tratores que, revolvendo a terra, apagaram 
os vestígios da ocupação da área pelos Xavante. Mais que vestí· 
gios, trata-se de provas do direito dos útdios à posse destas 
terras. Os cemitérios das antigas aldeias parece1n ter sido siste

maticamente destruídos com o intuito de roubar aos índios 
tal direito. Ao lado de Pimentel Barbosa, o grupo Xavante de 
Couto de Magalhães é o que se viu, em período recente, em po
sição mais dramática com relação à questão da terra. A intençl~ 
dos índios foi reaver integralmente a área de que foram despojar 
dos e as tensões foram de tal fonna se agravando que, diante 
da sua disposição em enfrentar os jagunços da Faunda Xavanti* 
na e possixelmente morrer pela terra, o governo viu-se forçado 
a conceder-lhes uma área satisfatória. Assim foi que, em ftns de 
dezembro de 1979, foi finalmente decretada a Reserva Indígena 
de Parabubure. 

Neste contexto, Couto Magalhães e Culuene 
f orarn aliados potenciais e houve acordos explícitos entre os 
líderes no caso de enfrentamento com a Faunda Xavantina, 
vizinha e inin1iga con1um. 

Proximidade territorial, relações antigas 
( pol ítkas e de parentesco) entre Parabubure e Culuene e, acima 39 
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de tudo, a gravidade da situação da ter~ en1 Couto Magalhfes 
aproximaram estas aldeias das do rio Culuene e, por seu inter
médio, ao Batovi . A população de Couto Magalhfes, no momento 
4e recuperação de suas terras, teve o apoio do grupo do Culuene . 
AJ reivindicações dos Xavante de Couto Magalhfes revelavam 
explicitamente a intençfo de unifo das duas Reservas, pela 
.retomada da área até recentemente controlada pela Fazenda 
Xavantina S/A. Hoje, Parabubure e Culuene slo reservas contí
guas. 

Os moradores de Couto Magalhfes, porém, 
diferenciam-se das comunidades até agora apresentadas em 
dois pontos: 1 Q) definem-se como católicos pois viveram cer
to tempo nas missões salesianas de São Marcos e Sangradouro ; 
2Q) nl'o se trata de wna comunidade que retoma mas um novo 
grupo que se forma lentamente, com a adesão de novos membros 
em períodos distanciados, desde 1962, aproximadamente. Difere 
do Culuene, por exemplo, onde o projeto de retomada das 
terras foi um projeto comum, mobilizando concomitantemente 
a maior parte das pessoas, tendo wna aldeia inteira - a do Pa
raíso - transferindo-se para lá a wn só tempo. 

Couto Magalht'es pertence também ao ter· 
ceiro grupo, aquele que, em seu cerne, está formado pelos habi
tantes das Reservas de S4"o Marcos e Sangradouro, as duas mis
sões salesianas que abrigaram (ou asilar~) suce~ivamente ao 
longo dos anos, grupos de Xavante sem terra, perseguidos ou 
ameaçados de extinçfo. Aos grupos originais (cuja história é 
contada na bibliografia indicada pafginas atrás) juntaram-se os 
sobreviventes das comunidades qU;~ M~ybury -Lewis reglstra 
como sendo as de Mara1watsede e O tlJ (1984: 72 e 74). Sio 
grupos da região do rio Suiá-Missu que perderam suas terras 
e que nWtca mais as recuperaram, sendo os sobreviventes poste
riormente transferidos para São Marcos. 

1 
A situaçfo das terras destas duas Reservas 

tem sido relativamente calma nestes últimos anos, após a de· 





marcaçfo, embora haja ainda uma área em dJsputa em Sanp 
douro, próxima ao cónego Alminhas. 

O traço mais marcante, sem dúvida, e qUlf 
deftrencia estas comunidades das demais é a presença da m.ivlo 
salesiana, à exclUSfo de representantes locais do órglo otldal. 
Apenas a .partir de 1977 é que a FUNAI começou a intervif 
nas úeas da misslo. A situaçlo atual, prindpalmente em Slo 
Marcos, permanece basicamente inalterada em relaçlo àquela 
apresentada por Maybury-Lewis (1984: S7-61). A introduçlo 
de agricultura mecanizada em larga escala - como, de reato, 
em todas as aldeias Xavante, desde 1978 - é a novidade mâ 
marcante. 

A missão executa um trabalho de usistên· . . 
eia 4 saúde, fornecimento de infra-estrutura para º' trabalho. 
agrícolas (ferramentas e máquinas) e atua diretamente sobre u 
novas gerações, tomando a seu cargo a educaçfo dos jowns. 
Esta educaçlo se efetivou sempre- através de internatos qúe im· 
pediam que os processos tradicionais de socializaçfo atingluerd 
plenamente as crianças e adolescentes. O trabalho de catequete 
e evangelizaçlo fazia-se em íntima conexlo com a alfabetiz1Çlo 
e a iniciaçlo à aritmética. Nos últimOI anos da déclda de 70, 
Sangradouro abandonou ·o sistema e intemato e Slo Marcoa 
o mantém, apesar das .- pressões doa setores misaionúioa melt 
progressistas . da Igreja Católica. Em poucas palavra, a litua· 
çfo pode ser resumida ~onio aendo uma troca pennltida e aU 
certo ponto butante consciente entre as duas partes: os índios 
deixam-se catequizar e os iniSáioJ)ários prantem assl"'Qcii. 
proteçfo e apoio na deftssa das·terras'. 

Atjma • ·peculiaridades históricas e cQll· 
junturais que permitem a classificaçlo das comunidades Xavànte 
nos tr!s grupos aqui identificadot, há certos elementos comUna 
ao processo de contato ·da aociedade Xavante com a sociedadé 

(9) A respeito da atuação Satesmla junto aos Xa-
vante, çonsulte-se a tese de doutorunonto de Claudla Menezes: Ml#lon4~ 43 
rios e lndlos - 01 Xawznte da Re1ena de São Mluco1, USP, 1915 . 
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nacional que explicam ou expressam alterações ou reforços da 
estrutura e da organização sociais tradicionais Xavante. Refe
rem-te basican1ente l economia e à política e, complementannen
te, ao parentesco, ao ritual e à cosmologia. 

Até agora, aa monografias publicadas a 
respeito da sociedade Xavante retratam sua organizaçlo social 
tradicional. Pretendo aqui contribuir para sua complementa
çlo, retratando sumária e genericamente Oi que à guisa de intro
duçlo de um trabalho cujo tema específico é outro) a situação 
atual dos Xavante com relação às esferas da vida social aponta
das há pouco. 

· b) economia 

Redução dos limites do território contro
lado pelos índios; perda de áreas ricas em produtQS da coleta; 
escassez da caça pela proximidade de fazendas e vilas; dese
quilíbrio demográfico (redução drástica da população nos anos 
iniciais do coritato, podendo ou nlo haver recuperação pos
terior) devido a doenças e eventualmente a conflitos na disputa 
pela terra; necessidade de bens manufaturados e experiências 
com a venda da força de trabalho, parecem ser compulsoes que 
necessária e inexoravelmente se impõem às populações ind í
~enas em contato com a sociedade nacional. 

Os Xavante nlo escaparam à regra. No seu 
caso específico, a primeira grande alteração afetou o padrã'o 
semi-nômade de exploração do meio ambiente . O processo 

de abandono das expedições coletivas de caça e coleta 
(dzomorl) está hoje quase completo. Elu sobrevi~m, com 
freqüênàa bem menor do que à época do contato, apenas em 
Pimentel Barbosa e Areões. Isto significa diminuição da f reqüên
cia de atividades econõmicas coletivas e traz, como alternativa 
para a sobrevivéncia, um aumento da importjncia da agricultura 
como fonte de tPimentos. 2nfase na agricultura significa, além 
da sedentarizaçlo, ênfue em atividades e~onômicas individuais 
(as roças Xavante pertencem às famílias nucleares). Uma das 
conseqüências da dedicação de wn número maior de horas ao 
trabalho para a subsistência é a diminuiçlo das oportunidades 
para as atividades comunitárias (sociais, rituais). 

Na época do contato, segundo Maybury
Lewis, os Xavante plantavam milho, abóbora, feijão, mandioca, 
e dedicavam pouquíssimo do seu tempo à roça, j~ que sua. sub-
sistência era tirada basicamente da caça e da coleta, a agricul
tura servindo para fornecer alimentos próprios de situações 
rituais (1984: 93-96}: Hoje, todo adulto, seja homem ou mulher, 
dificilmente deixa de fazer uma visita diária à roça e, em m6dia. 
pode-se dizer que trabalha ali de duas a quatro horas por dia, 
embora o trabalho feminino e infantil na agricultura seja mais 
freqüente. A participação do homem é, como se sabe, maior 
na derrubada e preparação do terreno e no plantio, cabendo a 
limpeza e consenaçlO e a colheita às mulheres. A cultura do 

arroz - hoje vital para os Xavante e que ocupa a maior porçlo 
da área de suas roças - exige, porém, participaçlo constante 
de ambos. Periquitos, pacas, .capivaras e a chuva que derruba 
e inutiliza o arroz em cacho. slo concorrentes ferozes que é pre
ciso enfrentar. Colher, secar e bater o arroz slo· tarefas tanto 
masculinas quanto femininas. 

Mamfo, melancia, mello, banana, novos 
tipos de feijão e milho, mandioca brava, amendoim e batata 45 
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doce sfo alguns dos alimentos incorporados pelos Xavante e 
cultivados em suas roças a partir do conta to com os brancos 1 O • 

A partir de 197~. a política indigenista 
oficial tomou nonna, nas reservas Xavante, a implantaçfo de 
roças comunitárias mecanizadas para a produçlo intensiva de 
arroz. As "roças de tôco ·•, familiares, continuaram a existir, 
ao lado das plantações de arroz destinadas em parte ao consumo 
mas principalmente â comercializaçlo. O arroz tomou-se, assim, 
item bisico e de maior consumo na dieta diária dos Xavante. 

A carne, porém, permanece como alimento 
predileto. Sempre se consegue caçar alguma coisa, ainda que 
com dificuldade e muita demora. Porcos e galinhas são criados 
em várias aldeias, como propriedade individual. Alguns indi
víduos têm uma ou outra cabeça de gado. Há, em certas aldeias, 
rebanhos de gado bovino até recentemente mantidos pela FUNAI 
ou pela missão mas que, posteriormente e por pressão dos ín
dios, passaram a ser propriedade da comunidade. 

Vaqueiros, tratoristas, motoristas, atenden
tes de enfermasem e monitores bilingües slo as funções remu
neradas oferecidas aos índios na própria aldeia e uma das fontes 
do dinheiro que entra nas comunidades. Outras fontes sfo a 
venda do artesanato e, em algumas aldeias, a venda da força 
de trabalho nas fazendas vizinhas. Doações e presentes (geral
mente em forma de bens manufaturados) também propiciam 
aos Xavante uma destas fontes, em certas aldeias e em certas 
circunstâncias. As "circunstâncias'' são gcrahnente criadas e 
controladas por líderes Xavante junto aos brancos, seja em 
centros urbanos, em campanhas de arrecadação de bens e fundos 
que organizam ·Ou sugerem, seja na própria região, junto aos 
fazendeiros, "vendendo proteçfo", garantindo que os membros 
da comunidade nl'o atacarão as fazendas que pagarem o tributo. 
Nenhum destes expedientes é procedimento habitual de todos 
os chefes Xavante embora o primeiro seja mais difundido. O 

. . .. 00> A~ l:Onseqüências destas transfonnações são 
analisadas cm Vieira Filho. J .P.B "Problemas de Aculturação Alimentar 
dos Xavante e Bororo" Revi1ta de Antropolo"""· São Paulo vol 2 .. t 981 'l 7-'40 ,,.... . . .. . 

outro caso é extremo e dele conheço apenas unt exe1nplo . Cito-o 
por suas implicações e pelas previsões que permite fazer por tor; 
nar perceptíveis certas tendências criadas pelo contato. . 

Assim, é preciso dizer que , no sistema 
Xavante tradicional, como é fato entre as sociedades indígel).as 
brasileiras de modo geral, cada grupo local (a aldeia, neste caso) 
controla um território que seus membros sentem coletivamente 
como seu. Isto era feito, tradicionalmente, por meio da guerra. 
Na qualidade de membro do grupo é que o indivíduo tem 
direito a explorá-lo e usufruir de seus bens. Mesmo que haja, 
como entre os Xavante, uma noção muito consciente de proprie .. 
dade individual de certos bens (como os produtos da roça e a 
própria roça, por exemplo) há, como se sabe, atividades comu
nais de exploração do meio ambiente, assim como mecanismos 
e canais de redistribuição dos bens que garantem uma situação 
de igualdade básica. 

A terra é coletiva, o acesso a ela e às maté
rias primas para o trabalho artesanal é essencialmente o mesmo 
para todos os membros do grupo; o conhecimento do meio 
ambiente e das técnicas de sua .transformação é socializado; 
a acumulação dos bens é impedida por mecanismos de redistri
.buiçlo criados a partir de laços de parentesco, de relações rituais 
e políticas e de outros sistemas de classificação social (como 
as classes d,e idade entre os Jê, por exemplo). 

Tudo isto permite que a noçlo de proprie-
1 dade individual exista dentro ~ limites muito precisos. A situa
ção do contato e a incorporação .mais ou menos drástica da 

1
população indígena à sociedade capitalista envolvente altera 
tais limites. A introdução de bens duráveis aos quais o acesso 
dos índios de uma mesma aldeia é diferencial (dependendo, 
, quase sempre, de um maior ou menor domínio do código da 
sociedade nacional) propicia o surgimento de uma herança in
cipiente e a acumulação tan1bém diferencial de bens, já que a 47 
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rediltrlbulçlo doa de maior valor e exigüidade (como a espin
garda ou o próprio dinheiro) nlo é prevista e, portanto, nfo é 
totahnente controlada pelos canais tradicionais. No caso ex
tremo do chefe Xavante citado acima, o dinheiro recebido em 
troca da ºproteçfo" às fazendas era utiliudo, entre outras coisas, 
para pagar o trabalho de outros Xavante de sua aldeia encar
regados das roças do chefe, realizando o traballio que deveria 

aer deste. 
No meu entender, a noção de proprie-

dade coletiva era, tradicionalmente, algo restrito ao territó
rlo, no caso Xavante. Além do território, creio ter sido mais 
·presente, para os próprios ínêlios, a noção de propriedade indi
vidual. Nlo era a noção de propriedade coletiva, cooperativa 
ou comunitária que garantia a redistribuição dos bens. Era~ os 
canais institucionalizados que, a partir das condições bdsicas 
descritas acima, punham limites à noção de propriedade indi
vidual. Hoje, a tendência (ainda muito incipiente) é o reforço 
do modelo consciente dos Xavante (assentado na noção de pro
priedade individual) em detrimento da organização igualitária. 

Isto explica a dificuldade dos Xavante 
aceitarem, num primeiro momento, soluções que se encami
nham para o cooperativismo, por exemplo. Posse coletiva de 

ferramentas, gado, máquinas de costura, entre outras coisas, 
não é alternativa à escassez que surja espontaneamente e por 

Íniciativa dos próprios Xavante. Sempre que um líder político 
tem acesso a bens manufaturados valiosos - como espingardas 
e máquinas de costura - seu objetivo parece st:r conseguir. 
pelo menos, um para cada casa. 

. Nesta história mais recente dos Xavante 
que tenho acompanhado a partir de 1972, têm sido r~lativa
mente raras as iniciativas de solução coletiva para seus proble
mas. Uma compreensão maior 4isto depende tanto de uma 
atenção mais detida aos processos políticos internos à socieda-

de Xavante quanto de um exame das relações dos Xavante con1 

0 órgão tutelar. A única exceção, acima de qualquer dúvida, 
diz respeito à luta pela defesa, garantia e reconquista de seu 
território. Nestas situações, dependência dos brancos e faccio
sismo interno ficam para o segundo plano até serem superados 
os momentos mais difíceis e mais tensos da disputa pela terra. 

e) política 

Os Xavante, nos últimos anos, têm aliado 
o facciosismo que caracteriza seu sistema político tradicional 
(vide Maybury-Lewis, 1984) a uma estratégia muito atual 
de defesa de seu território .. Assim é que as disputas faccionais 
somadas à recuperação demográfica do grupo têm levado siste
maticamente a cisões que propiciam, através do surgimento de 
novas aldeias, a ocupação, controle e fIScalizaçlo das várias 
áreas de cada reserva. · A intenção de mudar com sua facçlo para 
áreas mais distantes e de difícil proteção contra invasores é 
freqüentemente explicitada pelos líderes Xavante. E auim tem 
sido. 

A disputa pela chefia segue os padrões 
tradicionais e a busca de prestígio, através do exercício da gene

rosidade e da sabedoria, conta hoje em sua essência com ele
mentos diretamente vinculados à situação de contato. Assim, 
·a distribuição generosa de bens manufaturados como fonte 
de prestígio político explica a presença freqüente de líderes 
Xavante nos centros urbanos; a necessidade fµndamental de 
domínio do código da sociedade nacional, que peqnite mani
pular as relações com os brancos e influir nas decisões que afe
tam diretamente a realidade indígena, faz com que os Xav3nte 
aliem demonstrações de ''autenticidade" (belicosidade, exotis- . 49 



l 
i rr .,, ;a r>f 
.1 PP ~~ 

;,, ~ °' - li ! - -
!: " !! - .,.. - .,.. 

: 

~ 
- M M 

i ~ ~ -t:: - -
' r-

~ - r- - o 
'"l"' - - .,.. 

11 .. - - r- M -
o ~ .. .§ .. 
:a. i1 t~ ~ª ·1 ~J 2 ~~ J 13 

·§ ! ~ < ' o . -. l e IS: Ili 
. .t < ~ ·8 ·~ ~ .ã ~ o • . e: ; .. 

l :t ' 
o Q. 

" u i. ia ~~ u .. 

l 
o if .g ã t: f ti . ·e o 

O . •O o 'l! .,, . u 
· ·s S ~ .,, ·-

' o .. ... .8 ·! 'g i . "" V> iaz a .. 2. ii ] a~i ili .§ -~ t .s ..., ~ ... o .~ :5 

§ õ: 
~ "! 

e1 M 

~ M l-":I -1 t:í .,.. 
·< :!! "' 

1 

.1 e .g .,, 
g :s .s ~ ~ 

o "' o i 
e. 

! 
. ... !f - c:a ~ ~- :..: 

~ 
., .,, 

50 

.. e i! .. "' i .g ~t .!-·- g 'O -g "' - - .5 .5 i 
~ ~ .! E ~ ~ o ... .... u 

~~ ~ ~ ~ .. -"' =' 
~ .. "' .. =' .. o 

tX :;: a: ::..: a: u 

r r 
~ s: . . .... ... ~~ 

t' õ 
<t CID - "' 

..... "' -

r-
~ st i 

~ 
o M - ~ <::! -

à ,é 

ll ~ a '! .. J e ·il 8 ! j~ 

. g t 
o ~ •! ·8 . ·e i. ~ 

)lf f 1 1 §~ .1 
<.e 1; 

tf 1 ~1 
.~l ~ 
.2 .g ~ ·; i !. i ·8 "7 

ªÍ~ -8 5 · 1 .= :21 i .. ::< o ~ 
i t:iic 

... 
].BiBi! ..... i IQ l~ 

o '° s ,.., "i 
o ~ 

.,.. 
M -~ "': "1 
CID 

= "° QÕ -- N 

- -
.& ! 

i ;I 
o 
'a 
:i ._, j 'C 

~ 
.. .,, o 

"O 

.~ o 
.. 

i ... 
! -~ !.!I ~ 

.,, 
- o .s 
!f 'i E ... ... a t ,8 ~ ~~ ~ !( ~ 

.. 
"' IX< 

r te 
y; p 
~~ 
$i ~ - .,.. 

-
§ 

~ t 
M 

o .,, B. 
jj 

li 
.g a, .j 
. ! CI) 

lll 
i i ~ j ·e 

~ 

~ .,.. -,., 
~. 

J-LJ 
:1~ 
2 .. 
.!i ~ 
'O o .s :s: 
r a ... .,, 
~~ 

-1 
l 

' Q ..... 
j 
.... ... 

.. 

.. 

1 ' --::1 t! 

mo) à criação de um novo cargo político - o de "secretário,,, 
como dium - cujos requisitos são o domínio satisfatório do 
portugués e conhecimento razoável dos modos de proceder e 
pensar dos brancos. Cada chefe. portanto. tem seus auxiliares, 
geralmente mais jovens, que o assistem nas questões relacionadas 
com o contato. 

Além dos ··secretários", as funções remu
neradas oferecidas pela FUNAI aos índios representam cargos 
de prestígio político: motoristas. monitores bilingües, atenden
tes de enfermagem, etc., são geralmente indicados pelo chefe 
da facção majoritária às agências que se encarregarão de sua 
formação (a própria FUNAI ou, até recentemente., o Sununer 
Institute of ·unguistics) sempre q\Je isto é possível. Outras vezes, 
as indicações sfo feitas pela chefia do Posto ou pela missão que, 
desta forma ou mais diretamente ainda, criam ou reforçam li
deranças, aumentando suas possibilidades de manipulação da 
política interna e externa da aldeia. Para os índios, o prestígio 
vem tanto do salário que o indivíduo receberá quanto do conhe
cimento que obterá, uma vez contratado pela FUNAL 

Aliás, reside aí um dos pontos mais sérios 
da situação de dependência dos Xavante e que dificµltani uma 
~etomada mais agressiva de sua autodeterminação. Monitores, 
atendentes, etc. tornam..se funcionários da FUNAI. Trabalham, 
portantÕ, fara o órgfo. A realidade objetiva, sem dúvida 
é esta mesmo. O problema está em que é esta, também, a visão 
do Xavante que preenche o cargo e é esta também a vid'o da 
sua própria comunidade. Para o indivíduo e para o grupo, nlo 
se trata de um dos seus dominando parcelas de conhecimentos 
exógenos hoje indispensáveis à sua sobrevivência e, com eles 
em mãos, trabalhando para a comunidade. O trabalho é para 
a FUNAI·e nlo para a comunidade. A escola é do Posto ou da 
Missão, assim como a fannácia ou o gado . ~ portanto a FUNAI 
ou a MiSsfo que deve retribuir e recompensar o indivíduo pelo SI 
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seu trabalho. Nada mais justo. Mas há, nesta questão, um outro 
lado. Se o salário não vem, a farmácia pira e a escola fecha. 
O salário nfo vindo. o atendente e o monitor precisam garantir 
seu sustento trabalhando na roça. Soube até hoje de apenas 
uma situação destas em que a comunidade tomou a seu servi
ço, coletivamente, o cuidado da roça do monitor para que ele 
pudesse trabalhar na escola. 

Há participação de membros da comuni
dade nos serviços do Posto, sim, mas apenas formalmente. O 
esquema administrativo do P .1. permanece inaltêrado: é o esque
ma forjado pela e para a sociedade dominante. A participação 
dos índios neste esquema, mantendo-se a orienta'ção atual, nfo 
significa passo algwn a caminho de uma maior autononúa. 

Em termos de orientação e aplicação de 
recursos em áreas Xavante, a iniciativa mais significativa da 
FUNAI nos últimos anos foi o ''Plano de Desenvolvimento da 
Nação Xavante" ou, simplesmente, e como é mais conhecido, 
o "Projeto Xavante". 

Concebido dentro da orientação geral dos 
projetos de desenvolvimento comunitário que marcaram a po
lítica indigenista de 1974 a 78, este Plano tinha como objetivo 
explícito criar condições para a auto-suficiência dos Xavante 
e dispôs, para isto, de verbas extremamente generosas. O pro
jeto parece ter sido encarado pelos Xavante como uma fonte , 
segura de verbas a serem consumidas na aquisição de bens ime
diatamente necessários (e não investidas em iniciativas que 
garantissem, de fato, sua maior autonomia em relação ao órgfo 
tutelar) e um endereço certo para suas reinvidicações, wn objeto 
definido para suas pressões. Nesta medida foi, portanto, bem 
visto e bem recebido pelos índios. 

Um observador externo pode, porém, per
ceber a enorme distância entre os objetivos expressos do Plano 
e seu resultado mais imediato e fla_gante. qual seja, a exacer-

baçlo da sltuaçlo de dependência dos Xavante. Isto se dew 
à orientação segundo a qual o projeto foi conduzido e a verba 
aplicada, e permite duvidar do real interesso do órgl'o tutelar 
com relação ao desenvolvimento comunitário efetivo e à criaçlo 
de condições para retomada da autonomia pelos Xavante. Nooca 
antes da implantação deste Plano estiveram tantas vezes os 
Xavante nas cidades, pedindo rifles, máquinas de costuras, rou
pas e cobertores. Perdeu-se a oportunidade da criação de condições 
infra-estruturais mútlmas para a tão falada auto-suficiência. 
Por outro lado, conseguiu-se que os Xavante procurassem menõS 
os jornais para reclamar e difamar a imagem do órgão tutelar. 
Ficou mais clara para os próprios Xavante a consciência de que 
têm o direito de serem bem asistidos. Se a política indigenista 
assenta-se na assistência, no p~ternalismo e na acentuação da 
dependência (contrapartidas _ou compensações pela exploração 
e pelo mau exercício do papel de tutor), os Xavante exigem 
que isto seja feito a contento, segundo suas expectativas. O 
objetivo parece ser obter um bom atendimento paternalista da 

f 

FUNAI (principalmente quanto · ao fornecimento dos bens ma-
nufaturados) e não a auto-gestão, a autonomia e a independên
cia. Ainda não. Por enquanto, organizar seus meios de presslQ 
sobre a sociedade nacional através da FUNAI é a tarefa que 
absorve a atenção e o ~sforço dos Xavante. 

' 

d} outros aspectos 

Nota-se certa tendência (que deveria ser 
confirmada por uma pesquisa específica) à redução do grupo 
doméstico a uma ou duas famfiias nucleares apenas. As funções 
de socialização das crianças e de preservação 1 do corpo-de seus 53 
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membros, antes presentes com muita força dentre as atribui
ções do grupo doméstico, sofreram hoje a co~corrênci~ .d~ 
instituições especializadas da escola e da fannác1a. A poligirua 
foi declaradamente combatida pelos administradores brancos, 
especialmente pelos missionários. 

A atividade ritual é hoje prejudicada pelo 
maior número de horas de trabalho necessárias para a garantia 
da sobrevivência. como já disse . Nota-se uma freqüência maior 
de ritos mais simples e rápidos. como a corrida com toras de 
buriti. em certas épocas do ano e do ciclo ritual quase semanais, 
freqüência bem maior que a observada por Maybury-Lewis 
há quase trinta anos. Ao mes1no tempo, é preciso registrar o 
abandono do ritual maior dos Xavante, o wai á , nas aldeias 
em que trabalhou a South American lndian '.Mission, cujos pasto
res colocavam aos índios a absoluta necessidade de optarem ou 
por seus .. espíritos" {Tsimihópari e Dafiimite, presentes no 
wai á) ou por Cristo. 

A iniciação masculina mantém-se em todas 
as aldeias, tendo sido retomada depois de wn abandono que 
durou mais de dez anos pelos Xavante do Batovi e do Culuene 
(àquela altura vivendo ainda junto ao P.I. Paraíso). Atravé~ 

deste ritual, os Xavante garantem a existência plena de seu 
sistema de classes de idade. (Comentários referentes às cerimô
nias do casamento e de nominação feminina são feitos no corpo 
do trabalho. Veja os capítulos II e III). 

Nâs áreas de influência das missões, cató
licas ou protestantes, a vida ritual dos Xavante foi acrescida 
de rituais crista-os. Missas, cult<>s e orações são fatos jcorriqueiros, 
sená'o diários. O domingo é hoje, sem dúvida, dia sagrado. De 
qualquer forma, parece-me que a cosmologia Xavante não foi 
alterada efetiva e profundamente pelo contato com o cristi~ 
mo. ·Alguns de seus símbolos foram de fato incorporados pelos 
Xavante : objetos, gestos, comportamentos, mas os padrões de 

pensamento e concepçlo de mundo propriamente Xavante 
:permanecen1. Houve alterações no léxico, não na ·estrutura. 
Esta sfO impressões que. para tomarem-se afirmações mais de
finitivas, dependem de wna pesquisa sisten1ática sobre a situação 
deste ponto de vista, assim como de uma análise da mitologia 
Xavante, tema que ultrapassa os limites deste trabalho e ao 
qual pretendo me dedicar oportunamente. 

Como conclusão cabe, entfo, notar a capa
cidade de resistência dos Xavante ao impacto do contato com 
a sociedade capitalista envolvente, resistência esta que se cons
trói pela capacidade de absorver e processar as novas experiên
cias lústóricas através de uma lógica que é essencialmente Xa
vante . Assim, é nos moldes do dualismo do seu pensamento: 
e da sua organização social, expresso na classificação em "nós"i 
(wdniwimha} e "eles"1 (tsiré 'wa) . que se dá a sua apreensão do1 

mundo dos brancos e de suas relações com ele. Cada vez mais, 
as hostilidades entre comunidades (heranças de antigas dispu
tas políticas e cisões de aldeias, de vingança e acusações de fei- · 
tiçaria) dão lugar ao surgimento de uma consciência que se 
expressa na concepção de um "nós'' sempre ampliado. Em 
certas circunstâncias, wn "nós" que consegue congregar a quas~ 
totalidade das aldeias ~vante (como, por exemplo, pela aliança 
das f acções das várias aldeias na sua disposição em reaver as 
terras perdidas do rio Couto de Magalhfes); em outras circuns
tâncias, um ''nós" que extravasa os limites do mundo Xavante 
e passa a incluir os outros fudios. Uma consciência, porém, em 
certos mo)1lentos ainda vulnerável a manipulações. 

Ao mesmo tempo, internamente, esse 
"nós" dissolve-se nas muitas facções políticas em sua disputa 
constante pelo prestígio da chefia em cada aldeia. Se, por um 55 
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lado há tendências econõnúcas disruptivas da ordei:n iguali
tária' tradicional, como tentei apontar páginas atrás, elas têm 
sido sistematicamente barradas ou impedidas em seu desen
volvimento pela própria vitalidade do sistema político Xavante . 

• 
Se me estendi um tanto longamente sobre 

a situação atual dos Xavante foi porque creio num compro
nússo intrínseco do pesquisador para com a população com 
quem trabalha. Neste momento e·m que os problemas do Brasil 
agrário se aguçam tão vivamente, qualquer trabalho com so
ciedades indígenas exige do pesquisador uma tomada de posi
ção e o coloca, necessariamente, no seio de um conflito que 
tem como polos principais a questão da manutenção ou recupe
raçfo da posse e da propriedade coletiva da terra, a questão da 
defesa da força de trabalho indígena contra a espoliação capita
lista, a questão da manutenção de uma identidade étnica e cul
tural, a questão da ampliação do poder de decisão e autode
terminação por parte de cada grupo indígena e, por ftm, a questão 
do relacionamento jurídico e político entre a sociedade nacio
nal e cada sociedade indígena tal como se substancia princi
palmente através de suas relações com o &tado. 

3 ABREYIAÇOES RELATIVAS ÀS 
. POSIÇ<1ES GENEALÓGICAS 

Para indicaçlo das posições genealógicu, 
as abreviaç&s referem• aos símbolos usados em inglês, por 
serem mais simples que em portu~. 

M = mother / mie 
Z = sister / irmf 
H =· husband / marido 
F = father / pai 
S = son / filho 
W = wife / esposa 
B == brother / inn4'o 
D = daughter / filha 
e == children / filhos 

Assim, FZS (Father's sister's son) corre
ponde ao filho da innK do pai: S1 
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4. PRONÚNCIA DAS PALAVRAS XA VANTE 

Na transcriçfo das palavras Xavante, utili
zei as seguintes convenções, respeitando a grafia proposta pelos 
missionários salesianos e lingüistas do Summer lnstitute of 
Unguistics, reunidos para este fim por iniciativa da FUNAI, 

em 1977 : 

muito suave 

( - ) sobre uma vogal, toma-a nasalizada 
( ') indica oclusfo glotal 
(ts) tem som sibilante e se assemelha a um x 

( w) é pronunciado como no inglês 
(h) é aspirado, como no tngles 
(nh) é pronunciado como em portugu~ 
( r) ' sempre brando 
(o) pronuncia-se como o ~ nfo acentuado na 

palavra inglesa tht (Corresponde ao .. ,,, de Maybury-1.ewi• e 
ao I de R. Muller). 

1 

As vogais e as demais consoantes aqui nlo 
especificadas slo pronunciadas como em português. 

' 

cu>tfULOI 

NoMINAÇÃO E CICLO DE VIDA 1W 
UM HOMEM XA V ANTE 



&te capítulo e os seguintes foram escritos 
com baae no material coletado em pesquisa de campo realiada 
na aldeia do Paraíso, de dezembro de 1973 a junho de 1974, 
e na aldeia de Couto ~aplhlel em dezembro de 197S. Ene 
material foi posteriormente cbecado em outras aldei11 (Na· 
m\Dlcum, Slo Marcos, Ritub'r' e Ubawawf), em 1977 e 1978. 

Os dados em que me b11eio aqui do ct. 
t~s tipos : informações lerbais explícitas, que me fotam dadM 
pelos Xavante; dados que coletei quando fiz levantamentot ' . sistelÚticOI e, por fim, con.ttincias e replaridades que pudo 
perceber quando da orpnizaçlo do material colhido nos lewn
tarnentoa. 

Fiz, inidalmente, uma aenealogia dOI .. 
. bitantes da aldeia do Paraíso, compreendendo cinco gerap1 .. 

ProCW"ei aber todos os nomes. de todos, os que integravam a 
genealogia' e, isto foi um tanto trabalholO: bj homem Xavantc 

. 
(1) Apêndiée li, no presente trabalho. 
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que, no curso de sua vida, chegam a ter de seis a oito non1es! 
Além dos nomes pessoais, procurei saber 

de quem procedia o nome e a esse respeito consultei as pessoas. 
A própria gene,alogia facilitou grandemente este trabalho pois 
me foi pouível determinar a existência ou não de relações de 
parentesco e, quando havia, o grau de parentesco entre pessoas 
que ~aram o mesmo nome durante o período de vida das cinco 
gerações abrangidas pelo levantamento. 

Foi necessário fazer um rol dos pares de 
nominadores/nominados e, neste ponto, restringi-me a duas 
gerações: a dos adultos e a dos jovens que viviam na aldeia do 
Paraíso na época da pesquisa de campo: ,, 

Para poder fazer com segurança e correção 
certas afirmações no corpo deste capítulo, foi preciso proceder 
a um "históricou dos nomes que cada habitante desta aldeia 
J' usara desde o seu nascimento. 

Comparação e análise dos dados contidos 
nestes levantamentos, mais a observaça:o de atitudes e conceitos 
expressos verbalmente pelos Xavante e o estudo de muitos 
casos concretos pennitiram-me perceber certas propriedades e 
características do sistema de nominação. Tudo o que pude 
aprender com os Xavante, bem como os pontos que não conse
gui deslindar, apesar de sua boa vontade, apresento a seguir. 
Antes .• porém, slo necessárias certas informações gerais sobre 
a soaedade Xavante, à guisa de introdução: a estrutura social 
Xavante ca~acteriza-se _por ser um sistema dual que apresenta 
uma oposição conceituaI e social básica entre waniwimhã ("nósn 
" d ' os º,nosso ladQ") e tsire 'wa ("eles, "os que estão separados 
de nós'). De acordo com este princípio essencial que permeia 
toda a sua vida e o seu pensamento, os Xavante apresentam 
uma ,terminologia de parentesco expressa por Maybury-Lewis 
atraves de uma matriz binária construída segundo os critérios 
de geraçfo, sexo e descendência (Maybury-lewis, 1984 ). Há 

" 

linhagens patrilineares nomfnadas, pertencentes a três clãs que 
do exogâmicos entre os · Xavante Orientais ~ entre os Xavante 
Ocidentais, os trés clls estão organizados em duas metades 
exogâmicas, nfo podendo haver alianças matrimoniais entre 
dois deles cujos membros se casam com indivíduos do terceiro 
clã. O autor ·ressalta a importância das linhagens como grupos 
incorporados que têm como função social mais expressiva a 
atividade política. As linhagens nã'o se confU:fidem com as facções 
mas fornecem a matriz básica para a formação dos grupos polí
ticos e constituem, na verdade, o seu núcleo. 

Maybury-1..ewis mostra, ainda, o sistema de. 
classes ( age-sets) e categorias de idade (age-grades) como peças 
fundamen~ais da sociedade Xavante . Categorias de idade dizem 
respeito às fases do ciclo de vida tal como reconhecidas pelos 
Xavante e diferem no caso dos hom~ns e das mulheres. Classes 
de idade slo as unidades de um sistema de classificação c~mum 
a homens e mulheres embora, ao nível das práticas sociais, as 
classes sejam mais atuantes e mais importantes para os homens 
no período máximo de suas atividades cerimoniais ou seÜll ' r • 
até o nascimento de seu segundo filho, aproximadamente, o que 
coincide com o início de seu envolvimento e comprometimento 
maiores com a vida política e faccionai da aldeia. As classes de 
idade são grupos incorporados, nominados, formados por ra
pazes que convivem juntos na casa dos solteiros durante o perío
do de três a cinco anos de preparação mais intensiva que prece
de às cerimõnias da iniciação. As meninas de idade correspon
dente sl'o classificadas, po1 extensão, na mesma classe de idade. 
Uma relação das classes e categorias de idade Xavante, segundo 
Maybury-Lewis, pode ser encontrada nos Quadros 1 e II, para 
maior facilidade de leitura das informações que se seguem sobre 
o sistema de nominação. 

Os nom~s masculinos Xavante acompanham 
as passagens cruciais de um homem no processo de maturação 63 
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Oauesdeldade 

(Ho'tõrf) 

Abare'u 
Nodzo .. u 

Anorowa 

Tsada'ro 

Ai>'O'e 

Hôlõrl 
(Túowt1) 

(Obs. As classes em 

lt6lico formam uma 

metade; u demais. 

outra) 

QUADROI 

C~ E CATEGORIAS DE IDADE 

Cateaodu de Idade 

Muculinu Femininas 

,,,, 
(velho, a) 

lpredu 

(madwo, a) 
·"'---.....--- -i 

ipredupté /danhohul ·l 
(patrocinador de iniciaçio' 

'rltM\wr pl'6 

(iniciado) (casada) 

11dob4 Jtsoimbll 

(recém-casada 

sem filhos) 

(morador da casa dos 

solteiros) 
r---:---:----L-~----

.. 

~ f! I"'~········ ··· · ·· ·· · ···"~~~" 
(entre 9 e 12 anos) 

wotf!brmaL ............•.. •• bo '6n4 
(a~ 9 anos, aproximadamente) 

watf!bnmL ..•••.•.••..•.•.• bo '6ton 

(entre 2 e 3 anos) 

oluté (nen~) 

' 

. 

biológica e social. são 1narcas de fases dctern1inadas da vida de 
um indivíduo . São, portanto. apresentados e analisados aqui 
~n1 função de sua ligação com as categorias de idade masculinas 
)(avante . Os nomes pessoais, como veremos, não estão vincula
dos ã pertença a grupos rituais, como entre os Timbira ou a 
grupos incorporados, co1no propriedades de linhagens. Ao contrá
rio , estão associados à construção da pessoa. do honie1n Xavante 
e ao seu desenvolvimento enquanto ser total. Neste sentido, 
pode-se identificar o nome pessoal masculino co1no expressão 
de conquistas ou aumento de força vital. Por outro lado. compre
ende-se assim porque os non1es pessoais não estfo associados 
às classes mas ãs categorias de idade. As classes de idade Xavante 
são, por sua vez, nonúnadas. Estes sim, parecem ser nomes mas 
coletivos : classificam e identificam a pessoa pela sua filiação 

ao grupo. 

-

65 
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QUADRO II 

RELAÇÃO ENTRE CLASSES E CATEGORIAS 
DE IDADE NA ALDEIA DO P.I. PARAÍSO, 
EM 1974 

Cateaodas Masculinas [ Oasses de ldad~~egorias Femininas 

·------(HOTORÃ)....__ ---
TIROWA :.>111í 
ÊTJ!PÃ-----· 

ipredupté/danhohui'wa-- - ·---- ABA RE ·u-
'ritéi'wa-- ------·--· NODZO'U--:~pi'õ/iprectu 
wapté ANOROWA-:. 
airepudu--- -'---- ----- TSADA 'RO _ - --.,,,_ ttdabá/adzarud u 

Al'RERE- --
• watebremi(re) ~HOTÓRÃ--~ba'õ110/ba'õto1 f' 

-

AS CATEGORIAS DE IDADE~ MASCULI
NAS E OS NOMES PE'SSOAJS: . 

a) \.vatebremi ili tsi (nome do 1nenlfw pe
queno )2 : 

Logo que nasce, uma criança (de ambos 
os sexos) nlo pode receber um nome . É preciso que ela cresça 
um pouco. O nome é uma carga pesada demais para o seu corpo 
frágil , ºmole", que acabará adoécendo, até morrer. Por isso a 
criança deve, entfo, ficar sem nome enquanto é pequenina. 
Quando ela cresce e seu corpo fica mais "duro" e mais resis
tente, o nome não lhe causará doença. Um nome dado a um 

e 2 l ;;; 1si· = nome. 67 
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nen• recém-nascido e sen1 resistência far.i co1n . que uma doen
ça entre no seu corpo: febre , tosse, ou outra qualquer. Atual
mente, quando todos os Xavante têm nomes etn português, 
tunbém estes não são dados até que julguem que a criança 
esteja suficientemente forte para receber um. 

Só por volta dos oito, dez meses de vida 
é que um menino recebe seu primeiro nome mas isto não é, 
obrigatoriamente, regra geral para todos. Muitos meninos não 
recebem seu primeiro nome até que tenha1n dois ou três anos 
e outros, simplesmente , não tên1 no1ne algum enquanto são 
watebremi. Entre estes estão os .. caçulas" que são cha1nados 
.Babati ou Tsaré, nomes indicativos do último filho (do sexo 
masculino) de um casal. U1n homen1 con1 duas esposas pode 
ter, então, dois filhos .. caçulas": a u1n deles se aplica um destes 
termos e, ao segundo, o outro. Há, porén1, certa dificuldade 
em saber com exatidão se há outros casos e1n que meninos 
pequenos nfo recebem nome algum. Os nomes de watebremi 
nlo entram para o rol dos tsi tsi amõ de uma pessoa (os .. ou
tros nomes"~ os nomes que lhe pertencem ou que já usou mas 
entre os quais não está o nome que está usando no momento. 
Mesmo quando já transferiu estes nomes para seus nominados, 
ZS, estes nomes ainda são seus mas não são "o seu nome"~ 
slo os seus "outros nomes"). Não entrando para o rol dos tsi 
tsi amD, são facilmente esquecidos e uma outra razão para que 
nlo sejam lembrados é a pouca idade dos meninos enquan!o 
usam seu "nome de watebremi". A justificativa que os Xavante 
dão para o esquecimento é que "foi há t~nto tempo! Esqueci!", 
quer o nome seja seu, de um irmão ou filho. ou qualquer ou-
tro parente próximo. "'-

Assim sendo, é muito difícil saber com pre
cisão quantos dos adultos tiveram nomes quando pequenos e, 
mais difícil ainda, saber qual foi o no1ne. quem o nomeou, etc. 

Baseio-nie , portanto, nos dados de que 
disponho e que dizem respeito aos watebremi que na época 
da pesquisa de campo viviam na aldeia do Paraíso. Destes meni
nos (disponho de informações con1pletas a respeito de 88 crian
ças do sexo masculino das categorias de idade aiuté, watcbremi, 
watebremi e airepudu às quais se aplica a expressão "watebremi 
fli tsi'), 16 não receberam nomes ainda e destes 16. a metade 
é aiuté , isto é. nenê ainda, pouco resiste~te para receber um 

nome. 
De modo geral foi possível depreender 

certas constâncias, principahnente quanto à proveniência do 
nome (se nome novo, inédito, ou se herdado de algum antepas
sado), a origem (de que parente o nome é herdado) e a relação 
de parentesco da pessoa que deu o non1e n~vo (tsi tsi ité) para 

o menino. 
Um "nome novo" dado a um menino 

pequeno é necessariamente captado durante o sonho, por paren
tes próximos a Ego, tte sua mesma linha de descendência ou 
por tios maternos próximos que freqüentemente ''sonham., 
n~mes para seus sobrinhos. Algumas pessoas "vêem" o nome 
durante o sonho e outras o "ouvem". Também as canções que 
os homens maduros ensinam aos meninos que moram no hô
(casa dos solteiros) e que sfo cantadas no meio da noite, de ca
sa em casa~ são ''sonhadas". A expresslo em Xavante é atsõtõ 
rówi ma to waihu u, onde atsõtõ significa donnir; rówi, fora, 
ir para fora, sair; mato, indicativo de açlo passada; 'Wllihu 'u, 
1saber, ficar sabendo. 

Em relação a este "sonhar", outro dado 
que me foi possível colher é que é uma atividade essencialmente 
•masculina. as mulheres "nfo sabem pensar'', têm a cabeça "du
ra'\ dizem os homens Xavante. De fato, de todos os nomes so
nhados para os 'Wtltebremi _e as ba 'õno (meninas) da aldeia do 
Paraíso , só 6 foram sonhados por mulheres. 69 
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Das oitenta e oito crianças de sexo rnas
culino, 16 nlo têm nome ainda, como já disse1nos. As 72 res
tantes foram assim nominadas: 

tsi tsi ité ("nomes novos"): 

fln6m6 (F) "sonhou,, . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
f>nãm4 amlJ (FB, FFBS) "sonhou" . . ....... . . 
On4mãwapté (MB, MFBS) "sonhou" . ... .... . 
frada aibo (FF, FFB, M.F, MFB) "sonhou" 
rrada pi'(J (FM, FMZ, MM, MMZ) .. sonhou" .. . . 
trebe (FZ, FFBD, FFFBSD) "sonhou" ....... . 
ídub'rada (FS, FBS, FFBSS mais velho que 

E )" nh ,, go so ou . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

TOTAL: 

nomes de antepa~ados 

nome de F ( tlnãmã) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
nome de FB ( lJnãmã amõ) . . . . . . . . . . . . . . . . 
nome de FF (rrada) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
nome de FFB (rrada) ... ... .. . ........ . . 
nome de MF (rrada) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
nome de MB (fmãmãwapté) .. ..... . ...... . 
nome de MFB ( rrada) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
nome de MFBS (Onãmãwapté) ............ . 

TOTAL: 

15 crianças 
5 crianças 
3 crianças 

1 criança 
1 criança 
1 criança 

l criança 

27 crianças 

2 crianças 
1 criança 

20 crianças 
13 crianças 
3 crianças 
4 crianças 
l criança 
l criança 

45 crianças 

No caso dos no1nes .. novos". inéditos, 
(27 ao todo). vinte forani sonhados por honiens que Maybury-
1..ewis agruparia numa mesrna categoria, iínãmã { flnãmã e ilnll
mã amõ) :· "Qualquer hon1e1n da primeira geração ascendente, 
que seja waniwimh4 de Ego". E apenas três por iínãmãwapté: 
"Qualquer homem da primeira geração ascendente que seja men1-
bro da _linhagem da mãe de Ego' ' . Exclua-se MBW desta cate
goria ( 1984: 277). 

Entre os quarenta e cinco casos de crianças 
que receberam nomes que já haviam sido usados por antepas
sados, 33 "herdaram" nomes que haviam sido de homens que: 
Maybury-Lewis definiria como: "Qualquer homem da segunda· 
geração ascendente, que é waniwimhã de Ego, isto é, um mem
bro da linhagem do pai de Ego"; apenas quatro receberam nomes 
de pessoas que pertencem também à segônda geração ascendente 
mas que são membros da linhagem da mie de Ego. Todos estes 
homens slo designados pelo termo Xavante f 'rada. 

1 

Há, portanto, uma acentuada preferência 
pela repetição de nomes de .. avôs" paternos na nominação dos 
watebremi. Por ordem de preferência vêm, a seguir, os nomes 
"novos", inéditos, sonhados pelos homens da linhagem de Ego, 
uma g~raçlo acima. Finalmente vêm M B e QS outros fmãmã
wapté como nominadores. 

Os dados parecem divergir então, do que 
di~e Maybuzy.l..ewis: "Um menino Xavante não recebe nome 
ao nascer. Durante sua primeira infância, é designado por ter
mos de parentesco, em seu . próprio grupo doméstico, e por 
biidi, pelos de fora. Recebe seu primeiro nonfe por volta dos 
cinco ou seis anos de idade, em uma cérl100nia realizada pelo 
irmão de sua mãe. Nunca presenciei uma cerimônia e creio q~e 
está caindo em desuso... O cabelo do menino é, então, amar
rado em "rabo de cavalo" e-ele se senta diante de seu tio materno. 71 
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O tio coloca um colar tsô'rebzu em seu pescoço e lhe outorga 
um notM ( 1984: 296-7. Grifo meu). 

Maybury-Lewis diz que nunca assistiu 
l cerimõnia e que a descrição que oferece se baseia em relatos 
de seus infonnantes. Esta é, sem dúvida, a mesma cerimônia 
1 que me refiro adiante (p. 96 e 97) e que propositadamente 
deixei de analisar por falta de informações sstisfatórias. Pessoal
mente também nunca assisti a tal cerimônia mas sei que foi 
realizada há algum tempo na aldeia de Areões3

. 

Creio que explicar o fato de que MB nlo 
dá um nome a ZS quando pequeno (como provam os dados 

"apresentados acima) como 'telldo o resultado de um rearranjo, 
uma solução substitutiva ao abandono da cerimônia, poderia 
ser wn tanto supérfluo e fácil demais. Lembro agora da intro
duçlo da tese de Roberto Da Matta ( 1976: 25) em que ele diz 
que "foi assim que, tanto eu quanto os Apinayé nos utilizamos 
da mudança social como um bode-expiatório para racionalizar 

condutas desagradáveis, aspectos complexos do sistema social e 
falta de entendimento de certos problemas etnográficos''. 

Tentemos, pois, um outro caminho, cer
tamente mais frutífero. 

A primeira frase da citação de Maybury-
1.ewis, acima, corresponde exatamente ao que encontrei no 
Paraíso. A segunda também mas eu nlo a colocaria como ex
plicação da primeira. Tratam-se de dois sistemas de classificação 
que podem ser usados conjuntainente, ou melhor, alternativa
mente num mesmo espaço de tempo. O mesmo Ego, ao crescer, 
poderá ter-recebido já varios nomes e, no entanto, user desig
nado por termos de parentesco em seu grupo doméstico" e como 
"ai/XJ" pelos de fora (Maybury-Lewis, 1984: 296). A situação 

(3) Comunicação peslloal de Regina Müller. 

é a 11aes1na. Muda-se o tern10 biidi, usado para 1neninos pequenos, 
para aibo, que indica ho1nens feitos da 1nesn1a categoria . 

A idade 1nencionada por Maybury-Lewis 
( .. cerca de cinco ou seis anos de idade") é a idade 111 ínima que 
ZC devem ter para que wn de seus MB possa realizar para elas 
a cerimônia em questão. Todos os informantes con1 quen1 conver
sei sobre o assunto, no entanto, dissera1n-1ne que daíforebdzu 'wa 
torna-se efetivamente wn nominador apenas quando dá um no
n1e a ZS e que isso só acontece depois da iniciação deste último, 
que se dá quando ele tem entre 14 e l 7 anos, em n1édia. A 
realização desta cerimónia, então, estabelece laços que não são 
de nominaçfo mas, sianplesmente, relações com o danhorebdzu \uz. 

Não há infonnações precisas que permitam 
saber se o nome, a que Maybury-Lewis se refere na citação aci
ma, é o nome que MB está usando no momento da iniciação, 
um nome que já foi dele, um nome novo, criado por MB ("s<>* 
nhado", portanto), ou um outro nome qualquer. 

O interessante é que o Autor usou o tenno 
'rebzu 'wa como termo de parentesco, quando esta cerimõnia 
é desempenhada por apenas uma das pessoas entre as que slo 
classificadas como "Qualquer homem da primeira geração ... 
cendente que pertença à linhagem da mie de Ego e também 
MBW" (1967: 217). O fato de ter incluído MBW nesta categoria 
aproxima ..,'rebzu 'wa, ainda mais, de wn sistema que não é o 
de parentesco, simplesmene, mas o sistema de relações inter· 

1pessoais descrito no próximo capítulo. Aqui sim MB e MBWt 
quando o casal é danhorebdzu 'wa de ZC, MBW pertence à mesma 
categoria que seu marido. No sistema de parentesco, ela se en
quadra melhor na categoria ftebe: ''Qualquer mulher da pri
meira geraçlo ascendente que seja waniwimhlf de Ego" (1967: 
216). 

Isto é o que realmente acontece entre os 
Xavante Ocidentais, onde hã um sistema de metades exogâmicas, 

1 

1 
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<t. modo que MBW ' sempre e necessariamente waniwimhã 
de EJo, havendo uma coincidência, portanto, de MBW com 
FZ (real ou claui.ftcatória). Já entre oa Xavante ~Orientais, onde 
nJo 11 encontra um sistema de metades mas tres clls exógamos, 
esta coincidência nlo precisa ocorrer obrigatoriamente, embora, 
certamente, aconteÇt em muitos casos. 

Um ponto, porém, confere: Maybury-Lewis 
ressalta o colar "tsõrebzu,. e com toda razão, dado o significado 
da palavra danhorebdzu 'wa . E preciso esclarecer que todo oma-
1mento de pe~oço feito de algodão é chamado tslJrebdzu, de 

modo que 01 três colares da Adabá4 e os outros três que o ini
ciado recebe de seu danhorebdzu'wa são tipos de tsõrebdzu. 
Mas ' preciso dizer também que nem todo ts"rebdzu é feito 
por ele. Os que do usados nas corridas de toras de buriti, por 
exemplo, sfo feitos por ftnãmã ou ftnãmã ama (F, FB, FFBS, 
etc.). 

Sigamos, portanto, o desenvolvimento do 
ciclo de vida de wn menino para sabermos em que momento_ 
ex.ato da história de seus nomes seu danhorebdzu 'wa entra em 
açl'o. A relaçfo com o danhorebdzu'wa é o objeto específico 
do próximo capítulo. 

b) waptébré ffi tsi (nome de jovem morador 
da casa dos solteiros) 

Este nome é, por assim dizer, uma "exten

sãoº do nome de ínenino t_watebremi fli tsi) de que falamos 

no item anterior. 

(4) Adabá =noiva. Cf. adiante, páginas 105-109. 

.. 

Ao tornar-se wapté (quando passa a residir 
.no ho-casa dos solteiros) e membro de uma clas,,e de idade. 
há gerahnente wna mudança quanto ao nome do menino. Ele 
recebe wn novo nome. 

Estes novos nomes que os wapté reoebem 
!São, via de regra, "sonhados", corno acontecia na fase ·anterior. 
1Há também uma grande maioria de casos em que estes nomes 
são sonhados por F ou FB. Muitos rneni~os, porém, recebem 
non1es que j' foram de seus antepassados e aqui há também 
urna preferência pelos nomes de FF e FFB. Um número bem 
menor de menino$ recebem, já nesta altura, um nome via linha
.gem materna e até mesmo de seu danhorebdzu 'wa. Os levanta
mentos realizados me dizem que posso encará-los como eXce• 
ções sem incorrer. em erro. 
· De qualquer modo, porém, é necessária 
(ou desejalvel} wna troca de nomes quando o menino passa a 
viver no ho: o watebremi ili tsi é substituído por um waptébré 
lfi tsi, que é equivalente ao primeiro em termos da proveniência 
do nome. O importante parece sei a mudança de nome mar
cando mudança de itatw, início de uma nova fase do processo 
de maturação do menino. 

:a interessante que quando se pergwita 
o nome que wn homem maduro teve quando wapté, ele geral
mente diz wn nome próprio, caso ele consiga se lembrar q\Ull 
era o seu. Quando se trata dos meninos que são agora 01 wapté, 
no entanto, há uma tendência muito acentuada a responder 
que eles .. nlo t6m nome,,; mesmo quando wn nome lhes fQi. 
concedido; a dizer que eres sfo simplesmente ho'wa (''os que 
moram no ho ", "os que slo do ihO "). Este termo é aplicado a 
todos eles, indistintamente. 

Isto toma sentido quando se pensa na 
ênfase l vida em grupo eJ!t detrimento da individualidade, o 
que é característico das claues de idade cerimoniàhnente ati- 15 
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vu e, em particular, dos wapté, que deven1 andar sempre juntos 
e devem eVitar praticamente todas as outras pessoas da 
aldeia. 

Entre os meninos que 1noram na casa dos 
solteiros, 11' alguns cujos nomes são conhecidos, reconhecidos 

re usados (como refer~ncia) por toda a aldeia. Estes nomes slo· 
os seguintes: lbhiiri'wa, Aihoubuní e Tébe . .. 

Entre os nomes próprios Xavante. estes são 
certamente 01 únicos que podem ser considerados •'títulosº 
relativos a um "lugar na sociedade••. indicadores de um ''perso
nagem '\ como dizia Mausa (1938: 265-72). Ao primeiro e ao 
ôltlmo deles encontramos referência em Maybury-Lewis ( 1981 : 
119 nota de rodapé). Nlo ao segundo. porém. Não será preciso 
nem apropriado alongar-me no que diz respeito às pos,,ibilldades 
de manipulação política das "posições" expressas por estes 
tr& nomes porque este é uih ponto que nos desviari do assunto 
principal de que trato aqui e, também, porque Maybury-Lewis 
desenvolveu cuidadosamente este aspecto nas páginas indicadas 
adma. Assim sendo, procurarei mostrar agora de que fonna 
iestes tr& nomes são "títulos". 

Tratam-se de três "cargos cerimoniais" que 
começam a ter vigência a partir do momento em que uma nova 
classe de idade é instalada na casa dos solteiros. Cada classe de 
idade, portanto, possui seus dois PahlJri'wa, seus dois Tébe 
e os dois Aihiiubuni 

1 

Os cargos são herdados patrilineannente 
e oa trés implicam em atividades de liderança e organização 
doa membros da .classe de idade. Espera-se, dos que-ocupam es· 
tes cargos, comportamento exemplar. Eles são, de certa forma, 
responsáveis pelos outros meninos, os seus companheiros de 
classe de idade. Destas dificuldades e das responsabilidades 
impostas aos ocupantes dos três cargos advém seu prestígio. 

Como llnai• diltintlvoa destes carp e, 
conseqüentemente, destes nomCJI, ~ pinturas corporm e orna~ 
mentos característicos (Cf. Regina Müller, 1976) e PQ1i9(1e1 
pré-dctenninadas e fixas na fila cerimonial5 

• Oa wapté sempre 
se deslocam em ftJa, que é sempre encabeçada polo Pahon'wo 
mais velho. e ele tamWm que inicia OI cantos nu ocasiOe• em 
que nfo ~ homens de clusea de idade maia veJhas que a •ua 
para fazê-lo. 

Os meninos que ocupam estes . cargos, 
são sempre designados pelo nome do cargo e com ele de tal 
modo identificados, que nlo seria de forma alguma lnapropria· 
do considerar Pahori "wa, Aihoubuni e Tébe nomes próprios. 
Aliás, quando várias veus perguntei qual o nome de cada um 
deles, entre -01 que estavam sendo iniciados no Paraíso em 1974, 
as respostas eram, exatamente, Pahat'wa, Aihiiubuni ou Tébe, 
conforme o caso. 

Para com estes meninos, hli 'wa é usado 
com menos freqüênciá. Todos eles, a par deste nonte próprio 
proveniente do cargo, tinham um nome pessoal, um wapt'b" 
fli tsi, diverso daquele que usaram quando pequenos. Era p<>dm 
bastante difícil descobrir quail eram poil u rea~tas que O& 
Xavante repetiam, a cada vez, eram: o nome do cargo, o tenno 
hõ 'lWI, e as frases .. é só iuo" ou "nlo tem nome, nfoº. 

"' De fato, a ~nfaso ~ tio grande na perten· 
ça ao grupo de meninos que mora no hõ, donde o termo hli 'wa, 
que, quando ftz o levantamento tio exaustivo quanto poaível 
do "históricoº .dos nomes de todos 01 homens e mulher• da 
aldeia do Paraíso, os infonnantea tinham grande dificuldade 

(5) O primeiro da fila ~ o Pohõrl 'w4 mm velho• 
o !legtmdo da fila é o mais novo; a se,ulr vem os Tibe, do acordo com• 
ordem de idade, o mais velhQ na frente; depois, o Aih&.btutl mm velho 
seguido por vários wapti; a sesuir, o Aih8ubunl mais novo e outrot ...,.,,,,. 11 
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em lembrar o nome que tinham quando wapté. Quando lembra
vam, nlo ~inham nenhum escrúpulo em dizê-lo. 

Isso se deve ao pouco uso e à pouca capa
cidade de identificação do waptébré fli tsi, por um lado, e às 
mesmas razões que explicam a dificuldade em lembrar seu primei
ro nome (o watebremi fli tsi), expostas acima. 

Os meninos que ocupam os três cargos 
cerimoniais referidos linhas atrás ficam, no entanto, conheci
dos pelo resto da vida pelos nomes dos cargos embora tomem 
outros nomes pessoais como fa:zem todos os outros homens 
Xavante. Estes cargos. e os nomes que os acompanham e os 
designam são propriedades de certas linhagens, nos termos de 
Maybury-Lewis. Para confirmar estas afirmações, uma consulta 
às genealogias apresentadas pelo autor será útil. No caso de 
Sfo Donúngos/ 6 Tõ 1962, por exemplo (genealogia 3 ), Páhiri 'wa 
aparece como nome pessoal de 4 pessoas diferentes, todos per
tencentes ao clf Poredza 'ano (Tperedza 'óno) e à linhagem wama
rí; Tébe aparece também como nome pessoal, uma vez entre 
os homens da linhagem Tébe do mesmo clã, e assim por diante. 
~fato de o autor designar a linhagem pelo nome Tébe prende-se 
a todo o seu uso dos conceitos de clã e linhagem, que é objeto 
de discussão no Capítulo IV. 

Dos três nomes especiais, apenas PahO-
ri 'wa e Tébe aparecem nestas genealogias e isto porque, dife
rentemente idos dois primeiros, Aihoubuní é um cargo que existe 
apenas durante o período em que uma classe de idade é wapté. 
Mesmo na iniciação, em que há um dia dedicado para os dois 
primeiros, os Aihoubuní nfo desempenham nenhuma função 
especial nem lhes é dado destaque algum. 

De qualquer modo, trata-se de nomes es
peciais cujas propriedades não sfo as mesmas que caracterizam 
os nomes pessoais masculinos de forma geral. Aliás, em muitos 
pontos as contrariam como. por exemplo, no que tange à ine-

xistência de repetições concomitantes de um mesmo nome. 
Nfo há ··xarás" entre os Xavante e, quando existem. isso se 
verifica dentro de normas estritas de que voltaremos a fala~ 
adiante. Contrariamente a isto há, em cada classe de idade, dois 
indivíduos com cada wn destes nomes/cargos. Os Pahori \va 
e os Aihóõuní slo sempre de clã Poredza 'ano e os Tébe são indi
víduos do clã Õ Wawe" . Os cargos pertencem a metades dife-
rentes mas, dentro de cada metade, cada um dos nomes é repe
tido uma vez, a cada nova classe de idade. 

• 
O que acontece no período da vida de um 

menino enquanto ele é wapté, em resumo, é que o nome pes
soal passa a um plano secundário e o que se valoriza é a sua 
filiação a uma classe de idade através de sua vivência na casa 
dos solteiros. Trata-se, na maior parte dos casos, de wn nome 
diferente daquele que o menino usara até sua ida para o ho 
{casa dos solteiros) mas é como se fosse uma ''extensão"' 
deste . Digo isto porque os dois nomes, à exceção dos três nomes/ 
cargos de que falei ãnteriormente, são resultado de um mesmo 
procedimento, de uma mesma lógica pois são transnútidos ou 
criados ("sonhados.,) dentro dos mesmos padrões, ainda que o 
uso do waptébré fli tsi seja mais linútado que o do watebremi 
ifi tsi. 

-
' e) ritei \vairé fli tsi (nome de rapaz iniciado, 

ainda solteiro) 

Só depois das cerimónias. da iniciaç!o e, 
~particulannente, depois da furação das orelhas, é que as rela-

(6) Para esclarecimento a respeito dos clãs Xavante, 
veja Maybury-Lewis ()984: 120 e 220-229) e Giaccaria e Heide (1972: 
1O1-4). Sobre os rituais de jnicia~o dedicados a Paho ri 'k-VZ Tébe, ver tam
bém (;iacarria e Heide (1972 : 139-40). 79 
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ções entre danhorebdzu wa e seus sobrinhos de sexo masculi
no vfo se transformar em relação de nominação propriamente 
dita. 

, A f uraçlo das orelhas transforma o wapté 
em herói \va ou hirerói'wa (categoria de idade, "age-grade,.) 
e aó quando terminam as cerimõnias da iniciação, uns trêi ou 
quatro meses mais tarde, é que ele atinge a categoria de idade 
dos ritéi'wa. Não há qualquer alteração quanto ao nome pe~ 
soal ligado à mudança de categoria de idade wapté para a de 
herói \va . Quando o herói \\la se torna ritéi \va é que vai receber 
seu primeiro nome de adulto. Este é o primeiro nome de uma 
série nfo previsível e será, quando deixar de ser usado, o primeiro 
dos tsi tsi amt5 do indivíduo em questão. Quem lhe dá este 
'ritéiwairé fli tsi é seu nominador. 

Este deve ser, necessariamente, um dos 
nomes que o nominador já usou pessoalmente mas que ainda 
nlo "deu" para nenhuma outra pessoa. Isto porque nfo devem 
existir dois homens adultos que tenham o mesmo nome simul· 
taneamente. Quando há "xarás", um deles é sempre um meni
no nfo iniciado. Para este, o nome pode ter sido "herdado" 
de FF, FFB, MF ou MFB. Para o jovem iniciado que usa, ao 
mesmo tempo, o mesmo nome que o menino, o nome lhe veio 
por intermédio de seu nominador (daflimãmatã). Sempre que 
isto acontece, os dois pertencem a "lados" ou metades patri
lineares diversas, já que os nomes de menino vêm geralmente 
por linha paterna enquanto que o nome do rapaz iniciado vem 
por linha materna. 

Caso o nome de ritéi 'wa nfo seja wn nome 
que o nominador tenha usado anteriormente, ele é, sempre, 
o nome que o nominador está usando no momento da trans
missão. Este deve, então, tomar outro nome para si (ver o item 
seguinte) porque nfo há homens iniciados que nfo tenham 

nome entre os Xavante, alén1 da inexistência . co1no já vimos, 
de homônimos adultos. 

A decisão, na escolha do nome a ser atri
buído ao recém-iniciado, parece ser tanto do nominador quanto 
do nonúnado . .Este pode escolher, entre os nomes do primeiro, 
aquele que mais o agrada; ou o nonúnador pode "oferecer,, 
um nome ao mais jovem. Este, porém, tem a liberdade de dizer 
que não gosta do nome e prefere outro. É importante que o 
nome seja do agrado do rapaz; que o nome lhe seja agra
dável, bonito (wt'dí). Nome "'bonito'' é non1e "velho", que tem 
unia longa história, que pertenceu a homens cujos feitos e bra
vuras são lembrados. O nome fica, por assim dizer, impregnado 
das características pessoais de seus portadores. 

Os levantamentos realizados fizeram-me per
ceber que o nome dado ao menino recém-iniciado tende a sei 
o ritéi'wairé fli tsi de seu nominador, ou seja, aquele que ele 
recebeu, por sua vez, de seu próprio norninador. 

Bastante freqüente também é o caso em 
que o rapaz recém-iniciado toma o nome ·que seu nominador 
vinha usando até então. 

Este nome permanece com o ritéi '\.W'I até 
que sua classe de idade seja responsável pela "formação" dos 
wapté que pertencem à segunda classe de idade abaixo da sua 
(alternada, portanto). Ou seja, até quê o ritéi'wa se tome danho
:hui 'wa (categoria de idade intennediária: entre rltéi 'wa e ipredu 
ihi. Quando atingem esta categoria é que os .membros de uma 
classe de idade patrocinam a iniciação da segunda classe abaixo). 

Um levantamento cuidadoso mostra que 
nem todos os ritéi'wairé ffi tsi dos homens de uma aldeia slo· 
os nomes de seus nominadores respectivos, porém. E isso por
que é comum a situação em que os nomes de um nominador 
se esgotam sem que todos os seus nominados tenham recebido 
nomes novos no período que se segue· ao fim da iniciação. Neste 81 
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caso, u1na se>lu\ã'O bastante freqiiente é o JOVc1n tornar uni dos º°' 
mes de um irmão de seu non1ínador. Mesn10 assim. a relação 
entre o rapaz e seu nominador fonnal (aquele que foi o seu 
danhorebdzu 'wa) nfo se altera. Mesmo que o nome que o ra
paz passe a usar nfo seja um nome de seu nominador formal 
e sim de um irmão deste (real, não classifica tório), aquele que 
.. oficialmente" deveria ter dado seu próprio nome continua 
a ser o "nominador" por excelência . E, apesar de o rapaz usar 
o nome de um irmfo de seu nominador, isto não implica em 
tipo algu1n de atitudes especiais ou de obrigações que devam 
ser cumpridas. 

Não é apenas aos nomes de un1 irmão de 
seu nominador que un1 rapaz pode recorrer. Caso o nominador 
não disponha mais de nenhum nome para dar ou se o rapaz 
não gostar de nenhum dos nomes do nominador ou de seus 
irmãos, o nome novo será escolhido entre os nomes dos homens 
da mesma linhagem de Ego. uma ou duas gerações acima. As 

categorias de parentesco que correspondem a estas posições 
são í'rada (avô paterno: FF) ou ftnãmã amõ (tio paterno: FB, 
FFBS, etc.). A nomes de avôs matemos (rrada) também se 
recorre nestas circunstâncias, embora menos freqüentemente. 

Seguindo o desenvolvimento do ciclo de 
vida de um rapaz Xavante. vejamos agora a última modalidade 
de nome pessoal que ele pode (e deve) assumir . . 

d) ipredum fli tsi (o nome de homem ma
duro): 

Ao se tornarem danhohui'wa (veja defini
ção à página anterior), os membros de uma classe de idade pas
sam para a categoria de homens maduros como ··caçulas" (ipre
dupté · ipredu + ité. ipredu: velho. maduro ; ité: novo, recente). 

Nern se1nprc, nesta época, estão suficiente
mente maduros para tornarem-se dahorebdzu 'wa dos filhos de 
sua irn1f. Neste caso, então, o nome que vinham usando até 
então pode ser 1nantido ou u1n novo pode ser adotado. Se ocor
rer u1na troca de nomes, o antigo passará a ser referido como 
tsi rsí 'rada ('·nome velho") ou como tsi tsi antõ (o ··outro no
me"). Quando o filho da irmf chegar a ritéi'wa , o innlo da 
mãe abandonará seu próprio no1ne de ritéi 'wa (se ainda não o 
tiver feito), dará um de seus nomes para o menino e tomará 
outro para si. 

Mes1no depois de ••dar" (tamã titsõ) o 
nome para ZS, o nominador formal continua possuindo aquele 
nome : ele continua sendo seu, apesar de não usá·lo, e entra 
para o rol de seus tsi tsi amõ (os "outros nomes''). 

Este segundo nome que depois de iniciado 
um homem adota não precisa ser, necessariamente, um dos 
nomes de seu nominador. Pode ser um nome que ele mestno 
crie, wn nome que ele 04ache no sonho". Há casos em que é 
um tsi tsi amõ de um dos irmãos do nominador (geralmente 
o mais novo, fnõ). Há outros em que é um nome de F, FB ou, 
IS.inda, FF ou FFB. 

Existe uma série muito grande de variáveis 
que explicam estas possibilidades de escolha. A regra expressa 
e ideal é que todos os nomes de Ego iniciado cheguem até ele 
via nominador formal que é, sempre, um membro da linhagem 
da ml'e de Ego. Há, porém, muitos casos em que isso nlo acon
tece e vários em que a transmissão se faz por linha paterna. 
f: freqüente a situação de um homem que, ao morrer, transmite 
seus nomes ( tsi tsi amõ) diretamente a seus filhos; ou os transmite 
ao mais velho de seus filhos, "depositando-os" sob sua responsa
bilidade . e indicando a quem, dentre seus filhos mais novos, 
cada nome deve ser transmitido oportunamente. Da mesma 
forma. a função de nominador é transmitida a um dos filhos, 83 
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preferenciabnente o mais velho, con1 quern fican1 igualmente 
.. depositados" os nomes do moribundo até o momento da ini
ciação de cada um de seus danimiõrebdzu (nominados). 

Os nomes slo transmitidos em linha paterna 
nos casos em que os nomes do nominador se esgotam sem qut'. 
todos os seus nominados tenham recebido denominações pes
soais novas no período que se segue ao fim da iniciação. Slo 
tomados, então , nomes de irmãos reais do nominador ou de 
antepassados patrilineares. 

Uma outra situação de transmissão de 
nomes a adultos por linha paterna é causada pelo estabeleci
mento (pouco freqüente) de relações de afinidade entre nomi
nador e nonúnado, o primeiro tornando-se sogro (real ou clas
sificatório) do segundo. As relações de .afinidade , expressas 

por evitação, têm predominância sobre as de nominação e o 
nome recebido é abandonado em favor de um outro, geralmente 
tomado a um antepassado patrilinear. 

Um homem maduro deve mudar tantas 
vezes de nome quantos nominados ele tenha. " Nominados" 
aqui indica nã'o apenas os rapazes de quem Ego é o nominador 
f onnal mas também todos os rapazes que pediram a Ego um de 
seus nomes. Estes são geralmente aqueles que deveriam receber 
nomes do pai ou de irmfos reais de Ego e que podem vir a usar 
os nomes dele próprio, como nos casos de transmissf'o, de pai 
a filho, da funçfo de nominador referida acima . 

Um homem acaba sua vida como começou: 
sem nome. Assim como no começo de sua vida um menino fica 
algum tempo sem ~orne (até que seu corpinho esteja duro e 
firme), também nos últimos anos de sua vida, um homem não 
te1n nome . Ele tem os "outros no1nes ", os tsi tsi amõ, mas não 
usa mais nenhum e nenhum lhe resta: todos os seus nomes ele 
já ' 'deu" para os jovens ou, se ainda tem alguns consigo, os 

que lhe restam são nomes para serem dados, tr~sn1itidos para 
as novas gerações. Ele será, naturalmente, conhecido por algum 
de seus nomes (geralmente o último que usou ou, então, inver· 
sarnente, o primeiro, quando é lembrado : seu watebremi ffi tsi, !) 
nus nenhwn lhe pertence agora. Um Xavante idoso me disse : 
º f ni tsi õdi óto. Tiiibo. Wa hã íhí\va" . "Eu não tenho nome. 
agora. Acabou. Eu sou velho, é por isso". E não é o único a 

dizê-lo. 
Não há um número certo de nomes que 

cada homem Xavante deva ter. Os nomes estão relacionados 
co1n a mudança de status mas não de uma forma rígida. Não 
há "estágios vitais" associados necessariamente a determinados 
tipos de nomes nem é obrigatória "â' mudança de non1es na pas
sagem de uma categoria de idade para outra . 

Há certas regularidades que os levantamen
tos que realizei trouxeram à tona e que tentei apresentar aqui 
de maneira organizada. Estas constâncias se referem a uma fre
qüência muito acent~da de mudanças de nome pessoal acom-· 
panhando a p;magem da categoria de idade watebremi para 
wapté, de wapté para ritéi 'wa e outra troca de nome a cada 
vez que Ego masculino dá um de seus nomes para alguém mais 
jovem do que ele. As outras trocas de nomes próprios nl'o se-. 
guem regras estritas e pré-determinadas. ~ justamente o peso 
maior da iniciativa individual que é importante para a nomina
ção Xavante e a distancia da Timbira ou Kayapó; não havendo 
outorgaçl'o de nomes definitivos, um homem pode estabelecer 
laços de solidariedade através do nome com um número muito 
grande de pessoas. 

Minha idéia é que realmente nlo há cami
nhos previstos e fixados para os homens Xavante depois de 
maduros e com filhos cresci-dos. A disputa pelo prestígio po-
1 ítico e o individualismo, a vida na sua própria f acção e a freqüên· 
eia com que varia o contexto político nas aldeias, como diz 85 
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Maybury-Lewis com tanta clareza ( 1984. principalmente o 
capítulo V), tomam, de certa fonna e até certo ponto. impre
visíveis os pmos de cada um. Só num nível muito geral é que 
se pode fazê-lo. 

O nome parece estar realmente ligado a 
urna idéia de prestígio. Procurei faz.er uma genealogia bastante 
detalhada dos habitantes da aldeia do Paraíso e foi interessante 

1notar que os homens que haviam se casado com várias mulheres 
tinham, em geral, muitos nomes (de quatro a seis ipredum ffi 
tsi). Não há nenhuma relação necessária entre o número de es
posas e a quantidade de nomes de wn homem. Se os associei 
aqui é porque sã'o. os qois. indicadores de prestígio. Estes homens 
têm, via de regra, uma descendência numerosa e, segundo pude 
constatar no Paraíso, desfrutaram em vida de considerável pres
tígio político: foram chefes de facções poderosas e/ou chefes 
de aldeias. Quanto à mudança de nome quando um homem 
se toma chefe de aldeia (Maybury-1.ewis 1984·301), nada pude 
saber de novo no Paraíso. 

A troca de nomes nesta fase não é feita, 
através de nenhum rito especial. Nos casos dos jovens recém· 

1iniciados. a comunidade acompanha a iniciação, no curso da 
qual o nominador pinta o corpo d.o rapaz e dele recebe u~ 
bolo cerimonial, como já disse. Isto torna público quem é o no
minador de cada iniciado mas a escolha do nome que o jovem 
adotará uma vez iniciado é assunto que diz respeito apenas a 
ele mesmo e a seu nominador. 

Quando se trata de mudança de nomes de 
homens que foram iniciados há muitos anos e que já têm filhos 

' 
entre 4 ou 5 anos ou mais, o novo nome é anunciado informal-
mente aos outros homens: "Um dia a gente chama os amigos 
e diz : &tou enjoado, não vou chamar mais este nome velho. 
Vou largar Aihé'édi. vou chamar Buruwê' . 

Os Xavante não dizem expressamente 
que um homem muda de nome a cada alteração de statm. O 
nome parece ser, de fato, a expressão concreta da c~sá~ncia 
de uma identidade pessoal. Uma mudança de nomes acompanha
va a transformação de um jovem "manso,, em homem .. b~vo" 
(tsahfti), por participação em uma guerra ou após a morte de 
uma onça; e mais do que isso: "Antigamente, tornando-se 'Rl
TEY'WA, ia com o pai à caça dos braços (sic) (WADZURI'WA); 
o primeiro da fila levava na cabeça uma coroa de penas (WAY
RO); o que conseguia matar um branco se chamava AVW2-
TEDE'WA (dono da pessoa), e, para demonstrar que tinha cum
prido a empresa. devia apoderar-se das vestes do morto para 
mostrá-las aos outros. Voltando à aldeia, os rP~DU faziam
lhes no corpo cortes transversais, do peito ao umbigo (DANOU
TUWANORI) começando pelos 'WATÉB~MI [meninos pe
quenos], aos A Y'REPUDU [meninos entre 9 e 12 anos, aproxi
madamente), e aos W APTÉ (moradores da casa dos solteiros). 
Depois disso, todos os homens, a começar pelos 'WAT~~~l,. 
mudavam o nome. Somente os 'RITEY'WA mudavam no mesn'lOl 

lugar onde tinham matado o homem branco. Em cada caso,, 
era o pai que impunha o novo nome, menos para os &!IBOO, 
que o impunham a si mesmos. Atuahnente, a caça ao hom~ é 
substituída pela caça à onça ... ". (Giaccaria e Hejde, 1972: 235) .. 

~ Um rapaz trocou seu ritéi 'wairé ffi tfi, o 
nome que seu nominador lhe tinha transmitido, depois da morte 
deste. E a morte do nominador foi a razão pela qual o rapaz 
adotou um novo nome, um nome que havia sido de seu avô 
patemo (FF). Isto não é de modo algum wna regra. Um innlo 
ria rapaz de que falamos aqui ma até hoje o seu rltéi'watré Ili tsi, 
que recebeu deste mesmo nominador. o que se depreende daí,, 
no quadro do conjunto de infonnações que se tem, é que o 
nome reflete, até certo p_onto, o estado de espírito da']uele 
que o possui. 87 
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Em certas circunstâncias especiais, as ati
tudes tomadas em relação aos nomes próprios masculinos obe
decem a certas regularidades mais marcadas. Se, ao morrer, um 
homem nlo tránsmitiu ainda seus nomes a todos os seus nomi
nados, ele aeralrnente os distribui na hora da morte' quer dire
tamente aos filhos de sua irmf (mesmo que ainda nlo sejam 
iniciados) quer indiretamente, isto é, a um de seus irmã' os mais 
novos ou a um de seus filhos para que fique como depositário 
destes nomes. No primeiro caso, os meninos não passam a usar 
o nome de seu nominador imediatamente . "Guardam-no" e 
só começam a usá-lo depois de iniciados. No segundo caso, 
nfo apenas os nomes são transmitidos "em lote" para um fi
lho ou irmão mais moço n1as também a função de nominador. 

Há vários casos de homens que se tornam 
1nominadores muito cedo (mas sempre depois de iniciados), 
quando tomam para si os encargos de nominador que o pai ou 
o irmlo mais velho exercia quando vivo . A função de nomina
dor pode também ser transmitida ao filho mais velho quando 
U.Jll homem se torna idoso. Este filho, entã'o, passa a ser consi
derado o nominador por excelência e seu pai volta a ser sinr 
plesmente um tio materno (zmãmã wapté) em relação aos seus 
antigos nominados. 

Vimos as várias etapas da vida de um homem 
através dos diversos tipos de nomes que existem entre os Xa
vante. 

A partir daí fica fácil perceber que, no que 
diz respeito aos nomes masculinos, um menino está inicialmente 
muito identificado com o lado paterno e, nessa medida, recebe 
então seu watebremi e waptébré ffi tsi : nomes inéditos criados 
por seu pai ou tios paternos (captados no sonho) ou nomes 
herdados de avôs (pr\ncipalmente paternos). 

Na época da iniciação e durante o perío
do que se segue, até o nascimento de seu primeiro filho, aproxi
madamente, o rapaz usa um nome que chegou até ele por inter
médio de um tio materno, seu nominador. 

As trocas de nome subseqüentes mostram 
bem sua tendência l reintegraçfo no grupo de ascencUncia pater· 
na como mostrou Maybury-Lewil, tomando outros pontos de 
p&rt1c1a (Cf. Maybury-Lewis 1984: Capítulo V). Os ipredum Ili 
tsi slo nomes sonhados pelo próprio homem ou, mais freqtente· 
mente nomes de seus parentes consangüíneos patrllaterais da , . 
primeira e segunda gerações ascendentes. • 

Na fase da vida de um jovem em que u 
atividades corporativas e a pertença l classe de idade slb en· 
fatizadas, sua filiação ao srupo de ascendência paterna é, em 
termos do sistema de nominação, obscurecida. Volta a ser re-. 
tomada e recebe expressfo pública através do nome ~ssoal 
à medida que o rapaz vai se envolvendo mais e mais nas ativi
dades de homem madur() e, ao mesmo tempo vai se distancian
do do grupo de seus companheiros de classe de idade, como 
1D01trou Maybury-Lewis. . 

Em termos do sistema da nominaçlo mas
culina como um todo, procurei saber se hi algum tipo de reci
procidade a médio prazo entre grupos sociais bem definidos: 
se oa favores e serviços que o danhorebdzu w presta numa 
.geraçlo aos filha1 de sua innl lhe slo retribuídos na geraçlo 
seguinte. Minha int~nçlo era procurar wr se existe algum modo 
de se prever quem sedo danhorebdzu~ de que criança, com 
base nas relações deste tipo estabelecidas nas aeraçGes anteriores. 

Nada me foi possíwl perceber neste senti
do. Nada que nlo fosse tio ge~al quanto o fato _de qlle a ~la
çlo ~ sempre estabelecida entre um homem (danhorebdzu wa) 
que pertence à metade oposta iquela a que pertencem aa crian
ÇP Oá que as metades slo o~ogâmicas e a descendéncia patrl .. 
linear). Slo sempre favores e serviçOs que slo pre$tados ao filho 
da irml, membro da meta~ oposta à do tio. Os nomes nlo es-
tlo vinculados h cl8S$es ne.m is categorias de idade (a nlo ser 
de modo individual), isto é, nlo hA nomes que só possam ser 
usados pelos indivíduos que pertencem a tal ou tal clasae de 
idade ou que só possam ses usados quando uma pessoa é Wllpté 



ou q,,.du, por exemplo. OI c11$, linhagens e metades nlo têm 
prlviWak> quanto ao UIO de ne~wn -nome. Os nomes têm, por 
lllirn dizer, livre tdnsito entre OI virios grupOI sociais, quer 
tojam definidos por critédos como parentesco, classe e cate-
90d1 de idade, quer i)elo jog.o das forças P<>Htlcas. 

Excetuando-se o caso dos nomes/títulos 
Pohi!rl \Mi, TíM e Ath<Jutnm{, que sJo usados como identifica· 
dores principalmente no período que antecede à iniciaçf o e 
duiante estas cerimõniu, nlo há nomes adequados nem mesmo 
preferidos para tal ou qual categoria de idade. Estes Sfo real· 
mente nomes especiais com características diversas daquelas 
que definem os nomes masculinos Xavante de modo geral, como 
jll foi dito. Slo também os únicos cujo uso é direito exclusivo 
de certos clls, como já vimos. • 

-

CAPl'ruLOD . ' 
A ÍlELAÇAO COM O DANHOREBD-
ZU'WA: 
PATERNU>ADE CERIMONIAL E~ 
MINAÇÃO 



O termo - danhorebdzu'wa - faz parte 
da lista de termos de parentesco que Maybury-Lewis apresentou 
(1984: 277-281 ). Por ele slo designados, segundo o autor, todos 

• os homens pertencentes al geração imediatamente acima da de 
Ego (masculino e feminino) que nfo fazem parte do grupo 
de Ego, ou seja, que slo tsire'wa em relaçfo a Ego. Se procurar
mos as categorias de parentesco que se enquadram aí, encon
tramos os tios maternos reais e cla8sificat6rios de Ego. Segundo 
Maybury-Lewis, entfo, todos os tios maternos são designados 
pelo termo ,danhorebdzu 'wa.1 

Entre os Xavante Ocidentais, porém, o 
termo não tem uma aplicação tio vasta. Pelo contrário: indica 
um Upo muito especial de relaçfo social que se estabelece entre 
um detenninado tio matefllO (real ou classificatório) e os filhos 
de apenas uma de suas irmfs. Para os demais tios maternos, o 
termo empregado, tanto como vocativo quanto para referência, 
é fm6m4wapté. 

( 1) Uml\, forma alternativa é 'rebdzu 'wa e é ei.ta a 
palavra relacionada por May bury·Lewis. 
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Um homem se torna danhonbdzu 'wa 
apenaa depois de casar-te e quando J' tem ftlho1 com mais de 
cinco ano1, aproximadamente. A iniciativa para o estabeleci· 
mento da relaÇfo depende do próprio interessado, que expressf 
1ua vontade· dirlpdo-se a uma de suas irmll como tarebdzu(hu) 
nl, ou aéja "mie de meµ tarebdzu ·~ Tarebdzu 4 como as crián
çu (ftlhoa deita innl) slo chamados pelo tio. Ou, shnple• 
mente, comunica l irmf o desejo de tomar-se danhorebdzu 'wa 
de seus filhos. Nlo ~ uma comunicação altamente formal. Uma 
maioria considen(~l dos casos reglstrados revela que 11' uma 
tendancia para que tal laço se estabeleça entre Urna mulher 
e seu iqnl'o Imediatamente mais velho. Há prefer~ncia pelos 
irrnlos reais, considerados thitebre uptabl ("irmfo de verdade''). 
Notei q'ilfJ no caso de um homem ter mais de uma esposa, o 
danhorebdzu 'wa dos filhos de uma de suu mulheres nfo ~ o 
mesmo dos filhos de sua outra esposa, ainda que aa duas sejam 
filhas de wn mesmo pai e uma mesma mie . Trata.se, entl'o, 
de um laço entre um homem e uma de suas innD, como disse 

acima. 

l 

la ... z. 

1 é danhonbdzu 'wa de 1 a, 1 b, etc. 
2 ~ danh9rebdzu wa de 2a, 2b, etc. 

Quando u crianças de sexo muculino 
e femimno J' estlo grandinh•~ (quando o maia novo J' tem por 
volta de doú ou trts anot e o míia wlho nlo maia do que ol~o 
ou nove), do, . em fila, l cua de um de seus tios matemOI, leu 
danhorebdD\wl. U, llO pintldof de vermelho e rece~, 
cada um, leU tl6rebdzu, (colar de algoclfo ao qual 4 presa uma 
·pena de rabo de papapio) que lbea 4 dado pelo tlo1 

. Se, depo~ 
de feita · esta cerimõnia, a mie continua a ter filhos, ela • reali,,. 
uda novamente, quando o ·menor deitei ftlhoe J' tiver cerca 
de t1'1 anos. O danhorebdzu'wa ~ o mesmo das crianças mai1 
:velhas. Da eap~a deste, que é tambmn considerada dl;mh!': 
rebdzu \4o dls cdançu3 , elas recebém .um grande bolo de milho 
ou de feijlO. Bise bolo, que' tipiamente um alimento oerimo
nisl, é levado pela maa· w:lha das crianças l ....... . pais. 
As cri9'lÇU menores tepem.;aa, em tlla, de wlU l sua cua, 
("cdançàt.", aqui, alo exelulivunente os filhos da irml do i4in1to
rebdzu"-). 

A parte ·deite rito: por'm, u relaç011 entre 
·estu crianÇll e este tio Dl'O difeiem dai relaçaes que elaatm_. 
çom ·os oubol tiol matemos, enquanto elas do imatur•. S6 
no momento em que elu pmam a ser comideradu aodalmente 
madwas ' que a relaçlo com o dtatltoHbdzu 'wa se toma alao 
vivo e' mutt.o presente e~ auu lidas. Sua impordnda ••ande· 
na dpoca· ~ rdllnçl"o dos ritos de paisagem. Quando ZC • es-

. 
(2) O silnillcado de donhorebdz{4 'Wll provém, ao 

que p~, de t14r•bdftl e quer diz• qo como ••aquele que ru o cotar 
'de aJaodlo". Dtlnhorebdzu ~-- é uma forma aenérica e bnpeasoal. ~'
:forma Impessoal, neutra, e indlctd- por donlrorebdzu1 refere-se ao colar e 
'Wll 'uma pardcula que indica pessoa que desempenha açlo anteriormente 
oxpmsa ou sub-entendida, como é-o cuo aqui. O wrbo fazer, dar, ~ho-
cer (o colar) ou a)aum outro correlato ftca sub-entendido. . 

(3)~ Erttre os Xavante Orientais ela é tunbém 
chamada por este termo. Cf. Màybury-Lewts, 1984: 280-281 . 
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tabillzam no novo status, a presença do danhorebdzu 'wa en1 suas 
vidas vai, aos poucos, tomando-se menor embora nunca deixe 
ide exJstir. 

Depois da iniciação, no · caso dos rneninos, 
te da cerimônia do casamento (Adabatsa ), no caso das meninas, 
,este tipo de relação entre tio materno e os filhos de sua innf 
-evolui e se diferencia segundo o sexo das crianças. Enquanto 
sfo imaturos, a relação com o tio materno é muito semelhante, 
tanto no caso do menino quanto no da menina. 

A partir do momento em que a maturi
dade é alcançada e expressa naqueles dois rituais, há uma "'bi
furcação". No caso do menino, estabelecem-se os laços de no
minação que unem, ainda qµe forn1almente, homens de "lados" 
opostos do ponto de vista do parentesco. No caso das meninas, 
sua relação com o tio materno evolui para algo que se enquadra 
no esquema mais amplo das relações de parentesco e que separa 
homens que, do ponto de vista do parentesco, pertencem ao 
.mesmo lado. Isto porque, depois da cerimónia da Adabá (onde 
o tio materno desempenha um papel fundamental como vere
·mos adiante), a menina passa a ChaJ11:8r o tio materno não mais 
por rnho rebdzu 'wa (forma pessoal; '~eu 'rebdzu 'wa") ou 
por t1n4tru!wapté,. mas simplesmente flnãmã (F). Deste modo, 
o rapaz que se casa com ela toma-se ítsa 'omo (DH) daquele 
que, a partir de então, ela chama de tmãmã mas que é, do ponto 
de vista genealógico strictu sensu , seu tio materno. Ou melhor, 
se ela o considera F, ele a considera D e considera seu marido 
DH e é por este considerado WF, isto é, f>napre 'wa. 

Em alguns casos, a maturidade da menina 
separa dois homens (já que há evitação entre fmapre 'wa e rtsa' 

omo) que pertencem à mesma metade. Entre os Xavante Oci
dentais, entre os quais realizei a pesquisa, há realmente um sis
ten1a de metades no que diz respeito ao parentesco, de modo 
que o tio rnaterno da menina e o seu marido estão ambos do 

~'outro lado" em relação a ela. Temos então duas situações: 
19 caso: Como o tio materno da menina pertence à primeira 
rgeraçfo ascendente em relação a seu marido, muito freqüente
mente à mesma geração, a relação entre eles é, em geral, Onãmã 
amõ/íra, a pri1neira categoria compreendendo FB, FFBS, etc. 
e a segunda os correlatos BS, FBSS; ou então, 29 caso: Os dois 
homens têm uma relação tipo fdub 'rada/fnõ em que a primeira 
categoria inclui FS, FBS, FFBSS mais velho que Ego e a segunda 
categoria inclui as mesmas posiç-ões genealógicas quando ocu
padas por pessoas mais novas_ que Ego . 

No primeiro caso, a menina passa a chamar 
seu danhorebdzu 'wa de iínãmã mas seu marido não o considera 
sogro. No segundo caso, quando os dois homens em questão 
pertencem ã mesma geração e são •'irmãos" (isto é, tem uma 
relaçã'o üiub 'rada/ fhõ) , eles se tornam sogro e genro, respecti-i 
vamente e o casamento marca um distanciamento, u1na separa
ção entre homens do mesmo "lado'' . -

Um "pai" ( tmãmã ou íínãmã amõ) nunca 
pode se tornar um "sogro", dizem os Xavante. Mas um irmã"~ 
pode e é realmente considerado como tal pelo marido da Adabd4

• 

que tenha sido pintada pelo mais velho dos "innfosn. 

Alguns exemplos de casos çoncretos podem 
ser úte~aqui. Todos envolvem habitantes da aldeia do Paraíso 
em 1974/75. Entre parênteses está a classe de idade a que per
tence cada indivíduo, para que se possa ter uma noçl'o da ida
de relativa de cada um. Urna relação du cla~es de idade e sua 
correspondência às categorias de idade podem ser encontradas nos 
Quadros I e II, às páginas 64 e 66, respectivamente. 

(4) Termo que designa a mulher desde a época 
imediatament~ anterior ao "~u. casamento, até o nascimento de seu t? 
filho. 97 
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f. 

l 

/A. rf\ : mortos 
--~ · · · · ':4!. : (danhorebdzu 'wa) 
- - - - - - - - - - - - - - - · clauificatón·o · . . . . . . . . . . . . . . . . 

Exemplos do 19 caso: 

- - - - ... - - - - - .... ·- - - · 

Teipada•b• 
(AI 'r~r~) ( •) 

J. Ro'otDiua'i 
(Hotor4J 

'i. T•uwapti 

(NodalJ'w) 

2. Tsowo'õ 
(Ttrowa} 

2. Tsowa•a é indo do pai de 4., Tsuwàl'f'. 
a, portanto, seu Onlmã amlJ. Com a morto de 1. Tsipadzab', 
2. Tsowa•a tomou-ce. nn41Í14 (pai) de 4. Tsuwapté. Vejamoa 
qual a situaçfo depois do casamento deste último: 

I. Poda• 'u 

4. Tewwapti 

<•od•IJ'u) 

-8. 

S. Ripwtei'Õ 
( 1 ) 

1. Ro 'o t • i wa '• ( • • ) - --
( HIJtlJrã) _ - -- --2. T101t1a 'Õ 

- ... -- f TirowaJ -.. ,,, nom• 

{ ArsorowaJ 

(•) Nome da classe de idade. Os n'?s ou letras junto 
aos nomes pessoils têm a intençio de Cacflitar a ldentUlcaçl'o dàs pessoas. 

(••) Nio confundir esta mulher, cujo nome 6 Ro' 
otsiwa 'é (3) com a do 19 diagrama, cujo nome 6 Ro'otsiwa '6 (7). 

O casamento de 4 . Tsuwapté nlo alterou 
suas relações com 2. Tsowa'a. Este nlo se tomou se sogro 
(e>naprewa), pois é seu pai (flnãmã). Apesar disso, a noiva (8) 
considera 2. Tsowa'a também seu lh14'm4, jd que foi ele quem 
a pintou e lhe deu os colares para o rito da Adabatsa e foi ele 
quem recebeu e distribuiu a carne (o "preço da noiva") nesta 
cerimónia (veja descriçl'o mais detalhada i ptgina JOS e segs.). 

Exemplos do 29 caso: 

- - - - - ---------- -- - - - - Tsoron' radá ( i) 

llaamri (f) 

<Et•riJ 

(tfodalJ 'wJ 

:t 23 anos 

seia nome (h) (A tare 1 1.4) 

T•ira"'"• (a) Wautomodiani (b) 

(Nod•IJ'wJ tEtipáJ 

t 27 anos t l4 anoa 

Tse-rêrêméi'wa (e) e Tsiramné (a) slo dois 
"irmlos": filhos de dois casais em que as muJheiea slo hmfS 
entre ai e os seus maridos re1pectivos Slo também innloa entre 
si. O seg\indo deve ter quatro ou cinco anos mais que o pri· 
meiro. Tsiramné (a) t!, portanto, fdub'rada (innlo mais velho); 
Tsérérêméi'wa (e) é ihlJ (irmão maia novo). Wautomodzané (b) 
é lhidibd (innl) tanto de um como de outro5 • 

(5) lho e ldub 'rtldll são termos de parentesco em
pr~ados por homens e mulheres, pua designar innlos (reais e classifica
tórlos) do mesmo ~xo que E10, expressando uma diferença de idade:in.6: 
irmio/irmi mais novo; lllub nr•. mais velho. Quando se trata de irmão 
de sexo diferente de J.<:go, a diferença de Idade nlo é expressa e os homens 
usam tlridlbtl para indicar (e chamar) qualquer irm4 e a." mulheres desig. 
nam qualquer irmão por tlritebl-e. 99 
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,_ Num segundo moineoto, Tsérêréméi'wa (e) 
.> ) .,_ "_;.; ... ' ... ~ 

estando casado, a situação é a segu.ínte : ' '· · 
. . , -.. . u~ 

o 

Tsiramni (a) 
..... .._ ; ' -

(Nr>dzlJ 'u ) 

T si ;:i';j i 'ru ( e ) · 

fHâ t lÚ•ãJ 

Wautomodzan~é (b) ' f::l · 
·· t·l:tipáJ ~:; · ·: - ·'I) A.,f' ln_,, 

--
Ra 'otsits imri (d) 

(A no1•ot.Jtl) 

Tsiramné (a) é danhorebdzu 'wa dos filhosi"" 
de 'Wâutomódzanê (b) e T~refti 'ru (e). Tserêréméi 'wa (e) casou
se com Ro-Otsilsimri (d) e, desde então, ela considera Tsiramné 

&.i ~ f 1 ' 

(a) seu Onãmã (pai). Sendo assim, este é agora fmapre 'wa (so-
gro ): .. de Tserêr~méi \va (e). Eles têm, portanto, uma reÍàçlo de 
evit~ção. Um . out!o caso retrata o mesmo quadro. Sfo pessoas 
dif~{entes vjvendo ~mesma "sã·tuaçló do êxemplo anterior: 

- ... ~ ::.r:: .... ~ e..\. -

. ,,.. 
MÕritu (F) 

-w.. ., _}· ;.,ru,,. - -
' L:";;v HJ~· .. ,~"t B . . • • º""' ' (Ai'rp r•) 
~ :. ~ - , - - ~- -..: -~ ~ _" ... !. - - -! ~-:_ - · - -:-·~- :;;w~r;_ · ,.__ .r..__ -- "- •·L·~ 

R~=~~Õ~;- -T~i~.~~:;~~; c;R~~~·:,;:,:;~~:õ~C~~ . · ~ tsi~~·~~(O) 
(~""..,,...) IAnorowJ ·~ J l'/;eada 'ro! (Ti rou,:! . 

-· 
Pitaitêda(F) 

( F.tipáJ 

.. ..; 

( 

... ...... 
fttipáJ-,' 

Depois da cerimônia de Adabatsa: 

...... ...... 
' 

<EtipáJ 

(Anoro 1Ja) 

(f'irowa) 

A!•ai.atll (H) 

(NodalJ'u) 

De "irmlos" que eram, (G) e (H) agora 
se evitam porque têm wna relaçfo ( flnapreva flsa 'omo. ) 

Vê-se, portanto, que os casos retratam 
rearranjos no emprego. dos termos de parentesco devido à nomi· 
nação, como acontece entre outros J~. 

... O que se nota, aqui, • que danhorebdzu 'wa 
de adabd e marido de adabd Slo duu categorias que devem ser 
preenchidas por indivíduos "separados": se jl( estão separadoa 
pela geração, isto é, se alo tmãml amD/f'ra, nlo precisam se---parar-se novamente pela instituiçlo conceituai de uma relaçlo 
de afinidade (expressa na adoçlo dos tennos recíprocos Onapre' 
·wa/nsa 'omo, ou seja, sogro/genro). Caso pertençam a uma 
.mesma geraçlo (o que acontece quando slo rdub 'rada/ lho), 
1Sfo entlo equivalentes deste ponto de vista. O desempenho 
doa papéis específtcm de pai cerimonial, de um lado, e marido, 
de outro, exige .a imposiçlo de uma separação e de uma quebra 
de homogeneidade. Isso se consegue, entlo, pelo estabeleci· 
mento de laços conceituais de afinidade . Dois irmãos (geralm~te 
classiftcatórlos) tomam~, assim, sogro e genro um do outro~ 101 
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Esta modificação da relaçlo entre irmf'os para uma relaçlo entre 
aoaro e genro significa uma pauagem de urna relaçlo de con
sapnidade para uma relaçlo de afinidade. Esta passagem~ mar
cada pela cerlmônia de Adabatsa . Alguns informantes situaram 
esta alteraçlo da teminologia e do comportamento entre os 
homens envolvidos. nfo a partir desta cerimônia mas a partir 
do nascimento de primeiro filho do jovem casal. Pude notar, 
no entanto. três casos em que o rapaz evita o danhorebdzu 'wa 
de sua esposa mesmo quando ela ainda nã'o teve seu primeiro 
filho. Isto se toma significativo quando sabemos que, na época 
em que estes dados foram coletados, havia apenas quatro casais 
nesta situação no Paraíso. O danhorebdzu \va aparece, então, 
como um pai substituto. encarregado de fazer a mediação entre 
os parentes do rapaz e os da moça que se casam. Esta situação 
denota a classificação deste tio em uma categoria intennediária 
no quadro da oposição mais radical entre as metades, _p que 
nfo é parente por linha paterna mas também nlo é. a rigor, 
um afim da menina. 

O mesmo raciocínio pode ser desenvolvi
do em relaçfo à sua esposa, que passa a ser considerada "mãe" 
( dati '(j). Esta situação reflete-se na geraçlo seguinte no que se 
refere l terminologia do parentesco ·empregada: a menina, re
cém-casada, passa a chamar os filhos de seu danhorebdzu 'Wa 
de .. irmfos" e fica, conseqüentemente interditada a possibili
dade de relacionamento sexual entre eles. 

Quando danhorebdzu \va envelhece, a .. fun
ção" passa para o seu filho mais velho e sua esposa mas é só até 
aí que se estend'em os efeitos desta relação. As crianças da se
gunda geração abaixo relacionam-se via parentesco, simples-
mente. 

~ preciso chamar a atenção. porém, para 
o fato de que a alteração de tenninologia se dá apenas no fm
bito do núcleo de pessoas diretamente envolvidas nestas rela-

. --- -- ··· -----

çõcs. Por isso nlo falo em alteração de filiação a grupos efetivos 
de parentesco (às n1etades, para ser mais precisa). 

O que acontece, mas que nlo chega a ser 
urna substituição integral da flliaçlo a uma metade p~la ftli• 
ção à outra, é a assimilação da mulher, após o casamento, pela 
metade de seu marido. Embora continuem tsiré 'wa um do outro 
("do outro lado") e. em relação ao resto da comunidade, sua 
pertença à metade de seu pai nlo seja alterada, a poai
çlo da mulher casada mf-ere bastante da da solteira a este res
peito. 

Embora do ponto de vista genealógico sua 
posição esteja definida e não se altere, o casamento implica 
na criação de um compromisso e de um envolvimento e Iden
tificação cada vez m.aiores da mulher com o lado do marido. 

!! bom lembrar que, na cerimõnia da Ada
batsa , o pai da menina não tem nenhuma funçlo especial, como 
também nlo tem papéis específicos a desempenhar nenhuma 
pessoa de seu lado. Todos os que prestam serviços à Adabd 
são tsiré'wa (membros do outro grupo, do outro lado): o noivo, 
que lhe traz a carne; o danhorebdzu 'wa (MB), que pinta seu 
corpo, confecciona e coloca os colares característicos da noiva, 
que lhe dá conselhos e distribui, entre os membros da comu.. 
nidade; a carne de seu casamento; a mie da menina, que con
fecciona a esteira sobre a qual ela vai se ajoelhar ; por fim, a 
ba 'ono (menina de 8 a 1 O anos, aproximadamente) que vem tirar 
seus colares típicos, pondo fim à ~rimônia6 . 

Através desta linguagem ritual fica claro 
o fato de que o casamento é uma questão de metades e que 
estes serviços serão recompensados por um sentimento de leal
dade muito grande a esta "outra'' metade, por parte da noiva. 

(6) A \mica indicação que obtive quanto a quem 
deva ser e~ta menina a desiana cop10 a que deverá ser a próxima a casar 
na aldeia e do ·•outro lado" em relação à Adabá. 103 
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Na verdade, o danhorebdzu •wa antecipa e cristaliza a asshnila
çfo da mulher ao grupo do marido: a transf ormaçlo da posição 
do danlwrebdzu 'wa na rede de relações sociais da Adabá ante
cipa toda a mudança que ocorrerá quando esta se casar . 

Um assunto ao qual le1nbro-me de recorrer 
agora. para fundamentar as afirmações anteriores e situar mel~or 
a postçlo da 1nulher casada assimilada à metade do marido é 
a feitiçaria . Conversando a este respeito. um Xavante da aldeia 
do Paraíso disse-me que o aprendi:zado das práticas e segredos 
de feitiçaria é feito de 3 1nodos: 

a) de pai para filho 
b) de marido para mulher 
c) de mie para filho . 

Os conhecimentos mágicos, entre os Xa
vante, nlo são privilégio exclusivo de certos grupos sociais. 
Não há xama. como função específica. As informações estão 
dispersas entre os vários grupos de descendência e slo manti
das em segredo e transmitidas patrilinearmente, já que cada grupo 
dispõe de conhecimentos exclusivos. Há disputa de forças e 
querelas relativas à maior eficácia de seus próprios conhecimentos 
e segredos entre os vários grupos de descendência. 

Sendo assim, é significativo o fato de tais 
conhecimentos secretos passarem do marido à espog (que per
tence, necessariamente. ao ºoutro lado") pois poderiam chegar, 
através dela, a grupos rivais ou potencialmente hostís. 

Ao invés disso, o que se tem é a mulher 
compartilhando ~ segredos de feitiçaria aos quais só têm direito 
e acesso os membros do grupo de parentes de seu marido e, 
com isso. comprometendo-se com eles. Isto significa um dis
tancia1nento em relação ao próprio grupo de origem da mulher 
e vern com mais força afirmar sua assimilação ao grupo do n1ari
do. 

Coloca-se aqui u1na reflexão sobre o peso. 
das relações do tipo de parentela. Neste caso específico. o mo
delo das relações (co1uunldades de "substância", apresentado 
por Matta (1976: 58-95) parece explicar nulis que um raciocf
'nio baseado nos conceitos de descendência e patrilinhagem, 
essenciais na análise de Maybury-Lewia. 

Um Xavante acusado de feitiçaria. na al
deia do Paraíso, foi an1eaçado de morte (em 1973) por vários 
grupos, entre os quais. o grupo de innãos de sua esposa. Ao 
ver-se a1neaçado, disse que, caso fosse morto, sua mulher sa
beria con10 vingá-lo pois havia ensinado a ela seus segredos de 
feiticeiro . Caso ele tivesse realmente sido morto e ela o vin
gasse, ela estaria voltando sua ação contra seu próprio grupo 
de origem, a cujos membros ela classifica como waniwimh4 
("nós", "os do meu grupo'\ "os do meu lado"). Isto coloca a 
questão da extenslo deste ''nós" em situações sociais con'cretal'
e, nos termos de Maybury-Lewis, mostra o peso dos arranjos 
contextuais na definição dos grupos e das lealdades entre oai 

Xavante (1984: 229). 

AS CERIMÓNIAS QUE MARCAM A 
MATURIDADE 

Pan a menina: o danhorebdzu 'wa parece 
ser muito importante apenas uma vez na vida da menina: no. 
curso da cedmônia da Adabtsa, que dura algumas horas. 

Este rito tem lugar na tarde do dia em1 
que o noivo da menina e os homens adultos da aldeia chegam 
de uma caçada coletiva (de que participaram só os homens), 
trazendo a adabtsa (comida da Adabd). Os home~ entram na· 
aldeia em fila por volta do meio dia e, a pouêos metros da casai IOS 
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da 1nenina, transferem toda a ~ça que vinham trazendo em ces
tas de tamanho normal para um grande cesto que o noivo leva, 
entfo. até a frente da casa do pai da menina (chamada. entl'o, 
Adabá). O tamanho deste cesto corresponde, aproximadamente, 
ao triplo ou ao quádruplo de um cesto usado no dia,.a-dia. O 
rapaz deixa-o no patiozinho defronte à casa e , de cabeça 
baixa. retira-se caminhando em direção a sua própria casa (à 
casa de seu pai). 

Dentro da casa onde foi deixada a carne 
_está a Adabá~ que deve permanecer reclusa até a tarde, quando 
sai para o seu rito público. 

Quem recebe a carne deixada pelo noivo 
é o danhorebdzu '\.Va da menina. &te não participou da caçada 
e , quando os caçadores já estão próximos da aldeia, é ele quem 

pinta e ornamenta a noiva, colocando na menina os colares dis
tintivos da Adabá: ubdó.,wa - colar de algodão ao qual 'sfo pre
sos dois dentes incisivos de capivara; waihó.rij bô. - colar de 
algodão ao qual é presa uma pena de rabo de papagaio e rsõni 'ã 
- colar confeccionado com vários fios de algodão. 

~ o danhorebdzu \va que faz os ornamentos 
que acompanham a pintura~ daffiptsi (cordinhas que slo enro
ladas nos pulsos e nos tomoi.elos). A pintura ~ chamada daupté: 
braços e tronco até metade das coxas, vermelho (urucum); 
barriga da perna preta (carvão), onde são feitos , com os dedos, 
riscos verticais retirando, em listas, o preto do carvão . Estes 
riscos verticais são sinal de maturidade : slo usados apenas pelos 
homens iniciados ou pelos Wllpté (homens nfo iniciados que 
vivem na casa dos solteiros) que ocupam cargos cerimoniais 
especiais e que tiverám os lóbulos de suas orelhas furados pre-
1naturamente.., . 

. _ (7) Sobre 11 Ormtmentação Corporal Xavante 
V<!.ta·se a disse rtaçao d e Mestrado d e Regina MUile r . UnivP-rsidade Estadual 
de Campinas. junho. 1976 . 

I« ainda um ponto: quando o danhorebdzu • 
wa acaba de preparar o corpo da menina, ele faz um discurso 
formal, antes que ela saia da casa para realizar a parte pública 
do rito. O conteúdo deste discurso se refere às atitudes e ao 
comportamento que a menina deve ter em relação ao marido. 
Os Xavante dizem que ftrorebdzu ·wa te timoróti, isto é, o 
danhorebdzu '\W lhe dá conselhos. dizendo-lhe que trate bem do 
marido, que não deixe de cozinhar-lhe e preparar-lhe os ali
mentos, que nf'o o traia com outros homens. 

Uma vez fora da casa, a Adabd ajoelha-se 
em uma esteira suavemente côncava, feita por sua mã'e ou pela 
irmf 1 da mfe, na falta desta. Esta esteira é colocada diante da 
casa do pai da menina, a uns quatro ou cinco metros da porta 
da frente . A menina sai sozinha de dentro da casa e, de cabeça 
baixa e olhos no cha:o, dirige-se à esteira, onde se ajoelha, sentan
do sobre os tornozelos. Cerca de cinqüenta metros distante 
da Adabá, bem no meio do pátio central da aldeia, encontra-se 
uma menina tsiré 'wa (do outro «lado". da outra metade em 
relaçfo à Adabá), a1guns anos mais moça que a noiva. Ao 
casar-se formahnente assim (este é o rito que marca a passagem 
da segunda para a terceira fase do •'processo do casamento••. 
como diz Maybucy-Lewis, 1984: 124 e 126, a menina tem de 
onze a doze anos; é considerada adzarudu (categoria de idade; 
"age-grade"). A menina que está no centro da aldeia no rito 
da Adabatili tem cerca de oito ou dez anos e está ainda na ca
tegoria de idade ba 'ano. 

A menina, ba õno. a um sinal dos adUitos 
da aldeia que rodeiam a Adabá. vem correndo em direção a 
esta e, orientada pelos adultos, vai tirando cada um do.ç três 
colares, numa ordem pré-estabelecida8 . A partir de entfo estes 
colares lhe pertencem. Nfo consegui saber qual o critério de 

(8) .f: a mesma ordem em que os colares foram 
ap.resontados à p4gina anterior. 107 
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escolha para determinar qual das ba 'õno de wna aldeia vai de
sempenhar este papel. Só percebi que são sempre tsiré 'wa e 
que slo ba <Jno, nunca adzarudu. Apesar de ter estudado alguns 
casos concretos, nlo me foi possível saber se existia antes ou 
se passa a existir a partir da cerimõnia da Adabatsa algum laço 
especial entre as duas meninas. Os colares nfo slo usados em 
nenhuma outra ocasifo e, ao que parece, ficam guardados, sem 
nenhum uso posterior, na casa da menina. Nlo soube de casos 
em que mais de uma vez uma mesma menina tivesse participado 

. ~sta cerimônia, isto é, não soube de que mais que uma vez 
• 

uma mesma menina tive~e tirado os colares de duas ou mais 
Adabá ("noiva"). · 

O noivo nfo assiste a este rito embora seja 
público. Os pais reais do noivo também não : ficam em sua casa. 

Depois que os colares foram retirados, 
Adabd levanta-se e, sempre de olhos no chão, volta à casa de 
seus pais. O seu danhorebdzu 'wa, então, entra também na casa 
e procede à distribuição da carne trazida pelo noivo. Todas as 
casas da aldeia recebem sua porção. 

A partir deste dia, ela passa a chamá-lo 
fm4mã (pai) - segundo a maior parte dos informantes; outros 
tem como ponto de referéncia o nascimento do primeiro filho., 
como já foi dito. Com este l1nãmíl em particular ela tem urna 
relação de evitação: nlo lhe dirige a palavra, tsitsemdi: "tem ver
gonha" dele, não conversa com outras pessoas em sua presença, 
nlo o olha nos olhos, etc. Com seu próprio pai (F) e com seus 
''outros pais" (fmãmã amõ: FB, FFBS, etc.) ela nlo tem uma 
relaçlo deste tipo. 

O danhorebdzu 'wa voltará a interferir nos 
momentos de crise das relações conjugais da vida desta filha de 
sua irmã'. Ele a mandará chamar à sua casa para que ela venha 
escutá-lo. Ela não dirá palavra, não deverá responder ao danho
rebdzu wa a menos que ele lhe faça perguntas diretas e espere 

resposta . A esta ela deverá responder sen1, no entanto , olha; 
diretamente para ele. 

As relações de evitação vão se atenuando 
à medida que o tempo vai passando: pessoas que são ipredu 
(maduros, velhos) nfO se evitam. 

Para o menino: a cerimônia que marca a 
maturidade é a iniciação. Durante a iniciação e nos períodos 
imediatamente anteriores e posteriores a ela, há já uma mudança 
nas relações do menino com seu danhorebdzuwa. Até entfo, 
como já disse, suas relações nfo diferem daquelas que o me
nino mantinha com os demais tios matemos. Quando se aproxima 
a época da iniciaçfo9 , porém, o papel de nominador que este 
tio irá brevemente desempenhar começa a ser lembrado e, aos 
poucos, vai se efetivando. Recebe também expressão verbal 
pois o termo dalfim6matã começa a substituir danhorebdzu 'wa . 

Durante uma conversa sobre nomes, pergun
tei a um ritéi'wa (jovem iniciado solteiro ou recém-casado), 
quem é e o que faz o daifimd'mlltã, qual a finalidade da relação 
com ele . A resposta foi, literalmente, "para pintar". "Para que 
mais?", insisti. E a resposta foi: "Para bolo; ele me pinta e quando 
acaba ele vai ganhar bolo tsada 'Te para levar para a casa dele 
para comer' ' . Como eu insistisse ainda uma vez, respondeu: 
'Teteiu 'ré da tsi. Taha tsi. Tobo';: "Para pintar, só. Só isso. Aca
bou!" Nenhuma menção foi feita ao nome pessoal. No entanto, 
é do dalfin:µImat4 que um rapaz recém-iniciado recebe seu pri
meiro nome de homem adulto, o ritéiwairé lfitsi. 

Há, porém, um dado complementar inte-
ressante : o danhorebdzu 'wa é, também no caso do menino, 
wn conselheiro. Perguntei a um A.bare'u (membro da classe de 
idade responsável pela iniciação dos meninos, na ~oca), para 
que serve o danhorebdw 'wa, o que ele faz, etc. Uma longa con-

( 9) Cf. _May bury-Lewis 1984 : 164-188 e 248-54: 
Müller. 1976 : 69-125 ;Giaccariae Heide, 1972: 148-174 . 
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versa se seguiu onde. além da pintura corporal e da confecção 
dos ornamentos típico• do iniciando, estava o papel daquele 
que .. dá conselhos". "ouve" ... ajudaº (te timof'Óti da. tete wapari 
da. tete apd waptómda). no sentido de auxiliar o menino a ter 
o comportamento que dele se espera. Nesta conversa. o A bare 'u 
estava falando em especial sobre seu próprio caso. No decorrer 
da conversa ele se igualou, na função de danhorebdzu ·\.W que 
exerce, ao pai do menino (que é também um conselheiro). 

Assim, parece que aos olhos dos Xavante, 
o danhorebdzu 'wa/daffimllmatã é visto mais como um pai ceri
monial do que propriamente como wn nominador na época 
da iniciação. Como no caso da menina, é ele quem pinta e orna
menta o menino para os ritos públicos que marcam as fases do 
processo de 1naturaçã'o (social e biológica). Além do rito em que 
meninos e meninas, filhos de uma mesma mulher, sã'o pintados 
e ornamentados por seu danhorebdzu 'wa há, no caso do me
nino. mais duas cerimônias nas quais isto toma a se repetir. 

Quando o menino. junto com os outros 
de idade aproximada e que, com ele. vão formar wna nova 
classe de idade, entra para a casa dos solteiros (Hô), é seu da
nhorebdzu 'wa que se encarre&a de pintá-lo e enfeitá-lo . Faz isso 
novamente durante a iniciação, no dia do uiwede da dza rã1 0 . 

Ou seja, quando o menino deixa de pertencer àquela "classe 
indiferenciada de crianças" - como diz Maybury-Lewis - o 
danhorebdzu 'wa intervém ( cerimônia descrita sumariamente 
à página 9 5. em que Ego era pintado junto com seus innãos e 
irmãs). Em outras palavras, na transição (não muito marcada, 
nem muito rígida) da categoria de idade aiuté (ou, também, 
watebremire) para a de watebremi. Na iniciação. que marca 
a transição à categoria ritéi'wa e seu reconhecimento como 
adulto, está presente a figura do danhorebdzu ·wa. 

1 

(10) Cerimônia reaUzada no dia seguinte àquele 
em que são furados os lóbulos das orelhas dos meninos e descrita em 
Giaccariae Heide 1972 : 154. 

Etn termos de trocas de bens e serviços, 
é po~ível referir-se ao danhorebdzu 'wa e aos filhos de sua irmã 
como, respectivamente. "doador" e "recebedores". Enquanto 
as crianças são pequenas, a relação é assimétrica: "doador,. e 
"recebedor" são tennos mutuamente exclusivos . As cerimõnias 
que marcam a maturidade marcam também o início de wna 
relação em que as duas partes (ou seus representantes) dfo e 

recebem. 
Assim, no caso do menino, o danhoreb~-

zu 'wa : a) pinta-o durante aj niciação, seguindo o padrão daupte; 

b) confecciona para ele os ornamentos caracterís~icos ; c) ~-lhe 
um nome, pelo menos; d) dá-lhe conselhos e a1uda o pat do 
menino na sua formação . 

Quando a menina vai se casar, na cerimô
nia da Adabatsa. o danhoredbzu 'wa: a) pinta-a segundo o padrao 
convencional (daupté); b) confecciona para ela os orna~entos 
característicos; c) dá-lhe cnselhos durante a parte da cenmônia 
que se celebra dentro da casa do pai da menina. . 

O danhorébdzu 'lWl recebe um bolo de milho 
ou feijão feito pela mãe do menino, logo após a pintura do corpo 
do menino na iniciação . Não é esse, porém, o grande pa~~~to 
pelos seus serViços. Quando pergunt_ei diretamente a Tsêre re o 
que ele- ia ganhar em troca destes semços e ornamentos, ~ qu~ seu 
"nominado" lhe d'aria em troca, ele remeteu a questão unediata
mente à cerimônia do casamento (Adabá) da innf de seu nomi
nado: a Adaba.tsa, carne de caça que o noivo deixa à porta da casa 
do pai da noiva, pertence ao danhorebdzu wa da menina. a ele 
que cuida da divisão (corte) da carne e é ele_ quem_ efetivamente 
a distribui entre todos os habitantes da aldeia. A ngor, entfo, o 
"pagamento da noiva" é feito ao danhoreb~zu'wa da ~oiva, que 
é 0 mesmo de seus irmfos, isto é, é o nonunador dos 1rmfo~ de 
sexo masculino da noiVà. A carne é entregue na casa do pat da 
moça mas a propriedade e o-direito de distribuí-la cabe ao danho- 111 
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rebdiu \wi. Ele •• como representante do pai da Adabd (noiva). 
a o tntermedWrio entre ela e seu pai real, de um lado, e o noivo 
• a comunidade, de outro . 

TE"RMINOLOGJAS lfNVOL VJJ)AS Nl!."STAS 
RELAÇ<1ES: 

Slo três as terminologias envolvidas nestas 
relações. São en1pregadas alternativaniente . Seu en1preao é deter
minado pelo coíue·xto: durante a lniciat;lo, quando já está próxi-
1no o 1no1nento da tiansferêncla do nome, o tio materno podenl 
ser chamado daflím4mat4 e será usada a terminologia que chamei 
de nomfnaçlo ; quando se descreve a cerimônia em que o tio 
materno pinta as crianças. filhos de sua irml, e lhes dá seua cola
res de algodão pela primeira vez. qualquer pessoa, provavelmente, 
fa,. refef'éncia a este homem COIUO sendo O dQnhorebdzu WQ du 
crlançaa e nlo seu í1nám4Wapté {MO. MFBS, etc.). Poderá referir
se a ele usando este segundo termo num outro contexto que 
seja definido pelas relações de patentesco puro e simples. Assim, 
• possível distinguir : 

a) Terminologia usada nas relações centr .. 
das no danhorelxlzu 'wa: 

J. mulher falando: 

l .l - quando é menina, usa lhhorebdzu 'wa 
para o tio mate mo e sua esposa e é chamada por eles de tarebdzu. 

1.2 quando é Adabd - • usa flnãmã para o 
tio materno e Jatífj para sua esposa. t! chamada por eles de pi (1 
(mulher). 

2. llu11ie111 falando: 

l .l ·- enquanto 6 wapté, usa Oihurebdiu wa 
para o tio materno e sua esposa. e cluunado por eles de t4rebdz&1. 

l.2 - quando 4 ritéi'wa, chama seu noinln•
dor (daffim41nat4) de aímár1a e é por ele chan11do de tslma1'((; 
chama de dati(1 (mie) a esposa de seu no1ninador e~ por e1à cha-
1nado de aiW (homem). 

6) Ao grupo de termos compreendidos om 
2 .2 ··· dou o nome de terminologia de 1101ni11ação . Nf~ a apre
~ntei separadamente porque, de certa forn1a , ela 6 a continuaçf.o 
da primeira e, por isso, ~ mais fácil contpreenda-las quando jus
tapostas. 

e) A terminologia de parentescu1 1 propri•
mente dita, é a terceira. e subjacente às duas primeira•, jd qu. um 
tio n1aterno 4 que ae toma danhorebdzu \va e .. depoia, no caso 
do menino, o seu nominador. 

( 11) Nio me detenho neste ponto Po' ter tido 
desenvolvido a1~lamente por Ma'}'bury-Lewis. ( 198'4 : 276-304 ). 1-13 



CAPó'ULO IU 

A NOMINAÇAO DAS MULHERES 
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J. A NOMINAÇAO FHMJN/NA : 

As mulheres Xavante tên1, no máximo, dois 
nomes no decorrer de suas vidas. Um, quando ainda são pequenas 
e imaturas; outro, o nome de mulher adulta, que recebem em 
ceritnõnia especial e que janl8l1 trocam ou abandonan1. 

Quando nasçe u1na criança Xavante, de qual
quer sexo, ela nlo deve receber um nome imediatamente. Sobre 
isso falei na parte lnicla1 do capítulo 1. 

No caso das menina•, partlculannente, nlo 
há cerhnônia de nominação a nlo ser quando já alo adult'aa. At4 
entlo, algumas ficam sem nome mas a maioria recebe \ltn "nome 
de 1nenina", o ba 'õtõre ifi tsi. Ele é também designado como 
ipredu 'iJré lfi tsi (literalmente, nome de "antes de ser grande, 
madurai"). Apesar de a palavra Xavante usada aqui ser a mes1na 
que designa os nomes masculinos e oa nomes das n1ulherea ,dul· 
tas (fli tsi = nomes), os btrõtlJre ifi tsi dizem respeito a caracte-
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r íatlc1t» físicas ou do te1upenunento da criança. ou rcle1nbra1n 
circunstâncias que viveu ou acontechnentos que 1narcara1n sua& 
vida, diferenciando-sts, assim. doa no111cs de adultos ligados a 
outros critérios de classificaçlo, como veremo.. adiante. 

Três exemplos: 1 <!) quando Pêtslhõri'õ (hoje 
1nulher adulta) era pequenina, um cisco entrou no seu olho e foi 
preciso assoprar para que saísse . Deste fato surgiu seu •'nornc de 
1nenina": Tó1nhõrõ. (da) Jó: olho; ,,,_ eufonia; lúJrõ: assoi>rar, 
~obiar . A informante foi sua mie (que foi quem lhe deu o 
"nome"). 

U1n segundo ~xe1nplo é o oo unUt 1neni1úntu. 
que co1neçou a andar. seu pai sonhou-lhe unt norne : Pên1orfWE, 
Pê: um dos cinco radicais fixos dos no1nes de n1ulheres adultas 
signiflc1t peixe; morf: ir. andar. 1nover-se~ (f}wé bonito. bern. O 
infonnltnte toi o pai. 

Por fian. o caso de 'Rã'á . Este era o .. nome 
de menina .. de unw das innãs da infonnantc. Significa careca, 
cabeça sem ~belo, cahe'(a dara/branca: (da)'rã: cabeça; (1J'd. 
branca, clara. 

Os Xav-c1nte distinguem entre os .. no1nes 
verdadeiros .. (daiíil.fi uptabi). que slo os masculinos e os de 
1nulheres adultas e os nornes "de nada•• (danitsi taré) ou no1nes 
•'não-verdadeiros·· (daitilsi uptahi'õdi). que são os ba 'õtore nitsi1 

• 

Os .. nomes de menina•• não slo usados com 
freqüência e geralmente não slo conhecidos a não ser por aquele• 
que vivem em contato mais estreito com a criança, notadaanente 
09 que fazem parte do seu grupo don1éstico. Oa nomes de menina 
fazem parte, realmente. da esfera doanéstica. Atualmente, d o 
norne em português o mais usado con10 vocativo pelas crianças 
entre si. Os adolescentes e os 11dultos se dirige1n a elas tanto 

t 1 • O m~smo aacont•~cc l~ntrt~ O!! K11y apó. 011Jc luí 
11om~~ Kalcrlt (1.::omnn!I) "'nomes mei fgrandos/nomos cerimoniais) Vidal, 
IQ77 IOtt 110 

pelos nomes pessoais em português quanto por termos de paren
tesco. havendo uma ligeira preponderãncia do uso dos nomes 
em português. Pais e mães. invariavelmente dirigem-se aos filhos· 
pequenos usando seus nomes em português. Estes são também 
os mais empregados no,, casos freqüentes da tecnonímia. 

Quando se trata de saber o nome que wna 
mulher recebeu quando era meruna. as reações são significativas. 
Não só as mulheres mas também seus maridos e irmãos relutam 
em dizê-los e, muitas vezes. efetivamente não o fazem. E a justi
ficativa para tal atitude é ··vergonha ..... medo .. ou simples esque
cimento. Na verdade. tendo ocorrido alteração na posição social 
das portadoras. estes nomes não são mais significativos. 

Durante a Jcoleta de dados para a elaboração 
da genealogia. perguntei a um rapaz e sua esposa o nome de 
uma das tias paternas do rapaz. Seu nome de i adult~ eles nã'o 
sabiam porque ela havia sido nominada em outra aldeia (Sangra
douro), onde ainda vive . Perguntei, então. seu .. nome de menina". 
O rapaz não quis falar. explicou que tinha "vergonha"! ( wadzebdí); 
sua esposa disse que era pipadi (perigoso, que causa medo). Dias 
antes, porém. uma irmã classificatória do rapaz já havia me dito 
o nome em questão : 'Ba 'õtõho ti ( .. menina de pele branca"'; 
ba'õtõ (baõno): menina; /W: couro, pele. corpo: (i)éí: branca, 
clara). 

..... Este é apenas um dos muitos casos em que 
não consegµi saber os "nomes de meninas" de mulheres /adultas e 
em que as respostas fossem deste tipo, quer o informante fosse 
irmt"o, marido, irmã ou a própria mulher cujo nome eu desejasse 
saber. Nfo me parece, pois, haver tabus ou proibições expressas 
quanto a dizer o nome de certos parentes de sexo feminmo, em 
sua presença ou não. O problema parece ser com relação exclu
siva ao "nome de menina". A isso voltarei mais adiante, quando 
falar do uso dos nomes pessoais Xavante. 

Por outro lado, o levantamento dos nomes 
das meninas que viviam na aldeia do Paraíso na época da pes- 119 
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quisa foi 1nuito fácil : seus pais nfo relutavani eau pronunciá-lo», 
émbora as própria• n1eninas de1nonltrasse1n "pudor" ou "verao· 
nha" e freqüentemente nfo respondessem. Tanibén1 em outras 
aldeias pude observar os n1esmos fatos . 

Uiferenten1ente dos ho1nens. as n1ulheres 
Xavant" nfo herdam no1nes: não tu1 traJlçlo de repetiçfo .de 
no1ne1 em gerações subseqüentes como acontece para os rnenl
nos . O primeiro no1ne que u11Ul rnenina recebe é sernpre um 
nome "novo": ou sonhado (gerabnente pelo seu vai ou, nfo 
sendo este, por, P O, FFBS - ímfn1f amõ ou por íinf1na\vapté : 
MB, MFBS); ou dado por u1na destas pessoas, co1n base em 
caracteríaticas pessoais da menina ou ern acontecimentos espe
c íflcos que M identiftca1n. Quando um nome deste tipo é dado a 
um menino, trata-se sen1pre de un1 apelido : há, na maior parte 
dos casos, um outro nome, o ••oficial" . Para as n1eninas, portanto, 
o nome 4 muito maia um identificador (porque mais pessoal_) 
do que o primeiro no1ne de uma criança do sexo n1asculino. As 
informações contidas no primeiro oome de u1na n1enina slo dife
rentes daquelas que os no1nes niasculinos expressa1n . Nlo temos 
mais aqut, no caso dos non1es das 1neninas. informações sobre 
ascendência. metade, etc . mas infonnações n1uito mais pessoais, 
jndlvidualiz.antes. 

A relutância ou a .. vergonha .. en1 pronun· 
clar o próprio nonie e os sentimentos de "medo .. que o "nome 
de menina" de uma mulher adulta provoca parecem-me formar 
um a6 complexo, do quál fat- parte tambén1 a atitude que os 
Xa~ante tên' para com o n'9me dos seus n1ortos recente• ou 
muito queridos . Nos três casos, as razõt)S alegadas slo diversas: 
"vergonha", "medo" e "saudade", ••tristeza••. As atitudes porém, 
resultam no .. esquecimento" do nome ou. 1nelhor dizendo. no 
seu nfo pronunciamento. Esta atitude (que. de modo algu1n é 
exclusiva dos Xavante .. a literatura etnológica é farta e1n cons· 

tatações de tJata1ucuto1 scuielhautes dispen~adoa ao no1ne pe•· 
aoal) parece demonstrar que tainbém aqui, o uonie é conside
rado parto integrante da pessoa. 8e nfo se pronuncia o nome de 
um morto querido ou recente. ofo se o far. para nlo revivi-lo 
através de um de selll elementos constitutivos. Da nlesma forma. 
nlo se deve pronunciar o no1ne do .. 1nenlna.. de unla anulher 
adulta e íntima : seda reviver u1n 1non1ento jd ultrapassado. aerla 
confundir estados. Num caso, a vida e a 1norte; no outro, a 

inflncla e a maturidade . 
11 apenas o •)lon1e de 111ulher adulta•• que 6 

considerado dat1it.'fi uptabi (um no1ne verdadeiro). Poderíaanos 
opor aqui o de anenlna, 1nais descritivo. identificador • lndiv-1-
duallunte , ao non1e de 01ulher adulta, que é 1nais "personali· 
zante '' e inala classificador. Mais personall1.ante porque só 1 
conferido após o casa1nento (que. con10 veremos, corresponde. 
pera u mulheres, i lniclaçlo masculina), quando a mulher nlo 
é mais imatura, quando adquire seu direito a um lug$r na socie
dade. quando torna-se persona. Mais cl~ificador porque todas 
as mulheres adultas Ífo nominadas (e nem todas as meninas 

0 sfo) e seus nomes pertencem a classes detennlnadaa de acordo 

com o radical inicial dos nome•. 
São çinco os radicais dos nomes femhú· 

nos : 'RI - periquito; ~Ó'ó - macaco; PI - peixe; Tsiífótse,_ -
quero-quero; Wautomo - . determinada árvore da regif() de cer· 

rados. 
Todos 01 nomes de mulherea adultas co~-

çam com u1n destes radicais. Aa mulheres cujos nomes se lniola:in 
. por um ·mesmo radical constituem uma categod~, cont . plnt~ta 
corporal caracteríatica, durante ~u cenmônias da nomirutçf'1. 
Passadas e1ta1 corlmônias. elas rifo voltam a aalr como· grufO 
em· nenhuma outra élrcunstância, at' onde pude saber· CQnd· 
nuam. porém, a ser cla~iflcadas pelo radical de seu.t nomes. 
Assim , quando acontecia ·defeu-perguntar os nomes de mu~he· 121 
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res que já haviam morrido ou que estavam em outras aldeias, 
os informantes freqüentemente lembravam-se primeiro do radical 
para depois pensarem no complemento que realmente iden
tificava a pessoa. E isso acontece apesar da prática muito comum 
de abolir-se o radical, no emprego diário do nome : wna mulher 
chamada Ró'ótsitsababá será conhecida por Tsababá; Wauto
mottimidzawt', por ~imidzawe': Tsiflotse'etsapari'O, por Tsapri'o, 
e assim por diante_ 

Não há uma ordenação hierárquica dos 
nomes segundo o radical pelo qual se iniciam. Não há, também, 
radicais mais ou menos valorizados. Não consegui saber se há 
distinções entre nomes c·grandes/pequenos", .. feios/bonitos") 
reconhecidas sociahnente _ Minha impressão é que não há tais dis
tinções. a na-o ser ao nível das escolhas pessoais. De qualquer 
forma, é um assunto que precisa ser melhor pesquisado, apesar 
da dificuldade em fazê-lo, já que esta discussão parece n:ro inte
ressar muito :aos Xavante. 

Quanto aos critérios de atribuição dos 
radicais dos nomes às mulheres, há dois tipos de informaçoes 
que. a meu ver, são complementares. Giaccaria e Heide (1972: 
221 -222) informam que a .. festa da imposição do nome às 
mulh~res.. se inicia por cantos, danças e caçadas, seguidas por 
uma situação em que 

"o!! homens então se dividem em cinco gn1pos assim constituí dos: 19 
WAPT~. 2<? 'RITEY'WA, 3<? 'RITEY'WA, 49 IPREDU, 59 DANHO
HUY'WA. Cada um destes grupos deve escolher duas mulheres, entre as 

desposadac; que ainda não têm nome. Por isso, cada grupo executa um can
to diante da casa da mulher escolhida" (1972: 221) ... O canto que cada 

grupo, no início do cerimonial, executa diante das cabanas das mulheres 
escolhidas, condiciona o nome que lhes será imposto. E eis de que ma

neira : os WAPTE executam o canto DZUW~. procuram o ROO (macaco) 

e as mulheres terão o nome iniciado por RO; o primeiro grupo dos 'Rl
TY'WA executa o canto WAfNIDZU, procura R~NIPRt (periquito com 

' ' 
unw m1mchtt vermelha na caheça) e o num• d1t11 mulhero11 começar• por 
R8'; o 1198Undo arupo do1 RITEY'WA, cantando o AYWANARIU, fro· 
cur1 Ts1iQoTSEERE (quero-quero), • aa mulheres terfo no1n• lnlcladoa 
com TSlROTStf.; 01 0-RtDU. cu1u o canto MUU WAHUl\t. p1ocuraiÚ 
TED1': fpelxe) • as mulheies -terio nome• que lnlctam por T.:1>5. abd
vlaJoii. postedormonte, multas vei.91 em Pt:; 01 DA~HUY'W A ca\ntan~ 
o HOWAPRt procuram WAUTOMO (uma vaneJade de úvore) a o nomf 
das mulhore5 começai' por WAUTOMO." ( 1972 : llll. 

Assim, as dua• mulheres escolhldaa P"'° 
wapt~. aerfo chan1ada1 Ró'ó: aa dos rltii'wa. Rf e T,lnotM'•; 
as dos ipredu, Pê; u dQs danhoh1Jl'wa, Wautomo. 

A outra lmformaçlo de que dl~ponho a 
respeito do critério de escolha dos radicais para a nominaçlo do 
mulheres específica•. foi-me fornecida por alguns homen1 m•4\I· 
roa (ipredu) das aldeia• do rio Culuene. Segundo e1ta lnfor1114-
çfo, moça• ••attu" recebem nomes começado• por Rt'; aa '"aor· 
daa e alta•". por Ro'ó; u "aordu". ··arande•''. Por Pi; 11 "pe· 
quenas" e .. magrinhas••. por Wautomo ou por Tainhõts4'e. 

Maybury-Lewit teve multa diflculdade ~m 
obter infom1ações referentes a eito ritual • eu n•o Uvo maJ• 
sorte. Por um lado. pela sua própria complexidade: multÓI 
grupos aaem. conconútantemente e em locall diferentes de tal 
modo que ie pode aubdlVldlr o complexo ritual no qual a noml-! 
naçfo feminina • Insere em muitos • variado• dto1. Nlo e1tfo 
envolvidos •penu os nomlitadorea e 11 nomtnada1 ma• yalri~ 
outros 1rupo1. A nomlnaçlo dai mulheres p.uece 1er, apenas. 
uma cena de uma lonp r~pr•ntaçlo ritual. 

Uma outra dUlculdade na obtençlo dai 
descrlçõe• orall completas deitei dtoa (çolaa, ali'•· que 01 ~v~· 
te consideram enfadonha e m•çante de tuet) 4 o fato deste rltual, 
ao que tudo indica, )1 tradfcionalmeat.e 19allzado com poucá 123 
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freqüência, ter lido lotaltuent" abandonado na n1aior parte das 
aldeias. O abandono deveu-se, "luase sc1npre , à sua condenação 
pela moriil dos 1nissionários católicos e protestantes que atua
ram (e atua1n) em áreü Xavante . Isto se explica pelo fato de 
o ritual itnpllcar e1n relações sexuais cerin1oniais extra-conju
gaJa. Na aldeia de Sangradouro, no entanto, sua realizaçã'o foi 
permitida há alguns anos embora os procedi1nentos considera
do» irnorais tenham sido abolidos ou reforrnulados, ~egundo 

lnfonnaçOes de alguns Xavante. 
A única descríçfo do .,;01nple x.o ritual en1 

questão é apresentada pelos missionários achna citados . Não 
tendo assistido nenhu1na vei sequer » partes ou fases do ritual, 
nfo rne sinto autorizada a tentar interpretá-lo a partir da des
criçfo de Glaccaria e Heide. Faltam pesquisas co1nple1nentares 
11 respeito dos sistemas de classificação do mundo natural (espe
cialmente do• animais e vegetais), da 1nitologia e cosn1ologia dos 
Xavante, ~sim con10 há necessidade de unl estudo aprofun
dado de cargos e funções rituais até hoje apenas esboçados pelos 
que se interessaram pela pesquisa do inundo Xavante . 

Trata-se de um ··complexo ritual" cuja den
sidade simbólica só me parece igualada pela cerimônia do -.WÍ a 
(veja Maybury-Lewis, 1984: 321 -336 ~ Ciaccaria e Heide, 197:~ : 

181 -209; Müller, 1976: 148-164). Há ritos relacio uaJos direta-
1nente com uho (porco do mato), waptsã (cachorro), ro 'ure 
(1nacaco pequeno), hu (onça), "lobo" e jaburu. Estes são per· 
sonagens /freqilentes .na mitologia Xavante . Além disso, como 
explicar os radicais dos nomes femininos? Qual sua significa
çfo? O que significa cada um destes elementos naturais para o 
pensamento Xavante7 A pesquis-a a este respeito, com relação 
aos Xavante, está ainda numa fase Inicial. No sentido do levan
tamento de dados e coleta de mitos, os trabalhos de Giaccarla e 
1 leide sfo significativos; as c,ontribuições mais valiosas para u1na 
visã'o 1nais ampla e interpretatíva do assunto, continuarn sendo 

as de Maybury-Lewbis. O trabalho de Re.Pna Müller sobre a 
pintura corporal constitui u1na contribuição original e valiosa no 
sentido da decodificaçfo da lógica shnbóllal contida no siste1na 
de ornanrentaçlo do corpo. 

De qualquer 1nodo. poré1n, pouco se conhe-
ce . Un11 pesquisa específica sobre o complexo ritual que inclui 
a no1nlnaçfo das n1ulheres e\ uma sugestlo que quero deixar 
regjstrada . Na descriçfo fornecida por Glaccaria e Helde, per
cebe-se a 1rande variedade de cargos rituajs direta e exclusiva
mente relacionados a estas ceri1nõnias, bem con10 a instauraçlo 
de vários indivíduos em cargos rituais co1n funções mala 
an1plas, coano os Dzutsi 'wa, presentes e1n várias outras situa
ções rituais . .Nas 1nuitas fases d.o ritual e111 questão, haf a con· 
vergéncla e o emprego, pelo pensamento Xavante, de sistemas 
de cla~iflcaçã'o múltiplos. As$im, seu Início é marcado pela 
divisão do1 · ho1nens em grupos que combinam os critérios de 
classe e categoria de idade~ há a participaçfo de indivíduos que 
detêm cargos cerimoniais exclusivos, como os aíutémanhari wa 
("os que fazem como crianças•'., fazem graça, como palhilço .. : 
dizem os Xavante), os Dzutsi wa já citados, etc.; há a participaçld 
dos danhorebdzu 'wa du mulheres nominadas, revelando um outro 
siste1na de relações rituais interpressoais; há o desempenho de 
certas funções por ho1nen1 escolhidos entre as várias categoria• 
ligadas a um outro co1nplexo ritual, o Waib (Cf. Gtaccarla e 
Heide, 1972i 229, quando é feita menção aoDAAMAWAYA 'WA). 
A relaçlo com o wai a també1n se expressa pela utilizaçfo do 
espaço usualmente reservado à pintura para o wal h, fora da: 
aldeia, para o presente ritual. 

• 
Além destaa indicações, em doia momentot a 

descriçlo de Giaccaria e Heide permite notar a relação deste çom· 
plexo ritual com a época da colheita do milho. Como a biblio
grafla especializada noa demaiJ-arupos '' traz dadQs sobre a 
existência de "festas do milho novo" associadas à nominaçlo. 125 
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11 citaçõea que pasaQ a fazer torna1n-se 1nuJto su1estiva1 : ' 'A 
festa da lmp<>1l~fo do nome la mulherea 4 estabelecida pelo 
DATÔDZA'RATA'WA do cll f .. • tem Início durante a estaçlo 
du chvu. quando o milho ainda eat4 verde". (Giaccarla e Heide, 
l 971: 22 l ). Adiante, à autaa do concluslo da descriçlo: .. um 
velho (que) toma a vasilha com milho e •ai com ela rapidan1ente 
da Hó' ( cua do• solteiroa) e , correndo, d' um pro pela aldeJa 
para Ir deposl~-la no WARÃ (p4tio central da aldeia). Entlo 
todos vfo ao WARÃ e dizem ao velho que nlo deve comer aque
le milho. mu conservai-lo para se1neadura ... (1972: 229). 

Estas duas citações marcam, reapecUvamente, o 
in íclo • o fim da descrlçlo da "festa do imposiçfo do nome 
às mulhere1". 01 autore• nlo a relaclooam explicitamente ao 
milho mas me permito inferir a relaçlo - ºem caráter explora
tório com base em outros casos apresentados na literatura ~obre 

01 J~ do Norte. 
Banner. em um artigo recentemente publlcado1 

e L. Vidal (1977: 108 e sep.) mencionam tal ligação nos casos 
Kayapó-Kuben-krl-kégn e Kayapó-Xikrln. Ao referir-se l .. nomi
nação nos dias de hoje''. l . Vidal explica a inclusão, pelos Xikrln, 
da nominaçlo .. num rltual mais inclusivo que • celebrado aeral
mente no princípio da época das chuvas, ó o ml-rbêml ou ml
olclere .. (op. cit ., p . 112), tendo abandonado, portanto, a pnlticá 
tradicional da transmissão dos nomes cerimonial• em rituais 
que lhes eram próprios. Refere-se, a seauJr, a ºOutra cerlmõnta, 
Uaada l nomlnaçlo e de car•ter coletivo (que) 4 a feita do milho 
novo. O milho 4 o primeiro produto da roça e est• ligado a UQl 

ritual de fertilidade". (op. clt. p.l 13). A 'poca da colheita do 
milho d• início a "um período de resauardo coletivo, o resauardo 
do milho novo (barJ bitchlangrl), durante o qual todo• devem 
abster-se de comer carne'' (po. dt. p. l 13). 

_,, 1 
(2) "Uma cerlmônia de nominaçlo entre os Kayapó" , 

Retll1ta de Antropologia. volume 21 (}~ parte), t 978, Slo Paulo, pp. 109 
e 11,. 

Banner ln dica, da 1nesmaa f ormll, que a ced
mônia de nominaçlo de crianças coincide com o baú 1 anl" ou 
resguardo do milho, quando 01 nomes conferidos slo OI Inicia .. 
doa ..pelo radical Kôk.t>, cujo ritual descreve. Ressalta que eata 
nominação é realizada no período do ano (de outubro a janeiro) 
que corrçsponde aproximadan1ente l época con1preendida !ntro o 
plantio e a colheita do milho. Embora enfatize a autonomia 
mútua da festa do milho e da nominação de Kôk/J. Banner regls
tra: "1 de janeiro de 1972 --· Hoje as mtlscaras Kô/W,desistiram de 
aparecer, dando lugar ao re~guardo do milho que est' chegando 
ao fim . Ourante o dia os hotnens da classe rné-lcrare (os que 
têm filhos pequenos) foram cortar um pé de buriti , comemorando 
a derrubada do lendário •pé de milho' das suas tradições( . .. ) 
Depois. os homens passaram uma hora executando a Dança do 
milho, com canções tidas como pertencentes ao tempo da der· 
riba do original baU ur (o pé de milho)'' (op. cit. p. l J 2). 

L. Vidal apresenta uma verslo Xikirin do mito 
da Origem do Milho (mito n9 23, 1977 : 236 ); também Lukesch 
refere-se a este mito. apoiado em Métraux (1976 : 100-102): 
um versfo Xavante foi coletada por Glaccaria e Heide em San· 
gradouro (1975: 62-72) e publicada sob o título de "A Mulher, 
os Periquitos e o Milho -- Way'a Tsipiõº e outras duas versões 
foram coletadas por mim em outras duas aldeias (São Marcos e 

Aldeinha/Kuluene ). 
Todas u versões deste mito Ja apresentam 

elementos comuns, evidentes l primeira leitura: em todas, o 
conhecimento é dado aoa índiot por meio de um animal (rate), 
opossum ou cuíca d'áaua entre 01 Kayapó, periquito ent~ os 
Xavante - cabe lembrar que RI, periquito, 4 um doa radicais 

de nomes femininos Xavante ). 
Nas versões coletadas por Métraux e Vidal, bem 

como nos três relatos Xavante, o conhecimento 4 dado aos 
índios na pessoa de uma ntulher e, através do milho transfor- 127 
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mado em alimento "bónito" e "bom" (beiju, bolo), é que se 
difunde entre os homens e demais mulheres; em todas as ver
sões, o milho é encontrado no alto de uma árvore ou um pé 
de milho excepcionais. Nas versões Kuben-krl-kegn, os índios 
devem derrubá-lo para obterem o milho; nas versões Xavante, 
os índios espantam os periquitos, vencendo-os: ºEstá bom, está 
bom. Eles nfo comerfo mais, nlo comerão mais o milho, rtós 
iremos tirar tudo deles" (Giaccaria e Heide, 1975: 71); na versão 
Xikrin, a "parra de milho" é derrubada e o cuíca d'água é morto 
por dois meninos. 

Impõe-se, portanto, a necessidade de uma 
análise ma.is profunda da estrutura deste mito, amparada numa 
etnografia em muitos aspectos mais detalhada que a disponível. 
A partir da descriçfo de Banner, pode-se ainda identificar ele
mentos comum ao ritual de nominação das meninas Kôkô e a 
cerimônia de nominaçfo das mulheres Xavante, não mais .em 
referência à mitologia mas, exatamente, a personagens e a cate
gorias do sistema de classificaçfo indígena do mundo animal 
representados nos dois rituais. 

Da nominação das Kôkô participam as más
caras do tamanduá-bandeira (P ÃT), do macaco (KUKUIRE), 
do guariba (KUBOT) e do peixe s~rubim (KÔRAM, "o verda
deiro KôktJ") (op. dt., p. 110); penugem de jaburu é utilizada 
como ornamento: PÃT e KUBOT dançam "fazendo graça como 
palhaço no circo" (p. 111 ). 

Estes slo elementos sugestivos porque têm cor
respondência no léxico empregado pelos 'Xavante na sua ceri
mõnia de nominação das mulheres .. Macaco e guariba sfo desig
nados, em Xavante, por um mesmo termo - Ro 'ó - ao qual 
se acrescenta o sufixo ra pra indicar o segundo. Ora, Ro'ó é um 
dos radicais de nomes femininos, assim como Pê, que vem de 
Tebe, peixe, elemento também presente na descrição de Banner. 
O tamanduá-bandeira não aparece como referência para a cons-

trução do sistema Xavante de nominação feminina mas, por 
outro lado, no ritual de KtJkb, "fazem graça como palhaço no 
circo". J' me referi aos aiutémanluiri'wa Xavante, tio presentes 
na cerirnônia de nominaçfo das mulheres, cujo procedimento tein 
também estas características do "trickster" : agem como crianças 
e provocam o riso geral. 

Estas coincidências indicam vinculações (ló
gicas, estruturais e, talvez, históricas) que merecem ser pesqui
sadas com detalhe. :A suspeita de que estas coincidências têm 
um significado maior e que sua pesquisa pode ampliar o conhe
cimento que se tem da lógica do pensamento e da vida social 
dos grupos Jê apoia-se na .cpnstatação da pertença destes grupos 
a um mesmo "grupo de transformações" sendo portanto possí
vel elaborar-se um modelo Jê. Por outro lado, tais suspeitas 
relacionam-se com a natureza de certos nomes pessoais dos J~, 
como indica L. Vidal : "Não há laços especiais entre indivíduos 
portadores de um mesmo nome cerimonial. Nunca atuam como 
grupo corporativo, a nfo ser a própria cerimônia de transmissão 
dos nomes. Os nomes, porém, estlo ligados a um outro tipo de: 
classificaçfo, o do mundo animal e de suas relações com a socie-. 
dade humana" (Vidal, 1977: 105). O avanço do conhecimento 
do mundo Xavante depende, a~ra, de pesquisas neste sentido. 

2. AS ALTERAÇ<JES TRAZIDAS PELO CON
TA TO COM A SOCIEDADE NACIONAL: 

Atualmente, o sistema de nominaçfo masculi
na continua praticamente intocado e, ao que tudo indica, funda
mentalmente o mesmo da época anterior ao contato. Coexiste 
com a adoção usual de nom~s em português mM estes nlo seguem 129 
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u pr,ticaa relativas aos nom.es em Xavante: nlo slo trocados por 
ou troa no decorrer da vida de um indivíduo nem sfo transmJtidoa 
ou doados. Nlo se pode dizer que haja coexistência de dois ús
temu de nominaçlo porque só foram adotado$ 0t no1nes em 
portugu~a e assim mesmo 16 os prhneiros nomes. Os Xavante 
nlo usam sobrenome• nem seus nontes em português trans
mitem informaçlo alguma que nfo seja a identificaçlo exclusiva 
de determinada pessoa. 

A nominaçlo feminina, ao contrário, sofreu 
profundamente as conseqüências do contato com a moraJ crlstl. 
Tendo como mola mestra a festa da nominaçlo das mulheres, 
o liatema foi extremamente alterado quando o rituaJ foi aban
donado por pressOes externas e expressarnente por pressões dos 
missionários cristfos cujos preceitOI morais nlo permitiram 
uma visfo objetiva das práticas envolvidas no ritual em questão. 
Nlo lhes sendo possível, pois, aceitar e encarar de modo nfo pre
conceituOlo as relações aexuaJa extra-conjugais e a escolha dos 
parceiros sexuais pelas mulheres no contexto dos rituais de nomJ
naçfo feminina. a pressfo que exerceram para extinção total 
ou parcial da cerlmõnia foi enorme. 

Nu atuaJJ aldeias do Culuene e do Batovt 
(P. 1. Mal. Rondon), estes rituais foram completamente aban
donados e , quando se pergunta aos índios se vfo tomar a fad-101 
ou por que nlo os realizam maia. as respostas slo as aprendidas : 
''lsso nfo presta, é como o Baú" (bordel de Paranatinga, garimpo 
da regifo contígua à destas aldeias); "Deus nlo gosta'' e assim 

• 
por diante. 

Foi suprimido ou grandemente alterado o 
único ritual tipicamente feminino, em que as mulheres atuavam 
enquanto classe de idade. luo realmente se perdeu. Os Xav.an· 
te nfo parecem ter, atualmente, substitutivo para tal ritual . 

O nome, porém, nlo foi abandonado. E se a 
cerimônia já nfo existe, ou nfo existe integralmente, os Xavan-

te desenvolveram noVOI recursos que garantem a existência do 
nome feminino, nos seus doiS momentos (nome de menina_ e 
nome de mulher adulta). 

O que está acontecendo é uma "extenslo", 
por assim dizer, do nominador da menina para nominador da 
mulher, ou melhor: quem dá o ''nome de menina" é fln4Jn4(F), 
tmãmã amlJ (FB, FFBS, etc.), ltn4'm4wapté (MB, MFBS, etc.)3, 
principalmente . São estes os que, atualmente, sonham os nomes 
que suas filhas e sobrinhas (BD, FBSD, etc: ou ZD, FBDD, etc.) 
usarão depois do ritual da Adabatsa (o casamento, descrito 
4 página 105 e seguintes). 

Pelas informações de que disponho quanto aos 
.. nomes de menina" de épocas anteriores ao contato, estes nunca 
eram formados a partir dos prefixos de nomes de mulher adulta 
(os cinco radicais, apresentados acima). Estes radicais eram 
caracteTísticas distintivas e exclusivas de uma mulher. N\ln· . 
ca, portanto, eram identificadores de uma menina. 

No grupo estudado, porém, Ili muitos casos de 
meninas (ainda pertencentes à categoria de idade ba'6no e adza
radu, de 2 a 10 anos e de li a 13 anos, respectivamente) cuj0$ 
"nomes de menina" que ainda usam, cont~m já um daqueles 

(3) A respeito das meninas que viviam na época dà 
pesqum- (1974) na aldeia do Paraíso, os dados slo os seguintes: . 

' Quem deu o nome foi: 

"""""1 (0 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 20 casos 
i'h'llfml am4 (f B, FFBS, etc.) . . . . . . . . . 8 cuot . 

i""""'4'wtlpti (MB, MFBS, etc.) . . . . . . . . 7 caos 
rrodll aibo (MF, M FB, etc.) . . . . . . . . . . 2 casos 
fNdll aibo (FF, FFB, etc.). . . . . . . . . . . - - -. -
rnrda pi'4 (MM, MMZ, etc.) . . . . . . . . . . . 2 casos 
irada pi'IJ (FM, FMZ. etc.) ....... .. ... 1 caso 
1'1ntT (M ). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1 caso 
ftebe (FZ, PFBD, etc.) . .. ...... ... .. . 1 caso 
ihit~bt'~ (B,-FS, FFBSS, .etc.) ...... .. ·. · · l caso 131 
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radicaii. De fato, encontrei apenas quatro nomes sem prefixos 
entre os 49 casos consultados. Estes 4 nomes serio todos substi
tuídos por outros, novos, depois que as meninas se casarem, 
segundo informação de seus pais. Estes nomes futuros apresen
tarlo, necessariamente, um dos cincos prefixos. Há, ainda, cerca 
de 14 meninas sem nome, das quais sete já não são mais bebês. 
Mas isto nlo deve surpreender se lembrarmos que o .. nome de 
menina" nfo era, antes do contato, um nome, a rigor, e que nem 
todas as meninas recebiam, enquanto imaturas, esses º nomes 
de menina". 

Dentre estes 49 casos, 5 meninas conservarão 
seus "nomes de menina" por toda a vida, porque assim o estabe
leceram seus nominadores. As outras 44 tomarão novos nomes 
depois do rito da Adabatsa (casamento). Algumas já sabem 
seus futuros nomes: 11nãmff (ou ffn4m4 amõ ou ifnãmãwapté) 
já lhes falou o nome que sonhou para elas. 

A distribuiçãô dos nomes entre as então meni
nas do grupo do Paraíso (hoje uma das aldeias do Culuene) é a 
seguinte. em termos numéricos : 

Nomes sem prefixo. . . . . . . . . . . . . . . . . 4 
Crianças sem nome (das quais 7 são bebês) . 14 
Meninas cujo nome atual começa por 'Rê. . 17 
Meninas cujo nome atual começa por Pê . . 16 
Meninas cujo nome atual começa por 'Rõ'ó 8 
Meninas cujo nome atual começa por 
Tsinhõse 'l . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3 
Meninas cujo nome atual con1eça por 
Wautomo. ..... . . . . . . . . . . . . . . . . . 1 
i'-· 1 . t 
e. mteressante comparar esta freqüêncía com a 

dos radicais dos nomes de mulheres adultas e verificar se esse 
desequilíbrio que encontramos aqui (acúmulo de Pê e 'Rê. 
quase ausência de Wau tomo e Tsifl.ose 'é), contrapõe-se a um 

equilíbrio que poderia haver na época em que o ritual da nomi
naçfo feminina era ainda praticado. 

3. REPENSANDO AS CATEGORIAS DEIDA
DE FEMININAS E O NOME COMO INDICA
DOR DE MATURIDADE: 

Para tratarm~ da nominação feminina será 
necessário, antes de mais nada, definirmos claramente as cate
gorias de idade das mulheres Xavante. Aqui, os dados de que 
disponho diferem. em muitos pontos, das informações que 
Maybury-1..ewís coletou ( 1981: 199-207). Tal como as com: -
preendo, são estas as categorias de idade femininas : 

a) aiuté - que compreende meninas (e meni
nos) recém-nascidos até crianças de um ano. ou um ano e meio. 

b) ba 'õnõ - que agrupa meninas de 2 a 1 O 
anos, aproximadamente: todas as que já nlo slo bebês mas cujos 
seios não começaram ainda a se desenvolver. 

Uma sub-categoria é ba'õtõre (diminutivo de 
ba 'õnõ), que designa as meninas pequenas: de 2 a 4 anos, apro. 
ximadamente. 

e) adzarudu - são as meninas próximas à idade 
de cohabitar com o marido. São aquelas cujo corpo já começou a 
se desenvolver. Esta categoria inclui meninas de l O a 12 anos, 
aproximadamente. Estão incluídas aqui apenas as solteiras: 
aquelas cujos noivos ainda não trouxeram a carne da caçada 
coletiva, a Adabatsa de que falei no Cap. II. São as meninas, 
enfim, para quem ainda nlo foi realizado o rito da Adabatsa. 

Não considero adzarudu uma sub-categoria de 
ba 'IJnõ, como fez Maybury-Lewis, devido ao uso mutuamente 
exclusivo destes dois term<>-'"nas aldeias onde estive. J 33 
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d)adabti/tsoimbá - aqui está um ponto em que 
discordo grandemente de Maybury-Lewis ( 1984: 201-205). 
Talvez ele estivesse demais influenciado pelo modelo mascu
lino Xavante quando tratou du categorias de idade das mulhe
res. Ou talvez essa diferença se deva ao fato de que meus dados 
provêm de aldeias dos Xavante Ocidentais e os dele. de aldeias 
dos Xavante Orientais. 

Segundo este autor, estas são categorias sub
seqüentes: soimbá indica as meninas da mesma classe de ida
de que os meninos que moram no ho. os wapté; adabá indi
ca as meninas da mesma classe de idade que os rapazes que são 

ritéi'wa~ 
De acordo com as informações de que dis

ponho e com minha própriâ observação no campo, as mudanças 
de categorias de idade feminina podem ser explicadas pelo 
processo de maturação das mulheres em si mesmo, sem que seja 
necessário recorrer às categorias masculinas para compreen
der as femininas. 

Adabá e tsoimbá designam u meninas que já 
viveram o rito da Adabatsa (descrito anteriormente, e em que o 
danhorebdzu 'wa tem um papel preponderante). Só depois deste 
rito é que os Xavante dizem que uma menina ou rapaz qualque.r 
se casou (ma to timro). 

A partir do dia em que um rapaz parte, com 
outros homens da aldeia,.para a caçada da qual provirá a Adabatsa 

1 
(4) Assisti a uma luta, o Wa'i, dois meses antes do 

começo da iniciação dos Anorowa na aldeia do Paraíso em 1974. Nesta 
luta os Abare'u lutavam com os Anorowa. Os.Abare'u foram os respon
sáveis pela f o,:-maçi'o dos outros e os patrocinadores de su~ fuiciaçfo. A 
primeira parte da luta, realizada num terreno limpo especialmente para 
isso, diante do hii (casa dos solteiros), foi entre homens. Na segunda parte, 
os Abare'u lutaram com as meninas Anorowa. Interessante para o meu 
argumento aqui é que a classe de idade Anorowa abrangia as caterorias 
adzarudu. adabá/soimbá e pi'6 havendo, inclusive, mulheres que eram 
mães de crianças de três anos de idade. (Cf. Quadros 1 e 11). 

("comida da Adabá,.), a menina para quem a carne será oferecida 
começa a ser reconhecida (e classificada) como adabd por t<><,toa 
os habitantes da aldeia. Alguns, porén1, nlo usam este termo; 
chamam-na tsoimbd: sfo u pessoas de seu grupo doméstico de 
origem. ou, mais especificamente. os membros de sua família 
nuclear de orientação: M, F. 8, z. Slo termos vocativOI e de 
referência. O marido, porém, refere-se a ela e a chama rmro 
(esposa). 

Em suma: adabd e tsoimbd do empregadot 
concomitantemente por pessoas diferente•, em relação a uma 
mesma menina. Fazem parte desta categoria todas as meninéd 
casadas através do rito da Adabatsa, que é realizado quando se~ 
seios já estfo um pouco desenvolvidos, isto é, quando ela tem 
cerca de 12 ou 13 ~os. Elas são incluídas aqui até o nucimento 

de seu primeiro filho5
. 

e) pi'6 - mulheres que já deram l luz um 
filho, pelo menos. ~ a ~ategoria que abrange a maior extenslo 
quanto à idade dai mulheres que a integram. São pi'lJ desde o 
nascimento de seu primeiro filho, (quando são meninas de lS, 
16 anos) até tomarem-se senhoras muito idosas. Araté é o ter
mo empregado para indicar a mie de uma única criança. con~ 
titui , portanto, urna sub-categoria de idade. 

Outra sub-c.ategoria é pi'lJ ihf ou ihirl, que 
designa mulher ''velha" ou "velhinha". respectivamente. Slo 
as mulheres que já têm netos crescidos. 

Assinl, então, o sistema de classiflcaçlo du 
mulheres segundo o grau de maturidade toma-se al&o mala 
compreensível. Discordando de Maybury-1..ewis. eu l).fo chamada 
de "primeira fase do casam~nto., - à cerimônia que tow luaar rio 

(5) Nas .ideias de Slo Marcos e até recentemente nas 
de Sansradouro as meninas ficam no colêpo orpnizado o ~antido pelai 
irmls salesianas até a idade de 15 anos, e só entfo podem se casar. Mesmo 
que o ritual da Adllbat111 se r~e antes disso, elas voltam a dormir no 
colégio e s6 podem viver com o marido depois do casamento na Igreja. 135 
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momento em que ftnaJiuva o dtull da inlciaçlo doa ••noivoe" -
de éuamento, propriamente. Ante•, com Glaccada e Holde, 
dlda que 01t1 cerlmõnia 4 mail um contrato de cuamento, um 
noivado e uma demonatra~o pdbHca do compromluo entre 
duu famaiu nudearea cujos fi1h01 deverlo casar-se mab tarde. 
Estranho que o autor nlo faça mençfo l cerimônia da Adabat•: 
a oata, lim, chamo .. casunento0

•. Com tuo, a categoria .de 
idade passam a ter sentido pois acompanham, pauo a passo, 
u transformações do corpo e do status da mulher. 

. À menstruaçlo os Xavante nlo dlo, realmente, 
nenhum destaque especial. Mas por que precisa ser a menstrua
çlo um ponto marcante se, ao tempo em que ela aparece na 
vida de uma menina, as transformações sociais por que ela passa 
J' slo tio grandes? Além disso, a menstruaçlo ~ o ponto em que 
culmina um processo fisiológico intenso que modifica, definiti
vamente, a menina em mulher. Mas por que deve ser o ponto 
final do processo a ser enfatizado? Parece-mo que os Xavante 
escolheram o inverso: não enfatizam a menstruaçfo mas a pri
meira fase deste processo de maturaçfo e que é visível: o cres
cimento dos seios. Este sim, marca o fim da pertença à cate
goria ba'õn6 e a entrada para a categoria adzarudu. Ela perma
nece nesta una dois ou trés anos e depois passa pelo rito de Ada.
batsa. o casamento, marcando a transição de adz111Udu paraadabd/ 
wimbd. O nascimento do primeiro filho claaifica a mulher 
como realmente mulher: pi'D. 

Desta forma. entlo, 0t nomes não são o ponto 
que explica a passagem para a maturidade. Os nomes pessoais 
alo um doa elementos relatlvoa à categoria de idade adabá/soimbá. 
Ou. poder·1e-ia colocar a questfo inversamente : é preciso ser 
11dabtl/1oim'b4 para ae receber o seaundo nome. 

l6) E1ta cerimõnla foi oblel'Ylda aJgumas vezes entre 
197"4 e 1979, entre 01 Xavante Orientais. na aldoia de Areões. 

Discordo de · Maybury-Lewis quando· fala que 
a transiçlo de tsoimbd para adabá ~ "arbitrariamente reconhecida 
como rito de passagem feminino. lato se dá com a finalidade 
expressa de fazl-lo coinciau com a transição, no mundo mascu
lino, de meninos para homens adultos" (1984 : 206 - grifos 
meus). Concordo plenamente que os Xavante usam o modelo 
masculino das classes de idade como modelo para sua sociedade. 
total e que as mulheres são incluídas neste sistema de classes de 

idade por extensão. 

A afinnação grifada acima, porém, parece-me 
exagerada. Há uma lógica própria, um caminho seu, para as ins
tituições femininas Xavante, apesar de tudo. E, o que é mais 
importante, é que apesar de não ter tanta presença nas definições 
ideais da sociedade Xavante i:iem ter tanta expressão ritual, sendo 
obscurecidas pelas instituições mais proptiamente masculinas, 
as femininas têm um sentido seu, que pode ser encontrado nelas 
mesmas. Faundo isto, será possível abolir a palavra "arbitrário"' 
desta discussfo. 

O ponto em que discordo de Maybury-Lewis 
é que, parece-me, ele viu vivências tipicamente femininas a partir 
das instituições masculinas correspondentes. Com as categorias 
de idade e com a nominação ac<?nteceu isto, certamente. 

Um fato que ajuda a compreender bem isto é 
o que diz resp,eito à concidência que existe entre a classe de 
idade e as categorias de idade masculin.as. Explicando melhor: 
todos os membros de uma determinada classe de idade vão, 
através dos anos, passando conjuntamnte de uma para 
outra categoria de idade. Se lembrarmol que os membros 
de uma -determinada classe não entram todos funto1 no 
ho, mas sim em duas ou tr~s vezes - (conforme o tamanho de seu 
corpo), saberemos que uma classe de idade abriga meninos d~ ida
<le variada. Com isso, na época da iniciação pode haver, numa 137 
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classe de idade, rapazes fonnados , quase hotnens, e n1eninos que 
conteçam a se desenvolver . 

O que acontece. entfo, é que, independente
mente do grau de maturidade biológica de cada um de seus mem
bros, um11 classe é considerada madura com a realizaçlo dos ritos 
da lniciaçlo, que afo público• e, principalmente, conjuntos. 
coletivos. Todos os meninos do uma -mesma classe de idade 
sfo iniciados conjuntamente e talvez tenha si~o esta uma das 
razões que levaram Maybury-Lewis a colocar a nonúnaçlo como 
o ritual que marca a maturidade das meninas, pois é o único ritual 
coletivo tipica1nente feminino. do qual participam mulheres 
de un•a 1nesma classe de idade e só elas. Talvez também. por esta 
razão, o Autor tenha considerado "casamento' ' o que eu chamo 
aqui um "noivado": é também uma cerimónia coletiva, uma 
cerimónia de classe de idade. 

Mas com as meninas. a coisa é diferente. 
t! individualmente que elas vão sendo consi

deradas. t! o crescimento do corpo de cada uma que vai mar
cando sua passagem de uma categoria para a seguinte. e o seu 
casamento (o rito da Adabatsa ), que é celebrado também indi
vidualmente, que marca sua estréia na próxima categoria: wn rito 
que é celebrado no pátiQ da fren~ da casa da mie da menina, 
e nlo no centro da aldeia. como acontece com a maior parte dos 
rituais públicos masculinos. ~ o nascimento de seu filho que a 
to1:na definitivamente uma mulher. 

O casamento da menina corresponde à ini
ciação do menino como momentos de passagem definitiva para 

a n1aturida~. 
Na fase em que 01 meninos de uma classe de 

idade qualquer estão no ho, as men~as que pertencem à mesma 
classe estão na idade em que as grandes transformações ocorrem 
em seu corpo e seu status social é grandemente alterado. En
quanto os meninos estão no ho. eles pertencem à categoria de 

idade dos wapté e a ela pertencern até a iniciaçfo. Enquanto os 
meninos sfo wapté, as meninas de sua mes1na classe de idade 
passam por várias categorias de idade : ba 'lJniJ, adzanl<lu, adabá/ 
tsoimbd e pi'õ. As grandes transformações biológicas e sociais 
das mulheres têm lugar numa época que os meninos estfo ainda 
se preparando para mudar. Dos 10 aos 15 anos. por exemplo, 
os meninos estão no ho. são wapté e nada mais. Dos l O aos 15 
anos, uma menina toma-se mulher e dá à luz seu primeiro filho. 
Depois, sua vida se acalma e, neste sentido. se acomoda: nlo 
há, a partir do nascin1enta do primeiro fi)ho, grandes mudanças 
de status enquanto mulher. As alterações seguintes só virão 
anos mais tarde e serão menos significativas : são as que virfo 
com o casamento de seus filhos. 

Quando as meninas atingem, então, a cate
goria de mulher adulta é que os meninos de idade correspon
dente vfo tomar-se adultos pela iniciação e sua vida, a partir 
de entfo, será uma sucessão de períodos diferentes num espaço 
de poucos anos: passos rápido~ em direção à maturidade, até 
tomarem-se ipredu. 

Depois que uma mulher tomou-se pi'õ é que 
um menino da mesma idade vai deixar de ser wapté para ser 
ritéi\va, para ser daflohui'wa e, por fim, ipredu. 

Neste quadro mais geral do processo de ma~u
raçlo, os nomes pessoais entram como wn dado a mais mas .. 
nlo como fatores decisivos para a determinação de status ou 
passagem de uma categoria de idade para outra, no caso das 
mulheres. 

No início deste trabalho, disse que a nomi
naçJo masculina e a feminina sfo duas instituições diversas e que 
devem, portanto, ser entendidas isoladamente, cada uma dentro 
de suas próprias características. Além disso, a própria noçfo 
do que seja um nome pessoal é também diversa, quer se trate 
de nome masculino ou femiJ'lino. 139 
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Ao que tudo indica, portanto, a nominaçlo 
dai mulheres parece muito mais bnportante para oa homens 
Xavante do que para • próprlu mulheres. Cabe a eles designar 
o prefixo do nome que classificarA a mulher em uma categoria 
social. O. radicais doa nomes femininos, como j4 se viu, estfo 
auociadot l Natureza. Como se sabe, a atividade cerimonial 
em especial o pública. de maneira geral, é muito mais intensa 
no caso dos homens do que das mulheres Xavante. &tas. ao 
contrúio de outro• exemplos de sociedades Jê, nlo se organizam 
em sociedade• nem t~m atividade• nlo-econômicas que as carac
terizem como grupo (como a pintun corporal no caso Xikrin ). 
Os únicos rituais que se -conservam nos quais a participação 
feminina é efetiva do do casamento (AdabatJa) e são os da cor
rida com toras de buriti, eventualmente feita pelas mulheres em 
conexlo com outras cerimônias maiores, notadamen te a inicia
Çl'o masculina, além do wa 'í, acima referido. 

Al~m desta participaçfo reduzida das mulhe
res na vida ritual Xavante, elas slo apropriadas como símbolos 
de classiftcaçt'o de grupos masculinos: cada radica) de nome 
feminino é, afinal de contas, prerrogativa de· categorias de idade 
masculinu (Cf. citaçt'o de Giaccaria e Heide , acima). Além 
disso, segwido a descriçt'o contida em Auwl'.Uptabi, Xavante, 
Povo Autêntico, u mulheres de uma mesma classe de idade 
do llo todas nominadas conjuntamente. numa mesma ceri
monia. Antes, lfo pares de mulheres que recebem seus nomes 
de cada vez. Nlo ~ intençlo, portanto, de se enfatizar o grupo 

de mulheres que constituem uma classe de idade. Um dado 
a mais talvez seja. esclarecedor aqui: 1egWldo infor:maçoes co
lhidas junto a mulheres Xavante, a nominação feminina dá-se 
sempre em relaçlo direta ou mesmo como uma cerimônia con1-
plementar à iniciaçlo masculina. 

A importância do Ho1ne ena si. para as 1nulhe
res. depende de un1a reflexfo maior sobre o lugar do no n1e e 
da no1nina~ão na sociedade Xavante co1no un1 todo. A compa
ração com as práticas e concepções relativas ao no1ne pessoal 
nos demais grupos Jê poderá ser vantajosa para un1a tal refle
xão . ~ este o tema do próxin10 Capítulo. 

-
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CAPfruLOIV 
O SISTEMA XA V ANTE DE NOMINA· 
ÇAO CONTRAPOSfO AOS DEMAB 
GRUPOS Jt: SUA SIGNIFICAÇÃO 

• 



1. O SISTEMA XAVANTE DENOMINA
ÇÃO:SUA SIGNIFICAÇÃO 

Ao se pensar sobre o material aqui apresen
tado, relativo à nominação Xavante, uma primeira grande cons
tatação diz respeito às diferenças profundas que existem entre a 
transmissão de um nome masculino e a de um nome feminino. 

Assim, nota-se desde logo o caráter de 
herança dós nomes masculinos, transmitidos através de laços de 
parentesco pré-existentes, ativos para fins cerimoniais (MB = 
danhorebdzu 'wa = pai cerimonial) e, especificamente, para fin~ 
de nominaçfo (danhorebdzu 'wa-+ danimamatã =nominador). 
Ao contrário, os nomes das mulheres são criados a cada geraçfo, 
havendo obrigatoriedade de uso dos radicais, vinculados a plantas 
e animais, estabelecendo, portanto, wna relação entre a sociedade 
Xavante e a natureza. O sufixo acrescido ao radical identifica a 
mulher e a liberdade de criaçfo deste sufixo é total. Tais nomes 
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do· trlllllllitidoe por homen• orpnizadc>1 -em pupo• 1egundo 
cateaoriu de Idade e aa rela9Ge1 de parentesco nlo interv'm 
&. modo dltoto. Uma outn diferença claranlente perceptível 
prende-te à quantidade de nomes de um homem e a associação 
entre mudança do status e alteraçfo do nome ( doaçlo do atual 
a um nominado e aquisiçfo de um novo) contrapostos ao fato 
de a mulher ter, afinal, um único nome, j4 que seu "nome de 
menina., nfo ~ considerado pelos Xavante como um ··nome,.. 
a riaor (veja Cap. III). 

AJ questões que se colocam, então, pren-
dem-se à necessidade de se saber o que é, enfim, um "nome 
Xavante''; se há tal categoria ou o problema deve necessaria
mente ser pensado em termos dicotômicos: o que é o .. nome 
feminino" e o que ~ o ... nome masculino.,; como se explicam 
u diferenças entre a nominaçlo du mulheres e a dos homens 
e qual a significação destas diferenças no conjunto da vida e do 
pensamento Xavante. e esta a reflexf'o que pretendo fazer ao 
longo deste Capítulo. 

Muito já se falou a respeito da organii.açlo 
espacial das aldeias Jê como um meio privilegiado de expressfo 
do dualismo que, enquanto princípio estrutural básico destas 
soéiedades, se faz preaente em suas produções simbólicas. Assim, 
o espaço da aldeia reflete a opoàçlo homem/mulher, cujo signi-
ficado mais amplo pode ser definido em termos da oposiçlo 
entre pllblico/privado e entre ritual/doméstico. As diferenças 
doa siltemat de nominaçtO dos homens e das mulheres Xavante 
parecem ser res.ultado de maia uma elaboração sobre o n1esmo 
tema. Senlo, wjamoe: 

No caso Xavante, como de resto entre os 
J• de modo geral, o domínio pt1blico, cerimonial e político está 
associado aos homens. Eles slo importantes publicamente. e a 
iniciaçlo masculina que tem expressão ritual elaborada e que é 

_ de interesse coletivo . Além disso, con10 já afirmei anteriom1ente, 
concordo plenamente com Maybury-Lewis quando diz que os 
Xavante tomam o modelo-masculino como base para sua concep
ção da sociedade quando vista como totalidade. Ou, melhor 
dito. pensam a sua totalidade através do 1nodelo masculino ." 
Os hon1ens parecem ser. na concepção dos Xavante , os deposi· 
tários da cuttura e da tradição~ parecem ser, segundo a ideologia 
masculina. os responsáveis pela exístência de uma vida propria
mente social. Faz sentido. portanto, o fato de os no1nes mas
culinos deverem ser anantidos. preservados, o que se consegue 
através de sua transn1iss10 âs novas gerações. No1nes de homens 
nã'o devem ser perdidos. Guarda-se-os e se os transmite mas não 
devem ~r esquecidos. 

As mulheres, ao contrário, estão identifi
cadas com o domínio doméstico. I! domesticamente que são im
portantes, aos olhos dos Xavante. Se os homens importam cole· 
tivamente e se através deles a sociedade Xavante ~ mantém, é 
através das mulheres que ela· se renova e não das mulheres em 
seu conjunto mas de cada uma em particular, já-que a sociedade 
Xavante as trata individuahnente, como o demonstram os cri
térios de de-finiçlo da maturidade, as referências e as expressões 
rituais ·relativas às categorias de idade, como foi visto anterior
mente . Assim, faz igualment.e sentido o fata do, acervo de-nome$ 
femininos ser sistematicamente inovado por meio da sua nlo 
repetiÇfO e da criaçlo constante de novos sufi XOS identifica
dores. Isto explica também. o fato dos nomes femininos serem 
mats .. personali:zados" e individualizadores e isto é verdade tanto 
para os ••de me-nina" (ba 'otiJré.,li tsi), - já que estão diretamente 
-vinculados a acontecimentoã pessoais ou traços de personalidade; 
- quanto para os nomes de mulher adulta, já que até mesmo a 
atribuição dos radicais é feita de acordo com atributos pessoais. 

Se estes elementos isolados podem ser· com
preendidos i . luz da oposiçã& homem/mulher, público/priwdo, 147 
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como uma manifestação direta e nlo transformada. os sistemas 
de nominação masculina e feminina, quando tomados em seu 
conjunto, não podem sê-lo. Para pensar esta questlo , é preciso 
considerar os canais e as condições da transmissão do nome e1n 
cada caso e tentar. depois, chegar a compreendê-los num só es
quema explicativo. 

Embora importante publicamente para a 
sociedade Xavante, o homem recebe um non1e que enfatiza suas 
vinculações com a esfera doméstica 1 

. Isto tanto é verdade nos 
casos dos nomes que chegam a ele por intermédio de seu pai ou 
parentes patrilineares, quanto naqueles em que o doador é um tio 
materno transformado em nonlinador. São os laços de parentesco 
pré-existentes que servem de canal para a transmissão dos nomes, 
seja realçando a filiação ao grupo patrilinear, seja destacando as 
relações de um dado indivíduo com os parentes de sua mãe (ao 
receber o nome do nominador) ou suas ligaç~s com a casa ma
terna (ao transformar-se ele mesmo em nominador e passar seu 
nome ao filho da irmã, numa sociedade em que a residência é 
uxorilocal). 

Contrariamente aos demais rituais mascu-
linos, a transmissão do nome é feita em ato particular1

, de 

(1) O mesmo já não é verdade para os Xerente, 
ape88r das profundas semelhanças estruturais e da proximidade histórica 
entre os dois grupos. Os nomes masculinos Xerente pertencem ài1 metades 
patrilineares exogâmicas : ''Each moiety owns a distinctive set of mas
culine names transmitted patrilineally to grand!Wn" and great-nephews·· 
(Nimuendaju, 19-42: '17). ºThere are four series of masculine names: 
those of the siptató moiety proper. of its prasé annex. of the sdakrã. 
and ofih krosakéannex·· (1942:44). 

(2) Também aqui há um l:Ontraste muito claro 
entré as práticas Xavante f'I Xerente. Nimuenda.iu descreve uma cerimônia 
pública de nominação masculina C'name-giving festival") a que assistiu em 
1937 e apresenta o relato que lhe foi feito por um informante sobre o 
ritual tal como realizado tradicionalmente para. a ~uir . concluir : ''The 
account of the three days' terminal solemnity cath~r suggests 1tn abb~
viated puberty fnitiation . Possibly ft b the memory of a forrner general 
boys' initfation" (1942 : 46) . 

no1ninador para norninado, sen1 1naiores expressões cerimoniais e 
públicas . Também contrarian1ente ao que é de praxe nos casos 
fen1ininos, o ritual da nominação das mulheres tem por cenário 
espaços propriamente masculinos, (o wartl -- pátio central da 
aldeia ou clareiras na mata, cornun1ente usadas pelos homens 
no seu ritual do waià), apesar da importância maior da mulher 
para a sociedade Xavante . aos olhos de seus rnen1bros, estar ligada 
ao domínio doméstico. A utilizaçfo de espaço do wai'a na festa 
da no1ninação das mulheres dependeria . p~ra sua compreensão, 
de avanços na pesquisa . Por ora, a título de hipótese, pennito-n1e 
sugerir wna relação entre a capacidade de inovação que os Xa
vante atribuem/reconhecem/consignan1 às mulheres e o papel 
fenünino de descobridora do n1ilho (no mito Jê citado no Capí
tulo anterior). L. Vidal faz un1a rápida mes:içfo ~s ligações do 
1nilho com um .. ritual de fertilidade" (1977: 113). As relações 
entre a festa do milho e a nominação de meninas Kôkô entre 
os Kayapó e de mulheres entre os Xavante, forarn sugeridas no 
capítulo precedente . Com tudo isto en1 rnfos, cabe saber se o 
terna, aqui , é realmente a fertilidade das mulheres . Caso isto se 
comprove, a utilização de espaços do wai'a fica mais clara : é no 
lWi'a que os homens Xavante entram em contato com daifimite, o 
espírito da fertilidade (Cf. Giaccaria e Heide, 1972: 280: "espí
ritos bons, que dfo a vida às crianças ... "). Aliás, segundo a inter
pretação de Maybury-Lewis, todo o simbolismo do waia refere-se 
à aquisição e ao exercício do poder sexual, com distinçfo "entre 
o poder generativo e o não-generativo ou, nos termos de Freud, 
entre sexualidade e agressividade,, (1967: 266). 

· A transmissão do nome feminino dá-se, 
portanto, em ritual coletivo, as mulheres sendo agrupadas se
gundo o critério da classe de idade. Nesta ocasião, são ressal
tadas as suas relações com. homens nã'o-parentes e nã'o-mei:nbros 
de seu grupo doméstico, domínio esse essenciahnente feminino. 

Assim, se o homem é importante publica-

mente para os Xavante, o sistema de nominação masculina res
salta aspectos domésticos e o nome é transmitido em cerim6nia 
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privada; se a mulher importa no lmbito doméstico, sua nomi
naçl'o coloca em relevo sua pertença à sociedade como um todo, 
através de um ritual coletivo, pdbllco, extra-doméstico3

. A isto 
deve-se juntar a constataçlo de que o primeiro destes sistemas, é 
muito complexo pois implica em ampla maraem de escolha por 
parte dos atores, como deve ter ficado claro no Capítulo 1, con
trastando com a definição inequívoca de papéis e relações, 
característica. dos rituais masculinos . Da mesma forma, se habi
tualmente os ritos femininos sfo determinados por aspectos 
do desenvolvimento individual, no caso da nominação há uma 
série de referências exteriores ' mulher, determinações propria
mente sociais: o- nome feminino identifica através de un1 quadro 
simbólico de referências externas ao grupo doméstico relaciona
do a certos animais e plantas e indicado pelos cinco radicais, 
sendo estes perrogativas de grupos de homens definidos pela 
idade . 

O que se nota, entfo, é que nominação mas-
"culina e feminina se complementam através da inversão das iden
tificações habituais na sociedade Xavante entre homem - públi
co - coletivo e mulher - privado - individual. As transmissões 
dos nomes arranjam a coisa de modo diferente . Tem-se, então, 
mulher-público-coletivo e homem-privado-individual. Assim, o 
sistema Xavante de nominaçlo (masculina e fenúnina) expressa 
simbQlicamente, por inversão, os aspectos complementares da 
opoaiç•o homem/mulher4 

(3) O mesmo raciocínio não s'e aplica aos Xerente, 
entre OI quais a nominaçio feminina está associada às sociedades de 
homena • equivale, estn1turalmente, à nominação masculina, não lpre
sentando o contraste demonstrado pelo caso Xavante. 

(4) Neste sentido é inter~sante lembrar a análise 
de L. Vidal com relaçio ao simbolismo do Me-rêrimi (1977 : 182-193), 
ritual que tem por tema também a oposição e complementaridade ho
mem/mulher e que, n0$ dias que correm, apareçe como cenário preferido 
para as cerlmõnias de nominaçio entre os XJkrin . 

Respondendo à questão apresentada por 
Maybury-Le.wis: 66

0S nomes pessoais Xavante são pensados como 
n1eio de ídentificaçã'o de indivíduos?•• ( 1984: 301 ). eu diria que, 
de fato, os nomes identificam mas apenas temporariamente, mar
cando fases da vida dos homens. Servem para identificar mas nlo 
sfo os identificadores por excelência nem têtn prioridade sobre 
outros sisten1as de classificação e iden tificaçfo. A identificaçfo 
dos indivíduos pelos Xavante é feita através da combinação de 
vários destes sistemas, sobressaindo-se os de classe de idade. filia
ção a metades (entre os Xavante Ocidentais), e relações de paren
tesco . A não ser nos casos quase nunca relevantes de tecnonímia , 
os nomes não são os identificadores prin1eiros en1 importância pa· 
ra os Xavante . Sua importância parece nascer do fato de os nomes 
e a nominação serem meios de expressão simbólica mais ampla 
prestigiados como tajs pelos Xavante, ressaltando aspectos essen
ciais da sua sociedade, identificando talvez, assim. a própria so
ciedade e nfo, apenas individualmente, cada um de seus membros. 

O próprio uso dos nomes pessoais como 
identificadores é bastante restrito. Sobre o seu uso têm prece
dência vários sistemas de referência e chamamento: terminolo
gia de relações rituais (como a que tem o danhorebdzu "wa como 
centro e •. de nominaçl'o). Sobre o uso dos nomes Xavante, os 
nomes em português têm também preferência, tanto como1 voca· 
tivos e referência direta, como nos casos de tecnonímia, &eral
mente freqüentes apenas entre as crianças que classificam os adul
tos através das relações destes com seus iguais, ou seja, com u 
outras crianças. 

Uma peraunta, porém, permanece. O que ~' 
afinal, o nome Xavante? • 

Considerando-se tanto os masculinos quan· 
to os femininos, bastariam. talvez quatro pontos através dos 
quais responder esta questlO: a) o nome pessoal Xavante é algo ISI 
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para ser dado (de um homem a outro ou de um grupo de homens 
para um par de muJheres ); 1 nome 6 coisa que nt'o se acumula mas 
que nfo se pode perder; é através da doaçlo que os nomes sl'o re
distribuídos e se mantêm como patrimõnio coletivo da socie-. . 
dade; é, portanto, através de canais estruturais que se expressam 
pela generosidade (e do jogo de interesses ao qual ela vem as
sociada) que o património comum alcança e identifica cada io
divíduo ; b) o nome é coisa dada ou, então, sonhada . i! através da 
doaçfo que o património se mantém; é através do sonho que 
novos nomes são criados e o patrimônio enriquecido pela con
tribuição individual. Neste sentido, "dar" equivale a "sonhar"; 
c) os nomes são públicos, ainda que seu uso seja restrito ou 
muito íntimo. Assim, os nomes masculinos são conhecidos por 
todos e os femininos, embora muito pouco mencionados e pouco 
conhecidos fora do ãmbito do grupo doméstico de cada mulher, 
sfó anunciados em cerimónia pública . Isto põe em relevo o 
caráter social do nome .pessoal e indica o quarto ponto : d) nome 
é símbolo de vida em sociedade. Assim, condensa dois extremos, 
identifica a sociedade no sujeito e identifica o próprio sujeito, 
revelando sua individualidade. A existência do nome está pois 
diretamente ligada às etapas do processo de amadurecimento 
do indivíduo (o que explica o uso do nome como "rótulo" de 
um estágio de vida para os homens e; mais simplesmente, de matu 
ridade ou imaturidade, no caso das mulheres). Uma vez completo 
este processo, o velho Xavante nfo precisa mais de seus nomes; 
dispõe apenas de seus tsi tsi am.<1, seus "outros nomes", nomes 
de outros tempos, de outras fases da vida. Acabará sua vida como 
começou: sem nome. É o desempenho do indivíduo enquanto 
ser social que o nome expressa. O nenê nfo tem nome, o velho 
também nl'o. O do morto recente e querido nem se pronuncia. 
É a marca da pertença ao grupo mas é também a marca da indivi
dualidade, um dos elementos constituintes do próprio ser . 

A refleXl'o sobre o significado dos nomes 
pr~prios e dos sistemas de nominação foi muito enriquecida pela 

contribuição de Lévi-Strauss, em O Pensamento Selvagem ( 1962), 
ao incluí-la como uma dimensão da discussfo mais ampla sobre 
os sistemas de classificação social : "Os nomes próprios nfo for
mam, pois, uma simples modalidade prática dos sistemas clas
sificatórios, que bastaria citar, após as outras modalidades. Mais 
ainda que para os lingüistas, eles apresentan1 um proble1na aos 
etnólogos. Para os lingilistas, este proble1na é o da natureza dos 
nomes próprios e de seu lugar no siste1na da língua. Para nós, tra
ta-se disso e ainda de outra coisa, porque nos defronta1nos co1n 
um duplo paradoxo. Devemos estabelecer que os no1nes próprios 

fazem parte integrante de sistemas tratados por nós como códi
gos : meios de fixar significações, transpondo-as para têrn1os de 
outras significações" (p. 200). Lévi-Strauss retomava. assim, 
uma linha de pensamento iniciada já por Mauss, nas primeiras 

décadas do século5 
• 

Os sistemas de nominação que Lévi-Strauss 
considera inicialmente são aqueles em que a individuação dos 
seres sociais, através de imposição de nomes pessoais, se dá de 
maneira homóloga à classificação dos grupos: "Está claro que 
essas denominações pessoais partem do mesmo sistema que as 
denomi~ções coletivas, que estudamos anterionnente, e que, 
por intennédio destas, se pode passar, por meio de transforma
ções, do horizonte da individuação ao das categorias mais gerais. 
Com -efeito, cada clã ou subêlã possui um conjunto de nomes, 
cujo uso é reservado a seus membros e, da mesma fonna que 
o indivíduo é parte do grupo, o nome individual é uma "parte" 
da denominação coletiva", (op". cit., p . 204). 

O caso Xavante, visto à luz desta concepçlo, 
ilustra uma situação radicalmelmente oposta, no que se refere ao 
seu sistema de nominação masculina: o nome, como já se viu, 

(5) Mauss, Mar<..-el "Une Catégorie de l 'Esprit 
llumain : La Notion de Personne. Cetle de .. Mo;··~ in JRAI , vol. LXXIII, 
1938 - p. 263-281 . - . 
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corta ex.atamente u fronteiras dos grupos soc1a1s. sejan1 eles 
''llnhagen119, uclD" ou metades exogâ111icas. Os nomes de clfs 
(Port!Jdza'ono, 16 Wawl e Topdató) ou de linhagens (na con
cepçl'o de Maybury-Lewis. 1984: 227-230 e 378-381 : A 'é. 
'Badzí, Hu, etc.) não ltêm nenhuma força de determinaçã"o ou 
mesmo de sugestão sobre a denominação pessoal de seus mem
bros. Ao mesmo tempo, a nominaçfo feminina parece mais 
próxima deste esquema de interpretaçã'o proposto por Lévi
Strauss, na medida em que sua individuação é feita , entre os 
Xavante, através de grupos de homens organizados segundo a 
idade e através de espécies 1_1aturais contidas nos radicais dos 
nomes femininos. Os radicais estão associados a pinturas cor· 
porais específicas, algumas das quais .retratam claramente as 
espécies respectivas. ~ o caso da pintura usada por mulheres 
cujo nome se inicia por Tsinhotsé e. quero-quero. pássaro do cer· 
rado: o desenho escuro feito em seu peito corresponde à mancha 
de penas cinzentas do peito das aves. Se pensarmos, com Mauss, 
na pintura corporaJ como uma .. máscara" , indicadora da .. perso
na" e da posição ocupada em sociedade, (1938 : 272), a tendência 
será considerar a nominação feminina Xavante mais próxima dos 
"sistemas de posições" e a nominação masculina Xavante como 
sendo melhor definida enquanto ··sistema de relações", nos ter· 
mos de Lévi-Strauss ( 1962: 210, 229 e segs.). 

Estes dois tipos de sistemas de classifica· 
çlo são apresentados por Lévi·Strauss como soluções alternativas 
para o problema criado pela a~issão de um novo membro às 
sociedades que tratam a ··individuação como uma classificação" 
o que, segundo o Autor, ·•é sempre o caso" (p. 229). Uma cita· 
çlo um tanto longa talvez se justifique aqui, como garantia de 
clarei.a e fidelidade ao pensamento de Lévi-Strauss: 

" Este problema (da admissão de um novo mem
bro, o que põe em causa a estrutura dos idstema!I) permite dois tipos dP. 

soluçio, enue os quais existem, aliás, formas intc:rmediárias. Se o s.lstema 
visado consiste em cltlaa de po1lç6e1, bastara que disponha de uma 
reserva de posl~s livies, bastante para nelas atuar as cdançu que nas
cem ( ) Quanclo o dltema consiste em cltuu1 de relaçlhl. tudo muda. 
Em ·~ ·de um Indivíduo desaparecer e outro substituí·lo numa posição 
rotulada por melo de um nome próprio. que sobrevive a cada um, pua 
que a própria relaçio se tome têrmo de ~lasse, é preciso q\le se apaguem 

05 nomes próprios, que colocavam os tennos em relaçio como outros 
tantos seres distintos. As unidades últimas do sistema nio sio mais classes 
de um apenas ( ... ). Nesses sistemas. as classes são. pois, fonn~du por 
<!ferentes tipos de 19laç6es 4nâmicas que unem entradas e sa1das, en
quanto que, entre os lroqueses e em outras sociedades do mesmo tipo, 
elas se baseiam num inventário de posições!estáticas, que podem estar 
vagas ou ocupadas." (1962 : 229). 

Assim, nfo apenas slo notáveis u diferen
ças entre a nominação masculina e a feminina na sociedade Xa
vante, como sfo também dignas de nota as diferenças entre os 
sistemas de nominação nos vários grupos Jê. A masculina Xavante 
e a Kayapó (masculina e feminina) slo melhor compreendidas 
quando concebidas como sistema de relações. A Timbira, embora 
compartilhe dos mecanismos de. atribuição do nome Kayapó e 
Suyá (transmisslo através de laços pré-existentes de parentesco: 
du categorias/geti/tui - MB, MF, FF /FZ, MM, FM - para a cate· 
gorias :tamtxua - ZS, DS, SS/BD~ SD, DD), guarda semelhanças 
mais profundas com um sistema de posiçOes. Nestes três casos, 
as relaçt'les de parentesco sfo ativadas para fins de nominaçfo. 
Os Timbira vlo além, recorrendo à nominação com~ instrumento 
para a incorporaçlo de iJldivíduos a metades cerlmonl~, clas-
siticand0-0s, assim, através da atribuiçlo de uma posiçlo social 
rotulada pelo nome próprio, este sim, pertencente a uma das 

metades. 

1SS 
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2. A NOMJNAÇÃO XAVANTE COM
PARADA À DOS OUTROS GRUPOS Jt: 

Na literatura específica sobre os Jê, esta dis
cussfo foi objeto da atençfo de vários autores, dentre eles, prin
cipalmente, Jean Carter Lave e Roberto Da Matta. 

Jean Carter Lave, ao introduzir sua discus
slo do usunto relativa aos Krlkati, distingue, com base em 
Uvi-Strausa, duas situações extremas, entre as quais, em posiçfo 
intermedi,ria, poder-se-ia colocar a nominaçlo masculina Xavan
te : "Gostaria de poder distinguir entre sistemas sociais, tais como· 
o KrfKati, nos quais os nomes pessoais indicam, a cada indivíduo, 
o seu lugar em todos os tipos de grupos sociais; e um sistema 
tal como o nosso, em que os nomes pessoais servem como iden
tificadores informais no seio de um pequeno grupo de parentes e 
amigos mas que. 1 exceçlo de algwnas possíveis indicaÇOes rela

tivas a idade ~ ascendéncia étnica, informam pouco a respeito 
da pessoa e virtualmente nada a respeito do sistema social" 
(1967: 141). No caso Xavante, mais do que os nomes em si mes
mos, é a relaçlo nominador/nonúnado que cont~m uma carga 
maior de infonnaçlo. Os termos da relação nlo slo elementOI 
~e grupos 90Ciais dist~tos definidos pelo :nome comum, com; 
fronteir.as claramente marcadas. Ao contrário dos Krlkati, doa
dores e recebedores de nome Xavante nfo se relacionam en
quanto grupos (maduros e imaturos, jovens e adultos). e uma 
relação marcadamente pessoal que envolve, no máximo, duas 
"linhagens" ligadas por afinidade . Uma análise que seguisse o 
cami~ho inverso, isto é, que partisse do sistema das posiçõeS 
socim Xavante para chegar até os indivíduos que as preenchem 
levaria o investigador à ftliaçlo às classes de idade, metades e 

facções políticas, nwica a nomes pessoais. A nominação, por
tanto , informa sobre as posições mas nfo as determina pois estas 
slo dada• pela pertença às metades e classes de Idade, ainda 
que haja possibilidade de manipulaçlo neste sentido. A margem 
de liberdade ou o peso decisivo do sistema de nominaçfo sobre 
outros sistemas de relações sociais parece ser, porém, bem menor 
que entre os Krlkatl, onde é possível, por exemplo, alterar-se a 
filiação .~ metades (Cf. Carter lave, 1967: 171·172). As metades 
Xavante ,têm como critério de recrutamento o parentesco con
sangüíneo entre seus membros e a filiação a classes de idade al
ternadas (metades cerimoniais operantes nas corridas de buriti). 

A filiação às metades Xavante é, portanto, 
condição para a nominação dos homens Xavante e nlo o seu 
resultado. Até certo ponto, isto é também verdade para a. 'nomi
naçlo feminina entre os Xavante,já que o nominádor da mulher 
deve necessariamente pertencer à metade exogâmica oposta. 
Em contraste, a nominação Xerente, tanto masculina quantõ 
feminina, apresenta-se como sistema de posiç6es em que a filia
çl<> a metades é critério primeiro de atribuição dos nomes. Além 
disso, os nomes dos homens pertencem, nos termos de Nimuen
daju, às metades, cada uma dispo~do de um conjunto determina
do, enquanto que os das mulheres estão associados· às sociedades 
de homens, cada uma das quais dispOe de uma série distintiva. 
(Cf. Nimuendaju, 1942:43-46 e 52-54). 

' Uma outra idéia leva à identificaçl'o da no-
minação masculina com relações, ao invés de posições. Para ser 
convenientemente entendida, ela precisa ser considerada no 
quadro mais amplo das relaçGes entre MB/ZS, como foi visto no 
Capítulo II. Ao contrário, a nominaçfo das mulheres depende 
da classificaçlo dos homens em grupos de doadores, de acordo 
com distinções etárias e esta mesma nominaçfo · classiftca a 
mulheres por grupos, de acordo com o radical que serve de pre
fixo aos !ICUS nomes. O caso Suyá parece ªl?resentar a situa~o 157 
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inversa pois os nomes masculinos definem posições sociais, jd 
que slo o critério para a filiaçlo a um dos quatro grupos de 
praça e a uma das metades cerimoni'áis: "o conjunto de nomes 
de um homem constituem uma identidade ritual completa. 
Inclui participaçlo em todos os grupos cerimoniais" (Seeger, 
1974: lSS). Os nomes femininos, ao contrário, nfo incorporam 
suas portadoras a grupos cerimoniais: ''os conjuntos de nomes 
femininos nlo têm filiaçlo a metades ou a grupos de praça" 
(Seeger, 1974: 155). 

Uma outra diferença digna de nota diz 
respeito às noções de identidade ou continuidade como ele
mentos definidores da relação entre nominador e nonúnado. 
Entre os Xavante, a relação é marcada mais por continuidade 
do que por identidade entre os parceiros, ao contrário do caso 
Kdkati e Suyá. Entre os primeiros, o doador deve abrir mio 
do nome em favor do parceiro mais jovem. Nlo h4, como entre 
os KriKati e os Suyá, uma extensão da capacidade do nome de 
identificar mais de um sujeito adulto simultaneamente. Ilustran
do a situação entre os Suyá, diz Seeaer: 

"Cada nomlnado 6 uma réplica exata de seu 
nominador, no que diz respeito a todu u questões cerimoniais. Eles 
compartilham os mesmos dirtitos e obdpções e são membros dos mes-· 
mos pupos. Os Suyá dizem que há uma identidade real entie 01 dois; 
que, em certo senUdo, eles sio um (Wuti)'' (1974: 161). 

A Ideologia Xavante parece, ao contrário, 
não comportar a identidade tal como expressa ou concebida 
pelos Krfkati e Suyá, já que declara inapropriada e indesejável 
a identificaçlo simultânea de dois sujeitos pelo mesmo nome. 
No tocante i identidade entre nominador e nominado, os Xavante 
enfatizam a variável tempo, marcando a diferença de gerações 
entre ambos e expressando sua relação mais pela seqüência e 
continuidade que pela concomitância que os Krfkati e Suyá 

conceituahnente privilegiam. quer admitindo homônimoa, quer 
permitindo alterações da terminologia de parentesco no sentido 
de expressar a identificaçlo de ambos. Assim, a designaçfo de 
esposa do nominador pelo nominado serve aqui como boa ilua
traçfo : entre 01 . .Krlbti, ela é chamada iprün C'esposa") (Carter 
Lave, 1967: 150 e 201); entre os Xavante, é chamada de .datl'o 
("mie"). Estas d'o também indicações que ·têm correspondência 
num sistema de atitudes : 

..O nomlnado devt1 respeitar seu nomlnadoJ e 
ambos sentit-se-iam enveraonhados se dissessem o nome um do outro. 
Em parte, isto pode ajudar a evitar a confusio de falar para "ai mesmo". 
Além disso, enfatiza a relação assimétrica e explicitamente definida que 
existe entre nominador e nominado, a qual implica em um grau ruoá· 
vel de formalidade entre mentor e ne6ftto .. (Carter La'9, l 967: 145). 

Coerentemente, o mesmo acontece entre os Suyá: 

ºO conceito de identidade (de ser o .. mesmo") 
nio se estende a puentes consangüíneos ou afins. O relacionamento de 
homens que têm os mesmos nomes caracteriza·se por "veraonha" (Seeger, 
1974 : 161, nota de rodapé n?3). 

No caso Xavante, dada a enfase i conti
nuidade, nfo há razio para evitaçlo ou fonnalidade. Nlo há '}Ue 
separar e distanciar socialmente os parceiros porque nfo hi 
como confundi-los. Um sucede ao outro no uso do nome mas 
nlo na ocbpaçlo de uma detenninad.a posição social. AA "entra· 
das e saídas" do sistema, a que se refere Uvi-Strauss (ver citaçfo 
acima) no caso dos Penon de Bornéu, aqui nl<> dizem respeito 
à passagem entre a vida e a morte mas 4s sucessivas passagens de 
uma a outra etapa socialmente reconhecida do processo de 
maturaçlo do indivíduo. Ao contrário do que acontece entre 
os .KrlJcati, onde a relaçlo nominado/esposa do nominador é 
informal e prazenteira, entre os Xavante é marcada por distin· 
eia e evitaçfo. O compo~nto do nominado para corn a 
esposa de seu nominador é o mesmo que o rapaz recém-iniciado 159 
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tem para com suas outras ··mies,. (a real e as classificatórias: 
irmfs e primas paralelas patrilaterais de sua mie real). O que 
estj sendo expresso não é a existência de um sistema cerimonial 
construído a partir de metades rituais cujos membros são recru
tados através da nominação, metades estas em si mesmas mais 
importante que a relação entre seus membros. Por isto é que, 
entre os Krlkati, a diferença de geração entre cada par de nomi· 
na dor e nominado é apropriada pela metade que, de certa forma, 
dissolve os pares e os reagrupa em maduros e imaturos. Entre os 
Xavante, na ausência de um tal sistema cerimonial6

, o que recebe 
énfase é a relação entre dois homens, separados pela idade e pelo 
sangue (ou, mais ainda, pelos compromissos políticos dos grupos 
a que genealogicamente se filiam) mas tomados próximos pelo 
nome pessoal, recuperando assim uma intimidade e um sentimento 
de identificação, de ser um pouco o mesmo que o outro, de "per
tencer junto" que, de intensa nos primeiros anos de vida do 
nominado, foi se tornando mais tênue à medida que o homem 
mais velho viu-se mais envolvido com sua própria fam11ia nuclear 
e com questões de lealdade política. Para a compreensão destas 
diferenças básicas entre a nominação masculina Xavante e a no. 
minação em geral dos Timbira mostra-se, portanto, muito apro. 

(6) O equivalente estrutural deste!l .. name holding 
groups" Krikati seria, entre os Xavante, as classes de idade . .Entre os 
Kayapó e os Suyá não seria incorreto equipará-los às categorias de idade 
(age-grades), embora o âmbito de influência destas últimas pareça ultr~ 
passar o daqueles : "The Suyá age-grades are lmportant in th1tt they affect 
both ritual and everyday behavior. ln this sense they are more general 
than either the kinship terminology, concerned with domestic relations, 
or the namlng and ceremonial relationship temu which operate primarily 
in the plaza-related affairs ( ... ) Pe.rsons ln myths are often referred 
to not by name but by age-grade status, and the sarne is true in many 
descriptioni1of 1rituals" (Seeger, 1974: 132). 

Tais categorias de idade, aliás, são operativas na 
determinação de "an individual's status in ceremony, politics and the 
household . Within these broad age groupings name based moities operate, 
as doe ... ínherited chieftainship. and so forth" (Seeger, 1974 : 129). 

priado o recúrso às noções de tempo e espaço social7 : o ciclo 
de vida de um homem Xavante, a uxorilocalidade e a definição 
dos grupos sociais constituídos à base de nomes pessoais Timbira 
como grupos cerimoniais, cujo locus de vitalidade é, exatamente, 
o pátio central da aldeia. são as premissas para a compreenaio 
pretendida. 

Com relação à natureza do domínio ceri
monial, há certas idéias sugestivas para a discussfo da nominação 
e da política nos casos que examinamos a&ora. Assim, ao tratar 
das relações entre a incorporaçfo, os direitos e deveres jwídico
políticos e a alocação dos recursos escassos nas sociedades sul
americanas, diz J. Kaplan: "O primeiro domínio, o do cerimo
nial, diz respeito ao conhecimento esotérico e à trammisslo 
social, de modo que os nomes podem ser vistos como rtcursos 
escassos; por outro lado, no outro, no domínio político-jurídico, 
talvez seja o trabalho o recurso escasso" (1977: 391 - grifo meu). 
E, mais adiante : '"unidades político·jurídicas nlo são parte de 
uma estrutura social lógica e permanente concebida pelos índios; 

1 • 

trata-se, antes, de uma estrutura que se assenta no plano ceri-
monial, metafísico" (1977: 391). No que diz respeito j nomina
ção masculina Xavante, o raciocínio nfo se aplica integralmente. 
Primeiro, porque os nomes nf'o constituem um conjunto limitado 
(novos nomes podem e devem ser sempre criados, entrando para 
o acervo dos nomes transmissíveis), nfo podendo, portanto, ser 
entendidos' como bens escassos. Isto se explica pelo fato de nlo 
corresponderem a posições em metades e, conseqüentemente, 
pelo fato de o $isterna de norninaçlo não ser utilizado como 
mecanismo para a formação de outros sistemas sociais, como 
acontece entre os Timbira. Em segundo lugar. porque a nomi· 
naçfo masculina Xavante, como se viu na primeira parte deste 

(7) Conforme sugeriu Joanna Kaplan: "By 
discussing philosophies of time and space, we are dtscussing philosoi'hles 
of societal ordering." (1977 : 38 i). 161 
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capítulo. prende~ estruturaln1ente i esfera doméstica, recrian
do simbolicamente o laço entre tio materno e sobrinho, esgarçado 
pelo tempo, pela residência uxorilocal e pelo envolvimento polí
tico do nominador com o seu próprio "lado", em detrimento de 
sua relaçfo com seu grupo doméstico de origem, agora dominado 
pelo marido da irml. 

Tanto entre os Xavante como entre os 
Kayapó, a nominação parece classificar menos que entre os Tim
bira e isto pode ser explicado pelo fato de haver, naquelas duas 
primeiras sociedades, casas de homens e classes/categorias de 
idade bem marcadas, cuja existência domina, se se pode dizer 
assim, a esfera cerimonial. Os nomes podem, entio, preencher 
um espaço intermediário, talvez até mesmo mediador, já que 
ligados tanto à esfera doméstica quanto à pública. Entre os 
Kayapó, os nomes pertencem, na realidade, a detenninadas casas; 
são transmitidos de tal forma que "voltam" sistematicamente 
à casa materna do doador, ou seja, à própria casa de origem, 
quando o doador é MB; ou pennanecem na própria casa quando 
o doador é MF. Aliados aos nomes estfo certos privilégios ou 
prerrogativas rituais , transmitidos ao nominado através do. 
nome . Fntre os Xavante, porém, havendo uma tendência bem 
explícita para a fonnação de grupos de descendência patrilinear, 
a transmissão de certos conhecimentos mágicos ou de certos 
cargos rituais (como veremos na próxima secçfo) di-se através 
destes grupos e nfo através da nominação. Também devido 
à ênfase que os Xavante atribuem à patrilinearidade como um 
dos conceitos que orientam a ordenação da sua sociedade, 
não há esta regularidade na ''volta" dos nomes a certas casas, já 
que a transnússão do nome de MB para ZS nlo é absolutamente 
regra única, sendo igualmente importantes as situaçOes em que o 
nome deve ser transnúdo em linha paterna. 

Estamos aqui, sem dúvida, diante de mais 
um dos rearranjos de elementos essencialmente idênticos que se 

agrupam distintamente em cada uma destas sociedades e "l'le 
_ constituem muito do fascínio que o estudo dos grupos Jê . ofe

rece . De um lado, sociedades Timbira, que parecem privilegiar o 
domínio cerimonial (cujos grupos têm, como critérios de recru
tamento de seus membros. principalmente os nomes pellOli1 
e os amigos fonnais) como recurso de organiuçlo de relaçGes 

. sociais extra-domésticas e de expresdo cosmológica ; de outro, 
sociedades Xavante e Kayapó, que se organizam cerimonial
mente a partir de outros sistemas ou instituições inexistentes ou 
caídos em desuso entre os Timbira, como a casa dos homens 
(ou dos solteiros) e as classes/categorias de idade que tomam 
características de grupos incorporados e que, entre os Xavante 
e Kayapó, além da cerimonial, apresentam uma· dimenslo p.oU• 
tica e econômica enconttável, nos Timbira, nos grupos de resi~ 
dência (grupos domésticos e segmentos residenciais: ''residen
tial clustenº). Os Suyá. apresentam uma combinaçfo interes
sante: de um lado, instauram uma diferença entre a nominaçf'o 
masculina e a feminina, como os Xavante ,mas inversament~ .em 

- relaçlo a estes : os n~mes dos homens designam as posiçaet que 
devem ocupu no seio dos grupos cerimonias, enquanto que OI 

nomes femininos enfatiz.am relações 0' que nfo filiam 1.UU. 

portadoras a grupos e metades). Por outro lado, a sociedade 
Suyá constrói, l semelhança dos Timbira, a nominaçfo masco. 
lina como sistema de posições mas tendo, como os Xa.vante e os , 
Kayapó, classes/ categorias de idade ativas e uma casa doa .ho
mens. A amplitude da influência das categorias de idade Su~ 
já foi atestada em cit~IO apresentada P'inu atrás (p; · 160, 
nota de rodapé). 

As diferenças apontadas acima entre Xavante 
e Kayapó, porém, autorizam a consideraçfo·destes últimos como 
ocupantes de uma posiçlo .inte-rmediária. Em outras palavras, a 
nominaçfo Kayapó assemelha-se mais a um sistema de relaçGes, 
dada · a inexistência de metades cerimonais recruta<t. através 

· . . . . 
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dos nomes; a existência de prerrogativas rituais associadas aos 
nomes e a vinculação dos nomes pessoais a certas casas ( defi
nidas pela suc.esslo constante de membros femininos de uma 
''matrilinhagem"), porém, faz com que os nomes marquem, 
de certa fonna, "posições", ainda que menos rigidamente esta
belecidas que pelo esquema Timbira de conc.epçlo e ordenação 
das relações entre os homens e dos homens com a Natureza e 
çom o cosmos. 

Neste sentido, há semelhança entre os 
casos Kayapó e Xavante. Da ·Matta já o disse (1976 : 129) mas é 
preciso discutir algumas de suas idéias: 

•• ... os nomes servindo de ligações entre pessoas e entre "linhagons shnbó· 
Ucas" . Os nomes assim lembram aos membros dosta tribo outras rela~-ões 
al~m daquelas estabelecidas na Casa dos Homens. Entre os Aplnayé e 
TimbUa de Leste, os nomes teriam funções inversas. Eles seriam os ele
mentos fundamentais de classificação social não existmdo linhagens nem 
Casa dos Homens. Como conseqilência teríamos que , entre os Xavante 
e Kayapó. as relações entre pai (real ou simbólico) e ftlho são relações 
que transcendem o grupo doméstico e se projetam no sistema social. 
G poú otrové1 de1to1 reloç6el qw um jovem é incorporado no 1i1tema 
político e cerimonial de 11111 wciedade. De modo concomitante, o irmlo 
da mtfe e as posições que lhe são genealogicamentc equivalentes represen
tam um elo pessoal." (Matta, 1976: 129,pifo meu). 

A parte grifada da citaçfo é digna de atençlo. 
No caso Xavante é, sem dúvida, atrav~s do pai e de seus parentes 
patrilaterais mais próximos que se dá a incorporaçlo de um jo
vem 4 vida política. O mesmo nfo se dá no que respeita ao 
dommio c.erimonial, porém. Neste, a incorporaçl'o é feita através 
das classes de idade, dos grupos formados pelas etapas suces
sivas de iniciaçfo ao waia, ritual máximo dos Xavante, e, secun
dariamente, pela amizade fonnal. Entre os Kayapó, no entan
to, a situaçf'o é significativamente distinta : a incorporaçf'o à 
esfera cerimonial se faz via tio materno (transmissor de nomes 

pessoais e prerrogativas rituais associadas aos nomes . Vidal, 
1978 : 114-116), como quer Da Matta, enquanto que a partici
paçlo política se efetiva através das categorias de idade (Vidal, 
1977 e Bambe~ger, 1976). 

O caso Xavante, apresentando uma assime-
tria no tratamento de homens e mulheres, privilegia u "relações" 
no caso masculino mas aproxima a nominação feminina de um 
sistema nlo de posições sociais, identificadas por direitos e 
deveres, mas de uma classificação social que tem por critério 
elementos da natureza. Assim, os radicais dos nomes feminin~ 
remetem a uma "classificação do mundo animal e de suas rela· 
ções com a sociedade humana", um pouco à maneira dos nomes 
masculinos e femininos Kayapó (Vidal, 1977: 108), ainda que o 
que atualmente se conhece da mitologia Xavante seja insufi
ciente para uma afirmação mais categórica. Os radicais referem
se a animais e plantas: macaco ('Ro'o), peixe (Tebe), aves (Tsi
nhotsé'é - quero-quero - e 'Rê - jand.aia), árvore (Wautó, 
Wautomo) . Beleza parece ser aqui o critério principal da escolha 
destes animais e árvore específicos. Quando se pergunta aos 
Xavante o porquê desta escolha ou características de cada um 
destes elementos, o que se obtém é uma enumeração de traços 
identificadores, todos associados à beleu: macaco é "bicho 
muito bacana; cabelo dele é muito bonito"; peixe "nlo tem 
cabelo. O couro dele é bonito'•; quero-quéro "grita bonito, 
h0rov.'4'd1.,'; jandaia "tem pena vermelha na testa, bonito que 
nem urucum"; a iaírvore8 , "tem folha bonita". O presente traba· 
lho ressente-se, sem dúvida, de uma pesquisa etno-científica que 
permita conhecer com exatidão a classificação dos Xavante do 
mundo animal e veget~ e as razões conceituais mais profundas 

(8) Trata-se da árvore regionalmente conhecidà 
como fUllMndi ou /Qndi, característica da mata cfliar da região habitada 
pelos Xavante: Ozllophilum Brtniliensi1. Agradeço ao Dr. Ezequias Herin· 
ger a identificação da planta e informações complementares. 165 
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da escolha destes elementos como radicais dos nomes femininos. 
.Eate conhecimento exigiria, no entanto, uma pesquisa especí· 
fica que certan1ente seria prolongada e complexa, ultrapassando, 
portanto, as possibilidades deste trabalho. Fica, porém, 11 suges· 
tio e 1l expectativa de que ela venha a ser feita, completando 
un1 quadro que aqui nfo pude .conctuir9 . 

Os caminhos para o conhecimento e análise 
da significação de cada uma destas modalidades de sistemas de 
norninaçlo slo vários. Principalmente dois .se me apresentam 
como viáveis e possivelmente adequados: um liga-se. ao plano das 
relaçOes sociais e se prende a modelos construídos através -de 
conceitos como linhagem, grupos incorporados, etc .; outro 
busca captar o pensamento dos próprios Xavante e expressar 
o conhecimento do ponto de vista émico. Esta segunda orien
taçlo contém o estudo da noção de pessoa e da linguagem da 

'( 9) O mesmo se aplica à análise do significado 
lfngü ísdco dos nomes. Giaccarla e Heide (1972 : 235-9) apresentam uma 
relação da qual tomo alguns exemplos: 

bela planície . 

<..'Olocar a ervaa 

a) NOMES MASCULINOS -
Ahop(j wl'; A =terra, hopõ· =plano, wl' =belo: 

Aptli 're: Aptli =abacaxi, ''=seco: abacaxi seco 
Budze: Bu =cana, dze azeda 
Dutlll: Du =erva, 114 = ver ou colocar : ver ou 

Tomõtsu: tomõ =olho, tlu = pelo : sombrancelhas 
b) NOMES FEMININOS ·. 

_ _ Pewapart'õ: (TE)Pe =peixe, woparl = escutar. 11 = 
nao : peixe que nao escuta 

. Rêbawê: Rê= periquito, ba = costas, wl'= boas: 
penquito de costas boas -

Tsinhotse 'emãparl <r: T1inhote1e • = quer<>-q uero 
m4'parl =esperem . iJ =não : quero-quero nlo espera ' 

Ro 'opê Roo =macaco. pê =bem feito : mac.-.aco 
bem feito . 

... 

corporalidade10
. Voltarei a este ponto na Conclusão deste tra

balho. 

3. NOMES, RELA ÇY]ES, POSIÇÕES: RE
PENSANDO O lYJNCEJTO DE LINHAGEM 
ENTRE OS XA V ANTE 

A classificação de sistemas de nominação 
como sistemas de posições ou de relações remete a uma reflexio 
maior sobre as maneiras próprias de ordenação do universo 
social pelos membros de cada grupo e as maneiras próprias de 
apreensão desta realidade pelos pesquisadores . Até· que ponto 
serão as sociedades rigidamente ordenadas ou estruturadas de tal 
forma que o status individual seja previsível quando se tem 
conhecimento de certos princípios de organização social, como 
os relativos à descendência, por exemplo? Qual o lugar da flexi
bilidade, da fluidez, dos impoderáveis na vida social? Serão 
sempre acasos ou terão seu lugar nas sociedades humanas, pre
vistos e permitidos pelos se~ membros? Serio sempre quebras 
de respeito às regras inequívocas ou manipulações contextuais 
das rttesmas regras? Ou haveni, nas sociedades indígenas do 
Brasil CeQtral, lugar para a indefinição, para a variação, para a 
reconstrução continuada, quem sabe a cada duas gerações' de 
grupos sociais definidos? 

Parece ser este último o caso, na sociedade 
Xavante . O conceito de "linhagemn, quando nf'o comprometido 
integralmente com o sentido que toma nos modelos africanos e 

( 10) Conforme sugestão de Seeger, Matta e Viveiros 
de Ca!itro, 1979. 
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outros 1 1 pode ser útil para a compreensão da realidade Xavante. 
Quando empregado com o sentido de grupo de parentes consan
güíneos com ascendência paterna conium, que se identifica 
e 4 reconhecido por outros como grupo (embora não necessa
riamente incorporado nem com limites fixados rigidamente); 
quando tido como indicador de um princípio de organização 
das relações e de classificação dos Xavante, o conceito de lin
guagem pode ser instrumento certainente nfo suficiente mas 
sem dúvida apropriado para a expressão dos modos peculia.res 
de ordenação da sociedade Xavante. .. 

. . .... 
< 11) Examinando as definições correntes de linha-

aem. Uzot afuma: .. En bref. les auteurs s'accordent pour diJe qu'un 
Uanaae est composé de personn~ issues d ' un ancêtre commun et dont 
la tlliatjon est tracée tmivoquement (patrilinéairement ou matrilinéai
rement)", ( .. Descendance et Aftlnité chez les Yanõmami: Antinomie et 
Cornplémentarité" in Actes du XIIIe Congres des Américanistes, vol. II 
Paris, 1977: S6) . Além deste nível de consenso. Uzot relaciona os 
demais atributos que definem a linhagem como grupo social particu
larizado : 

a) é uma unidade exogâmica; 
b) tem um nome que a identifica ; 
e) pode se subdividir, por cisões, em segmentos ou 

sub-linhagens ; 
d) tem uma pro(undidade genealógica variável de 

sociedade para sociedade sendo que, em algumas. não ultrapass~ três gera
ç~; 

e) forma grupos incorporado$ que detêm direitos 
e deveies (no sentido jurídico dos termos), atividades rituais coletivas 
prerrogativas e<;.onômicas. Certos cargos ou a chefia por vezes sio tran~ 
mitfdos no interior destes grupos, segundo o princípio de filiação. 

Seeger, Matta e Viveiros de Castro identificam 
co,m? traço distintivo característica d3s linhagens dos modelos analíticos 
class1cos o fato de serem "grupos que controlam áreas e recursos econô
micos" (1979 : 12). 

Kaplan. ao contrastar a realidade sul-americana 
com a africana, refere-se explicitamente lls linhagens: ·•1 f A frica ordering 
is concemed with corp0rate property holding groups which must perpetua
te themselves as such through time" ( 1977 · 1 O) 

• 

Parece-me que Maybury-Lewis sentira já a 
ambigüidade implícita no uso do conceito para a análise dos Jê: 
por um lado, constrói seu modelo através do uso de noções como 
descendência, incorporação e aliança, chegando. inclusive, a 
certos impasses por apego demasiado aos esquemas analíticos que 
estas noções supõem 11 ; de outro. relativiza o conceito de linha
gem, afirmando que, tanto para os Xerente quanto para os Xa
vante, .. parentesco era uma questfo tanto de política quanto de 
genealogia" (""Cultural Categories of the Central Gé" : 33), e 
enfatizando sempre mais a dimensão política da organizaçfo em 
linhagens como base para formação e núcleo de facções do que 
ressaltando as implicações de ordenação social rígida (filiação 
inequívoca e perene, determinação de .status, alianças, etc.) 
em que o conceito poderia implicar• 3 . 

Maybury-Lewis definiu as linhagens como 
sendo grupos exogânúcos de descendência patrilinear, nominados 
contextualmente, incorporados·: ''De acordo com a expectativa 
geral, slo as linhagens que devem agir como grupos incorporados 
( ... ) Assim, slo as linhagens os grupos incorporados nos quais 
o sistema político se baseia" (1984: 225); é, ainda : "O modo 
arbitrário e nada sistemático pelo qual esses nomes de linhagem 
slÔ usados talvez confunda o leitor que pode, entretanto, en· 
contrar certo consolo no fato de os Xavante também ficarem 
confusos com isso" (1984: 227). Maybury-l.ewis, qualifica as 

· linhagens JGlvante e Xerente de •'flúidas" (s/d: 23-4). As linhagens 
slo vistai pelo autor como sub-divisões dos clls. F.stes, por sua 
vez. congregam os descendentes, por via patrilinear, dos ances
trais fundadores da so_ciedade Xavante. Como as linhagens, slo 

(12) Como pam o problema de nio haver, nas 
várias aldeias Xavante, uma coincidência de filiação clânica de linhagens 
homônimas (1984 : 225-229) . . 

(13) CT.1984:236-237. 169 
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nominadoa mu seus nomes slo perenes. Além disso, têm estilOB 
própdOI de pintura corporal e ornamentos para ocasiões cerimo
nl.U; reconhecem•e mutuamente como grupos equivalentes 
mu diat~tOI (1984: 222-223): ºPeuou que pertencem a um 
mesmo cll tam, portanto, uma origem comum. Isto, no entanto, 
nlO 4 •ralmente expresso na forma pela qual os Xa vante se 
referem a seus companheiros de clf ( . . . ) Slo chamados de 
waniwi~, que pode ser grosseiramente traduzido como "as 
pessoas do meu lado", ou "pessoas como eu,,. ( ... ) e entre os 
companheiros de clf que uma pessoa procura apoio em-situações 
que podem implicar, ainda que apenas potenci_almente. em dis
putaa facionárias. e nesse sentido, principalmente, que compa
nheiros de cll alo "o meu pessoal,, ." Giaccaria e Heide, ao tra
tarem du relações e da terminologia de parentesco Xavante, 
raciocinam em tennos de clãs e metades (identificando-os, aliás) 
e nl'o men~fonam linhagens : .. ?.hegamos ã conclusão que as 
palavras P. O. T. (Poredza'ono, O Waw~ e Topdató - nomes de 
clfs) têm divenos significados conforme o contexto. P.O.T. 
atribuídos aos indivíduos singularmente servem para indicar 0 

distintivo (pintura corporal ou pintura em máscaras rituais) 
que lhes cabe; atribu idos aos indivíduos considerando a sua 
ascendência e a sua relação com os.outros, servem para incli~r.a 
metade a que pertencem. P. é tle uma ·metade; Q - T. de outra 
metade. A ascendência é considerável só quanto al linha paterna, 
90r isso~ só uma e inva

1
riável ... " (1972 : 103). 

Maybury-lewis utilizou um modelo em 
quo os conçeitos de descendência unilinear; linh.âgens patrili
neares, grupos incorporados eram centrais para a análise 
da sociedade Xavante mas relativizou-OS constantemente. Uma 
passagem o ilustra; endossando o que dizia Christopher Crocker 
a resP.eito doa Bororo, ele diz : "Ao que parece, ele diz que uma 
~oçlo de descendência unilinear que acarreta uma alocação 
simples, exclusiva e automática da criança, via laços genealógicos. 

a um grupo de descendência determinado é demasiadamente 
simplista para que possa dar conta dos sociedades com as quais 
estamos lidando. ( . . . ) À medida que passamos a conhecer mais a 
respeito das sociedades que, no mundo inteiro, tentamos analisar, 
toma-se cada vez mais claro que o conceito de descendência 
unilinear nfo é um princípio genealógico claramente definível 
mas, antes, uma complexa afirmaçlo ideológica" (1979). 

Atribuir aos arranjos políticos poder de 
alteração da fihaçf o a clls e linhagens foi a maneira de Maybury
Lewis expressar um aspecto da estrutura social Xavante que, da 
perspectiva dos modelos africanos, poderia aparecer como "'flui
dez" ou indefinição, disfuncionalidade ou ineficiência do sistema 
de linhagens na determinação dos status individuais e grupais. 
Esta posição levou-o a afirmar. por exemplo : "Esses vários siste
mas agem como conjuntos de coordenadas sociais q~ fornecem, 
simplesmente, a matriz para situações reais. 0 contexto 1deter
mina nfo só o que um Xavante faz - o que é óbvio - mas tam
bém o que e!e é.,, ( 1984 : 229); da mesma forma, o Autor res
salta a interferência das relações políticas entre linhagens sobre 
o uso dos termos de parentesco (1984: 284). 

Todo o peso analítico que atribuiu ao 
"contexto" e aos "arranjos contextuais" reflete uma procura 
de linguagem alternativa à oferecida pelos modelos mais clá• 
sicos da An$ropolopa e 11ma tentativa de expressão desta margem 
maior de liberdade de açlo com que as sociedades sul~americanas 
parecem dotar seus membros no que respeita às suas vinculaçOes . . . 
a grupos e indivíduos. e à SU;a própria definição como pessoa. 

Minha idéia, no entanto, ~ que muito da 
"flexibilidadeº do sistema social Xavante que . Maybury-~wis · 
atribui às flutuações d~ contexto político é previsto estrutural
mente. Para apoiar esta afirmação, será oportuna a referência a 
instâncias que o demonstram com clareza : a) a filiação clânica é 

a cerimônia do Oi o; b) a ~"troca" de atributos e prerrogativas 171 
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entre grupos de ascendência paterna~ e) a nominação . Antes 
de fazê-lo , porém, será conveniente fazer uma exposição ainda 
que sumária da linha de pensamento de Maybury-Lewis. 

Em seu modelo, é a instabilidade política, 
a que já me referi acima, que favorece a possibilidade de 1nani
pulaçfo de categorias dadas. Os rearranjos exigidos pela vida 
cotidiana, pela defesa de interesses na solução de problemas 
concretos, sfo levados a efeito através do jogo de forças entre 
as facções . Ao tratar dos clãs e das linhagens, diz Maybury-Lewis: 
"Poder-se-ia pensar que o sistema de clfs e linhagens dos Xavan
te poderia servir para definir o status de wna pessoa, em qual
quer comunidade, com um grau de precisão· suficiente para 
tornar a assbnilação de wn recém-chegado quase automática. 
Talvez pudesse, de fato, mas não é o que acontece . Por outro 
lado, o sistema de parentesco também não consegue este efeito, 
como veremos adiante". (1984: 229). 

De acordo com esta visão, há entfo uma 
"matriz" que é estrutural no sentido de relações constantes, de 
esqueleto mesmo da · organização social. Há, ainda, relações 
definidas contextualmente as quais, para a vida cotidiana dos 
Xavante, têm um poder maior de determinação de compor
tamentos, lealdades e decisões. Ainda que a atividade política, 
no modelo de A Sociedade Xavante, seja uma dimensão estrotural 
do sistema social como um todo, o autor lida com o político 
ao nível conjuntural. Explicando melhor : atribui a possibilidade 
de rearranjos, inovações e recriações dJtS relações ao funciona
mento do sistema político, que se caracteriza pelo fato de grupos 
e lealdades serem definidos circunstancialmente (pelo jogo de 
interesses e de força entre facções) (Cf. Maybury-L.ewis. 1984: 
224). 

Do meu pQnto de vista, porém, e como já 
afirmei acima, muito do que Maybury-Lewis atribui ao "contex
tual" faz parte, na verdade, do "est~tural" . A sociedade Xavante, 
para existir. conta cont certos mecanismos para o estabelecimento 
de alianças. para formalização de relações de identidade entre 
pessoas de gerações e metades diferentes, para transformar uma 

relaçfo de evitaçlo em relação de familiaridade. por exemplo, 
sem os quais a própria sociedade Xavante seria, em grande me
dida, impraticável. Para sua constituiçlo, ela exige tais meca
nismos. Relações de aliança ou de evitaçfo nlo slo criada pelas 
contingências da vida cotidiana, apenas: do uma necessidade 
estrutural do sistema social. Quais as pessoas que, em cada caso 
concreto. porlo tais mecamismos em prática e quais os objetivos 
específicos são questões definidas realmente pelo contexto. Sua 
possibilidade é, no entanto, estrutural. 

Para comprová-lo, os três exemplos seguintes: 
a) a filiação clânica e a cerimônia do Oi () • 4 

: 

Entre os Xavante Ocidentais encontram-se 
alguns casais que pertencem. tanto o homem quanto a mulher, 
nominahnente, a um mesmo clã e isto pode levar a confusões. 
À primeira vista, a rigor, seriam ligações incestuosas. O levanta· 
mento da genealogia, porém, pode demonstrar que os dois per· 
tencem a metades patrilineares diversas e, indagados a respeito, 
dirão que sempre se consideraram mutuamente como tsi're'wa 
(do "outro lado"~ no caso, da "outra" metade exogâmica, expli
citamente). Vejamos como isto é possível. 

~ intereaante notar que,se em São Marcos 
e Sangradouro todos sabem a que cll pertencem, o mesmo nfo 
se dá no Kuluene e no Batovi. Melhor dizendo, nas duas primeiras 
aldeias, Poredza'ono, ó. Wawl e Topdató sfo termos frequente
mente usados na classificação dos indivíduos. Isto nfo acontece 
nas outras, duas reservas. Aliás, desde que se aproximaram dos 
brancos a situação parece ter sido esta e as palavr• <\ue 
designam os clD nfo haviam sido ainda ouvidas no sentido ~ 
detern:itnaçlo de grupos sociais por pessoas que estiYeram coin 

( 14) Lúta com pequenas bordunas realizada entre 
os meninos durante sua permanência na casa dos solteiros. Para esta luta, 
sio pintadas nos seus rostos as marcas de seus .. clls" respectivos. Veja 
Maybury-Lewis, 1984: 221 e 305-310; também em Giacaria e Heide, 
1972: 136 e 160. 
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este grupo desde seus primeiros contatos com brancos' s. Quan
do pergwitei aos Xavante do P.c1raíso se eram Poredzaono. ó" 
WawE ou Top 'rotató pude perceber que todos os homens, ainda 
que por vezes se lembrassem com certa dificuldade, sabiam sua 
ftliaçlo mas que nem sempre havia coincidência de filiação ao 
mesmo cll por parte de um grupo de irmlos reais. As mulheres 
diziam que estes termos nlo se aplicavam a elas mas apenas aos 
homens porque designam os grupos de meninos que lutam no 
Ol'ó. Apenas por extenslo da filiação de seus irmlos reais defi
niam a sua . pró~ria. Aliás, esta é uma das raras ocasiões em que 
os clfs do identificados por expressões concretas: pinturas feitas 
no rosto, identificando os membros de cada.grupo• 6 . 

A nfo-coincidência da filiaçlo ao clã por 
parte de um grupo de innf'os reais intrigou-me e, nfo sem muita 
dificuldade, consegui entrever a existência de práticas relativas à 
"adoçlo", por assim dizer, de um menino por um homem de cli 
divers.? do &:. seu pai, medi~te acordo com_ o pai da criança. 
Esta adoção se dá na ocas110 da realização de um Oi'ó e se 
efetiva quando a criança é pintada, no rosto, com o padrão que 
simboliza o "cll" daquele que a pinta e que é, necessariamente 
t!i're'wa (do "outro lado"). Apesar desta "adoçlo", porém, ~ 
uso da terminologia do parentesco Qlo se altera e o menino con
tinua a considerar como "seu grupo" aquele que é formado por 
seus parentes consangüíneoa. No contexto do Ol'ó, apenas, é 
que ele se transfere para o "outro lado,.. Posteriormente, já 

(IS) Comunicaçfo pessoal de Ruth Me Leod lin
gUlsta ~o Summer ~stitute of Unguistics, que trabalhou com os Xav'ante 
do antiao P.I. Para1so desde seu aldeamento junto ao Posto Simões Lopes 
até a mudança do ~po pra a regiio do rio Culuene. 

. (16) Cf. Maybury-Lewis 1984: 221, Giaccaria e 
Heide 1973: _101 . . No cuno do pande ritual waia, as máscaras com que 
1e da~ça sao identificadas por meio de pinturas específicas para cada clf · 
~bé~ em ~lpns dos rituais do ciclo de in.iciaçfo dos meninos : contcti: 
t1a uri wa, mascaras wamilort1. 

adulto, quando indagado a respeito de que cll pertence, dir' o 
nome do cll co1n cujo símbolo ele houver lido pintado para 

0 Oi'ó. Por isso, encontra-se facilmente grupos de irmlos perten
centes. todos (menos um ou dois) ou clf de seu pai real. fm· 
portante a notar é o fato de que esses .. adotados" por um outro 
clf nl.o 1nudam sua filiaçlo à metade exogâmica à qual perten
cem por nucimento nem são efetivamente adotados por mem
bros do .. outro lado". Sua vida nfo é em nada alterada e em nada 
diversa da dos irmãos reais (quanto à residência, a descendência, 
às regras de casamento, etc. ) que pertencem ao clf do pai. 

A existência destes mecanismos de, "trans
ferência" de um clf a outro por vias institucionais foi consta
tada simultaneamente por Regina Müller nas aldeias de S. 
Domingos e Areões (Xavante Orientais) e por mim mesma na 
aldeia do Paraíso (Ocidentais). Nfo conseguimos, porém, saber 
que tipo de relação passa a existir entre o pai do menino e o 
homem que o pinta e quais os motivos que os levam a tal acordo. 
De qualquer forma, pQSSO afirmar que sfo mecanismos institu
cionalizados que ligam, no plano'inter-pessoal, indivíduos perten· 
centes a metades ou, ao menos, a clfs diversos. A existência 
destu práticas nfo patece devida a circunstâncias políticas 
ocasionais; sfo, ao contrário, previstas. 

• b) a "trôca" de atributos e prerrogativas 
entre llnhag_ens: 

Um dado novo na e!Jiografia dos Xavante 
é que o próprio sistema político oferece possibilidades insti
tucionalizadas de rearranjos. Digo isto porque, assim como há 
práticas de ''adoçlo'' a clfS (na época do Oi'ó), aaim também 
há troca de direitos ao desempenho de certas funçOes rituais 
ou ao uso de certos ornamentos (como, por exemplo, o a'é -
contas de semente de capim-navalha; o waihori>" bO, pena de 
rabo de papagaio; o abadzipré, cinto confeccionado com algo
dfo vermelho, pintado com-urucum, e outros). Efetuada a troca 175 
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recíproca ou a cedo do direito a funções ou uso de ornamentos 
que sfo próprios de um grupo de· descendência a outro, o grupo 
que foi beneficiado toma-se, por exemplo, a 'é tede'wa, abadzipré 
tede'wa (dono do a e, dono do abadzipré, etc.). 

Tede'wa é a palavra que, segundo Maybury
Lewis, designa .. linhagem" (1984: 225-226); segundo Giaccaria 
e Heide (1972: l OS ~ seg.), o termo indica "autoridades" que se 
caracterizam por serem ··conselheiros particularmente acredita· 
dos: o seu parecer prevalece sobre o dos homens e anciãos do 
mesmo grupo, os seus conselhos são ouvidos com respeito e 
postos em prática . . " Estes autores passaJn, a seguir, à enume· 
ração das várias modalidades de .. chefes" Xavante. 

O problema das linhagens Xavante requer, 
agora, uma redefinição. Cada um dos autores que tratou do pro
blema apresentou sobre ele visões bastante distintas. Segundo 
Maybury-Lewis, "O termo empregado para designar as linha
gens é formado, invariavehnente, por uma espécie de apelido, 
seguido dos sufixos tede''Wtl ou 'wa, que indicam grupos de 
pe~oas descritas pelo substantivo que os antecede. Os substanti
vos em si mesmos nfo têm significado latente, nem obedecem 
a nenhum tipo de ordenação" (1984: 225). Tede'wa é uma 
palavra Xavante usada não apenas para indicar linhagens e pode 
ser traduzida por "dono", "proprietário" , "possuidor", ou 
mesmo "mestre", "senhor". ••o que manda em" ou "o que tem 
direito a" • 7 . ~ usada, na linguagem cotidiana para indicar, por 
exemplo, o dono de wna casa ou o proprietário de uma roça: 
nhõrowa tede'wa, buru tede''WO. Quando se refere a linhagens, 
seu significado não se altera, é o indicado acima. Os termos 

( 17) Com o mesmo sentido, aparece em 111e 
!erente, de Nimuendaju : ' lhe tdbe from wtúch .the prase• sprangt 
wore. their hair cap·fashion. clipped horizontally aU round. and 
shaved below the haircut. Frequently the prase' are designated as .Klitó
tedekwa. aftcr thcir distinctive baU-gamc. Klitó" ct942 : 19, grifo meu). 

que precedem tede 'M.Wi, na denominação das linhagens nfo slo, 
então, apelidos ou pseudônimos ma, ao contrário. têm um 
sentido preciso: indicam o objeto ou ornamento ritual. a plan
ta ou o -animal sobre o qual determinado grupo de ascendência 
paterna ou .. linhagem" impera, se se pode dizer assim. A 'é 
tede'wa significa, literalmente ... dono da conta feita com se
mente de capim-navalha''. um elemento presente com freqüan
~ia nos ornamentos rituais dos Xavante. Discordo, portanto, 
de Maybury-Lewis : é precisamente o tenno que precede tede'wa 
na denominaçfo de uma .. linhagem" que indica uma prerrogativa 
que a distingue das demais. 

As prerrogativas que definem as linhagens 
são equivalentes · são consideradas e manipuladas como tais 
pelos Xavante mas nfo são todas definidas segundo um critério 
único. Pode-se distinguir quatro tipos de prerrogativas: 1) funções 
rituais não-mágicas; 2) funções rituais mágicas; 3) posse de or
namentos; 4) uso de ornamentos. Os dois primeiros tipos incluem 
conhecimentos e domínio sobre certas espécie~ vegetais (o 
wamarr, por exemplo, madeira dura e clara) e, mais freqüente· 
mente, animais (onças, cobra, porco-do-mato, etc .. ). 

Esta diversidade pode ter causado a impres
são de certa arbitrariedade na escolha dos nomes das "linhagens". 
Dois outros dados importantes sfo os seguintes: a) uma mesma 

V -.. 

linhagem po,de ser tede'wa de mais de um ornamento, planta, 
animal ou função ritual podendo. conseqüentemente. ser desig
nada por um ou outro destes nomes alternada ou concomitante
mente; b) a posse destes bens, funções e conhe_eimentos é objeto 
de troca, empréstimo ou doaçlo por parte de uma a outra linha
gem. hto explica o fato de que, em aldeias diversas,.:se-encontram 
linhagens · de nomes iguais mas pertencentes a. clfs diferentes. 
Isto porque nfo há, para os Xavante, correlação necessária entre 
cada clf e uma série constante e necessariamente igual de tede'wa. 
A ~·de conhecimentos, de bens e/ou omamentos,..de es·pécies 177 
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animais e vegetais é sempre uma posse coletiva, a wiidade social 
em questlo sendo uma patrilinhagem. Cada uma delas sempre 
possui um ou mais destes itens. N_ão existe, no entanto. uma 
ordenação fixa e constante destas prerrogativas para as linhagens 
entre si nem para as linhagens con1 relação aos clfs. · 

Estes dados explicam, a meu ver, as razões · 
das práticas observadas por Maybury-Lewis: " . . . pode haver 
mais de uma maneira convencional de designar cada uma das 
linhagens. nwna dada comunidade. Ao mesmo tempo, nada 
impede que linhagens diferentes sejam designadas por um mesmo 
nome em diferentes aldeias. Assim, por exemplo, uma das linha
gens do cll Poredza'ono de São Marcos ( 1962) era conhecida 
como Pahori 'wa tede '""" pois seus membros tinham o direito de 
receber o nome pessoal e o cargo ritual de Pahori'wa. Uma linha
gem de Simões Lopes, nio aparentada à primeira, tinha o mes
mo nome, pela mesma razão,. ( 1984: 227). A relaçl'o entre as 
duas linhagens com o mesmo nome nfo precisa ser uma relaçfo 
de parentesco explicitada através da , pertença a um mesmo 
clf (como deveríamos esperar que acontecesse se nos prendes
semos ao material correlato de sociedades africanas). O ponto co
mum entre ambas é exatamente o fato de serem "donos" da 
funçã'o ritual não-mágica do Panhori 'wa. 

Uma hipótese exploratória é a de que há 
algumas destas prerrogativas que sfo exclusivas de certos clfs 
(Panhori''Hia : do clf í Poredza 'ono. por exemplo) e outras que 
podem ser trocadas, dadas, cedidas (Dzutsi'""'l, a'é, etc.). As 
prerrogativas exclusivas são fixas e. como tal, marcas de identi
ficação de grupos de parentesco. As .que podem ser trocadas slo· 
os elementos através dos quais atuam os mecanismos de: a) equi
líbrio numérico - composição de grupos com número equiva
lente de pessoas; ou b) alianças polítictu - elos entre linhagens 
visando à formaçlo de facções, no sentido de Maybury-l.ewis; 
ou e) domínio político - acúmulo de prerrogativas por uma 

linhagem ou por um grupo de linhagens. 1-..:Stas três não esgotam 
as alternativas possíveis mas me parecem as 1nais viáveis como 
explicaçlo. 

e) o sisten1a de nominação: 
Além da possibilidade de alterar. até certo 

ponto, a filiação a cll's (no ritual do Oi'ó) e de manipular o direi
to a certas prerrogativas, pelas .. linhagens", há, entre os Xavante, 
outras ··saídas" institucionais para o problema de "fixJdez" de 
categorias. O sistema de nominação é mais um exemplo. Trata-se 
de uma instituiçlo com práticas regulares e regulamentadas. 
Mesmo assim. oferece uma margem muito grande de liberdade 
para o estabelecimento de laços entre afins (isto é, os que sfo 
potencialmente hostís, segundo Maybury-Lewis, (1984:294), 
através do pedido. do oferecimento e da doaçio (transferência 
de nomes pessoais). Os nomes pessoais masculinos Xavante slo, 
de fato, algo para se dar mais do que algo para se. ter ou para se 
guardar. Esses laços, como foi demonstrado, se concretizam em 
relações de aliança, quando não de identidade, entre homens 
de metades e, freqüentemente, também de gerações diferentes. 

O material etnográfico deixa perceber que 
a nominaçio masculina se efetua segwido regras que sfo rela
tivizadas por uma série significativa -de exceções e· de soluções 
altem!_tivas. ~ possível perceber regula.tidades quanto M prá
ticas sociais ligadas ao nome pessoal: sua atribuiçlo, sua trans
misdo ou a da fwtçlo denominador de uma pessoa para outra; 
adoçf'o de nomes novos, abandono de nomes antigos, etc. As 
regras, no entanto, slo relativizadas constantemente, na pr,tica, 
e se tomam,· assim, flexíveis, pouco rígidas. Nfo 11' porque, 
no entanto, rotular o sistema de "flúido.,, culpando-o pela 
falta de prociSfo em seu funcionamento. ~muito mais proveito
so, para a compreendo da realidade Xavante, ver esta "fluidezn 
não como atributo negativo, definido pela ausência de uma 
harmonia estabelecida a priori, mas con10 u~- maneira própria 

• 
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da sociedade Xavante organizar-se. Não há, portanto, razio 
para se atribuir ao "contexto", apenas, esta força dinâmica. 
Ela é, ao contrário, própria do sistema. Um sistema que per
manece nlo porque seja fixa e rigorosamente estabelecido mas 
porque se permite uma contínua reconstrução. Daí a dificul
dade do emprego de conceitos como o de linhagem na elabora
çfo de um modelo Xavante. O que a sociedade, neste cuo, 
parece oferecer a seus membros é , realmente, um quadro de 
princípios que devem nortear a composiçfo do sistema e nfo 
uma relaçfo de regras detalhadamente definidas. Como proce
der é o que parece estar claro para os Xavante, assim como 
todas as possibilidades e as limitações de seu sistema social; 
a definiçfo estrita dos grupos e categorias sociais é que parece 
estar a cargo de cada duas ou três gerações, nlo mais do que isto. 

Resta saber ainda que modelo analítico e 
que linguagem alternativos possibilitariam uma expresslo e uma 
compreensão mais adequadas desta realidade. Antes de tratar 
deste assunto, porém, passo a apresentar os dados etnográficos 
e a análise comparativa relativa à questfo da "amizade formalº 
entre os Xavante e entre os Jê. 

-

-

CAPffUl.O V 

A AMIZADE FORMALIZADA ENTRE 
OS Jt DO NORTE E OS XAVANT& 



~.,.._.._., - - -
Uma das possibilidades mais fascinaciles • 

estudo das sociedades Jê é, sem dúvida, a da análise comparativa 
em que se pode perceber a variedade de construções sociais a 
partir de certos temas básicos e de um aceivo de elementos recor
rentes entre os vários grupos Jê. A comparação tem,. ao mesmo 
tempo, ~ois produtos complementares: leva à generaliuçfo que, 
no caso, si&Jlific. a compreenslo e ~ explicitaçfo do "padrJo" 
Jê; e permite a percepçfo, em cadasocieda~ particular, de certos 
aspectos que na sua -configuraçlo geral slo obscurecidos ou de 
difícil captaçfo mas que, em uma outra sociedade Jê, têm expres
Sfo clara e prift'ilegiada, inclusive pela importincia que os prôprios 
atores lhe conferem. Aspectos que dificihnente seriam objeto 
de atenção mais detida na ausência de pesquisas em sociedades 
afins acabam, portanto, sendo conhecidos e,. embora nfo apare
çam com muita ela.reza num cQPtato inicial com dada sociedade 
nem por isso deixam de ser menos cruciais para sua construção. 

-
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Parece-mo que ••te 4. justamente. o cuo da 
•mizact. fonnalizada, J' muito conhecida graçu h peaquisu 
realizad• entre oa Jê do Norte . Quanto aoa Xavante, entretanto, 
u !nfonnaçOea de que IO dilp& atravéi da biblioarafia alo bu
tan i. •scusu. Dada a exist6ncia freqüente de rela~es de an\J
zade f onnalizada em usociaçlo com °' sistemas de nominaçfo 
entr• o. arupOI Jj do Norte, impôs-se ao presente trabalho • 
pe•quisa complementar sobre modalidades de amizade forma
lizada entre OI Xavante. A auisa de introdução. apresento resu
midamente o que de essencial se conhece sobre o assunto entre o1 

J' do Norte, antes de passar à apresenta';fO e análise do material 
Xavanto . 

Entre os grupos do Norte, a amizade forma
lizada expressa-se através de duas categorias, quais sejam: 0 '"aini

ao formal" propriamente dito • o ··companJieiro". As variáveis 
em joao. na construçfo destes doia conceitos sfo, como bem 
most~ou M. Carneiro da Cunha ( 1978: 84 e sep.), u noções de 
11/tendad- • de Jemelhança. A primeira está contida no conceito 
ct. .. amigo formal" • se expressa através de relações de evitaçlo, 
de dJstAncia social e de sepraçfo; .ª segunda estí contida no. 
conceito de .. companheiro .. , que supõe wna relaçl'o do igual
dade, de proximidade física e de simultaneidade. Tal dJstinçlo 
entre categorlu é particularmente clara entre os Tirnbira; entre 
os Xavante • os Kayapó há um maior. entrelaçamento entre elu. 
Comum a ambas u categorlu, hí a solidariedade que ae espera 
entre u penou que usim se consideram. Do ponto de vista 
du relações soclail entre os Je, cabe lembrar a amizade form• 
lizada e a nominaçlo como inatituiçõe1 pertencentes ao lmbito 
du relações cedmoniaiJ, em contraste com as relaçõe1 privadas, 
doméstica. Refiro-me aqui à já conhecida oposiçl'o entre centro 
e periferia dm aldeias Jê como marcos de campos sociais defi
nidos por relações essencialmente diversas em sua natureza. 

• 

J. AS INDTCAÇ(f ES bA. Lfr6JUrtlltÁ 
SOBRE OS JG SETENTIUONAIS 

J.l O "am'6o formalº 11111 UJCledado JI 
doNort•1 

Há algUJ\I elementOI básiC09 da rclaçlo 
com o amiao formal que parecem, de fato, ldeftni·la • que lfo 
comuns às váriu sociedades J• do Norte. A eles lio dedi~du 
as próxima páginas. 

Trata-se ~e uma relaçlo e::itre n4o-par•nt•s 
ou entre pessoas cujos laços de conaangUinidade alo bastante 
tênues; ~ uma relaçfo, enfim, entre indivíduos f íslca e tocial· 
mente distantes, nlo pertencentes quer à mesma parentela, quer 
ao mesmo &fllpo doméstico: .. Para o Krahó, de fato, o unJao 
formal 4 sempre o conc.eptuahnente distante, o outro, o iJc.hull. 
n••. nlo parente ( . . . ). o amigo formal, pela regra da evhaçfo, 
o•t' fora do campo de açfo CDtidiano de Ego:· (Carneiro da 
Cunha, 1978: 8S). E ainda: ·•·o ideal é que 01 amig01 íormall 
nlo estejam relacionados de perto, o que por certo milttada 
contia a c.erimõnia que é prescrita para a relaçfo. Assim, quando 
oa Apipay4 falam de 1eua Wgetl. eJes invariavelmente apontam 
o outro l~ da aldeia,. (Matta. 1976: 141. Veja tmnWm o di• 
aram• l p. 141). O mesmo• verdade para 0& PllpQI K.ayap6i 

O) Nesta puto, tomo por b ... oe tnbalbOl cle L-. 
Vtdal (1977), ADthoD)' S1e4 1 {1974), Roberto da Matsa (1976), , ... 
Cuter La- (1967). J6lio e ... flhlaUi (1970) e ....... eu... • 
Cunha tl 971 • 1979) a rwpeko, re.,.cttw.m•te, 4oe Ka)'.,6-Karta, 
Suyi, ApUl&1' tTimbin Octhatetr), krtbti • Kiahb tnmMra 10d • 
tá). Olho de referir-me à obra de NiJn~ sobre oe X.rente (1,.2) 
por nlo hav.- ali mençhs explídta. às reMç&s que constituem o 1ellla 
deste capítulo. .., 
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"Quando se pede a um índio que defina esta cate
goria em português, ele tem dificuldade. Disse um infonnante: "Krobdjuo 
não é parente porque não se conYOna com ele , há nudto pyoám (vergonha) . 
Ao que parece, o informante utilizou-se da palavra ºparente" no sentido 
restrito de ºparente consanguíneo". Outro índio observou: "Sf'o 6mbik
wo (parentes) diferentes". Mas todos 8'o unânimes cm afirmar : "Krobd
juo é pe~oa que ajuda" (Vida!, 1977: 98). 

Esta citaçio ressalta também dois outros 
elementos fundamentais da relação com o amigo formal : a 
evitaçlo e a solidariedade. 

A esta separação física e social, corresponde 
um comportamento marcado por evitoção intensa, incluindo a 
proibiçfo de relações sexuais entre os amigos formà.is. Este 
comportamento pode, ou nfo, encontrar-se associado a relações 
jocosas entre um indivíduo e os parentes de seu amigo formal . 
A este respeito, assinalava já Nimuendaju : 

"São duas as obrigações contida'I na "amizade": 
respeito mútuo e solidariedade. O respeito é manifestado de vários modos: 
ao conversarem ou ao se referirem um ao outro, os amigos nunca prcr 
nunciam os nomes pessoais ( ... ); se dois " amJaos" se encontram numa 
trilha, nenhum deles tem a precedência: ombo1 colocam-se fora dela à 
direita ou à esquerda, enquanto se cruzam. Não deve haver casame~to 
ou se xo entre um hapin e sua pincwei. Na verdade, devem mesmo evitar 
re~erências_ eróticas quando conversam, inclusive mencionar qualquer 
coisa relacionada com suas próprias experiênc.ias sexuais. Inclusive anúgos 
de mesmo sexo con"ersam com seriedade, nunca rindo um do outro ou 
fazendo pilhériu" (1946 : 101). 

Mais recentemente, e com relação aos 
Apinayé, diz R. Da Matta: •'Pessoas assim relacionadas devem se 
tratar com todo o respeito e evitar referência a certos tópicos, 
especialmente àqueles relacionados ao sexo . Entre os Apinayé, 
as relações se caracterizam como sendo evitativas . . .'' ( 1976 : 
14l). Seeger define as relações entre itumbrê-krà-chi e kràm
ngedi Suyá como sendo marcadas por .. intense shame" : nfo pro
nunciam os nomes pessoais do parceiro ; nfo conversam; não man-

têm relações sexuais; nfo se olham ... Os Suyá dizem que um 
flumbrê-krà-chi é exatamente como um WF quanto ao grau de 
"vergonha" que lhe é devido" (Seeger, 1974: 162 e 163 ). 

. 
..Não se interpela nem sequer se encara um am\Jo 

formal, muito menos se lhe pede ou toma coisa alguma. Idealmente, 
amigos formais não só evitam dirigir-se palavra mas ainda, se so encon
tram em um caminho, devem se afastar cada qual pua um lado. Relações 
sexuais, e 11 fortlori casamento, sio proscritos entre amieos formais de 
sexo oposto. f:mbora impere a relaçio de evitação, cada qual deve adivi
nhar e procurar satbfazer espontaneamente as necessidades ~u desejos 
de seu amigo forlftal" (Carneiro da Cunha, 1978: 74). 

Entre os Krah.9, a mesma autora indica a 

existência das relações jocosas: 

"Em contr.aste com a relilçio de evitaçio que i~ 
pera aqui, cada •krah6' mantém rela~es prazenteiras assimétdcas, isto é, 
que nfo podem ser revidadas, com os pr6xJmos puentes de seu amigo 
formal. Os alvos privilegiados de suas injúrias e brincadeiras sio os pais, 
eventualmente os filhos e irmãos dos amfaos formais mas nunca seús 
esposos. Nio cabe às suas vítimas me~ndrarem-se nem retrocuem aos 
insultes que podem receber" (Carneiro da Cunha, 1978 : 82). 

Entre os Krlkati , ao contrário. a relaçfo 
jocosa liga um indivíduo ao cônjuge de seu amigo formal (Cf. 
1Carter Lave . 1967: 188), da mesma forma que, para os ·Kayapó, 
os afins do amigo formal sfo os alvos aos quais as alusões jocosas 

se dirigem : 

.. As relações entre um homem ou . uma mulher 
e todos os afins de seus amigos formais de ambos os sexos são franca
mente jocosB . Manifestam-te através de •'brincadeiras", de ditos Of18Iaça
dos emitidos em voz alta de um lada a outro da aldeia e que refletem o 
senso de humor dos XIKR.N. 1Têm mui~~s vezes conteúdo sexual e per
mitem tambéltl dizer algumas verdades" (Vidal, t977 : 100). 

': 

Esta associação (relação de evitação entre 
amigos formais /relações jocosas com parentes e/ou afins do 187 
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parceiro) aparece entre os Xikrin, os Krahó e os Krikati; nã'o 
encontrei, na bibliografia, referências aos Apinayé. Também 
Nimuendaju nfo assinala tal comportamento, associado à ami
zade formaliuda entre os Timbira Orientais (1946: 100-103). 
Voltarei a tratar das distinções notadas aqui quanto às relaç~s 
jocosas adiante . 

A relaçfo com o amigo formal é cerimonial, 
pública, "formaliuda", como o próprio nome diz; implicando em 
obrigações rituais várias, que vão desde a confecção de orna
mentos e a pintura do corp0 do parceiro até, em certos casos, 
a incorporação em metades cerimoniais (Cf. Nimuendaju, t946: • 
. 102-103; Vidal, 1977: 98-9; Matta, 1976: 138-9; 143-5;Cameiro 
da Cunha, 1978: 78 e se~.; Seeger, 1974: 163). 

As obrigações rituais são expressão concreta 
de um outro traço definidor de relação com o amigo formal: a 
solidariedade que, via de regra se manifesta como atenção cons
tante às vontades e necessidades do parceiro e, mais intensamente, 
com auxílio nos momentos de perigo e de crise de vida. Várias 
indicações neste sentido foram feitas nas citações acima. Cabe 
aqui registrar, apenas, a de Nimuendaju, por sua clareza : 

"A segunda atitude obrigatória (a de solidariedade) 
assume, por vezes, f onnas grotescas. Como um complemento à proibição 
de dirigir pedidos ao amigo, há o dever de estar atento às necessidades do 
hap{n e de supri-las por meio de presentes oferecidos livremente ( ... ). 
Todo hapfn tem a obrigação de fazer tudo quantÕ possa em favor de seu 
amjgo (quando este estiver em dificuldade). Em caso de perigo, porém, 
todo hapfn tem que entrar em cena e espontaneamente." (1946: 101). 

Entre os Xikrin, os Apinayé e os Krahó, é 
ao amigo formal que cabe propiciar a reintegraçlo de um indi
víduo â vida social ,plena após resguardo ou luto. bem como 
prepará-lo e acompanhá-lo nos momentos rituais de alteraçfo de 
status ou passagem do domínio privado para o público e vice
versa . Entre os Krahó, a solidariedade se manifesta também nas 

situações em que alguém é picado por formigão ou marimbondo 
ou sofre queimaduras. Nestas ocasiões, o amigo formal deve. com 
a ajuda de sua parentela, ''acudir prontamente e submeter-se ao 
mesmo dano que afetou seu parceiro - picadas e queimaduras" 
(Carneiro da Cunha, 1978: 79). Em suma, "podemos distinguir 
as situações em que ego sofre uma agressão física daquelas em 
que ego muda de posição social, através de um rito de passagem 
que o reincorpora à sociedade depois de uma segregação temp<>
rárla. No primeiro caso. o objetivo será de restaurar a integridade 

: física ou social da vítima. No segundo, o de fazer aceder a uma 
nova condição" (Carneiro da Cunha, 1978: 82; veja também: 
Matta, 1976: 198·9; Nimuendaju, 1946: 101-2) . 

Os Krlkati apresentam uma manifestação 
única deste cuidado-com o bem estar do amigo formal: 

.. Entm amigos formais adultos e entre adultos 
e crianças há um dever fonnal de prestar apoio e proteção. Muitos nomes 
referem-se a animais, pássaros, cobras e peixes. Uma pessoa cujo nome seja 
deste tipo nio mata nem come membros da espécie de onde provém seu 
nome. Se alcuém mata um animal da espé<-ie a que pertence o nome 
de uma determinada pessoa, espera-se qU4' o amigo formal desta pe.uoa 
<lrija-se ao matador, ad'Virta-o com muito vigor por ter morto o ••amtao 
formal .. e exige um pagamento para compensar o crime .. (Carter Lave, 
1967 : 190). • 

Estas duas manifestações de solidaridade 
que ocorrem entre os i1D1bira Orientais (Krahó e Krflcati) apon· 
tam para uin sentido de identificação mútua das pessoas relacio
nadas por amiude formal, de que voltarei a falar na Conclusão 
deste trabalho. 

Entre as obrigações rituais enquanto mani
festação de solidariedade, há uma que deve ser considerada 
especialmente : é a que diz respeito à participação de um indiví· 
duo nos funerais de seu amigo formal. Ela .. existe entre os Suyá, 
Apinayé e Ramkokamekra (Cf. Seeger, 1974 : 163; Matta, 1976: 
149; Nimuendaju, 1946: 133). 

-
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Entre os Xikrin e os Krlkati, as funções liga· 
das ao funeral não são atributos do amigo formal cabendo, antes, 
às relações domésticas ou de consanguinidade do morto: "Ni· 
muendaju relata que sfo os amigos formais quem prepara o morto 
para o enterro. Nos funerais a que assisti, este dever coube sempre 
aos parentes consangüíneos próximos do morto. Para n.enhum de 
meus informantes cabia aos amigos formais o preparo do corpo" 
(Carter Lave, 1967: 190). E ainda, com relaç!'o aos Xikrin: "Os 
amigos formais porém, tanto entre os Xikrin como entre os 
Kayapó em geral (Turner, 1965: 231, nota 2), nfo intervêm no 
dec~rrer dos ritos funerários. Isto se deve ao fato de que, por 
ocas1ã'o da morte, a .. passagem" é definitiva, o indivíduo não 
mais podendo reintegrar-se ·à sociedade dos 'vivos" (Vidal, 1977: 
97). - . -. 

Em síntese, e de maneirâ generalizadora 
pode-se dizer que o amigo formal é o mediador por excelência~ 
e~tre os dois estados - o que precede e o que resulta de uma 
cnse de vida (marcada ou nfo por wn rito de passwm); entre 
o m.undo privado e a segregação, de um lado, e a plenitude de 
pa.rttcipação na vida social, de outro; entre os vivos e os mortos 
(quando participa do funeral); entre um indivíduo e seus afins. 
Assim, ''este procedimento mediador no decorrer da fase final de 
um rito de passagem é o papel por excelência dos amigos formais 

1 (Krobdjuot'(Vidal, 1977: 97), A mesma concepçlo se depreende 
do seguinte trecho de Robeljo da Matta: "Estruturalmente, 
entfo, as relações entre amigos formais indicam uma conexfo 
entre uma posiçlo que está dentro do sistema e uma outra que 
está fora dele" ( 197 6: 148 ). 

Fica clara, portanto, a razio da escolha, 
por certos Jê, dos termos ··compadre/comadre" e "afilhado" 
co~o traduções adequadas para as suas palavras que designam os 
amJgos formais: "Tudo indica que essas relações marcam, como 

no compadrio brasileiro {Cf. Cascudo, 1962: 227; Mintz e Wolf, 
1950), a delegaçfo de poderes sobre a criança para uma pessoa 
situada fora do alcance imediato e direto da família nuclear 
onde ela nasceu" (Matta, 1976:1142)1

. 

Além destes pontos gerais, tratados pelas 
sociedades Jê do Norte com pouca variação, há ainda que consi· 
derar: a) os critérios e mecanismos de escolha para o estabeleci· 
mento da relação com o amigo formal; b) as várias modalidades 
de '~migo formal", determinadas basicamente através do sexo 
e geração dos parceiros

1 
bem como pela ocasião do estabeleci· 

mento do laço. No que diz respeito a estes dois pontos, as varia· 
çoes sfo mais numerosas e significativas. 

Quanto ao primeiro item, as variações se 
prendem a dois caminhos que as sociedades Jê fornecem: a nomi
naçfo e a patrilinhagem. Entre os Krahó, a amizade formal é esta· 
belecida pelo nome. Ela existe, a rigor, entre nomes determina· 
dos e, portanto, liga os portadores destes nomes entre si como 
amigos formais (Carneiro da Cunha, 1978: 76). Entre os Krlkati, 
o amigo formal é adquirido através dos laços de nominação: 

"Laços de amizade formal ·e evitaçio unem mem-
. bros de um 11upo de p0rtadores de nomes iguais a todos os membros de, 
pelo menos, um outro grupo deste tipo. Os Kn"kati, porém, descrevem a 
amizade formal em termos de transmissão de nomes e nio em termos 
destes grupos de portadores de nomes iguais. Dizem que o hüpln (aml10 
formal) e a (hü)pemchui (amiga fonnal) de uma determinada pessoa são 
os mesmos de seu nominador. Dizem ainda que esta pessoa poderá adqui
rir novos amigos formais quando set•s amigos atuáis transmitirem seu.~ 
!'ornes a seus ZC ou BD" (Carter Lave, 1967: 187). . . 

'(2) A função de· .. mediador" é, porém, atribuída 
a outros personagens rituais. Assim, por exemplo, diz Seeger. a respeito 
dos Suyá: "lt is only with a show of hostjlity that the parents acoept the 
ngedi Lnominador] as a mediator. A very similar (·eremony, described as 
defun~t. h reported by Nimuendaju ( 1946: 207-8) among the Eititern 
Timbira .. <Seegr.r. 1974: 161). Retomarei esta idéia na Condusão deste 

trabalho. 
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Entre os Kayapó e Apinay~. a escolha dos 
amigos formais e o estabelecimento da relação se dá indepen
dentemente da nominação. Entre os primeiros, a herança ~ 
patrilinear : 

.. Os amigos formais fazem parte de uma categoria 
de nlo-parentes herdados, porém, patrilinearmente ( . . . ) As relltções de 
amizade formal enue mulhttes são fracas e não têm expressão alguma. 
Amigas formais apenas se chamam mutuamente de krob. Isto é compreen
sível, JÁ que as mulheres dependem muito mais do grupo dQmt§stico, 4o qual 
nunca se afastam. Esta diferença. entre os sexos n1t expressio da relaçio 
de amizade formal é novamente devida à instituição da residência uxorilo
cal , e poderia explicar porque os amigos formajs são herdados patrilinear
mente. Não se trata tanto de linearidade, na verdade. mas de ênfase dada 
ao lado mascuHno, onde estas relações atingem o seu pleno desenvolvi
mento." (Vidal, 1977: 99). 

Entre os Suyá, a herança parece se dar tanto 
por linha paterna quanto materna, o que indicaria uma situação 
original no conjunto das sociedades Jê, só aproximada pelo caso 
Apif\!lyé. A redação de Seeger é, porém, pouco clara neste trecho 
(Cf. Seeger, 1974: 162). 

Entre os Apinayé, por sua vez, a herança é 
paralela via pais! adotivos3 : 

"São os pais adotivos (pane nã kllág) que escolhem 
o amiao formal do qual a criança recebe as marcas de uma das metades a 
que será incorporada. Segundo a regra, os Kr4'geti (amigo formal mais 
velho) da criança sttá um filho de um krã-geti do seu pai adotivo. E, no 
caso feminino. a Krfl.gedy será a filha da krtf-gedy de sua mãe adotiva 
( ... ) Há sempre um mínimo de duas linhas. Uma constituída de um 
homem e seu filho, tran~mJtindo a uma outra Unha, também constituída 
de um homem e seu filho, direitos de perfenoer a um grupo cerimonjal 
quando as duas Unhas entram em contato por meio de amizade i forma
lizada (. . .) Mas ~ preciso acentuar que as relações são entre pal1 e filho 
adotivo1 e que estas "linhas" não operim como corporações. Ao contrário. . . 

(3) Inexistentes entre os outros Timbfra e Kaya
pó-Xikrin ; existentes entre os homens Kayapó-Gorotire, onde são encar
regados da pintura dos jovens no ritual de entritda na casa dos homens 
sem terem. no entanto, vinculações com a ami7.ade fonnal . 

• 

0 grupo é formado justamente por duas pessoas que se acham em linhas 
diferentes e ele só optta como grupo residualmente, cm ocasiões cerimo
nais" (Matta, 1976: 139-40). 

Assim apresentada, nota-se um traço original 
na instituiçlo da amizade formal tal .como vivida pelos Apinayé: a 
incorporação, por seu intermédio, às metades cerimonaiais lptJg
notxóine e Krenotxóine, atribuição inexistente às modalidades 
Kayapó,I Krlkati e Krahó. Aqui, além de ser também um .. siste
ma de relações", a amizade formal Apinayé constitui um "sis
tema de posições", na medida em que localiza indivíduos na es: 
·trutura social através da sua incorporação a metades rituais. O 
traço perderá um pouco de sua originalidade se lembrarmos que, 
entre os demais Timbira, a amizade formal está "imbricada na 
nomeação" (como diz M. Carneiro da Cunha), que é, tipicamente, 
um sistema de posições. Entre os Apinayé, a amizade formal 
se encontra desvinculada da nominação mas. por outro lado, 
soma a filiaçfo a metades às relações que engendra, tomando 
assim o caráter de um sistema de posições. À autonomia da ami
zade formal relativamente à nominação foi acrescida,ldeslocada, 
uma atribuição típica deste último sistema que, entre os Timbira, 
define-se, mais do que por qualquer outra coisa. pela sua capaci
dade de estabelecer posições estruturais relativas à esfera ritual. 

Com referência às modalidades de amizade 
formal que existem entre os Jê do Norte. a primeira observaçfo 
a fazer diz respeito à simetria/assimetria implícita na relaçlo. 
A assimetria entre os parceiros se estabeJece ~ças, basicamente, 
a uma diferença de idade ou de sexo. Expressa em termos de hie
rarquização e autoridade, ela é particularmente enfatizada pelos 
Krahó, Apinayé e Kayapó entre pessoas de mesmo sexo e, princi
palmente, entre homens. Aqui, como em todas as outras socie
dades Jê. estas relações ritualS Sfo mais importantes e, conse
qüentemente mais elaboradas, quando envolvem homens. já que 
as relações sociais mais importantes para a vida das mulheres 193 
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sfo as domésticas. Assim, entre os Krahó : "O amigo formal 
goza de autoridade absoluta, embora invocada apenas em situa· 
çoes extremas, sobre seu parceiro. Esta autoridade parece ser usa· 
da em último recurso e nfo pode ser desafiada." (Carneiro da 
Cunha, 1978 : 75). 

Entre os Apinayé, observa·se o 

" fato de os indivíduos [amiaos formais] serem de 
Idades diferentes e de existir entre eles uma hierarquização de compor· 
tamento, hierarquização que se expressa nitidamente no componente 
de evitação que marca as relações krã-geti/pá·krt!. A amizade fom1alizada, 
portanto, tem um componente hierárquico (ou concêntrico) que é parte 
e parcela de sua estrutura ... " (Mattá, 1976: 148). 

O mesmo se aplica ao caso Kayapó. 

Entre os Krlkati, há três modalidades de 
amizade formal, segundo o sexo dos parceiros, como nos diz J. 
Carter Lave : "8 possível ter relações de amizade fonnal com pes· 
soas de ambos os sexos mas as relações entre pessoas de sexos 
opostos são mais frequentes e são majs elaboradas" (Carter Lave, · "' 
1967: 187). 

Para os Xikrin, L. Vidal identifiça cinco mo
dalidades de anúzade formaliuda, ressaltando que a de maior 
importância é a que se estabelece entre dois homens de gerações 
diferentes, entre os quais há uma diferença de dez a quinze anos 
de idade. Neste caso, a relação é assimétrica e implica em atitu· 
des de respeito e extrema evitação. Uma segunda moôaljdade 
em que a relaçã'Q é também assimétrica; envolve indivíduos de 
sexos e idades diferentes (uma mulher madura e um jovem 
iniciando). A simetria surge entre parceiros de sexos diferentes 
mas idades aproximadas, entre meninos da mesma idade e entre 
mulheres. 

J. 2 O "Companheiro" nas sociedades li 
do Norte 

"Companheiro" é o termo empregado por 
todos ~ autores consultados e, f reqüentemente também peloe 
índios, como o que melhor traduz o ikhuonlJ Krahó, o Kwu'n~ 
Ramkokamekra, o krã·djúa Apinayé, o kràm Suyá. Entre os 
Xikrln, o termo expressa a relação daqueles "que crescem 

· tos"4 
JUO . 

Ao contrário da relação com o amigo formal, 

3 relação como companheiro é marcada por intimid~de, proxi
midade física e social, · · igualdade, simetria e reciprocidade, 

"Os ikhuonõ, ao contrário dos amigos fonnais, 
são companheiros de todas as horas e todas as atividades, pelo menos at~ 
se tornarem pais de numerosa prole. R~na entre: eles total liberdade de 
discurso e uma camaradagem descontra1da. No ntual que encerra a est• 
ção chuvosa e no que encena a estação seca, há troca ce~~onial de mu: 
theres entre as metades Wakmeye e Katamye. Nessa ocastao, os lkhuono 
trocam preferencialmente de mulheres. a não ser que estas nfo perten--
1çam à metade alterna requerida .. (Carneiro da Cunha~ 1978 : 88 ). 

Melatti; refenndo-se à solidariedade e à 
informalidade da relação entre companheiros, chega mesmo a 
identificá·los como parentes consangüíneos: 4

•. • • a relaçlo rotu
lada ikhuonlJ constituiria ( ... ) uma passagem de parentes afi.ns 

a consanguíneos" (1967: 178). 
Nimuendaju, com referê~cia aos Ramko· 

kamekra - Canela. diz aue .. ) KWff. nõ difere radicalmente das 

relações de tipo hapin já que não estf o envol~d~ as variadas e 
onerosas obrigações cerimoniais. Estas são subst1tu1das pelo com· 
panheirismo informal de jove~s de mesma idade" (1946 : 104). 

(4) Cf. M. Carneiro da Cunha, 1978: 88 e segs.; C. 
Nimuendaju , 1946 : 104 : R. Da Malta. 1976: 145 : A. Secger. 1974 : 164 : 

L. Vidal. 1977: 99. 
195 



196 

Trata-se de uma relação que tem vigência 
no cotidiano e que une pessoas de idade aproximada. O com
panheiro é, como diz M. Carneiro da Cunha, "quem faz o que eu 
faço ao mesmo tempo que eu . . . quem me acompanha em 
minhas ações cotidianas". I! a .. imagem especular não da forma 
do corpo porém de sua açlo" (1979: 37). Entre os Timbira, a 
aquisição de um companheiro se dá durante os rituais de 
iniciação: 

_ "Nas iniciações, os rapazes [Apinayé) ganham 
novo~ krageti, escolhidos pelos seus pais adodvos. 1:: na mesma ocasfio 
adqmrem um amfao formal (krã-djúa) escolhido dentre os membros de 
st~a classe de id~de. As relaçõe~ com esses krã-dj(aa são simétricas e não 
ha troca de enfeites" (Matta, 1976: 145). 

Com relação aos Ramkokamekra-Canela 
diz Nimuendaju que "o laço é estabelecido exclusivamente po; 
acordo voluntário, durante o pepyé final de toda classe de idade , 
exatamente na mesma ocasifo em que são cristalizadas as rela
ções com hapín" ( 1946: l 04 ). 

Tanto entie os Ilmbira como entre os 
Kayapó, a ligaçlo parece característica da juventude· com a· 

Imaturidade, o laço vai perdendo sua intensidade.11 o q~e iJtdica 
Nimuendaju: 

''Esse laço é considerado indissolúvel - ao menos 
em teoria~ deve durar at~ a morte de um dos parceiros. Em termos práticos: 
tal laço so tem importanáa durante a juventude, já que qualquer pessoa. 
na faixa dos quarenta anos ou mais, não usa mais a terminologia específica 
apontada acima. Além disso, não percebi nenhuma relevância deste laço 
!'ªvida das pessoa~ dessa i~ade." (1946 : 104). 

dos Xikrin : 
Para os Kayapó, diz L. VidaJ, a respeito 

"As relações de amizade formul entre dois meui
~os da mesma idade são bem diferentes e não recebem expressão ritual. 

Quando crianças, dois lcrobjuo 1mantêm relações de "companheiros" 
irã-ro-abatori (os que ctescem juntos) ou mesmo de anúgos íntimos 
"(inikie : literalmente, om frente, do outro lado, "aquele que é taual a 
mim ... O termo indica simetria e reciprocidade). ( ... ) Mais tarde, quando 
atingem a idade adulta (marare) e se um deles é-reconhecido como anüao 
formal do filho do outro, pode estabelecer-se novamente uma certa distân
cia social e evitaçio entre eles, como aliás acontece entl'O todos os homens 
da aldeia quando alcançam esta categoria de idade." (1977 : 99). 

Este trecho contém, ainda, o ponto que 
distingue fundamentalmente o companheiro Timbira (categoria 
independente daquele do "amigo fonnal" propriamente dito) 
do Kayapó. Entre estes últimos, o companheirismo aparece pela 
neutralização da evitaçlo existente entre dois amigos formais 
quando estes do meninos que ''crescem juntos ... Há aqui, como 
indica L. Vidal, uma precedência do critério de pertença a uma 
mesma categoria de idade sobre a amizade formal . Nas suas 
palavras : .. Os índios dizem que, crescendo juntos, dois krobdjuo 
:nfo têm pyáam (vergonha, respeito, distância social) um do 
outro. Aqui, como acontece com qualquer outro tipo de relaçfô, 
ser membro de uma mesma categoria de idade sobrepõe-se à ami
zade formar· (1977: 99). 

Reside aí a ·diferença básica entre OI nm
bira e . os Kayapó, a este respeito: entre os primeiros, amizade 
formal e companheirismo são categorias concebidas como autô
nomas, enquanto que, para os Kayapó, o companheirismo surge 
no contexto das categorias de idade . Em um outro trecho, L. 
Vidal explicita mais uma vez o srgnificado que os Xikrin atri
buem à categoria em questão: 

ºEntre 011 XIKRIN, os indivíduos de um gnapo de 
idade se dizem .. companheiros" ~ro-kbatori (os que cresceram juntos) 
ou aben·pud/I (aqueles que formam apenas um, ou seja, apenas uma cate
goria de idade). Os "cornpanheirõs .. são aqueles com quem se pode falar 
livremente; elc.<1 não têm vergonha (pydam) \am do outro. Os m~ro-11-
afJat.ori são como parentes (õmhikwa). porque estão juntos todos os dias, 
trabalham em conjunto e se divertem em conjunto:" (1977 : 123). 197 
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Quanto à existência de laço de companhei
rismo entre mulheres, as informações da bibliografia sl'o escas

, sas e sumárias9
. 

Entre os Jê, só não encontrei referências ao 
"companheiro.. na bibliografia sobre os K.rikati . Presumo que 
exista algo do tipo entre os membros da mesma geraçfo de um 
mesn10 "name-holding group", assim como entre os Xavante, 
os rapazes usam a designação .. companheiro" y,.em certos contex· 
tos, para todos os membros de sua classe de idade. Também entre 
os Kayapó-Xikrin isto ocorre com relaçfo aos membros de uma 
mesn\a categoria de idade, como já foi l índicado6

• 

Os Suyá, por sua vez, distinguem, segundo 
graus de formalizaçã'o e int.imidade, dois "companheiros": o 
flumbrê e ? kràm. O laço entre iíumbrê é estabelecido na casa 
dos homens (enquanto que o laço com o iiumbrê-krà-chi, amigo 
formal , e co1n a kràm-ngedi, amiga formal, é firmado nas corri· 
das de toras de buriti}. Os parceiros dividem alimentos cantam e . , 
Viajam juntos; trata-se de uma relação não hereditária . Kràm 
é o "companheiro" propriamente dito : dois homens que conti
nuamente ltêm atividades comuns e estã'o sempre juntos são 
c~~mados kràm ; ltêm idade aproximadamente, caçam, cantam, 
~tvtdem alimentos, como os ffumbrê. (Cf. Seeger, 1974: 164). 

Entre os trabalhos publicados a respeito. 
~os grupos Jê, um é especialmente importante para a compresn-

, j(S) Carneiro da Cunha, (1978 : 88): "um estudo 
lexicolegfco rudimentar permite descobrir uma Jaiz comum nas palavras 
que des!,gnam o comp~nheiro, ikhuon<J (feminino ikhuor~) e a placen· 
ta ... • o ~ue permite inferir a existência deste laço entie mulheres. 
Por ~nformaçao pe$oal de L. Vidal, posso afbmar que entre os Kayap& 
Xiknn, duas mulheres que se pintam mutuamente consideram-se com
panhefJas ou am~ga.~ íntimas (inlkiê) . Tal laço, porém, é mais intenso 
entr~ os ho~en.s Já que as amizades femininas mais intensas são as desen· 
ro lvidas no ambtto do gJUJ?O doméstico. 

(6) Informação pessoal de Lux VidaJ . 

são da amizade formalizada tal como ela aparece entre os Xavan~ 
. te: Os Mortos e os Outros, de Manuela Cameiro da Cunha ( 1978). 
Algumas idéias aí contidas foram reelaboradas pela Autora e 
aparecem em .. De Amigos Formais e Pessoa; De Companheiros, 

Espelhos e ldentidade"7
• 

Seu objetivo, ao analisar a amizade forma-
lizada e o companheirismo entre os Jê do Norte (tomando como 
base, principalmente, ó material referente aos Krahó), foi '1ançar 
bases do que será talvez um dia um estudo mais aprofundado 
da amizade formal e da gemeleidade que se enquadra por sua vez 
nwna teoria das ainizades que, desde Radcliffe-Brown, não 
aparece ter progredido, que ainda está por fazer" ( l 978a: 93 ). 

Distanciando-se das explicações funcionais 
das relações de amizade, M. Carneiro da Cunha propõe-se a 
conhecer as noções lógicas (e ' 'não psicológicas, nem mais socio
lógicas", P-. 88) a que correspondem as instituições da amizade 
formal e do companheirismo enquanto formadoras da ident~
dade e da noção de pessoa entre os Krahó. 

Para compreender as .. funções lógicas" 
destas instituições, a Autora analisa as categorias de "amigo 
formal" e de "companheiro", à procura dos conceitos que expres-

sam sua essência. 
Essas preocupações levam-na a formular a 

questão copi uma precisão maior do que a encontradà nos traba
lhos publicados anteriormente também sobre os grupos Jê mas 
não dedicados especialmente a este tema. Nas monografias sobre 
os Jê (citad"as nas páginas anteriores deste trabalho), o compa· 
11heirismo era apresentado como uma modalidade da an1iude 

• 
(7) Comunicação apresentada no Simpósio sobre a 

Pesquisa Etnológjca no Brasil, na ~essão dedicada à .. Construção da Pessoa 
nas Sociedades 1 nd Ígenas do Brasil", promovido c~m junho de 1978. no 
Rio de Janeiro , pelo Museu Nadonal e pela secção regional do SBPC. Pu
blicado no Bo letim do lrfuseu Naciv 11al. Nova série. Antropologia, nº 
32. Rio de Janeiro. maio de 1979 . 199 
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formal, de importância secundária para a definição da instituição. 
Da Matta, por exemplo, classifica o companheiro como "amigo 
formal". na passagem citada acima. Sua análise da amizade for
malizada, por~m. refere« excll11ivamente à relação com o 
"amigo formal" propriamente dito, enquanto relação assimétrica, 
altamente ritualizada e evitativa (Cf. 1976: 145). 

O traballio de Manuela Carneiro da Cunha , 
ao opor as duas instituições (o companheirismo é mesmo desig
nado como "amizade informal", 1978: 88), mostrando suas 
funções lógicas complementares na construção da noção de pes
soa entre os Krahó, veio significar um ponto de partida funda
mental e uma contribuição única que permite pensar e tentar 
compreender, através da análise comparativa, a forma pela qual 
elas se cristalizaram entre os Xavante: 

.. Procuramos mostrar como a amizade fonnal 
e o companheirismo podem ser concebidos como modos de se edificar 
de se determinar a pessoa. a primeira pela oposição, o último pela sem.; 
~han~a : u~a seria um .. eu-outro". o outro seria um "outro eu". Pois a 
~nd~v1,duaçao, e entendemos por aí a assunção de valor siptificativo por um 
md1v1duo, elemento de um sistema, passa justamente e depende de suas 
relações com outros elementos, de sua inserção no sistema global . Dentre· 
essas relações, duas podem e costumam ser privilegiadas, a de oposição, 
por um lado, a de semelhança por outro .. (1978: 93-4). 

Neste sentido, o companheiro, definido' 
pela s~melhança, deve ser entendido como: ••ação ou a função 
simultanea, aquele que me espelha em minhas obras e no qual 
eu me reconheço e me assumo enquanto homem agindo (. . .) 
O companheirismo poderia então ser concebido como penni-

. tindo a identificação." (1978: 90-1 ). 
· Esta concepção do companheiro , integrada 

a uma preocupação pela construção da noção de pessoa entre os 
Krahó, é levada adiante num artigo posterior: 

• 

• 

..Mas se o companheiriaiD<> permite •tm. pensai 
a assunção de uma imagem. orna identificação, não autoriza ainda a colocar 
como existente a noção de pessoa" ( 1979 : 37). 

"Esta me parece ser precisamente a atribuiçio da 
amizade formal que, jogando com a alterldade, instaura uma 1 dla16ttca, 
um princípio dinâmico que fundam a pessoa como ser de autonomia. 
Nesse sentido, a amizade formal. em seu duplo a'lpecto de evitaçfo o de 
relações prazenteiras, é uma modalidade de um processo de construçio 
de pessoa. Instaura distância e subverte a ordem. Vimos que o amiao 
formal é conceitualmente o estranl\o, o outro, e enquanto tal. ele pode 
ser o mediador, o restaurador da integridad~ física e da posição social, 
graças a jogos de dupla negação em que os Jê são adestrad<>1." (1919: 
37-38)0 

Ou, numa formulação sintética: "Reconhecer-se, portanto. no 
semelhante, distinguir-se do oposto, cremos que sejam essas as 
funções lógicas da gemeleidade-placénta (companheirismo) e 
da amizade formal - relações prazenteiras." (1978: 91). 

A pessoa, assim, constrói-se a partir d~ 
conceitos de semelhança (simultaneidade) e alteridade (distân
cia) que, por sua vez, expressam-se através de relações de cama
radagem (companheirismo) e de . relações evitativas e prar.entei
ras (amizade formal). 

O exame do caso Xavante, feito à luz do maw 
terial relativ.o aos Jê do Norte, não pode deixar de entusiasmar 
quem esteja interessado em acompanhar os caminhos lógicos 
através dos quais os Jê logram arranjos que resultam em soluções 
inéditas a partir dos mesmos elementos básicos e dos mesmos 
temas por que se preocupam. 

Digo isto porque, entre os Xavante, não 
consegui identificar nenhum tipo de .. amigo formal,. (uso aqui o 
termo em sentido estrito. em·-oposição a ºcompanheiroº) que se 
adapte ao conceito tal co1no formulado e vivido pelos Jê do 
Norte (ou seja, definido por seu "duplo aspecto de relações de 201 
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·evitaçfo e prazenteiras"). Na bibliografia referente aos Xavante, 
há wna indicaçfo relativa, nos termos do Autor, à "amizade 
formal .. : certos indivíduos que se chamam e se referem mutua
mente como "í-amõ" (Maybury-Lewis, 1984: 157-158), cate
goria que se define muito mais apropriadamente por ··compa
nheiro" do que como ··amigo formal" propriamente dito. OS 
elementos constitutivos daquelas duas categorias, alteridade e 
semelhança, são sintetizados pelos Xavante na categoria de 
FamlJ. f:amõ 6 um .. outro" mas nfo um outro qualquer e sim 
o .. meu outro" , o ··meu outro Ego". Clara está aqui a imagem 
especular do sujeito de que falam M. Carneiro da Cunha a res
peito do íkhuonõ Krahó e L. Vidal com relação ao inikiê Xikrin. 

Além da semelhança, porém, há, no Famõ, 
a alteridade: a condição primeira e sempre necessária para o esta
belecimento de u1na relaçio deste tipo é que as pessoas envol
vidas pertençam a 1netades ;exogâmicas diversas o que, na lógica 
Xavante, significa estar "do outro lado'' ( õniwimhã) e indica o 
oposto complementar mas sempre distinto,1ou seja, o afim, um 
"outro" por excelência. 

Não só na concepçã'o do Famõ estão pr~
sentes semelhança e alteridade. A lógica Xavante trabalha de 
modo mais elaborado com estas duas noções, o que fica claro 
quando se procura, no ciclo de vida de um indivíduo qualquer, 
seguir o estabelecimento e a renovaçfo contínuas dos laços com 
o Famõ. O que se percebe, então, - e que os dados etnográficos 
apresentados a seguir deverlo comprovar - é que os Xavante 
alternam momentos em que a semelhança, a simetria e o com
panheirismo definem relações, com momentos em que são ex
pressas predominantemente a evitaçfo e a alteridade, a distância 
e a assimetria . Neste últimos momentos, as relações de afinidade 
vên1 para o primeiro plano, alterando a situação anterior ern que 
a afirudade subjacente às relações com o .. outro .. era obscurecida 

pelo companheirismo (que, no conjunto das opoliçOes ída lóslca 
X-avante se equipara, ern seu conteúdo, a 1 "conaagüinidade")' . 

Ao que tudo indica, isso acontece porque 
a amizade formalizada entre os Xavante não tem a mesma auto
nomia institucional que entre os Jê do Norte. Aqui, as modali- · 
dades de amizade formalizada aparecem imbricadas nos pontos 
de intersecçfo do sistema de parentesco ·(incluída 1qui, obvia-

Jllente, as relações por afinidade) com o sistema de classes de 
idade. E isto é tanto verdade para os f..amõ quanto para a relaçlo 
com o ihimiwainhiJ (me1nbro da segunda classe de idade ascen
dente de Ego masculino), de que falarei adiante. 

Cabe aqui perguntar se a amizade f onnali
zada assim constituída desempenha, entre os Xavante, as mesmas 
"funções lógicas" que entre os Jê do Norte. Retomo este ponto 
na conclusão deste trabalho. Por ora, passo a apresentar a etno
grafia das modalidades de amizade formalizada tal como existem 
na sociedade Xavante, definindo, assim, o plano mais concreto 
em que o presente trabalho pretende contribuir para a "teoria 
das amizades .. de que fala M. Carneiro da Cunha. . 

2. O CASO XA V ANTE: MODALJDA.DES 
._ DE AMIZADE FORMAUZA/JA 

Entre os Xavante, é possível distinguir dois 
sistemas de rélações sociais que podem à primeira vista ser QQln· 

preendidos como possí~is manif eatações de amizade f onnalizada 
latu sensu (isto é, a que inclui tanto o .. companheiro" quanto 

(8) O mesmo é verdade para °' Kayapó-Xikirin, 
conforme citação de L. VJdal. 203 
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o ºamigo formal" propriamente dito): a relação com o danbni

wainhlJ e a relaçlo com o ida'am~. 

2.1 0 '. /aço com danimiwainhõ: 

Diz respeito às relações de pessoa a pessoa 
que ligam os membros de duas classes de idade alternadas, caben
do aos mais velhos patrocinar a iniciação dos mais novos. O tenno 
é empregado reciprocamente. O sistema de classes de idade Xa
vante foi já detalhadamente estudado por Maybury-Lewis e por 
Giaccaria e Heide; minha experiência em campo não me sugeriu 
contribuições às suas análises (Cf. Maybury-Lewis, 1984: 153-
219 e Giaccaria e Heide, 1972: 120-80). Quero, aqui, apenas res
saltar o fato de que a solidariedade e cooperaçfo que caracte
rizam as relações entre classes de idade alternadas, cujos mem
bros se cha.mam e se referem mutuamente pelo termo wanimi

nhlJhu 1° (Maybury-Lewis, 1984: 204), sfo consolidadas em 
relações pe~oais entre seus membros, de modo que cada rapaz 
da segunda classe de idade ascendente torna-se ''padrinho". como 

(9) Uso aqui as formas impessoais, piecedidas da 
partículas da, preferencialmente às formas flexionadas fhlmi-wolnh6 e 
r-amll, onde rsignifica "meu'' ou, ainda, wanimiwolnhõ, onde .. wa" == 
·~nosso". 

(10) É preciso, aqui, não confundir "wanimlnh6-
hu ", que se .refert à solidariedade e cooperação entre cla11e1 de idade al
ternada.~ (termo de uso recípl'oco entre seus membros) e danlmlwalnhil 
(que indica esta mesma solidariedade expressa na sua forma penoal, 
indicando o vínculo entre dois membros específico~ de duas classes de 
idade alternadas). 

Os waniminhõhu da segunda classe agcendente à 
dos iniciandos (os parceiros mais velhos, portanto) ~ão considerados 
danhohui'wa (patrocinadores da inkiação em curso). As formu pessoais 
do termo. n~ primeira pessoa dÔ singular e do plural respectivamente, 
são ihh<'Jhui 'wa e wanhõhi 'wa. 

A fonna impessoal ôe waniminh{Jhu (aqui na l~ 
pc~~oa do plural) é daífiminhõhu . 

dizem al~um Xavante, de um ou dota iniciandoa. Tal laço ti) e! 
estabelecido entre rapazes de metades exoginúcas divenaa, nfo 
havendo instituição equivaJente entre as mulheres. A relaçlo 41 
Intensa desde o início da permanência dos iniciandos na casa 
dos solteiros, passando pela sua iniciação e o período imedia
tamente posterior a ela. A intensidade do laço decresce na pro
porçfo exata da diminuição das tarefas cerimoniais da classe de 
idade, à medida que se~ membros vfo se tornando pais, ho
mens maduros mais engajados nas atividades produtivas e polí
~icas que nas cerimoniais. 

O laço se estabelece antes da instalaçfo de 
uma nova classe de idade na casa dos solteiros. Terminada uma 
iniciação, os meninos de 7 a 12 anos (das categorias de idade 
watebremi e ai'repudu) que deverão constituir o novo grupo de 
iniciandos, constróem para si uma moradia provisória (utsu), 
no centro da aldeia, que será destruída tio logo fique pronto 
o seu hõ (cada dos solteiros), onde viverão durante os próximos 
4 ou S anos, período em que serio preparados para a vida adulta 
e para os rituais finais da iniciação. Durante estes anos, serio 
assistidos pelos membros da segunda classe de idade ascendente 
que, no momento do estabelecimento do laço de dan/miYt111inhlJ, 
são recém~hegados à categoria de ipredupté (homens maduros 
jovens). ·Na citação de Giaccaria e Heide, que faço a seguir, oe 
membrOI desta classe de idade são chamados !•"ritey 'wa 'rado •• ou , . . . 
seja, •• rltéi'wa velh~ ou "ex-ritéi'wa" ("os que eram rltéi'wa 
antes da última e recente iniciação), sendo ritél wa a categoria de 
idade dos jovens iniciad~s: 

, ''Após o ocaso os Wtey 'wa 'radll .e reunem no Wtlnl 
(patio central, local onde se reune o Conselho dos Homens) e daí se dtrl
g~m à utiu, on~e,estão reunidos ~"Y 'rq1udu e os wat~bremi; então so d .... 
poem em sem1-circulo em frente da utsu, donde os ay 'repudu e os Wflll'· 
br,ml saem ~ vfo peaar pelo braço - com um gesto cerimonial que te 
chama d4nim1waflo - o seu padrinho que se encontra entre os 'rltey 'w. ~ 20S 
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n1<M e que foi escolhido com anteced6oda pelo pai do menino, e o condua 
l ut111. Neste pe>nto, 01 Wtey'wo>'od4 se tomam dlln6huy'Wil." (1971: 
179). 

Tal relação inter-pessoal 4 exprelia ritual
mente, tempos depois, durante uma corrida com toras de buritl, 
especialmente realizada para eue fim e que, por isso, recebe 
uma designação especial 1 1 

: é o ubdõ warã, de que trata Regina 
MüUer: 

··A cerimõnja Ubdá'wartT é realizada da seguinte 
maneira : cada indivíduo da categoria de idade wapté conduz pela mão um 
indiv(duo da categoria daiíohui 'wa até o Há e a( o ornlilmenta. Um chama 
o outro pelo têtmo daiíimiwaT"õ. Em seiuida realiza-se lll corrida do burlti. 
( ... ) Terminada a corrida, formam~e dois pupos ( ... ) que cantam ao 
redor da aldeia em frente às ~asas, em sentido inverso um do outro. ApÓa 
a dança, os wapti oferecem bolo de milho aos seus d4flimlwai <> respecd
yos" (1976 : 82-3) . 

À corrida segue-se, como de costume, a formação de círculos de 
dança que percorrem toda a aldeia, cada um constituído por um_ 
dos "times" da corrida (segundo o critério da divisão das classes 
de idade em metades que congregam os membros das classes 
de idade alternadas entre si). Aqui, como em toda relação social 
Xavante de caráter ritual. há troca de alimentos por ornamentos 
e ••serviços rituais'~! (como a pintura e a ornamentação do corpo, 
por exemplo). Aqui também, como em geral, slo oferecidos bQlos 
de milho (puro ou acrescido de feijfo ), preparados na véspera 
pelas mulheres do grupo doméstico do iniciando, preferencial
mente por sua mãe e irmãs. Trata-se do tsada i'é (milho) e do 
~mffifíá (feijão). 11 este o alimento cerimonial por excelência, 
entre os Xavante: Ele é tàmbém oferecido ao danhorebdzu '\W • 

( 1 J) Habitualmente, a corrida de toras é designada 
pelo termo uiwede: "p-almeira de buriti" 

(de que tratei no Capítulo II) e, d~r~t~ as fase~ finais da,!nicia-
ão várias vezes entregue ao danun1wa1nhõ mais velho ( padrl· 
~h~") ou à sua esposa pelo danimiwainhiJ mais jovem. o inician
do ("afilhado'', segundo a tradução empregada pelos salesianos: 
Cf. Giaccaria e Heide, 1972: t 49, por exemplo). 

Se a formação dos jovens Xavante é encar-

o e preocupação para todos os membros d~ sociedade, levado 
g d . . hlJ 

cabo através do sisten1a de classes de idade, o an1m1wan 
~ por assim dizer seu executor ao nível das relações inter-indi-
e, ' 1 1 · 
viduais ; é o representante da sociedade e o responsáve pe a ins-
tauração de seu par no status de jove1n iniciado, ho1nem adu~to · 
Como suporte desta afirn1ação, será interessante um rápido 
exame dos vários momentos rituais consecutivos da f orn1açfo 
dos jovens Xavante, desde sua entrada na casa dos sol~e~ros até 
sua passagem à categoria de idade 'ritéi ·wa (jovean 1n1ciado ). 
passando pelos rituais de imersão e pela furação dos lóbulos das 

orelhas )1 
l : 

l <?) no momento da instalação ritual dos 

1neninos na casa dos solteiros - e que marca sua passagem de 
categoria de idade ai'repudu para a subseqüente. wapté - eles 
são ornamentados pelo pai e dele recebem arco e flechas. Nesta 
ocasião, Ho pai já exortou o filho a não brincar com menin~ 
ou meninas, não olhar as mulheres e não fugir da casa dos wapte · 
Uma vez na"' casa dos ·solteiros {ho ). cada menino "espera ae~ 
padrinho que lhe entrega o estojo peniano, seguindo este ritual: 

0 )Wlpt~ deve voltar-lhe as costas e por a mio esquerda para trás, 
na qual o padrinho d~põe o estojo que o wapte logo coloca. 

( 12) Para tanto. basclo-me aqui noll dados da minha 
observação pessoal durante a inicia.'tão dos Anorowa, na aldeia do Paraíso, 
no 1? semestre de t 974 e nos dados apresentados por Giaccaria e Hcide 
(1972 : 136-180). Mayhury·Lewvis (1984: 153-188) ocupa-se mais das 
relações entre grupos sociais (clas.~s de idade , metade. clã~). d4} modo que 
os dados <1ur. fornece sobre o danimiwainM são muitíssimo esca~sos . 

207 
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• 

Depoia disso, os wapte entram na h1J, onde os padrinhos daiío
huy 'wa repetem os mesmos conselhos já dados pelos pais:' 
(Giaccaria e Heide, 1972: 136-7). 

2<?) nas lutas rituais conhecidas por Wa 'í e 
que ~ostumavam ser freqüe~tes durante todo o período de per
manencia dos wapté no ho, cada danimiwainhlJ n1ais velho chama 
o seu par entre os meninos e com ele luta, treinando-<>. Terminada 
a luta, cada menino vai até a casa de sua 1nãe, que lhe entrega o 
alimento ritual (bolo de milho e/ou feijão) que ele, por sua vez, 
deverá levar a seu "padrinho". 

3~ durante os preparativos para os rituais 
de in1ersão (datsiwaté), os wapté são, mais unia vez, pintados e 
ornamentados, no centro da aldeia, pelos seus "padrinhos" 
respectivos. São estes últimos que lhes entregam a borduna urn 'ra 
(ou ub'ra). característica desta fase e feita pelos pais dos inician
dos. U1na vez pintados, os wapté dirigem-se ao rio para a imersão, 
acompanhados pelos ºpadrinhos". Esta é a fase que marca o 
começo das cerimônias de iniciação (Veja descrição detalhada em 
Gjaccaria e Heide, 1972: 148-151). 

4~ durante os rituais de in1ersão (datsiwaté), 
os iniciandos são orientados e conduzidos não mais pelos seus 
''padrinhos" mas por dois dentre eles mesmos, que receberam 
o nome Pahori'wa e desempenham a funçfo herdada de "I íder" 
e de responsável pela classe de idade (Veja Capítulo l deste tra
balho). 

5~ a fase seguinte dos ritos de iniciaçfo é • 
a d~ cor~das •• "º 'oni: ~qui.' também não se verifica a atuaça'o 
do. ~adnnho (dan1mnva1nhõ). A confecçã'o das máscaras 
~~ ':"' e as corridas propriamente ditas são executadas pelos 
1ruc1andos, com a ajuda de um men1bro da classe alterna ascen
dente (o no 'onúnrarni'wa), orientados pelos hon1ens rnaduros. 
(Cf. Giaccaria e lleide. l 972: 157-60). 

6<?') a corrida com as milscaru 'Wdmlforo é 
o próximo passo. Para obter a matéria-prima para sua confecçlo, 
os iniciandos sae1n numa excursão da caça e coleta (de brotos 
de buriti), acompanhados por seus pai!, seus irmãos mais velhoe, 
doi! daifhohui :wa e três membros da classe de idade imediata
mente superior à sua (Cf. Giaccaria e Heide, 1972: 160). A m•• 
cara é posteriormente confeccionada pelo pai do jovem que se 
inicia. 

79) nos dias dedicados ao Tébe e Pahõri'wa 
(funções cerimoniais herdadas patrilinearmente), é a atuação do 
no 'onimrami'wa (veja item 59 acima) e dos Tébe e Pahori'wa 
n1ais velhos e experientes no desempenho das funções que torna 
possível a instauração dos iniciandos (geralmente en1 número 
de quatro) nestes papéis. Também aqui não se nota a cooperação 
dos ºpadrinhos". 

8<?) o rito que transforma, finahnente, os 
jovens iniciandos (wapté} em jovens recém-iniciados ( 'ritéi'waté) 
é a corrida Tsauri'wa. Neste momento, entram e1n cena, nova
mente, os upadrinhos"' protegendo e auxiliando os rapazes : 

• ºQuando termina o canto, que é curto, as dail~ 
huy 'wa dão o sinal de partida para a corrida que !te chama Tsauri 'wa. O 
toque da upawã (flauta de taquara) é o sinal Os heroy'wa (desianaçio 
dos wt1pt' a partir dos ritos de imersão) partem, mas dois ihi\'111 (mem
bros da classe de idade imediatamente superior à dos iniciandos) que 
estavam diante deles procuram atrapalhar a corrida, Josando contra eles o 
pó (mágico). P.clra defender 011 heroy 'w.1, ·p~tem então os dllRohuy \vo, 
que têm o pó na upawl (flauta) e o jogam nos i1ri'wa."(Giaccaria e Heide. 
) 972 : 173) J 3 

99) Uma vez completada a iniciação, os rapa

zes estão prontos para o .. noivado público" (segundo Giaccaria e 

f 13) Nesta cita'(ào de < ;jaccaria r. tleide. como 
nai1 Sf'_,guintP,S, °" parênte~ foram acrescidos ao t~xto origjnal com a 
int~n-.·ão d~ traJuzir os t~rm0s Xavantc ~ fadlitar a comprr.r.nsão . 209 
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Heide), prin1eJra fase do '\;asamento" (segundo Maybury-l.ewis). 
Neste momento, a intercessão dos danimiwainliõ surge revi
gorada: 

" Na parte côncava (do Awã. um ..:spaço delimita
do por galhos longos <Uspostos em semh.:í rcuto rut praça da aldeia. para 
prot~g•~r do sol o~ jovt~ns recém-inkiad~). são postas folhas sobrn as quais 
o~ daifohuy ·wa e.stende1ão as esteiras que lhes foram dadaii pelos pais dos 
ritéy 'waté (nova designação dos niniciandos, tão logo terminadoii os rituais 
da iniciação com a corrida Tsauri'wa). Antes do por-do-sol. todos os 
ritey 'waté 1~ntram 11a Awã e aí se deitam. braços cruzados sohrn o pt'Jto 
1) pernas tinia sobre a outra. Ao cair do sol, acompanhadas das m~fos. que 
trn.1.crn um holo d~ milho e foijào, a. .. suas noivas são hw;.1das à Awâ" ( ... ) 

"O bolo é levado ao úaíiohuy 'wa, paddnhos do 
noivo da filha (. . . ) A mãe da menina. logo que entrega o bolo ao daflo
huy 'wa volta para casa e toma um outro bolo e o leva à mão do noivo 
da filha. O primeiro bolo serve para fazer sabe,r aos outros qual é. o noivo 
Ja filha; o segundo marca o noivado oficial. e faz com que o pai da meni
na passe a chamitr f1saomo o futuro genro ." <Giaccaria e Heidc , 1972: 
176). 

1 O<?) lfá , finalmente, depois do fi1n da inicia
çã'o, um momento ritual de consolidação do noivado. Os danimi
wainhõ, têm aqui participação decisiva. En1 troca de seus serviços 
recebem, mais uma vez, o alimento cerimonial: 

"Depois de alguns dias, os rltey -..vali, acompa
nhados pelos padrinhos, vão caçar. Neste tempo, as mães das noivas dos 
moços preparam um bolo. ( .. . ) 

"Chegando perto da aldeia, os moços pintam-se 
como na Daha1111 14

, e cada um recebe do padrinho um costo com carne, 
que entregam às mães das próprias noival! e reccbelll em troca um bolo 
de mjlho. Os moços não comem esse bolo mas o entregam aos padri
nhos.( ... ) 

"Aqueles cu.ias noivas já são bastantt~ t'r.cscidas, 
pr.la primeira ve7. recebem liccm._;a 1>ara passar ci noite .iunto delas; os outro:<i 
voltum à casa paterna" ((;jaccaria e Hcíde. 197 2 : 178-9). 

1 l-4) Ccómônia do casamento. lirnrnhnentc: ··com;da 
d:i /\dah;í". V1~.ia Capítulo li. 

Percebe-se. com clareza. dola tipoe de litua
çfo, com relaçlo à interferência ou nio do .. padrinho" (danlm/. 
wainhO) neatas fases finais da iniciaçlo: a primeira situação. 
caracterizada pela aua presença junto ao iniciando, acontece noe 
momentoa iniciais ( 14?, 24? e 3'?) • finais (84?, 99 e 1 O~; a outra 
situaçlo. de ausincia. acontece nos momentos intennedljri0t 
(4?, 5?, 6<? e 7?). momentos de liminaridade Por excelência, em 
que os rapaz.es já deixaram a categoria de idade:wapt,, sem ainda 
ser ritéi\va~ estão em pleno processo de iniciação, sendo por 
isso desianados por um termo que só te1n validade ne»te período. 
e que é hirerói'wa (ou herófwa). O status anterior está ultrapassa
do (e o foi pela mediação do danimiwainhõ). Estes quatro mo
mentos são, por isso mesmo, os mais difíceis. os mais ··crític0t1

• 

no sentido clássico. Nfo é arbitráóa. portanto, a coincidência 
destes quatro momentos com os rituais que exigem n1aior esforço 
e resistência física por parte dos iruciandos : são os ritos de imer-• . 
são, as corridas no 'oni e wamiú.JrlJ, e os ritos ligad~ às funções 
de liderança de classe de idade (Tibe e Pah<Jri"wa ). que exigem 
de seus executores as qualidades de virilidade que 01 Xavante 
tanto valorizam. Nestes momentos. o rapaz depende de seu pr~ 
prio desempenho ou, quando é auxiliado. o é _pelo seu pai. No 
momento. por~m. em que a passagem para o novo status (de 
rltéí·wa._jovem iniciado) esti p~stes a se cwnprlr e, logo depois. 
quando a i~tauraçfo no status de homem adulto e sexuahnentc 
capaz se dá através do .. noivado•• e de sua consolidaçlO. ' o 
danimiwainM que volta à cena. 

Temos. nesta relação entre os danimiwoinhlJ, 
alguns ingredientes estimulantes para uma comparaçfo inicial com 
a amizade formalizada tal co1no ocorre entre os Jê do Norte. 
O danimiwainhõ mais velho (trata-se. como já foi dito, de um 
termo empregado recíprocamente pelos membros de duas classes 
de idade alternadas), ensina, orienta, protege e auxilia o mais 
novo neste seu caminho de meninote a rapaz iniciado. A relaçlo 211 
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. 
implica em solidariedade e em paime~ria. Nlo deixa de haver 
ai, no •ntanto, um aentido de identidade o de iaualdade eatru· 
tural entr~ OI doia danimiwainh6 (semelhante ao que exiate 
entre nom1nador e nominado entre 01 Timbira, em que oa nomet 
definem uma posiçlo na estrutura social, a ser ocupada pelOI 
indivíduos que se identificam por eles). Isto porque, como dla1e 
acima, o termo é recíproco; além disso. independentemente do 
tempo. e doa sujeitos envolvidos, classes alternadas ! têm sempre 
entre si" o mesmo vínculo, de f onna que o desempenho dos .. pa
drinhos com relaçlo aos iniciandos, agora, será repetido por 
estes quando da iniciaçfo de segunda classe de idade descen
dente a partir da sua. Os membros de duas classes de idade as
sim alternadas consideram-se um mesmo grupo. pertencentes 
a uma mesma metade nos rituais em que a classe de idade é 0 

c.ritério de organização dos &rupos e das relações sociais (a cor
?.da com toras de •• buriti, por exemplo); consideram-se, portanto, 

do n1esmo lado nestes contextos; classificam-se mutuamente 
num mesmo .. Nós"; são, então, !wa11iwhnM. 

Há, apesar disso, entre os dois parceiros 
uma relação de respeito. Um tem ··vergonha .. do outro com~ 
dizem os Xavante. Olham-se, conve~am. mas nfo se t~cam a 
nio ser nas ocasiões rituais específicas, como no momento 
da pintura do corpo. Pode-se, sim, caracterizar tal relação como 
sendo de evitaçio, com a ressalva de que tem expresslo atenuada 
em relação ao que ocorre entre os Jê do Norte, onde as interdi
ções parecem ser mais numerosas e mais drásticas (ver citações 
no Início deste Capítulo). 

.. Resta ainda lembrar um outro elemento fre-
quente nas modalidades de amizade formalizada e que slo u 
relações praz.enteiras ou jocosas. Entre os Xavante, manifestações 
francamente jocosas (que. como entre os outros Jê tem caráter 
de brincadeiras públicas, ditas em alta voz e que, q~ase sempre, 
envolvem referê!!cias a sexo), foram observadas na relação entre 

cunhados de sexos diferentoa. Ne1te1 casoe, a lnidatiw partia 
em geral (ma• nfo exclusivamente) do homem. Cabe lembrar 
que a sociedade Xavante é constltu ída por metades patrilinearea 
exogimicas de modo que, diferentemente das manifestaçOea de 
relação jocoea entre os Ja do Norte, estas brincadeiras doe Xava• 
te são a propósito do relações sexuais possíveis l e, muitu veas, 

efetivamente vividas. - . 
Relações jocosas existem. ainda entre tio 

materno e sobrinho (ifn6mllwapti e rrawapté: MB e ZS). São 
também características do comportamento mútuo dos da 'amd. 
tema do próximo item desta apresentação. Também entre rapa
zes de classes de idade subseqüente e cerimonialmente ativa•; 
há este tipo de relaçfo. Aqui, o conteúdo das brincadeiras traduz 
uma certa agressividade (componente ao qual se referem também 
os autores que escreveram sobre os Jê do Norte) e os apelos são 
sempre à negação das qualidades que significam, para os ~vante, 
a virilidade: coragem, força, resistência. velocidade. agilidade~ 
etc. Mais do que hostilidade há, entre classes de idade adjacentes, 
uma disputa expressa habitualmente através de relações prazen
teiras. Uma aituaçlo freqüente em que isto pode ser verificado é 
a corrida com toras do buriti, onde cada grupo de corredores 1e 

f onna ~la congregaçf o de membros de classes de idade alter-

nadas. 
' IW, ainda, como componente definidor 

destas relações, uma atitude de vigilãncia permanente quanto 
ao procedimento cotidiano e o desempenho de ações rituais. 
Esta vigilãnoia se exerce principalmente 1 sobre os wapté - hire
roi 'wa (nfo-iniciadoa, moradores da casa dos solteiros e inician
dos. respectivamente) pelos ritéi 'wa Oovens iniciados que cor
respondem à l ~ classe de idade ascendent~ em relaçlo à dos 
iniclandos). I!, aliás, aos membros da classe ascendente que cabe 
punir um wapté que desrespeite a regra de abstin~ncia sexual 
que lhes é imposta de modo irrestrito e absoluto. A punição se 213 
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constitui na furaçfo dos lóbul01 du orolhu do rapaz. ''sozinho o 
Mm festa••. como dizem oe Xavante. Tal situaçt'o é vivida com 
pande sentimento de veraonha e tristeza pelo lnf rator o seus 
parentes maia próximOI. 

Resta saber H estam<>1, aqui, diante do W1\A 
modalidade de amizade formalizada acorde ao padrão Jê ou, 
simplesmente, de uma reJaçlo que deve ser entendida como 
circwiscrita ao •mbito das relações sociais engendradas pelo 
sistema de classes de idade. 

Esta questão, a meu ver, só pode ser com· 
preendida e decifrada dentro de uma perspectiva mais ampla, 
que inclua o sistema sociaJ .Xavante em sua totalidade e em com· 
paração com as sociedades dos grupos Jê do Norte, tomadas tam· 
bém de fomla mais global. Seria prematuro tentar faz~-lo agora. 
Antes. é necessário conhecer outras possíveis manifestações de 
amizade formalizada existentes na sociedade X.avante. 

2. 2 O laço com o da 'amõ 

A outra modalidade de amizade formalizada 
entre os Xavante diz respeito à relaçfo entre os da am'1. já referi
dos por Maybury-Lewis, que os defiqe como sendo dois ou tr& 
indivíduos de sexo masculino que, durante o período em que 
vivem na casa dos solteiros (hii), estabelecem um laço de amizade 
formal que os une por toda alvida• •.Também Gtaccaria e Helde 
(1972: 141} se referem ao;/tema• •: 

. (15) Maybury-Lewis, 1984: 1.57-158. U110 aqui a 
forma fmpes11oaJ do 'llmll, enqnattto que 011 demais autores preferiram a 
forma OexiOl'lada na prbneira pessoa do llinsular, ou ~ja, f'hm6 (f4mo 
ou r-oml/J que idarnffJca, llteralm~nto, ··meu outro ... 

'(16) Transcrevo, na ínte11ra, a (anfca refer~ncia dos 
autores à relaçio. (h parênte~s for•m adii;ões que tomei a liberdade de 
fazer, a bem da facilidade de comp.reen5io o da chueza. Em Apêndice, o 
trabalho apresenta um .. l)jcionárlo dos Tennos Xavante .. em que os Au
tores traduzem tamd como !lendo ··coles•. companheiro, amJao especial" 
(1972: 282) ... Companheiro" 6. aliás, a traduçlo portuguesa maiic freqüt".n
temente usada pelos Xavante. 

, .. Os woptl (fniciandos) são dúposto1 na ltO (cua 
dot solteiros) pelos donohui'wa (conjunto dos membros da seaunda da11e 
de idade ascendente) que 01 localizam começando sempre da parte direita 
de quem enuu; '\.&_ordem ~!em alterar-se um wapt' P. (d~ clã Por~u· 
ono) e um 'WOpt6 CJ. (do clã O Wawe) ou T. ~~º cli Topdato); o primeiro 
wopti P. chama amd ou ~u companheiro O. ou T. Este últi~o. chama 
"dutsu o seaundo wapti a direita (de sua mesma metade exopm1ca, doe_ 
clãs t5. ou T .• portanto) e assim para a frente. Com esses nomes 01 rapaae1 
continuarão a chamar-se mesmo quando adultos e por toda a vida. A 
posição que lhes foi dada na ho será mantida também na roda dos oontoa e 
nas filas que devem fazer em algumas cerlmônias ... 

Maybury·l..ewis, define os da 'amõ como •·ce
·remonial partners" cuja relação formal se caracteriza pelo fato 
·de cada um deles dever aos outros: 

"parceria cerimonial, amizade e assistência mútua, 
deve dormi.r entre eles na casa dos solteiros e dançar no meio deles durant~ 
as ccrimônias. As classes de idade Xavante dançam em roda, de mãos dadas, 
de modo que é teoricamente possível que todos fiquem entre seus doi& 
Fam<1 ( . . .) Cada um dos meninos estabelece um relacionamento especial 
com todos os membros de sua classe de idade que sejam seus afins . ( ... ) 
o aspecto fundamental da instituição prende-se ao fato de todo homem 
unir-se por meio de um laço de amizade formal. com pelo menos um 
membro de sua classe de idade que pertence a um outro cli, por toda 
a vida. Na prática. porém, o laço só tem vigor durante os anos em que 
sua classe de idade é cerimonialmente ativa" ( 1984 : 158 ). 

Tendo tido minha atenção chamada para 
este assunto exatamente por estas indicações de Maybury-Lewis, 
procurei levar adiante a pesquísa sobre os da 'amlJ nas minhas 
estadas no campo. O resultado foi, até certo ponto. inesperado: 
trata-se, de fato, de uma instituição de muito maior âmbito, da 
qual se tem, em A sociedade Xavante, apenas indicações refe
rentes à fase inicial, que é a do estabelecimento deste laço entre 
os -wapté (moradores da_ casa dos solteiros). 

As fases subseqüentes são, do meu ponto de 
vista, mais importantes ainda que esta primeira porque mais 
decisivas na determinação do comportamento das pessoas ligadas 
por afinidade. Durante toda a vida de um homem Xavante ele 215 
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eatad llpdo, atrav• de laçoa de ""ôm6, com membroa de ela 
diferente• do .. u próprio. F.ates laços vlo ae reno~do e apenas 
OI qut •IO eatabelecldoa apóa a iniciaçlo ~ que do mantidoa. 
inalteradot, para sempre. O. que alo estabolecidoa na cua doa 
solteiroe, alo depois substituídos por relações de afinidade qo. 
panam a ser operativas a partir da atualizaçlo do casamento destea 
jovens. RelaçOes de a.finidade envolvem, no caso Xavante, relações 

1
de evitaçã'o e hostilidade potencial, distanciamento social, etc. 
Com o casamento, /companheiros de classe de idade tornam-se; 
em geral, cunhados (algumas vezes, sogros e genros classificató
tios). A relaça-o de afhúdade passa, nestas circunstâncias, a ter 
prioridade sobre os laços de da amlJ de tal modo que estes do 
efetivamente substituídos por aqueles. Quando isto ocorre, a 
terminologia da classe de idade (membros da mesma classe de 
idade chamam~c mutuamente de itsirénhlJno, se pertencem à 
mesma metade patrilinear; chamam-se watsiutsu, se perteneem a 
metades diversas de parentesco) é substituída pela de parentesco 
e empregam« 01 tennos para afins: lfsa omo (ZH, FDH, FBDH, 
etc.) • rtfre'wa (WB, WFS, WFBS, etc.). ou 11napre'wa (WF. 
WFB, WFFBS, etc.). Subjacente a este uso está a patrilinearidade . 
do sistema de parentesco Xavante e o princípio da equivalência 
de .. siblings" que realmente é um instrumento útil para a com
preenslo do mundo Xavante. 

Depois da iniciaçfo, portanto, u relaçOes 
de afinidade se superpõem às relações de amizade formal entre 
membros de uma mesma classe de idade. Por esta ocasif'o, e 
como parte das cerimônias de iniciaçio, há uma luta ritual (Wa'1) 
e uma corrida também ritual (Tsa'uri'wa}, realizadas em co
nexão com a escolha de novos da'am6 por parte da classe de 
idade que estava, até então, na categoria de rite''Wtl (jovens 
iniciados). Aqui, este laço é estabelecido com pessoas de classes 
de idade superiores, conforme mostra o quadro apresentado 
adiante. 

Ainda como parte da iniciaç«o 11' uma dan· 
ça, o Wanoridobi, durante a qual do estabelecidos novoa laç.oa 
de da 'amlJ entre 01 membros da classe de idade encarregada da 
realização da iniciaçfo. Sfo homens maduros,da segunda classe dl 
idade ascendente em relação à dos iniciandos. Durante a reaJi. 
zaçfo desta dança, estes homens f ormalii.am estes laços uns com 
os outros é com mulheres de sua própria classe de idade. O est• 
belecimento destes laços nã'o anula os fixados por estes mesm~ 
homens cerca de cinco anos antes, quando da iniciação da classe 
de idade precedente·(imediatamente abaixo da sua). 

A cada nova iniciaçã'o, ou seja, sempre que 
uma nova classe de idade passa a integrar o corpo de homens 
maduros de uma aldeia, há o estabelecimento de novos laços de 
Famtf por virtualmente todos os homens iniciados da aldeia, 
mesmo os mais idosos. Isto significa que toda a comunidade se 
reorganiza ou, pelo menos, expande os laços de aliança e amizade 
que se sobrepõem a relações: hostís ou de evitação, já que pa~a 
tornar-se Famõ um do outro, dois indivíduos precisam pertencer 
a diferentes metades de parentesco. Deste modo, a aquisição 
de novos Fam/J se dá a cada passagem de categoria de idade, de 
maneira que o ciclo de vida de utn indivíduo é acompanhado por 
i cerimónias que aumentam cada vez mais a quantidade de rela
ções in~r-pessoais que unem pessoas de metades opostas. A ins
tituiçlo da ami7.ade formal se reverte, entf'o, num mecanismo 
que opera, na vida Xavante, de modo tanto sincrônico, quanto 
diacrõnico. Sincrônico, · ao nível da organização do sistema: a 
cada iniciaçf o, toda a sociedade se rearticula; diacrônico ao 
nível das i:elações inter-pessoais: a cada passagem de status indi
vidual (definido e expresso por alterações de categorias de idade) 
corresponde a aquisiçlo de novos Famõ, ou seja: 
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.. -
CATEGORIA DE IDADE 

waptí 
(iniciandOI) 

rltii'wo 
Oovens iniciados) 

ipredupté 
(homens maduros "novos'', 
"juniors" - responsáveis 
pela iniciação )1 
ipredu e ipredu ihi 
(homens maduros e velhos) 

AQUISIÇÃO DE Í-AM<l 

entro companheiros da mesma c1 .. 
so de idade, no hlJ (casa dos 1oltei
r<>1) 

entre membros de outras classes 
de idade, superiores à sua: sogrOI 
e cunhados classificatórios, no Wa • 
i e Tsa 'uri 'wa. 

entre companheiros de sua própria 
claS8e de idade, no Wanoridobê 

sem regras muito rígidas (o que se 
explica por não serem ativos ceri
monialmente ). Em geral , no Wa'i e 
Tsa 'uri'wa, com seus genros e cu
nhados classificatórios mais jovens 
da categoria ritéi'wa (veja acima) 

O que sobressai, aqui, é o estabelecimento de 
laços entre membros de categorias de idades alternadas ( ntéi'wa 
e ipredu) e fortalecimento de laços entre membros da mesma 
categoria (wapté e ipredupté) . Nota-se, portanto, a recorrência 
da lógica presente nas relações entre classes de idade, onde os 
conceitos de alternância e contigüidade organii.am o sistema, 
estabelecendo comportamentos de cooperação e/ou hostilidade/ 
jocosidade. 

A relação potencial, entre f-amõ. é herdada 
patrilinearmente. Não só o laço existente entre dois homens é 
"repetido" na geração seguinte entre seus filhos (de ambos os 
sexos), como é ampliado cortando as barreiras das gerações . As-

sim, se A e B relacionam-se desta fonna, C toma-se i-amlJ de 
B (e D de A) numa fonnalizaçfo que tem lugar numa destas 
cerimônias mencionad» acima (Tsa 'uri 'wa ou Wa 'i) . ~ relações 
entre C e D se formalizam nas duas situações que unem simetri
camente os indivíduos: a casa dos solteiros e a dança Wanorldo
bê11: 

e 

......... , . . . . 
..... "-. . . , .. .. . .. . . . . , ·. , . . .. . . . . . . 

8 

.. --a.-aMo 

D 1 ftliaçio 

A ··herança patrilinear" restringe-se aos casos 
reais , não-classificatórios e estende-se às mulheres : 

e p 

onde E e D podem fonnalizar seu laço como i-am6, assim como 

E e F, e F e C. 
Esta relação se formaliza em rituais especí

ficos - os que indiquei páginas atrás - ·e se expressa simbolica
mente na confecçfo e doação de ornamentos (colares de algo
dão) e de alimento cerimonial (grandes bolos de milho e/ou fei
jão), além do ato de segurar pelo braço no momento do estabe-

(17) Como nos Kayapó. com relação à herança dos 
amigos formais (e não dos .. companheiros" ). 219 
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Jedmento do laço (que corta relaçoes ele evltaçlo pr6-exiltentes) 
•dançar lado a lado (de mio• dadas). 

Independente de sexo e idade, u relaçOei 
do limétdcu (laçoe de Famb neutralium laços de afinidade pr~ 
existentes e neutralizam também as diferenças de geraçfo entre 
pessoas do mesmo sexo e as diferenças de sexo ).!Com um r-am'lJ, 
a proximidade física é pernútida e a convivência se baseia em 
companheirismo, cooperação, ajuda mútua. Relações sexuais 
entre pessoas ligadas por este laço, no entanto, sfo interditadas. 
De um 1-:0mlJ espera-se solidariedade e auxílio e. embora em situa
ções corriqueiras de vida cotidiana a ele não se recorra em primei
ro lugar (recorre-se aos parentes consangüíneos, aos membros 
do grupo doméstico, aos membros da mesma facçfo política). o 
fato de se ter um 1-amlJ garante um .. poder contar com". Por 
isso, os 17amtJ constituem aliados reais ou potenciais no caso 
de alteração no jogo de forças políticas da aldeia ou de mudança 
de filiação a facções por parte d~ algum dos indivíduos envol
vidos. 

··0s f:amtJ brincam muito, assim. de pala
vra.,, dium os Xavante; pode-se .. mexer", .. brincar", com o 
Fam(J; para com ele, nfo se tem "respeiton e dele nfo se tem 
'"\'ergonha ••. Parece caracterizado aqui o aspecto senão jocoso, 
ao menos muito informal da relação com o companheiro. No 
caso Xavante, porém, a simultaneidade da açf'o dos companheiros 
nl'o ~ destacada. 

Ao companheiro cabe zelar pela integri
dade física e pela vida de seu parceiro. e o que se depreende 
do rol de deveres e cuidados que lhe cabe prestar. A~im, 
nos momentos em que seu parceiro está exposto ao perigo, sua in
terferência, sua ajuda e sua proteção slo requeridos. Os Xavante 
com quem conversei a este respeito ressaltaram duas circuns
tâncias precisas em que isto aconteoe : 1) no ritual do wai ti, no 
momento do encontro com o espírito tsimihÕpãrf, sempre amea-

çador; 2) nas brigas e lutas corporais nlo rituais, quando o par
ceiro corre o risco de machucar-se ou ser machucado. Também 
nos momentos de doença do parceiro, cabe-lhe acompanhar 
de perto, visitar o doente e ajudá-lo levando-lhe alimentos ou 
algo mais de que tenha necessidade. Se o estado do doente se 
agrava demasiadamente, pondo em risco a sua vida, cabe ao 
seu companheiro (FamlJ) dirigir-se ao conselho dos homens e 
pedir que realii.em o rito do datsiwaiwbé' ~propiciatório da cura. 
Para a realização do rito é necessária certa quantidade e quali
dade de carne de caça, obtida pelos participantes. Desta caçada, 
o i:Oml1 do doente deve participar• 9 . 

Nos funerais, pelo que me foi dado saber. 
não cabe ao FamlJ o preparo do corpo nem da cova. Cabe-lhe 
carregar o corpo, já envolto por uma esteira. e depositá-lo na 
cova. Entre os que querem bem ao morto e choram sua perda, 
os Xavante incluem seus Famõ . 
• Até agora venho falando principalmente 
da relação de f:amlJ entre homens. Mencionei ligeiramente a exis
tência deste laço entre um homem e uma muJher. Estabelece.-se 
respeitando a regra da herança patrilinear do FamlJ e é formali
zado ritualmente durante a dança Wanoridobê, da qual parti· 
cipam elementos de uma mesma classe de idade . Há troca de 
alimentos entre os parceiros: a mulher prepara e oferece bolos 
de milho ao homem, que retribui com os produtos de suas caça
das: carne de veado, anta, etc. 

Ili, ainda, laços de HlmlJ estabelecidos entre 
mulheres. Nfo fugindo à regra comum entre as sociedades Jê 
para os casos de amizade formal, a relaçfo de Fam/J entre mu
lheres é muito menos operativa do que a relação equivalente 

(18) Maybury·Lewis, 1984 : 321 e segs. e Regina 
Müller, 1976: 154-157. Este rito é uma modalidade de wai'O, celebra
do para os doentes. 

(19) Neste sentido. o Fomli >Cavante aproxima-se 
do amigo fonnttl dos Jê do Norte. 221 
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entre homens. Tem também expressfo ritual mais tênue. Isto se 
explica, em parte, pelo fato de, na sociedade Xavante atual. a 
mulher ter pouquíssima participação nos rituais. Explica-se igual
mente pela sua absorção pelas relações domésticas. Compa
nheiras de conversas, de trabalho na roça ou nas caminhadas ·à 

busca dos produtos da coleta, companheiras de banho ou de la
vagem de roupa são mulheres de um mesmo grupo doméstico 
ou de grupos domésticos diversos ligados por laços de consagÜi
nidade através de mulheres. O tipo de comportamento e apoio 
que »e espera de uma l-:Omõ tem-se nas companheiras definidas 
pela residência e parentesco. 

Ao lado destas informações de· caráter socio
lógico. dever-se-ia acrescentar conceitos expressos pelos Xavante 
em sua mitologia como recurso para uma compreensfo mais 
precisa da categoria 1"=amn. Uma análise dos mitos )(avante leva
ria necessariamente a uma reflexão aprofundada sobre a cosmo
logia e a mitologia dos grupos Jê, tarefa que ultrapassaria em 
muito os limites da presente pesquisa e que eu gostaria de reto
mar num trabalho futuro. Por ora, jugo conveniente adiantar 
certas idéias que, basicamente, o ~to Xavante de Pírinai'a10

. 

contém e propicia, pelos esclarecimentos que trazem à com
preensfo da categoria cm estudo, consciente de que não faço aqui 
justiça à riqueza do material mitológico Xavante, porque ni"o o 
analiso integralmente e em suas relações com a mitologia Jê 
como conjunto. 

Para a compreensão da categoria f.-amlJ, 
parecem básicas as se~ntes características dos Pirinai a: são dois •. 

(20) Colhf duas versões deste mito : tuna , em 1972, 
na aldeia de São Marcos, narrada por Tsimih~rêtpupu; a outra, em 1974, 
na aldeia do Paraíso, narrada por Mfé. Recorro, porém, aqui, ao resumo 
publicado por Giaccaria e Heide (1975 : 45-6) e que precede a tradução, 
na Íntegra, da versão que lhes foi narrada Por Jerônimo Xavante, da aldeia 
de Sangradouro: "Os ººi~M_~ços Parinaya .. : 

sãoicompanheiros1 • um do outro e !slo criadores21
• Estes atri

butos são facilmente reconhecíveis nos mitos de origem doa 
gruPos Jê : herói criadores como Sol e Lua ou como Kukrut-Kakõ 
e Kukrut-Uíre compartilham-nos, de modo que se torna clara a 
inserção do pensamento Xavante no conjunto de idéias e concep
çoes que orientam a vida dos Timbira e Kayapó-Kikrin13

. • 

Seu companheirismo se expressa na proxi
midade física constante: são os que .. andam sempre juntos''; 

(20 - cont.) Há muito temp<>. nossa gente vivia na 
selva, e dela tiiav<t seus alimentos. Todos os dias O!I homens e os rapazes 
saíam ~ suà procura. Essa tarefa não era fácil, pois as á.J;vores nfo davam 
frutos. Colhiam pau mofo e caç.avam. À noite reencontravam-se num lu&ar 
prederterminado e aí aÇ<lmpavam, distribuindo. em seguida, os resultados 
da batida. Estes eram os alimentos de nosso povo, no início . 

Ora, entre os rapazes , dois eram dotados de um 
dom especial. Podiam. em conjunto e com o poder da palavra , criar tudo 
o que desjassem. inclusive transformarem-se tomando formas de animais. 

Ele.~. l'aindo para a.<1 ca~das, usando deste dom, 
começaram a criar ora uma coisa. ora outra. Colhiam em abundância e 
comiam. Depois levavam grandes quantidades para o acampamento para 
todos os que lá estavam, homens, mulheres e crianças. 

Faziam isto sempre às escondidas, e, por isto, os 
companheiros se aborreciam . De fato, nas caçadu eles não encontra
vam nada e voltavam sempre de mãos vazias. enquanto os dois wapte tra
ziam todos os dias aJgumas novidade. 

Começaram também a divertir-se. tomando fom1as 
de amimais diveuos. Assim, brincavam com os homens, amedrontando-os. 
Desse modo os dois rapazes fizeram surgir suspeitas em volta de st, até 
que seus companheiros cansados pelas contínuas brincadeiras, mata
ram-nos." 

O Apêndice 1, ao final deste trabalho, apresen
ta a versão coletada em 1974'. 

(21) Chamam-se mutuamente de 1-=am(J. 
(22) O fato -de serem rapazes solteiros, não iniciados 

( -wapté) . está contido na sua capacidade criadora, como veremos adiante. 
(23) Cf. Carneiro da Cunha, 1973; Oa Matta. 1970 

e 1973 :Schultz. 1950: Vidal. 1977:Nimuendajll.1946. 223 
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na tomada conjunta de decisões: .. _ FamlJ, o que vamos fazer 
aaora?''. "'você pode pensar também"; no fato de serem da 
mesma classe do idade: sua casa é o hU (casa dos solteiros); na 
ausência de agressividade, hostilidade e competiçfo na sua rela
ção mútua. 

Sua capacidade criadora é exercitada em mo
mentos de separação dos outros Xavante. Isolam-se do grupo, fi
cam "para trás" no percurso da caçada. Quando sós é que criam, 
confirmando o que disse Da Matta a respeito dos Timbira : "Seria, 
portanto, correto dizer que a solidão parece colocar pessoas e 
mesmo grupos de pessoas do mesmo sexo numa posiç:ro liminar, 
a qual eventualmente abre a possibilidade de comunicação com 
a natureza" (1973: 31). 

Além da solidão como fator que possibilita 
a ''criaçlo ••, está o fato de que os Pirinai á são meninos, ima
turos, wapté. Comentando alguns mitos Xavante identificados 
com a iniciação, Maybury-Lewis díz : "Sinto-me autorizado a 
tratar esses mitos como um único complexo de narrativas dedi
cadas a um único tema : o poder criador. Em cada caso, é sempre 
um representante da categoria dos wapté (solteiros) que detém 
tal poder. ( . .. ) Os wapté estão associados à criatividade" (1984: 
316). E sfo elementos associados com fertilidade e potência 
sexua) que recebem expressão simbólica no ritual da iniciação 
(CF. Maybury-1...ewis 1984: 317). Como se vê, o mito de Pirlnai'a 
fa:z, portanto, sentido quando se tem em mente aspectos mais 
gerais da cosmoJogia Xavante. 

A respeito da identidade mulher-menino, 
diz Matta : 

·•. . . a categoria menino é utilizada do me~mo 
modo que 11 categoria mulher. ~ o relacionamento destas categoria.~ com 
o plano da natureza e o plano da wciedade que permite ao " pen!lamen-· 
to Tjmbira" manjpulá-1.as como verdadeiros mediador~. bto é, como ele
mentos que. em detenninadas circunstându, colot-:am em comunjcação 

nat\ueza o sociedade. Deste modo, atral'és do uso das cateaortas mulhor 
e menino, os Timblra topam oxpressu a no~ão de am bigUidade ... (Da 
Matta, 1973 : 34·5). 

O mesmo se aplica ao mito do xaml entre os Kayapó (Vidal, 
1977: 212). 

Também nos mitos Xavante, os criadores14 

são, via de regra, meninos e mulheres: a mulher-estrela , o menino 
que descobre o fogo da onça, a mulher que descobre o milho 
e a abóbora, e assim por diante1 5

. Esta idéia aparece recorrente
mente nos mitos Jê. 

Importante aqui é, então, a determinaçfo 
das condições da criação : a solida-o e a imaturidade do par de 
companheiros que lhes permitem um relacionamento sui generls 
com a natureza e com a sociedade. Sociedade que, finalmente, 
determina a sua morte como único meio de controle sobre suas 
atividades : ''E os homens ficam donos do criador'"26, negando 
e recusando aos heróis a possibilidade de superabundância de 

\bens e de poder (Cf. Clastres 1978: 143). 

_ (24) Faço minhas palavras de Maybury-Lewis quan-
to ao sentido da .. crlaçi<> .. para os Xavante, já que encontrei exatamente 
a mesma situação: 

.. Quando os Xavante falam da criação, nio esta
belecem nenhuma distinção entre a criação a partir do nada e a criação 
no sentido de transformação." (l 984 : 350). E ainda : .. O problema da 
criação a partir do nada, que exerce uma fHcinação perene no quadro 
de muitos sistemas religiosos e tllosóficos, parece não empolgar os Xavan
te ( . .. ) A maior parte das estória.~ dos Xavante relativas à criação referem
se a metamorfoses ou descobertas'" ( 1984: 351 ) . 

(25) Cf. May.bury-Lewis , 1984 : 351 e Giaccaria e 
Heide, 1975 : mito II (p. 28), mito 1 (p. 13), mito V (p. 62), rospectiva
mente. 

(26) Trata-se da 1íltima frase de uma das versões 
coletadas e que aparece no final deste trabalho (Apêndice 1). 225 
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Uma terceira condiçfo e que faz sentido 
quando se tem em mente o lugar da agressividade-belicosidade 
nu sociedades Jê que apresentam facciosismo agudo (Xerente, 
Xavante e Kayapó - Cf. Maybury-l.ewis 1984: 367-376), é o tipo 
especial de i aliança entre opostos responsável , em grande medida, 
pela dinâmica das relações sociais entre os Xavante. Abando
nando o mito por um instante e retomando o nível sociológico> 
encontramos que estas são alianças entre afins. Numa sociedade 

'. tfo fortemente marcada por facciosismos e disputas, o mito 
aparece relembrando a importância das alianças entre opostos 
para a criação e manuten~ão das .condições de existência da pró
pria sociedade. As alianças entre afins. no plano das relações 
matrimoniais, garantem a continuidade biológica do grupo~ no 
plano da produçã'o da subsistência, garantem a formação das 
famílias nucleares e dos grupos domésticos. unidades de produ
çfo e consumo; no plano da circulação dos bens econômicos, 
fornecem grande parte dos canais de parentesco através dos quais 
estes bens são redistribuídos. As relações entre facções políti
cas opostas (formadas não de todo sem uma forte base genea
lógica) garantem, em última inst~cia , a dinâmica da vida social 
Xavante. São alianças nem sempre expressas numa linguagem 
de cooperação e solidariedade. No mais das vezes, ao contrário, 
expressam-se pela hostilidade, pela disputa, pela agressividade. 
Valores estes que definem o homem Xavante e que são inculca
dos princípalmente no período em que os jovens wapté vivem na 
casa dos solteiros (Maybury-1..ewis 1984: 372-374 ). 

Trata-se de jovens wapté como os do mito de 
Pirinai'a. Criadores porque imaturos. Criadores porque media
dores entre natureza e cultura. Criadores porque cristalização 
de uma aliança entre opostos: os Famõ pertencem. necessaria~ 
mente, a metades diversas. Numa situação de liminaridade (pois 
sfo wapté : moradores da casa dos solteiros, prestes a serem 
iniciados), os Pirinai a misturam categorias, são gente e sfo ani-

mais, slO imaturos e lt6m poder. Nwn sistema t•o controlado 
pelo grupo, como o Xavante, esta situação parece ser a única 
brecha para a criatividade, para a inovaçfo. Daí a tendo que o 
mito retrata entre criar e permanecer. A sociedade Xavante enfa
tiza grandemente a permanência : ela destrói suas chances de 
P;ntrar nwn mundo mais transcendental, ela mata teus heróis 

criadores. No Ktlia, ritual maior dos Xavante, seus deuses nl'o 

sfo cultuados: no waia, os Xavante enfrentam e matam os 
espíritos que corporific3:fll a agressividade e a força

2 7
. 

Mas o que criam, esses heróis? Uma rápida 
retomada do texto mítico1original28 permite identificar a criaçlo 
dos Pirinai a com: 

1 Q) elementos vitais para a sobrevivência 
do grupo: criam alimentos; 

2~ elementos vitais para a definição do 
homem Xavante : criam a onça, incitam à belicosidade~ 

3~ elementos vitais para a definição do 
mundo Xavante : a) criam a Serra dol Roncado29 que "fecha o 
trilheiro, gente nlo precisa passar mais". delimitando o território 

(27) O ritual' descrito e interpretado por Maybury
Lewis, 1984 : 321-336~ R. MUller, 1976: 133-168;Giaccariae JWde, 1972: 
181-209. 

(28) Uma das versões coletadas é apresentadas é 
apresentada, na Íntegra, em Apêndice. 

\29) Em um outro núto, apresentado por Maybury
Lewis (1967 : 249, versão (3?}, Prln6'a (Plrlnai'a) criou a água em pande 
quantidade. Tão grande que cobriu a Terra e que permitiu que seus compa-
nheiros matassem sua .ede. Faço aciui uma associação possível, 9'. bem que 
de caráter hipotético : .. água grandeº é a tradução literal de O WAW8, 
expressão que designa não apenas um dos clãs Xavante mas tarn b6m o rio 
dai Morte• . a água .. maior" de seu território . 

227 
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próprio do grupo~ b) criam rituais - a corrida de toras de buriti -
elementos vitais para a organização social do grupo, a classifica
ção das pessoas e para a per~""ência da sociedade como um 
todo. 

Neste aspecto, o .mito ainda indica que, se 
a aliança entre opostos favorece a criação (e, no plano da praxis 
cotidiana nã'o-mitológica, favorece a manutenção e a continui-. 
dade do grupo e da sociedade), ela, por outro lado, nã'o pode 
ser perene. Ou, se a aliança permanece, deve abandonar a forma 
solidária e o caráter de companheirismo que toma no seio das 
classes de idade, especialmente na casa dos solteiros, entre os 
wapté. Ela é possível e socialmente aceita enquanto é transitó
ria. À aliança é permitida a permanência desde que tome a forma 
de relação hostil, potencialmente belicosa . Opostos são opostos. 
Necessários um ao outro, inconfundíveis, porém. E os limites de 
cada um são !mantidos -pelo uso de uma linguagem de separação 
que se exercita na ideologia dualista, de um lado, e na disputa 
facciona!, de outro. 

A oposiça-o, no entanto, na-o pode ser 
)evada a tal extremo que ponha em perigo a continuidade mais 
ampla. E isto explica a transformação de certas relações hostís 
e de distância social (dentro do grupo doméstico, por exemplo, 
entre sogro e genro e entre cunhados - WB e ZH) em relações 
não só de proximidade como também de auxilio, apoio, coope
ração. No exemplo acima, sogro e genro estão radicalmente 
separados por ocasião da introdução do segundo no grupo domés
tico em que a autoridade do primeiro é claramente estabelecida 
(devido à regra da residência uxorilocal). Assimetria e evitaçfo 
caracterizam sua rel.açro mútua.JGradualmente, a oposição cresce 
- na proporção direta da intensificação da atividade política do 
genro, que reverte para uma facção estranha e freqüentemente 
hostil à do sogro; na proporção direta do aumento do prestígio 
político do genro e de seu lugar na chefia de uma fam11ia nuclear 

... 

que se constitui cada vez mais firmemente numa unidade de 
produçlo. E, gradualmente também, decresce. Chega a velhice 
do sogro e a maturidade do genro. Ê a hora de valorizar a iden
tidade da posição - que tanto sogro quanto genro comparti
lham - de homens vindos de fora e casados com mulheres que 
formam o núcleo permanente de qualquer grupo doméstico Jê30 

Chega o momento em que o sogro tem sua capacidade de traba
lho produtivo drasticamente diminuída. ~ o momento em que 
sua sobrevivência depende de outros e, entre estes, principal
mente de seus filhos e do genro que assume agora uma posiçfo 
de autoridade no interior do grupo doméstico . 

A constante renovação dos laços entre Faml1, 
sua inicial substituição por relações de afinidade que são, depois, 
por sua vez, substituídas novamente por laços entre i=aml1. parece, 
então, acompanhar processos mais abrangentes na sociedade 
)(avante . Do companheirismo da casa dos solteiros (que obscu
rece o aprendizado da prática da · hostilidade, a qual encontra 
na disputa política seu meio primordia:l de expressa-o) à solida
riedade intensa entre opostos que se identificam entre si no âm
bito do grupo doméstico (e que, a partir do momento da identi
ficação apoiam-se no cenário das disputas faccionais), desenvol
ve-se o ciclo de vida de um homem Xavante. Ao nível das .rela
ções inter-pessoais que recebem um mínimo de expressão ritual, 
os laços entr~ Fama encarregam-se de expressar simbolicamente 
as passagens que marcam o processo. Seu significado não é, 
porém, apenas simbólico: Há um aspecto prático que fica muito 
claro na instituição desta relação. Os laços que poderíamos 
chamar "positivos" (de nfo-hostilidade ou de solidariedade po
tencial) vão efetivamente se multiplicando. Sogros, genros e 

(30) ··Pode-se-ia dizer que, na sociedade Xavanto, 
as mulheres não estão plenamente identificadas com a sua patriUnhagem. 
Desde que vivem matrilocalmente. pode-se dizer que. em certo sentido, 
são as sucessoras de suas mães ... " Maybury-Lewis. 1984: 370. 229 
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cunhadOI classiftcatórios vlo tornand&&e 1í-am6, a exemplo do 
,que ocorre tanto no seio do grupo doméstico (lproximaçlosoaro/ 
genro) quanto no cenário da política local: quanto maior o 
compromisso com a política e o jogo de forças das facçOes, 
maior a necessidade que cada homem maduro tem de um grand~ 
número de aliados e adeptos reais ou potenciais. Os FamlJ, como 
já disse, significam relações "positivasº que podem ou nl'o vir 
a ser ativadas em funçã'o do contexto político. 

Compreende-se, portanto, o papel menor 
que as relações de FamlJ entre mulheres· têm para os Xavante . 

Deste modo, e à guisa de conclusão deste 
item, sugiro que o que foi até agora frouxamente chamado de 
amizade formal entre os Xavante seja compreendido como uma 
relação social inter-pessoal ligando indivídups de metades diver
sas, eventualmente de segmentos residenciais diferentes senlo 
opostos (espacial e politicamente). Também, como para os outros 
Jé, é uma relação mais "forte" quando estabelecida entre homens. 
No caso Xavante, no entanto, dada a predominância das •'rela
ções" sobre as "posições" sociais, característica devida ao peso 
do que Maybwy-Lewis chamou de o "contexto político" como 
definidor mai$ decisivo das posições que cada indivíduo e grupo 
ocupam na sociedade, a amizade formalizada, na sua modalidade 
de FamD, ganha claramente uma dimenslo política muito mar
cada. Também ela, embora uorigin,ria" de um domínio ritual, 
é açambarcada pelo domínio político, onde é manipulada, reati
vada ou simplesmente ignorada pelos homens. Esta relaçf o esten
de-se às mulheres porque é um sistema de relações sociais cons
truído a partir da dualidade que existe entre grupo doméstico 
(reino da patrilinearidade e da uxorilocalidade) e o mundo polí
tico (onde, ao nível da consciência Xavante, desenvolvem-se ati
vidades que são, antes de mais nada, masculinas)3 1 

·(31) Sobre a posiçio sucundária (em termos de 
poder político) universalmente atribuída às mulheres. veja-se a coletâ
nea organizada por Rosaldo e Lamphere <1973) 

A outra modalidade de amizade formalizada 
expressa na relaçio com o danimiwainhõ. fica, por outro lado, 
restrita ao domínio ritual diretamente vinculado ao sistema de 
classes de idade masculinas. Sua importância restringe-se à fase 
de atividade cerimonial das classes de idade envolvidas. O danimi
wainM aproxima-se do amigo formal Timbira e Kayapó pelas 
suas característi~s de mediador nas crises de vida. de alteridade, 
de autoridade sobre o parceiro mais jovem (e. portanto. de assi
metria) e da atitude de respeito e evitação em que impJica. 
Por outro lado, o danimiwainhõ não é o mediador ritual em todas 
as passagens de status importantes da vida de um Xavante e nem 
o único. A amizade formal, nesta sua modalidade. especializa-se 
na passagem da adolescência à maturidade. passagem esta bas
tante prolongada Qá que inclui o período de permanência na casa 
~os solteiros e alguns anos posteriores ã iniciação) e que tem o seu 
ápice nas cerimônias da furação das orelhas. Nos ritos da inicia-· 
ção, o danimiwainhõ não é, como vimos. o único mediador· 

' é-o também o nominador, danimãmãtã (Cf. Capítulo II do pre-
sente trabalho). O que fica claro, aqui, é que os Xavante enfati
zam a iniciação como o momento privilegiado de atuaçfo do 
amigo f or~al ( danimiwainhõ) . 

Ao 1":amõ, ao contrário. nã'o cabe a instau
ração em novos status ou a formação e preparo do parceiro 
mais jovem. Não lhe cabem funções pedagógicas ou de media
ção entre status diversos. Ao Famõ cabe a defesa da vida, a pre
servação da existência do outro. através de cuidados com o cor
po e o bem estar do parceiro. Simetria, intimidade. compromisso 
de prestação de auxílio, infonnalidade no trato, estes são os 
co~~nentes mais básicos da relação com o FamlJ. Por ultrapassar 
~s limites ~o domínio ritual e por seu aspecto de aliança polí
tica potencial, a· relação com o 1"=amõ tem dimensões mais amplas 
no conjunto da vida social Xavante . 

• 
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Deste modo, sugiro que o que foi até agora 
exposto sobre o estabelecimento de laços entre pessoas que se 
chamam mutuamente í-amd, seja referido sempre ao que 
apresentei acima: de um lado, as grandes orientações do sistema31 

Xavante com relaçlo a oposição/aliança e com relação à solida
riedad~cooperação-identificação/agressividade-belicosidade-facci~ 
sismo; e, de outro, ao desenvolvimento diacrónico das relações 
entre afins tal como ocorrem· no seio do grupo doméstico e no 
âmbito das decisões políticas que afetam todo o sistema. 

Depois desta apresentação das modalidade 
~ de amizade formalizada entre os Je do Norte e os Xavante, ficam 

claros alguns elementos definidores da instítuiçfo ; toma-se tam-
. bém possível a percepção clara de que temos· diante de nós 
arranjos diversos dos mesmos elementos, tanto internamente (no 
ámbito da amizade formalizada), quanto nas suas relações, en
quanto sistema, com outros sistemas constituintes de cada socie
dade Jê . 

Em comum, todos os casos verificados res
saltam a solidariedade como elemento essencial da relaçá'o>quer 
entre amigos formais propriamente ditos, quer entre companhei
ros ~ ao mesmo tempo, elementos sempre presentes são as noções 
de igualdade (identidade) e de alteridade ; noções estas que se 
concretizam e se expressam em comportamentos marcados por 
intimidade, evitação ou jocosidade; simetria e assimetria na rela
ção entre os parceiros (que implicam em diferença de idade; 
em autoridade; em hierarquia): são outros dois elementos com 
que cada sociedade Jê trabalha de modo específico contribuindo, 
portanto, para a diversidade de organização interna da institui
ção, para a diversidade dos modos de inserção da instituição na 

(32) .. Sistema" é entendido aqui como uma tota
lidade que inclui tanto o nível ideológico quanto as possibilidades de rear
ranjos estruturais e, ainda, a manipulação das relações e das categorias 
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sociedade enquanto totalidade e para a diversidade de sua signi
ficaçlo no conjunto da vida social de cada grupo Jê. 

e possível traçar as linhas gerais de um m~ 
delo Timbira de amizade formalizada, em que a separaçlo ent~ 
.. amigo formal .. e ··companheiro" é bastante radical, como 
demonstrou M. Carneiro da Cunha (1978: 74-94). Solidariedade 
é o aspecto comum a ambas as modalidades de amizade forma
lizada entre os Krahó, embora distingam-se na definição·do com
panheirismo como igualdade. simultaneidade de açfo, identidade 
entre parceiros, simetria, e pela definição da amizade formal 
propriamente dita pelo seu duplo aspecto de relações de evita
ção associadas a relações jocosas com parentes consangüíneos 
do parceiro, por assimetria e füerarquia e pelas várias mediações 
que cabem ao amigo formal levar a efeito, de modo a restaurar 
a integridade física do parceiro ou a ·~nstaurá-lo. em novo statusn. 

As várias citações feitas acima (trechos dos 
autores que trabalharam com grupos Timbira) permitem afirmar 
que , nestas sociedades, a amizade formal está ·'imbricada" no 
sistema de nominação. Entre os Ramkokamekra, segundo 
Nimuendajú (1946: 100), que o afirma explicitamente; entre os 
Krahó, como indica M. Carneiro da Cunha (1978 : 76); entre os 
Krlkati, onde a vinculação é ainda mais acentuada que entre os 
demais Timbira, pela própria posiçlo central que ocupa o sis

tema de nominação na estrutura daquela sociedade (Carter Lave, 
1967: 187). Com relação aos Timbira Ocidentais, a vinculação 
da amizade formaliza à nominação dá-se indiretamente, através 
da mediaçfo comum entre o grupo doméstico e a "comunidade 
de substância'\ de um lado, e o domínio político-ritual, de outro, 
pelos mesmos upais adotivos", quer no caso de wna instituição, 
quer no de outra (amizade form~zada e nominaçfo ). Esta 
vinculação indireta dá-se ao nível das relações de pessoa a pessoa. 
Ao nível estrutural, a amizade formalizada e a nominaçfo Api
nayé estão diretamente vinculadas como transf ormaçOes de um 233 
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mesmo sistema. o Ide relações rituais, no seu duplo aspecto de 
incorporaçfo a metades e atribuiçã'o de funções cerimoniais. 

Um modelo genérico para o caso Kayapó 
deverá apontar como alterações básicas em relaçfo ao Timbira: 
a) a autonomia frente ao sistema de nominação; b) herança patri
linear (aproximando-se do caso Apinayé,., onde a herança é tam
bém patrilinear mas os pais sf o os adotivos e nf'o os reais, como 
aqui); e) a multiplicidade de formas que assume pela variação 
na combinação dos atributos sexo e idade, tornando-se expres. 
sf"o vital entre : 1) um homem mais . velho e um mais jovem; 2) 
entre homens da mesma idade ; 3) entre uma mulher mais velha e 
um jovem; 4) entre pessoas de· sexos diferente mas da mesma ida
de; d)atuação característica nos momentos de transiçfo; são me
diadores por excelência ; diferem dos Timbira pois ni'o lhes cabe 
sofrer os mesmos danos sofridos pelo parceiro - entre os Kayapó. 
a noção de identidade entre parceiros aparece representada desta 
forma no mito, onde cabe ao nominador queimar-se numa foguei
ra expondo-se a sofrer o mesmo dano. No mito, aliás, é como con
seqüência deste episódio que certos nomes {Bekwe e Bep) têm 
origem (Vidal, 1977: 221 : Mito nQ 13 , '"Da Origem dos Nomes 
Bekwe e Bep''). 

Uma das diferenças mais significativas (para 
fins de comparação com o caso Xavante) entre a amizade f onnal 
Timbira e a Kayapó está no fato de, entre os últimos, o compa
nheüismo não ser ritualmente formalizado. Aqui, o companhei
rismo se manifesta através do comportamento e assume duas 
formas : 

l) o modelo do companheirismo é aquele 
que prevalece entre todos aqueles que são de uma mesma classe 
de idade, especialmente entre os jovens na casa dos homens; 
são ••aqueles que crescem juntos como se fossem parentes••. Um 
companheiro mais especial, da mesma categoria de idade é cha
mado ' inikiê (meu outro: relação simétrica) : sã'o os que caçam 
juntos, repartem alimentos, brincam juntos. (Vidal, 1977: 123 ). 

2) há, por outro lado. aquele que introduz 
o jovem na casa dos homens. mê-kut~mê-o-krih, entre os Xiluin. 
Trata-se de um iniciado adulto. da casa dos homens. Senta-se 
jwito do jovem no centro do círculo dos homens, dorme a seu 
lado durante a noite, ajuda-o. Mais tarde, empresta-lhe a mulher. 
Protege-o, um pouco como o companheiro mais velho no caso 
dos Xavante. Entre os Gorotire, ele seria chamado bam kaok. 
pai adotivo, de acordo com a ideologia de patrilinhagens sim
bólicas a partir da qual parecem se construir as sociedades de 
homens que prevalecem no sistema. Entre os Xikrin, quem ajuda 
é alguém da outra metade de categoria de idade' já que as opo
sições se constroem através das categorias ; o me-o-krin é, geral
mente, um não-parente. Esta relação desaparece com o tempo, 
deixando de ser vivenciada. Há, ainda uma relação sem denomi
nação, onde homens que trocam mulheres ritualmente se cha
mam irmãos (como entre os Krahó que, segundo Melatti, os 
"companheiros" são afins transformados em consanguíneos. 
1970: 178); as mulheres denominam-se mutuamente .. amigas", 
a "outra" . inikiê3 3 . 

Com relação à vinculação aos sistemas de 
parentesco nestas sociedades, diz M. Carneiro da Cunha: "Há 
possivelmente uma correlação entre as diversas modalidades 
da amizade formal e as estruturas sociais em que são encontra--das. Os três, conjuntos de tribos que apresentam diferenças na 
instituição, Apinayé-Kayapó, Timbira Orientais (Canela, Krahó, 
Krikati), Xavante-Bororo, diferem entTe si : os dois primeiros 
possuem sistemas cognáticos de parentesco, enquanto que o 
terceiro possui sistema unilinear (matrilinear entre os Bororo, 
patrilinear entre os Xavante); os Apinayé e os Kayapó ocupam 
uma posição intermediária entre os outros dois conjuntos por 
se organizarem em patrilinhagens simbólicas ou adotivas,. 

(33) Agradeço especialmente a Lux Vidal estes e• 
clarecimentos com relação aos Kayapó. 235 
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(1978: 86-7, nota de rodapé n9 5). T~o que tal afinnaçfo 
confunda dois tipos diversos de classificação: do ponto de vista 
do critério de descendência caracter&tico das sociedades Jê do 
Norte em geral (incluídos os Apinayé e os Kayapó), o que há do 
sistemas cogn4ticos, enquanto que os Jê do Centro (Xavante e 
Xerente), assim como .os ·Bororo, têm descendência unilinear. 
As .. patrilinhagens simbólicas ou adotivas" a que a Autora se 
refere dium respeito a uma outra dimensão da vida social que 
nfo a do parentesco, quaJ seja. a das relações rituais. O modelo 
da descendência unilinear dos sistemas de parentesco serve de 
base para que Apinàyé e Kayapó construam um sistema de 
relacionamento em que os vínculo~ sfo puramente cerimoniais 
(ou fictícios) e nã'o são laços de consagüinidade ou afinidade. 
A única condição estabelecida pelo sistema de parentesco de 
todos os grupos· Jê para o estabelecimento dos elos de amizade 
formalizada é que os · parceiros sejam, justamente , não-parentes. 

Ainda falta considerar um ponto levantado 
acima e ligado às relações entre amizade formalizada e sistema 
de parentesco: trata-se das relações prazenteiras ou jocosas que, 
entre os Timbira, existem entre o amigo formal e os parentes 
consagüíneos próximos de seu parceiro; entre os Kayapó, como 
já foi dito, existem entre o amigo formal e os afins de seu par
ceiro . . 

Uma explicação possível para esta diferença 
reside no fato da vinculação/autonomia da amizade formalizada 
com relação a outros sistemas sociais Timbira e Kayap6 .· Entre 
os primeiros, a amizade formalizada está vinculada à nominaçf o 
que é, na verdade, uma instituição que reorganiza, num plano 
simbólico e ritual, as relações de parentesco> especificamente 
aquelas dos membros de uma mesma parentela, da4os os meca
nismos de recrutamento dos nominadores · (e, entre os Apinayé, 
dos pais adotivos). Assim, a-s relações prazenteiras do amigo 
f onnal são estabelecidas com os consangüíneos de seu parceiro, 

reafirmando a unidade da parentela (ou de seu núcleo central; 
o qual pode, em certos casos, coincidir com o grupo doméstico 
ou com o segmento residencial). Isto se explica (ainda que hipo
teticamente) pelo fato de serem as sociedades Timbira aquelas 
em que o sistema de classes de idade caiu em desuso, ou não 
deixando vestígios, ou sendo praticamente açambarcado por 
outros. Neste caso, como se rsabe34

, as funções econômicas e 
políticas antes associadas àquele sistema, passaram, via de regra, 
para o do1nínio doméstico, onde as relações de parentesco (e, 
em especial, de parentela) são centrais. Pelo peso estrutural 
assumido por estes grupos ao nível da sociedade como um todo, 
com o desaparecimento das classes de idade , a unidade da 
parentela é reafirmada pelo "outro por excelência", pelo não
parente que ajuda na delimitação da identidade, ou seja, o amigo 
formal . 

Entre os Xavante, relações prazenteiras apa-
recem no ámbito do sistema de -parentesco, como já disse acima. 
Aparecem também entre dois í-amõ, a partir do momento mes
mo em que a suspensão das relações de evitação se dá pelo es
tabelecimento ritual do laço de companheirismo, pelo gesto 
de segurar o braço do parceiro que até então se evitava (ver 
acima). E se o evitava por ser tsiré'wa, por ser um "outro'', 
por ser um afim, do ··outro lado,,. 

Desta forma, a amizade formalizada, tanto 
Timbira quanto Kayapó, tem uma autonomia em relação aos sis
temas de classes de idade e de parentesco que a Xavante não tem. 
Como disse na introdução à apresentação do material etnográ
fico, a amizade foflllalizada Xavante está imbricada (pa
ra usar um termo de M. Carneiro da Cunha) nos pon
tos de intersecção do sistema de classes de idade com o sis
tema de parentesco (herança patrilinear do r-amlJ' alternfncia 

(34) Cf. Da Matta, 1976 e J. Carter Leve, 1967. 237 
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da relaçlo de companheirismo com a relação de evitaçlo do 
afim), além de ter urna dimensl'o política contida no seu aspec
to de aliança. T ai aliança é potencial quando se a considera do 
ponto de vista das relações sociais mas tem um sentido de perma
nência quando se a considera ao nível da estrutura social Xavanto, 
~ que grupos de ascendência paterna pertencentes a metades 
opostas mantêm, aos pares, laços de amizade fonnaJi~da através 
das gerações, graças à herança patrilinear. 

Estas considerações talvez tomem-se mais 
claras com a apresentaça-o resumida dos aspectos fundamentais > 

da amizade formalizada Xavante, que passo agora a fazer, como .. 
conclusão deste capítulo: 

AMIZADE FORMALIZADA XA VANTE: 
DUAS MODALIDADES 

DANIMIWAINHÕ: 

- mediador ritual na iniciação: 
a grande passagem. Funções 
pedagócias, f onnativas. 

DA'AMO: 

- preservação da vida e do bem 
estar do corpo; passagens de 
status e momentos de crise 
de vida, decorrentes da ini
ciação de uma nova classe 
de idade, são marcados por 
uma reorganização dos laços, 
através de novas escolhas. 
Quando a vida se extingue, 
o FamlJ participa do fune
ral de seu parceiro. 

- escolhido a partir de cl••ses 
definidas polo ailteina de 
cJ1•ses de idade (a reJaçlo 
com o "amigo formal" como 
contida no sistema de claae 
de idade); alto grau de ... 
peclalizaçfo ••. 

- evitaçlo e assimetria, ao ní
vel das relações sociais; iden
tidade ou equivalência estru
tural ao nível do sistema de 
classes de idade e da socie
dade como um todo. 

restrito ao mundo masçuJi
no 

.. 

- nfo eapedallzaçlo: toma 
como referfnda o liltema 
de clutet de idade • aae em 
sincronia com ele mas o ul
trapaaa: vinculeçGes com o 
parentesco e dhnenllo ~ 
lítica. 

- altomincia entre momentos 
de evitaçlo (afinidade) e re· 
lações de companheirismo; 
disdncia social (afinidade) e 
assimetria (hierarquizaçlo 
dos parceiros, autoridade de 
um sobre o outro) slo rela
tivll:ados pela intimidade da 
relação com o Fam6 ('6r-am6 
brinca muito"). 

- laços lfo estabelecidos entre 
pares de homens, paRS de 
mulheres e pues jmiltos, 
ainda que uma impordncia 
muito enfatizada 1eja dada 
aos primeiros. 
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Quando se busca comparar a nominaça'o e 

a amizade formalizada das várias sociedades Jê do Brasil Central, 

sente-se logo a necessidade de se estabelecer o quadro de base, 

pano de fundo, da composição institucional de cada um destes 

sistemas. De modo esquemático, este quadro pode ser expresso• 

pela constatação da presença ou ausência de certos elementos 

na construçf o e da 6nfase conceituai dada por cada sistema a 

cada um destes elementos. Com a ajuda dos conceitos clássicos 

da Antropologia, estes elementos podem ser identificados. 
Sabe-se que os Jê elaboraram suas socieda

des sobre wna b~e eçológica não de todo homogenea mas basica-... 
mente definida por '1má' íntima relação com regiões de cerrado 

e matas, ex~lorada• 1>9r meio de uma técnica rudimentar mu 
extremamenté adaptada ao ambiente e, portanto, capaz de -

garantir, pela súa efici&lcia, um padrão bastante satisfatório 

de nutriçlô aos membros destas sociedades. o semi-nomadismo - 2.13 
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sob a fonna ele expedlç&s de caça e coleta Rapondwil pela 
exploraÇlo racional e dttemitica doa recursos naturlia do territó

rio - aliava-se a uma apicultura complementar efetivada pela coi

vara e pelo pau cavador. !As aJteraÇ(Jes naturais (Fográficu) dai 
wrlaa porçOe• do vuto território tradicionalmmte habitado pelos 

Je (desde o Sul do Par' e Maranhl'o at.§ o sul do atual Estado do 

Mato Grosso e o coraçl'o de Goiú ), a História encarregou-te de 

somar outras. definitivas, talvez. para os rearranjos estruturais 

pelos quais u sociedades Jê certamente passaram neste último 

~culo e que deveriam explicar muitas das diferenças de organi

zaçf'o social que se pode perceber entre elas quando, hoje em dia, 
se as olha de uma perspectiva comparativa . O contato antigo e 

intenso dos Timbira em geral com a frente pecuarista e a extin

ção quase sumária da caça em seu território delineiam uma situa

ção facilmente contraposta à dos Kayapó. habitantes de áreas 

de floresta tropical, só recentemente atingidos pela violência das 

frentes mineradoras e pccuaristas. Os Xavante, desta perspcctiva. 

ocupam uma posiçl'o singular: fugiram ao contato durante mais 

de cinqüenta anos para acabar sendo inexoravelmente ilhados 

pelas culturas mecanizadas de arroz e pelos rebanhos de gado 

gire nelore. 

As alterações ecológicas e as ftutuaçoes 

demográficas causadas pelo contato com a sociedade nacional 

e a defesa da terra explicam, certamente, a concentração (ou a 

condensação) de elementos diversos constitutivos da vida social 

Jê em um ou poucos sub-sistemas. Assim, Jean Carter Lave o 

sugere para o caso Krikati: desativaçlo e desuso das classes d~ 

idade e transferência de suas atribuições para o âmbito das rela· 

ções domésticas (atividades econôn1icas ~ políticas) e para o 'm
bito das relac;ões rituais de non1inaçio (atividades cerimoniais). 
Este é. aliás. fenômeno con1un1 aos grupos Ti1nbira. 

Nas sociedades Kayapó. ao contrário, a 
solução encontrada para a 1nanutençlo da vida social segundo 
o princípio Jê do dualismo pri_vilegiou. justa1nente. o sistema das 
categorias de idade con10 foco centnl do sisterna social. como 
diz Turner: 

.. J\ esre respcito. o fo1.·o \.'.entrai do sistema social 
Kayapó é a rela~ão entre o sistema de l·ategorias de idade e o ciclo c.le 
desenvolvimento dos grupos Jomésth:os. Trata-se de um -campo lle inter
secção estrutural. através do qual relações domésticas e de parentesl·o 
ligam·se às principais instituições que 1.·ompõern a estrutura da sodedade 
corno um todo ... (Turner. 1965 : l 05). 

Há, nas sociedades Kayapó. uma mesma ló
gica que governa o desenvolvimento tanto do grupo doméstico 
quanto da vida dos indivíduos, a mesma que articula os vários 
momentos do sistema de categorias de idade. Este último siste· 
ma é ativo tanto no domínio ritual quanto no econômico e prin· 
cipalmente no político, donde sua importância fundamental 
para a estruturação da socied~de Kayapó como um todo. Apesar, 
e talvez mesmo em decorrência, das compulsões sofridas em sua 
história recente, o sistema Kayapó-Xikrin tem privilegiado as 
categorias de idade como veículo de reorganização da vida social 
dentro dos princípios básicos de sua estrutura social (Cf. Vidal 
1972). enquanto que, entre os Gorotire, estão também associe
dades de homens, tal como descrito por T. Turner (1966). 

Em posição intermediária entre Timbira e 
Kayapó. encontra-se o sistema de classes de idade Xavante, res
trito fundamentalmente (mas não exclusivamente) à esfera das 
atividades e das relações rituais. Não tendo ca í<lo em desuso como 245 
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entre os Timbira, também nfo chegou a ocupar uma posiçf'o ~u 
uma funçl'o articuladora, como no caso Kayapó-Xikrln. Trata«, 
entre os Xavante, de wn sub-sistema social com uma autonomia 
claramente perceptível e uma atuaçfo limitada . Atividades eco
nõmicas e políticas do levadas a efeito pelos Xavante organi· 
zados basicamente segundo os critérios de resid~ncia e descen
dência (os grupos de ascendência patema comum como base 
para a formação das facções políticas).1Eventualmente, as classes 
de idade desempenham funções económicas mas quase sempre 
vinculadas aos períodos de preparação dos grandes rituais cole
tivos e secundárias do ponto de vista da subsistência do grupo. 
Há, ainda, nas classes de idade Xavante (durante os anos imedia
tamente anteriores e posteriores à iniciação), cargos de lideran
ça cujos ocupantes podem vir a se transfonnar em políticos de 
prestígio. Quando isso acontece, porém, as razões estão muito 
mais ligadas ao jogo de ·forças entre as facções políticas num 
dado momento do que ao sistema de classes de idade . Aliás, 
seria mesmo correto separar radicalmente as classes de idade, 
enquanto elementos constitutivos do domínio ritual e as facções, 
enquanto elementos dinâmicos do domfuio jurídico-político da 
sociedade Xavante. 

A clara oposição entre domínio público e 
privado entre os Jê, tantas vezes mencionada e analisada nas vá
rias monografias que lhes foram dedicadas, impõe-lhes a necessi
dade de providenciar mecanismos de passagem de uma a outra 
destas esferas da vida social. Assim é que os pais ºadotivos" ou 
••cerimoniais", os nominadores e os '"amigos formais:· aparecem 
como mediadores por excelência; encarregados do estabelecimen-
to de contato entre os dois domínios, de um lado, e, de outro, 
as conquistas sucessivas de papéis e relações, que significam 
ganhos de maturidade e de humanidade no sentido da cônstrução 
cada vez mais completa da pessoa, tal como concebida por cada •. 
uma destas sociedades. 

A pessoa, assim. parece completar-se. ao 
cado de um longo processo de elaboração pelo qual a sociedade 
como um todo é responsável, ao vivenciar passagens f~ndamentais 

.. 

entre domínios estanques (opostos) da vida em sociedade: a pes
soa .. c~tura" a sociedade. alinha suas partes, incorpora. igua
lando em si, conceitos únicos expressos. cada um, por um destes 
"pedaços" de que a sociedade se compõe . Assim, o "outro" 
por excelência nfo é só o amigo formal. con10 quer M. Carneiro 
da Cunha mas também o nominador. o membro da categoria 
ou da classe de idade de n1etade oposta . o afim que se evita. 
O .. outro", evita-se, mantêm-se â distância. controlam-se-lhe ~ 
contatos, formalizando-os, regrando-os co1n precisão; mas o 
.. outro" também se incorpora, igualando-se a ele num sistema 
de posições cerin1oniais. tornando-se o próprio .. outro" ao 
usar seu nome e, ao substituí-lo no tempo, garantir a continui
dade de sua existência e, por extensão. a de toda a sociedade . 
Para com o .. outro". portanto , duas atitudes, expressfo de dois 
caminhos conceituais para a sua apreensão, para a sua captura: 
a evitaçã'o, a distância, a separação ostensiva, declarada, para a 
qual se mantém a sociedade atenta e consciente da diferença: .. 
a amizàde formalizada ; ou, por outro lado, a negação da diferen-
ça e a incorporaçfo do '"eu'' ao .. outro,.: a identidade na no
minação . 

Mas a pessoa ··costura" a sociedade . E o faz 
também com os ··outros" recuperados: são os companheiros-ir
mãos, os companheiros que são "outr~-iguais"; são os marid~ 
e esposas, que se acabam por incorporar um ao outro ao longo 
da vida e pela partilha de substâncias e emoções comuns, diluin
do as fronteiras da alteridade; são os "outros-protetores": os 
tios maternos, as tias paternas, os patrocinadores das iniciações, 
os pais adotivos, cerimoniais, substitutos; os avós, que garantem a 
ligação através das gerações. 

A alteridade não é, assim, a meu ver, privi
légio do amigo formal. As sociedades Jê são repletas de outros 
••outros" . E é justamente esta riqueza e este perene refletir sobre 
os caminhos de recuperação da unidade e da totalidade através 247 
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da pessoa, em sociedades divididas ao 1neio tantas vezes, que 
faz a riqueza e o fascínio do conjunto Jê . 

Os Xavante, neste conjunto, apresentan1, 
como vimos, elementos e combinações originais: um sistema de 
nominação bipartido, cm que homens e mulheres são tratados 
diferentemente, de modo a expressar a natureza específica de 
cada uma destas categorias e como meio de retlexf o sobre as 
relações entre indivíduo e sociedade e sociedade e natureza~ um 
sistema de nominação mais voltado à construção da pessoa, 
marcando sua individualidade quer seja através do uso do nome 
como identificador (mulheres), quer seja através do uso do 
nome como elo de ligaçfo entre homens de metades e gerações 
diversas (um tal sistema opõe-se, como vimos. àqueles em que a 
nominação serve de esqueleto para a determinação de posições 
cerimoniais). 

Não só na nominação está a originalidade 
do caso Xavante. Frente aos grupos Jê Setentrionais, as nlo4a
lidades Xavante de ami1.ade formalizada apresentam contrastes 
sugestivos. Assim , os da'arruJ sintetizam os dois momentos -
evitação-distância-separação e igualdade-simultaneidade-informa
lidade - que as sociedades do Norte preferen1 dispersar nas rela
ções entre amigos formais, entre amigos formais e certos paren
tes (consangüíneos ou afins, conforme o caso) de seus parceiros 
e entre os chamados companheiros. O que os do Norte separam 
em relações diversas e perenes} os Xavante concentram em uma~ 

A inexistência de relações jocosas ou prazenteiras entre os da 'amo 
(sua transferência para o campo das relações de afinidade que . 
se cruzam com as de amizade formalizada) se explica exata-
mente pelo fato de da amo ser uma síntese das duas instituições 
dos Jê do Norte: evitaçfo e proximidade/intimidade alternam-se 
no tempo, são momentos que se revezam ao longo da história 
da prática de uma relação social que tem os vínculos de afini· 
dade e a filiação a metades como referência. Os da'anio, portanto. 

representam u mesmas funções .lóaicas das rela9(Jes prazenteira 
entre os do Norte: aftn =estranho; companheiro• bem-estar: 
uA relaçlo prazenteira induz a um estado de bem-estar ritual; 
nas palavras dos próprios nativos, faz a todos felizes" (D4 F. 
Thompson J 935: 475 apud M. Carneiro da Cunha, 1978: 83). 
É esta a sensação que o estabelecimento dos laços entre da amlJ 
traz aos Xavante: disse-me Manoelito Velho, Xavante do Kulue· 
ne, ao fim da cerimónia: "'agora está bom, nfo é preciso mais ter 
vergonha, todos podem conversar". referindo-se l quebra da 
evitação pré~xistente pelo estabeJecimento dos laços com novos 
da'amlJ. 

• Da mesma forma, os dammíwainhlJ realiz.am 
mediaçoes que cabem a outros personagens divenificados nas 
sociedades setentrionais e, ao fazê-lo, expressam a vitalidade do 
sistema de classes de idade Xavante ao mesmo tempo que delimi· 
tam o alcance de sua importância dentro da sociedade como um 
todo: sua interferência ou seu jmbito de atuação nfo invade a 
vida doméstica ou o mundo das alianças e disputas; u relaçOes 
entre danimiwainha, como de resto, as relações com os da amlJ 
e o danhqrebdzu'wa. quando muito, fornecem elos de solidarie
dade aos quais se pode recorrer para o estabelecimento de laços 
políticos positivos. A possibilidade. como já vimos, está dada 
pelo próprio sistema Xavante e nlo é simplesmente criada por 
certas conjunções conjunturais. 

Neste sentido, o da 'amlJ Xavante representa 
um elo específi~o que combina atributos dispenos entre o amigo 
formal e o companheiro dos Jê do Norte, enquanto que o danimi
wainhõ e o dari/iorebdzu Mi preenchem funções e vivenciam me
diações que os tomam e<luivalentes aos pais adotivos Apinayé 
ou Gorotire, ao,mê~-krln Xikrin,-ao no.minador Krlkati. 

Ao atribuir ao amigo fonnal o privilégio da 
expreufo simbólica da alteridade, como vimos no Capítulo V, 
M. Carneiro da Cunha (1978 e 1979) parece reconhecer a exis- 249 
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tência destes outros "outros-' . Em seu modelo. a $Olidar:idade 
entr~ amigos formais quase desaparece : fica reduzida a urna liga
çlo apenas. um elo ligeiro. que pennite a manifestaçlo da alte
rldade. Parece-me que o sentido da amiude fonnaliuda: está, 
nlo simplesmente no atributo da alteridade que sem dúvida 
alguma contém, mas, justamente. neste jogo equilibrado entre 
opostos: ·a distância/evitação/alteridade. de um lado. e a soli
dariedade . que eu nfo consideraria um elemento A parte, signi
ficativo em si mesmo, mas que eu vincularia estreitamente à 
identidade. SenãQ, como explicar a prática dos Timbira de o 
amigo formal expor-se aos mesmos perigos e danos corporais 
que o parceiro'! O fato de que tal prática é indicada na mitolo
gia Xikrin como sendo vivenciada pelo nominador revela clara· 
mente a equivalência lógica destes vários e muitos "outros" 
com que o pensamento Jê constrói o seu mundo e suas cate
gorias. A amizade formalizada. portanto. é, ao lado das relações 
de substância e da nominação. elemento formador da noção de 
pessoa entre os Jê nfo porque detenha com exclusividade ou pri
vilegiadamente a capacidade de expressar a alteridade e, sim, 
porque traduz em si mesmo estes dois .. lados·· da vida de todo Jé . 

Os conceitos de identidade e continuidade 
sã"o primeiramente transmitidos ao Xavante dentro do grupo 
doméstico onde nasce : identifica-se com a comunidade de subs
tância de que faz parte ao mesmo tempo que aprende a reconhe
cer como iguais os membros do grupo de ascendência paterna 
comum a que pertence. Temos aí os dois elementos de que fala 
J . Kaplan : o grupo doméstico é definido espacialmente; a Hlinha
gem" significa um elo temporal, através de gerações subseqüentes. 

1 

No mundo Xavante, as relações pol(ticas 
são uma expansão destas primeiras relações. As rituais, no entan
to, parecem seguir caminho próprio: transfonna-se o tio materno 

em pai cerimonial ( danhorebdzu ·'""') e. mim, em primeiro me
diador com a esfera pública. O pai encarregar-se-á, no caso do 

menino, de sua introduçf"o à vida política; a ml'e iniciará a menina 
nos trabalhos coletivos das mulheres, que ª' colocarfo em relaçfo 
com os grupos domésticos vizinhos e aparentados. 

Através dos resguardos e cuidados próprios 
da comunidade de substância, garantem-&e a força e o desenvolvi
mento do corpo. Os tabus alimentares dos resguardos e os cui
dados com o corpo significam a preocupaçfo da sociedade Xa
van te em controlar as interferências possíveis da Natureza em 
seu seio ; significam, ao mesmo tempo, uma apreensão simbólica 
dos fatos da Natureza pela sociedade. 

O primeiro nome de um menino marca 
seu contato com o mundo sobrenatural: o dos espfritos dos 
parentes patrilineares mortos, cujo nome é revivificado na trans
missã"o e com os quais uma pessoa madura estabelece comuni
cação através do sonho. É no sonho que se aprendem nomes no
vos, inéditos. ~através do· sonho que a criatividade dos Xavante 
tem um de seus canais de expressão mais vivos : as composições 
musicais e a ··melodia" dos choros rituais são criações individuais, 
concretizaçfo de conhecimentos apren~idos pela visão ou audição 
durante o sonho. O sonho possibilita, assim, um canal de comu
nicaçfo com o mundo sobrenatural e o nome masculino inédito 
é fruto deste contato. O nome feminino , por outro lado, é cons
truído com dois elementos: um radical que remete à Natureza 
(refere-se a ani.mais e plantas) e classifica socialmente as mulhe-.. 
res em categorias. e um complemento, que é sempre inédito e 
adquirido, criado, através de momentos de sonho, e que remete 
ao sobrenatural ao mesmo tempo que expressa a individualidade 
de cada mulher: 

Nfo é sem razio, então, que os Xavante 
usam seus nomes próprios com tanta parcimônia. Na vida cotidia
na, várias são as terminologias que têm precedência sobre os 
nomes : em primeiro lugar, a de parentesco; depois, a de classes 
de idade (Cf. Maybury-Lewis, 1984: 339 - Quadro 10): as demais 251 
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tenninologiu rituais: Hgadas aoa da ám6 ou aos dantmiwainhlJ. 
Hoje, os nomes em português. que todos os Xavante, com raras 
exceções. têm, slo preferencialmente usados (sós ou em associa· 
çfo aos tennos de parentesco) como identificadores de indiví
duos específicos. Os nomes pessoais Xavante fazem parte de um 
nível diveno daquele em que se Yivenciam aa relações sociais 
corriqueiras. De um lado. remetem para fora, para o mundo 
natural ou sobrenatural; de outro. remetem para dentro da 
pessoa, constituindo-se num de seus elementos formadores. 

A iniciação masculina é permeada de ativi· 
vidades pnlticas e rituais relativas ao amadurecimento físico. 
As provas e corridas cerimoniais. assim como os rituais de imer
são (estes. num plano simbólico a que jé se referju M. Carneiro 
da Cunha, 1973 : 22-3). aceleram a maturação do jovem e o 
preparam para a furação da orelha. inscrição máxima da ma tu· 
ridade e da pertença • sociedade Xavante no corpo do rapaz. 
(Cf. Clastres. 1978). &ta iniciação tradicionalmente o capaci· 
tava para a guerra, de um lado e. de outro, proporcionava-lhe 
uma ampliaçfo do seu mundo de relações sociais com membros 
de metade diversa: os da iunlJ e os danimiwainhõ. Munido destas 
relações. amadurecido fisicamente. faltava-lhe a iniciação ao 
waia, onde estabelecia seu contato definitivo com os espíritos 
mais poderesos do mundo Xavante . Sfo os espíritos ligados às 
idéias de ferocidade, agressividade e reprodução sexual. enfren
tados no curso do ritual. Completava-se assim o homem Xavante, 
ao incorporar estes elementos definidores da natureza humana 
tal como concebida pelÕs Xavante. Ser .. bravo" ... duro'\ resis
tente, libertar-se do dommio doméstico, mundo feminino; 
relacionar-se com "'outros·· simétrica (da'amlJ) e assimetrica
mente (danimfwainhlJ). habilitava o rapaz ao casamento; e i 
procriaçfo, ou seja, ao estabelecimento de laços com novos 
'' ~, afi outros . os 1ns . 

Tornar-se .. bravo" (tsahíd) significa, para os 
Xavante, uma alteração fundamental e necesdria. prezada e espe
rada : alteraçfo de estado, alteração do próprio ser. que é expressa 
por uma mudança de nome: a morte de um branco, na guerra 
ou no ataque, causava a adoção de um novo nome e a mudança 
dos nomes dos meninos pequenos da aldeia do matador. As tr~ 
cas de nomes significam. de fato. a preocupação dos Xavante com 
o marcar cada uma das fases da construção do homem. Um 
homem que não se consuma de um momento para o outro nem 
se faz naturalmente~ ao contrário, un1 homem que é fruto de 
conquistas sucessivas, de alterações intrínsecas que vfo formando, 
aos poucos, o ser. Tais alterações vêm a público e se objetivam 
para o próprio sujeito na relação entre a 1nudança de nomes 
pessoais e a concomitante altera<;io nos .. 1nomentos" através dos 
quais se substancia a amizade formalizada . 

Da mulher, fruto de um processo mais in
dividualizado. e levado a efeito no espaço do grupo doméstico, 
nfo se espera que atinja a qualidade de ser tsahz'ti. Dela o que 
se espera é que seja tsõmprundi, generosa . As que não o são , sfo 
sistematicamente punidas no wai a (Maybury-Lewis, 1967: 
262; Giaccaria e Hei de, 1972: 201-3 ). As demais considerações 
sobre a mulher na sociedade Xavante que a pesquisa me susci
tou já foram apresentadas com detalhe no correr deste trabalho , 
de modo que poupo o leitor de repetições. Antes, caberia 
aqui uma reflexão mais geral inspirada pela leitura de um texto 
que me chega às mãos no momento mesmo da conclusão deste 
trabalho: .. Archéologie de la violence: la guerre dans les sociétés 
primitives", de Pierre Clastres 1 

. 

( 1) Na presente edição, conservei este trecho como 
no orifdnal. O texto em pauta acabara de ser publicado, na França, no mo
mento_ da reda~_? final da tese. As citações de Oastres seguem , aqui, a 
traduçao da ediçao brasileira de 1982 : Arqueologia da VlolêncÚl - en1<1io 
de Antropologia Polltica. Editora Brasilense, S. Paulo . 253 
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Depois de apontar o flagrante contraste 
entre a ausincia de Teflexlo e pesquisa. na Etnologia conten1po
rinea. sobre a guerra nas sociedades primitivas e o testemunho 
de cronistas. viajantes e missionários que. desde o ~culo XVI. -atestam a universalidade da guerra ~orno atributo definidor do 
mundo ··selvagem··. Clastres afirma que aa i.Jnagenl do guerreiro 
é umM imagem ··suficientemente don1inadora para induzir uma 
constataçlo sociológica : as sociedades pri1nit1vas sfo sociedades 
violen1as : seu ser social é um .'ler-para-a-guerra .. (1982 : 171). 
Examina. a seguir. a idéias de Uobbes. para que1n .. a ausência do 
Estado permite a generalização da guerra e ton1a impossível a 
instituiçfo da sociedade .. ( 1982 · 17 2 ). classifica, enfirn. o Jiscur· 
so científico sobre a sociedade e a guerra primitivas em três 
modalidades. que rotula de .. discurso naturalista ..... econômico" 
.e .. baseado na troca·• . 

O primeiro destes discursos é identificado. 
com a posiçfo de Leroi-Gourhan. em Le Geste et la Parole. que 
vê a violência como um atributo natural da espécie hunlana. res
quício de seu passado animal. e a guerra como um prolongamento 
da caça . A guerra. para l..eroi.Courhan seria. segundo a interpre
taçfo de Clastres. ··a caça ao homem·· Esta visão implica, para 
Clastres, s:iuma .. biologização •· de uma atividades como a guerra 
(e) conduz inevitavelmente a privá-la de sua dimensão propria
mente social .. . ( 1982 : 17 6 ). 

O discurso econômico nfo se cristaliza num 
autor determinado mas reflete uma convicçfo 8eneralizada ~o 
nível do senso comum. Pode ser resumido na idéia de que as 
sociedades primitivas caracterizam-se por uma ecooomia da 
miséria. o que explicaria a necessidade da guerra como resultado 
da disputa. entre comWlidades diversas, de um mesmo territó
rio. fonte para sua sobrevivéncia. Em outras palavras. dado o 
pou~o desenvolvimento tecno~ógico. a escassez dos bens dispo
n íve1s gera concorréncia que toma a forma de conflito armado. 

A estas idéias, Clutres contrapOe as teorias do Sahlina e IJzot, 
indicando a sociedade primitiva como •'sociedade da abundincia" 
e do lazer (dado o reduzido número de honru diárias de traba
lho necessárlu àj plena satisfaçlo da necessidades). 

O discurso "baseado na troca'' encarna-se 
na teoria de Lévi-Strams sobre a sociedade como estando fun
dada na troca. Desta perspectiva. a guerra perde qualquer upecto 
positivo e passa a ser vista como a conseqüência de uma troca 
mal sucedida; perde toda e qualquer dimensfo institucional e 
surge como algo acidental e nfo essencial na ordem social prl· 
mitiva. 

Para Clastres. ao contrário, ºa guerra pri
mitiva é o meio de um fim político .. : a cisfo. a fragmentação 
do todo em unidades menores, autônomas e politicamente inde
pendentes; ••A guerra se articula à sociedade primitiva enquanto 
tal (e é ali universal). é um modo de funcionamento destas 
sodedades" (1982: 186 e 199). F.sta passagem poderia ser con
siderada como sendo uma resposta de Clastres às discussões 
sobre o modo peculiar de ordenaçf o d• sociedades primitivas, 
especialmente referente às sociedades sul-americanas a partir 
de cuja etnografia Clastres desenvolve sua refledo. Segundo 
o Autor, nlo é a guerra aberta que importa mas sim a possibili· 
dade permanente da guerra~ nfo é o conflito violento real mas a 
existência d,e um inimigo e um opositor através do qual cada 
sociedade pensa.se a si mesma e constrói sua identidade : 

.. Para todo grupo local, todos os Outros são Es
trangeiros. A Ogiua do Estranaeiro cQnfirma, para todo pupo detcrmf .. 
nado, a conVicção de sua identidade como nós autanomo" (l982: 199). 

Para o pensamento primitivo, portanto, 
existe a necessidade da oposição, do enfrentamento potencial 
com o ··outro" para a definiçfo da própria identidade~ na dife
renciaçfo entre as comunidades, dá.se o estabelecimento da 25S 
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autonomia e dos limites de cada uma delas aos seus próprios 
olhos. Seus lin1ites informam. asim. quem é o grupo e Clastres 
explica as condições e os requisitos desta identidade e desta 
autonomia : 

''Par» poder pens11r-se \:Olllo um nós. é preciso 
que • comunidade !!Cja ao mesmo tempo inJivisa (una) e independente 
(totalidade) : a indivisão interna e 11 oposi~ão externa çonjungam-se. \.'.ada 
uma é condição da outra·· ( 1982 : 200) . 

A comunidade primitiva é unia totalidade 
porque é um conjunto completo. autônomo. preocupado em 
manter sua independência. não pennitindo que nenhum elemento 
do Um se desligue do corpo social para representá-lo : o chefe pri
mitivo nA'o tem poder; trata-se . simplesmente , de um porta-voz 
da vontade do grupo e que te1n por função prin1ordial elaborar 
um discurso fundado na lei ancestral. 

A. comunidade primitiva é uma unidade 
porque seu ser homogéneo se preserva na recusa da divisão social, 
na exclUSf'o da desigualdade em seu seio. 

De um lado. portanto, o desejo da inde
pendência e da autonomia levando a un1 apego à diferenciaçfo 
e a uma rejeição da identificação que acarreta a morte do Um. 
unificando grupos que se querem e se pensam como distintos, 
anulando o Um num universo de iguais ; de outro. a necessidade 
da aliança como recurso para o impedimento d~ situação insus
tentável da guerra de todos contra todos ~ a aliança aparece, 
assim. segundo Clastres. nfo como o fator que funda a sociedade 
mas como decorrência da guerra, causada, por sua vez, pelo apego 
à manutenção. por parte de cada comunidade primitiva. da pró
pria identidade : 

" A lógica da 'IOciedade primitiva. que .~ uma 
lógica da diferen~a. entraria em contradição com a lógica da troca gene-

fdzada, que é uma lólfca da Identidade. porque' uma lóslca da ldentUl· 
caçio. Ora,' Isto que a sociedade pdmldva recusa adrna do tudo: iecuaa-te 
a ldontUlcar-so com os outaoa, e perder o CJUO conadtul como tal, MU pz6. 
pdo l8f e aua dUe.rença, a capaddade ~ pen1U-se como um N6a aut6nomo. 
( .. . ) A identificação é um movimento em direçio à morte, o ser social 
pdinitJvo' uma aftrmaçio da vida. ( .•. ) aboBda a dlstinçio do N6a e do 
Outao, é a própria sociedade primidva que desapareceria ... (1982: 192). 

A mesma lógica rigorosa que determina a 
política interna de uma comunidade primitiva (a ausência de 
poder dolcbefe; a igualdade interna; a nfo-divisfo), determina a 
política externa (preservaçfo da autonomia, recusa da submissão 
a uma lei exterior, unificadora). A conseqüência final é urna 
recusa do Estado, o que leva Clastres à conclusão de que a guerra 
está essencialmente presa à própria natureza da sociedade primi
tiva: o que se combate, através da guerra. é a desigualdade interna 
e a homogeneização e unificação de comunidades que se vêem 
como autônomas. A guerra, enfim, "é contra o F.stadou. 

Estas reflexões de Clastres sobre a natureza 
da guerra e da sociedade primitiva casam-se com as preocupações 
do trabalho que ora se conclui. Assim, nfo só é possível desen
volver-se o mesmo raciocínio de Clastres para se compreender 
a necessidade lógica dos muitos "outros., com que, nas sociedades 
Jê, se constrói a noção de pessoa e de identidade individual, 
como também é possível avançar um Pouco mais. 

' Não é sem razão, então, que a morte de 
um branco num ataque belicoso acarretava uma alteração de 
nomes pessoais entre os Xavante tradicionais, como vimos. A 
agressividade, o ser •"bravo" (tsahiti), exercita-se na guerra, na 
oposiçfo declarada e violenta ao inimigo máximo, excluído da 
rede de alianças possíveis. Nfo é igualmente sem razio que, à 
falta do branco, ou melhor, à falta de meios para enfrentar o 
branco (num momento da sua história em que os Xavante se 
vêem sujeitos a aceitar uma relaçfo de dominação por parte dos 
brancos), ele seja substituído pela onça: igualmente outro, ele- 257 
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mento da natureza, assim como o branco excluído do universo 
cultufat dos Xavante. A equivalência entre o branco e a onça, 
entre todos os demais significados que certamente !têm, indi
ca a necessidade lógica do .. outro" para a construçlo da pessoa 
e da identidade. 

O que se percebe, portanto, é que associe
dada J~ jogam com graus variados de separaçlo e oposiçlo. 
O modelo em questfo permite que se compreenda melhor a 
funçfo lógica dos .. outros recuperados,', como os chamei (os 
.. outros-companheiros,,. os ºoutros-protetores,', o cônjuge. 
Claro está que , Um raciocínio analógico, que parta das idéias 
de Oasttes a respeito da identidade da comunidade primitiva 
ttente a suas iguais e de sua unidade interna, como totalidade 

' 
indivisa, nfo só é possível como frutífera para a reflexfo sobre 
o modo peculia~ de construção de noçã'o de pessoa e de orde
nação das relações sociais internas às sociedades Jê. Além disso, 
porém. cabe ressaltar que tudo o que se disse no corpo deste 
trabalho significa um mergullio no interior do wn a que se refere 
Clastres; e, dentro deste Um. o que se percebeu foi a necessi
dade lógica da oposição e da aliança como recursos para a de
finição da própria sociedade Jê cuja especificidade advém de 
seu dualismo fundamental. A sociedade Jê recria, internamente, 
um mundo dê o_positores e aliados pela sua constante e variada 
divisão ao meio. Partindo-se, portanto, da afirmação de Clastres 
de que "a indi~sfo interna e a oposição extema conjugam-se, 
~ada ~a é condiçfo da outra" (1982: 200), pode-se chegar 
a um outro plano, em que se percebe, justamente, a divido 
~terna e o ~stabelecimento ritualizado e consciente de laços 
de · alteridade (que tomam as formas mais diversas, sendo a ami
zade formalizada e a nominação duas destas instãncias) os quais 

garantem, justainente. a unidade da sociedade Jê, tantas vezes 
recortada e tantas vezes refeita, costurada, recriada pela pessoa. 

Esta Conclusão teve início com uma ref er~n-
cia às relações entre as sociedades Jê, sua simplicidade tecnoló
gica. sua eficiência em retirar de seu habitat sua subsistência. 
Cabe agora determo-nos um instante nos resultados de pesquisas 
que vêm sendo recentemente levadas a efeito entre sociedades 
indígenas do Brasil Central. e que tê1n por objeto, exatamente, 
a sua ecologia. Uma outra razão para a discussão destas idéias 
prende-se à sua crítica severa por Clastres, no artigo que acabamos 
de examinar. Estas pesquisas têm sido conduzidas sob a coor· 
denação de D. Gross e os Xavante foram um dos quatro grupos 
estudados especificamente. Tomarei por base , aqui , um trabalho 
de Gross recentemente publicado: .. A New Approach to Central 
Brazilian Social Organiz:ation'' ( 1979). 

Em contraposição à afirmação de Clastres 
de que a guerra serve, nas sociedades prin1itivas, a un1 fim poJ í
tico, qual seja, o da fraginentação ou cisfo (que permite a manu
tenção da identidade de cada grupo pela diferenciação que esta
belece com os demais), Gross explica a concentração de grupos 
familiares economicamente autônomos em aldeias populosas. 
entre os Jê, pela guerra com inimigos .. formidáveis" (1979: 
330) e pela flutuação dos recursos disponíveis (esta explicada 
por características físicas do cerrado: as secas prolongadas, por 
exemplo). 

As aldeias Jê nl"o seriam tradicionalmente 
unidades sólidas (para manter a terminologia de Clastres) e, 
sim, agregados sazonais constantemente desfeitos em pequenos 
grupos nômades que se dedicariam à exploração do cerrado atra
vés da caça e da coleta; a agricultura, localizada nas terras ribei
rinhas férteis das matas-galeria, garantiria uma base alimentícia 
pela qual se explicaria a concentração dos pequenos grupos fami· 
liares em aldeias populosas (de 300 a 800 ou 1.000 habitantes 259 
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~eaundo os dados bibliográficos apresentad~ por Ç~~) .. Ilia 

quais teriam lugar os grandes rltuail coletivos. O nlo desenvolvi
mento do um poder político central explicava·se pela descontinui
dade temporal du aldeias, constantemente dissolvidu ou pulwri
zadas nas ~pocas propícias i caça e à coleta atrav~s dos camp<>e 
do cerrado. Ouçamos o argumento do Autor, em suas próprias 
palavras: 

.. Apresentav• claros periaos a apegaçio anual de 
unfc.lad~ sociais díspues, economicamente autônomas, formadas a partir 
de relaçõeii de parentesco, e1~ aldeias maioies mas instáveis. Era necessário 
encontrar um modo de evitar as rivalidades explosivaii. a violência potencial 
e as cbõe!', tão comuns mesmo em pequenas aldeias•indíccmas da América 
do Sul. Elaborados planos de aldeia. metades que se intercruzam. divisões 
sociais, classes de idade, eventos esportivos, danças e cerimoniais fre
quentes, além de laços especiais estabelecidos entre indivíduos, tudo isto 
pode ter servido como um meio cultural para intepr efetivamente as uni
dades semi-autônomas produtoras de alimento (e, mais tarde. os grupos 
de refugiados), de modo a formar aldeias grandes e unificadas". (1979: 
332). 

A idéia geral. de que estas sociedades desen
volvem mecanismos que garantem sua unidade, nfo se distancia 
do que eu mesma afirmei, se bem que Gross confunde critérios 
de divisão do todo ( .. Classes de idade. eventos esportivos, me· 
tades que se intercruzam .. ) com laços que envolvem aliança/ 
solidariedade, os quais refazem ou constroem a unidade do grupo 
maior. Em Gross, no entanto, transparece um pragmatismo que 
eu preferiria excluir da análise. Além disso, sua interpretação 
revela uma preocupação excessiva com a integraç4o e coesão 
sociais através da harmonia, da similitude e da dependência 
mútua . Parece-me, ao contrário, já estar claramente demon• 
trada a capacidade de ordenação lógica e sociológica da diferen· 
ça. da oposiçf o, da alteridade, enfim. 

Por outro lado, na'o vejo a aldeia como resul· 
tado da união de grupos numericamente reduzidO' e eeonomica-

mente autônomO'; antes, vejo estes grupos como possfvei1 pbrque 
se articulam mutuamente num todo que se constitui como socie
dade. a qual controla a po• e o usufruto, por seus membros, de 
um território do qual retiram sua subsistência. Nfo é a sociedade 
que é o resultado da soma ou da justaposiçfo de pequenos grupos 
familiares ; ao contrário, estes podem isolar-se temporariamente 
exatamente por:que contam com a garantia de sua pertença a uma 
unidade maior e. portanto, física e logicamente mais forte e mais 
capaz de controlar um · território satisfatório em relação às neces
sidades do conjunto de seus membros. 

Além disso, caso a sociedade fosse realmente 
um agregado de composição variável. como quer Gross. nfo have
ria razão para o estabelecin1ento tfo formalizado de laços pere
nes quanto os de nominação e de amizade formalizada cuja etno
grafia, como vimos, uma vasta produção científica encarregou-se 
de tornar acessí~I. A estabilidade destes laços, assim como a 
continuidade perene da filiação a metades ou grupos cerimo
niais sfo certamente familiares a Gross, como o atesta a seguinte 
citação. escolhida a título de exemplo. entre outras equivalentes: 

.. At6 mesmo o grupo doméstico que é, geral
mente, 11 unidade básica de produção e consumo do necessário à subsis
tência está djvidido de vários modos por filiações a grupos cerimoniajs e 
omgaç6es que estas impõem às pessoas ... (1979: 334 ). 

Ao caracterizar, resumidamente, o modelo 
que elabora, diz o Autor: 

.. As duas variáve.is prindpais para as quais o mode
lo c!'-m• a atcm~o são: a fonna e a complexidade da 011anizaçio social; 
vadáveis relativas a subslstênda; e o tamanho, a duraçio e a estabilidade 
d• unidades de povoamento. O modelo sugere várias condJçõea do lnt~ 
ção que podem favorecer, Isolada ou enquanto wn conjunto, a fonnaçio 
de qropdos sazonais (aldeJas). relativamente pandes. Estas condiç&s 
dizem respeito à alta frequência e/ou ln te midade da auerra entre aldeias. 
a instabiUdade quanto à obtenção de alpm recurso es,,endal (prindpal- 261 
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mente oa pJOduto1 da roça)•· .ecundadam•te. o pau de dependlnda 
a lavouras de alto rendimento e maturação lenta ... (1979: 340). 

Deparamo-noe, portanto. com duu posiÇOel 
polares, radicalmente opostas. Grou indaga. como ponto básico 
de sua lnvestipçt'o. o porquê da existência de aldeia grande 1e 

elas do fonte de problemas (disputas. oposiçl'o, cid'o). Oastres 
responderia que isto ocorre porque se trata de sociedádes que . 
se constróem a partir da oposição fundamental, da diferencla
çf'~ que po•ibilit~ a cada uma encontrar sua própria identi .. 
dade. mantendo-se internamente como wiidade (nfo se deixando 
dominar nem C?hefiar por algum detentor exclusivo do poder ou 
da força) e definindo-se diante de iguais como uma totalidade 
autônoma. Estamos, evidentemente, ~iante de dois níveis diver
sos de discurso que refletem ênfases diversas em níveis distintos 
da realidade. Em um, a ídéia da coesão e da similitude como 
orientação básica de análise; em outro, a preferência pela capa
cidade explicativa da idéia. da violência e da agressividade como 
geradoras de r identidade; em um, à preocupação pragmática 
com as relações ecológicas e a concepção da guerra como disrup
tiva da ordem social, como ameaça à coesão, como atributo nega
tivo; em outro, a valorização da idéia da guerra, em sua possibi
lidade pere~e. como modo de ordenação do pensamento e da 
sociologia primitivos; a guerra, enfim, como fundamento da 
sociedade, como atributo positivo. 

No tratamento das sociedades indígenas 
sul-americanas percebe-se, atualmente, duas orientações muito 
claras: de um lado, as explicações ecológicas, (Gross, 1979) de 
outro, os modelos que se constróem a partir das ideologias, 
quer se prendam às noções de corporalidade e pessoa (Seeger, 
Matta e Viveiros de Castro, 1979; Viertler; 1979; Carneiro da 
Cunha, 1978 e 1979), de t~mpo e espaço sociais (Kaplan, 1977) 
ou da própria guerra (Clastres, 1982), como meio para a cons
truçfo de uma linguaeem capaz de dar conta da especificidade 
destas sociedades. 

• 

Entre as duas posiçoes. creio ainda haver 
espaço para wna etnografia como a que tentei apresentar aqui. 
Espero que este trabalho tenha l podido demonstrar, a partir 
de uma base etnográfica sólida, de que modo slo vividas certas 
relações sociais inter-pessoais àtualizadas assim como suas fun
ções lógicas e a concepção de sociedade que os Jê e, em especial 
os Xavante, parecem partilhar. 

Voltemos, pois, aos Xavante . Aos Xavante, 
seus nomes e seus amigos. Aos Xavante. seus nomes, meus ami
gos. Esta pesquisa significou um começo de sistematizaçfo de 
dados referentes à sociologia da nominação e da amizade for
malizada entre eles. Significou~ também, uma tentativa de iden
tificação de certas categorias de seu pensamento a partir deste 
conhecimento que é, antes de tudo, nascido da observação- das 
práticas sociais. Este trabalho teve como objetivo discutir a vali
dade do uso e da capacidade explicativa de certos conceitos (como 
os de linhagem e clã) e de modelos previamente elaborados a res
peito da sociedade Xavante (como, entre outros, o referente aos 
critérios de determinação da maturidade masc~lina e feminina) 
e optou por fazê-lo através da apresentação de dados etnográ
ficos inéditos relativos aos nomes pessoais e aos amigos formais 
entre os Xavante. 

A escolha destes dois temas prendeu.-e à 

possibilidade que ofereciam de conhecer-se um pouco ·mais em 
detalhe a organização social, ao mesmo tempo que pareciam ser 
um bom caminho para se tentar conhecer como os Xavante cons
t róem, para si mesmos, a noção de pessoa. 

Mas terminemos por aqui este trabalho; 
um trabalho que não está de modo algum concluído, fechado, 
encerrado mas que, simplesmente, significou a primeira incursão 
sistemática no mundo dos Xavante e no mundo da ciência: uma 
aventura e um aprendizado nesta experiência de entrar e sair das 
próprias categorias, de ser sujeito e ser objeto da pesquisa, de 263 
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aprender a captar a visfo 64de dentro" e treinar a capacidade de 
sair e enxergar objetivamente uma viv~ncia que tem tanto de 
humano e de sensível. 

Ficam aqui. pois, estas considerações à guisa 
de concluslo, de wn lado e, de outro, de provocação, quem 
sabe, da curiosidade de algum leitor que se encarregue de levar 
adiante o que aqui se iniciou. 
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ABADZIPIIB - literalmente, .. algodfo vermelho"; nome de 
"linhagem", segundo Maybury-Lewis (1984). 

ADABÁ - categoria de idade que designa a menina na época do 
seu casamento. 

ADABATSA - literalmente, "comida da noiva"; nome da ceri- . 
mônia do casamento. 

ADZARUDU - categoria de idade feminina : menina entre nove 
e doze anos, aproximadamente. 

A'e - semente de capim navalha usada como conta em ornamen
tos cerimoniais; nome do calor feito com estas contas~ 
segundo Maybury-Lewis, nome de "linhagem". 

AIBÕ - homem. 
AIHÕUBUN( - nome de cargo ritual de liderança de classe de 

idade na época da iniciação. 
AIREPUDU - categoria de idade masculina : menino entre nove 

e doze anos, aproximadamente. 2. 77 
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AIUTe - categoria de idade masculina e feminina: nenê. 
AIUTeMANHÃRl'WA - cargo cerimonial: "os que fazem como 

crianças", os que fazem graça no ritual da onça e da nomi
naçlo du mulheres. 

ARA Tt - categoria de idade : mulher. mie de um só filho. 
BABATI - .. caçula". 
BA'ÕNO - categoria de idade feminina: menina até oito ou nove 

anos. 
BA'OTORE - sub-categoria de BA 'ÕNO: menina entre dois e 

quatro anos, aproximadamente. 
BA'ÔTÕRE 'FJI TSI - ''nome de menina pequena". -
BÕDI - termo de parentesco pelo qual slo chamados e referidos 

os meninos pequenos. 
DA'AMO (f-AMÔ) - literalmente, ''meu outro"; termo que 

designa o "companheiro". 
DANHOHUl'WA - termo pelo qual é designado qualquer um dos 
membros da classe de idade responsável pela iniciação dos me
ninos. -
DANHÕNO - complexo ritual da inicação masculina. 
DANHOREBDZU'W A - designação do tio materno que desem
penha funçOes de pai cerimonial. 
DARIMÃMÃTÃ - nominador (no sistema de nominaça:o mas-

culina). . 
DANIMINHOHU - veja WANIMINHOHU. 
DARIMIOREBDZU - termo recíproco de DANHOREBDZU'WA: 

ZC para quem o tio materno faz as vezes de pai cerimonial. 
DARIMITE - espírito da fertilidade, presente no grande ritual 

do wai'a. 
DANIMIW AINHO - cada um dos parceiros cerimoniais de classes 

de idade alternadas que, à época da iniciação da mais jovem, 
mantém uma relação inter-pessoal; "amigo fonnat••. 

o ATl'Õ - "mie"; vocativo empregado por adultos. O termo de 
referência é ·íNIBDATl'O. 

:DATSIWAIW8R8 - modalidade de ritual EArÀ celebrado pela 
recuperação dos doentes. 

DATSIWA TI! - primeira das fases da iniciação masculina, consti· 
tuida por rituais de imersfo. 

ozÕMORf - expedição de caça e coleta da qual participam mu
lheres e crianças e que tem longa duração (TREK.KING). 

DZUTSl'WA - cargo ritual herado patrilinearmente; segundo 
Maybury-Lewis, nome de "linhagem··. 

HlRERÔl'WA (HERÔl'WA) - categoria de idade: jovem inician
do, durante os meses em que se realizam os rituais de inicia
çãQ (furação da orelha e corridas cerimoniais). 

•• 
HO - casa dos solteiros. 
HÔ'WA - jovem morador da casa dos solteiros. 
HU - onça. 
f-AMÔ - forma personali:zada de DA'AMÔ: "meu outro''. "meu 

igual" ... meu companheiro". 
ll:>UB'RADA -- SIBLJNG mais velho e do n1esmo sexo que Ego; 

também usado para irmãos e irmfS classificatórios. 
ffií - velho( a). 
ffilDIBÁ - "irmã"' (real ou classificatória); termo usado só pelos 

homens. 
fi-IITEBRE - ''irmfo" (real ou classificatório); termo usado só 

pelas mulheres. 
fMÃMÃ - "pai". 
IMÃMÃ AMO - pai classificatório: tio paterno (FB, FFBS, etc.). 
fMÃMÃWAPTÉ - tio materno (MB. MFBS, etc .) . 
lMAPRE'WA - .. sogro(a)". 
.INÃ - "mie" - termo de referência. 
fNIMIWAINHO - forma personalizada de DANIMIWAINHO. 
fNÕ - sibling mais novo e do rneso sexo que Ego; também 

usado para irmfos ~ irmfS classificatórios. 
lPREDU - velho(a), pessoa madura. 
IPREDUM'FJITSI - nome de homem madur~. 279 
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IPREDU ·ôRÉ RI TSI -· nome de menina: ··nome de antes de ser 
d .. ma ura .. 

IPREDUPTI! - jovem casado com filhos pequenos: ··maduro 
. ,. 
JOVem . 

O'SA'OMO - .. cunhado" (ZH e OH). 
rRA - "filho(a)", tanto real quanto classificatório. 
fRADA AIBO -· ··avô" (MF, FF. MFB. FFB, etc.). 
PRADA Pl'Ô .. avó., (MM, FM. MMZ, FMZ, etc.) . 
ftEBE tia paterna (FZ, FFBD, etc.). 
ITSI R~NHONO termo pelo qual cada membro de uma classe 

de idade designa os demais men1bros da .rnesma classe que 
pertencem à sua metade exogâmica. 

MARÃIWATSEOE literalmente . ··inato boruto"; nome de 
aldeia tradicional, da região dorio Suiá-Missu, hoje abando
nada pelos Xavante . 

NO'ONI - corrida cerinlonial; uma das fases da iniciação mas
culina. 

Ol'Ó - luta ritual corn bordunas entre nieninos não-iniciados, 
moradores da casa dos solteiros . 

•• 
O TO - literalmente , .. sem água"; nome de aldeia tradicional, 

•• 
da regifo dorio Suiá-Missu, hoje abandonada pelos Xavante . 

O W A WE - literalmente , .. água grande"; um ·dos três clãs Xa-
vante. 

PAHÕRI'WA - cargo ritual de liderança durante a fase em que 
uma classe de idade habita a casa dos solteiros. 

PARABUBU - região tradicionalmente habitada pelos Xavante, 
junto ao rio Couto de Magalhões; hoje, nome de reserva 
decretada em dezembro de 1979. 

P~ (TEBE) - peixe; um dos radicais de nomes pessoais femi
ninos. 

PI'Õ -- mulher. 
PIPADI - o que é perigo~o. que causa medo. 

.. 

POREDZA'ONO - literalmente, "girino"; um dos três clll 
Xavante. 

RE - periquito {jandaia); um dos radicais de nomes pessoais 
fentlninos. 

'RITl!l'WA - categoria de idade masculina: jovem iniciado. sem 
filhos. ' 

'RITEIWAIRÉ NI TSI -- nome de 'RITi!I'WA (jovem iniciado) 
RO'Ô - macado; um dos radicais de nomes pessoais femininos. 
TAREBDZU - os .. filhos cerimoniais" (ZC) de um DANHO-

REBDZU'WA. 
TESE - cargo ritual herdado patrilinearmente e que tem desta-

que durante as fases finais do ritual de iniciação. 
TEDE'WA - .. dono"; segundo Maybury-Lewis. "linhagem". 
TOP'R ATA TÓ (TOPO A Tó) - um dos três clãs Xavante . 
TSADA 'Ri! - alimento cerimonial por excelência: grande bolo de 

milho assado em forno de pedras aquecidas recobertas 
de terra. 

TSARÉ - .. caçula". 
TSA'URI'WA - corrida ritual associada à iniciação masculina. .. -
TSIMIHOPARÍ - espfrito agressivo que os )(avante enfrentam 

durante o ritual do WAI'A . 
TSINffOTSÉ'É - quero-quero~ um dos radicais de nomes pessoais 

femininos. 
TSIRÉWA - termo que designa os .. outros": membros de metade 

oposta. 

TSITSEMDI - ''com vergonha": pudor, cerimônia, respeito, 
evitação. 

TSI TSI AMO - os ºoutros nomes" : nomes já usados por deter
minado homem e já transferidos ou doados a outrém. 

TSI TSI (NI TSI) - nome pessoal. 
TSOIMBÁ - categoria de idade feminina : termo pelo qual é tra

tada a noiva pelos membros de seu grupo doméstico. 
281 
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TSO~rÃ (fl'SONrÃ) .. colar de fios de algodão oferecido pelo 
tio materno aos filhos da irn1f, na função de pai cerimo
nial (DANHOREBDZU'W A). 

TSOREBDZU - colar de fios de algodão e uma pena de pássaro, 
oferecido pelo pai cerimonial (DANHOREBDZUWA) a 

zc. 
UMRl~Ã -- bolo cerin101lial de feijão . semelhante ao TSOA' 

Re. 
UM'RA (UB'RA) - borduna entregue aos iniciandos durante 

os rituais de imersio . 
UPÁWÃ - flauta cerimonial, feita com dois talos de bambu 

presos com fios brancos de algodão. 
UPT ABI (Dl) real, de verdade . 
UTSU - abrigo provisório feito com ramos de árvore no centro 

da aldeia · loca) eventual de reunião e ornamentação corpo-, 
ral dos membros de uma classe de idade cerimonialmente 
ativa. 

WA'( - luta ritual, ligada à iniciação masculina, entre os mem
bros da classe de idade que patrocina a iniciação e os ini
ciandos; num segundo momento, lutain os patrocinadores 
e as meninas/mulheres da n1esma classe de idade dos ini· 
ciandos. 

WAJ'Á - um dos grandes rituais Xavante, em que se dá o contato 
dos homens com os espíritos TSIMIHOPÃRÍ e DAtíJIMITE. 

WAIHORO BÕ- literalmente, ºrabo de papagaio", indicando as 
penas com que se confeccionam ornamentos; colar de fios 
de algodão ao qual se prende uma destas penas; nome de 
"linhagem", segundo Maybury-Lewis. 

WAMARf - certa árvore de madeira clara do cerrado; segundo 
Maybury·lewis, nome de "linhagem". 

W AMNÔRO - máscaras de seca de buriti com que se fazem cor· 
ridas rituais nas fases finais da iniciação masculina. 

w ANIMINHOHU - termo que designa a classe de idade alternada 
superior em relação 4 dos iniciandos. 

WANIWIMHÃ - .. nós", .. os do nosso lado••: designaçlo mútua 

dos membros de uma mesma metade. 
WANORIDOB~ - dança ritual durante a qual se estabelece~ 

laços de amizade !formalizada; realiza·se em conexfo com a 
inicia~o masculina. 

w APTÉ - categoria de idade : jovem nfo-iniciado, morador da 

casa dos solteiros. 
WAPTÉBRÉ f;tJ TSI - nome de WAPTÉ (jovem morador da 

casa dos solteiros). 
w ARÃ - pátio central da aldeia; local de encontro, onde se 

realizam as assembléias do conselho dos homens. 
WATEBREMI - categoria de idade : menino pequeno (até oito 

anos, aproximadamente). 
WATEBREMIRE - sub.categoria de WATEBREMI: menininho, 

de um a quatro anos, mais ou menos. 
WA TEBREMI NI TSI - .. nome de menino pequeno". 
WATÉ'WA - rituais de imersfo; primeira fase do DANHONO 

(iniciação masculina). 
WA TSIUTSU - termo pelo qual um indivíduo qualquer chama 

e se refere aos membros de sua ela~ de idade que per· 
tencem à metade exogâmica oposta à sua própria. 

WAUTOMO' - nome da árvore QUANANDI ou LANDI d• 
matas-galeria das regiões de cerrado; um dos radicais de 

nomes pessoais femininos. 
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AP~NDICEI 

O MITO DE PIRINArA 



(Versão coletada em 1974, na aldeia do Paraíso, narrada em Xa
vante por Mi 'é e traduzida para o .português por Claudio Aihé'
édi) : 

"Eu vou contar outra história. O nome é 
.Pirinai'a. ~ gente mesmo que chama Pírinai'a. Pirinai'a é dois, 
dois wapté1

• Assim é a história deles dois . Os dois foram na 
caçada. Quando estavam caçando, estavam pensando : 

' - f:amtJ1
, vamos para o rio? 

- Vamos. 

"Y 

Foram para o rio. Sentaram na beirada do 
rio. Um perguntou: 

- .Í-amlJ, o que nós vamos fazer? 
- Vamos ser pewatlJ (traíra). 

1 
( 1) wapté - meninos e rapazm ainda não iniciados 

e que moram na casa dos solteiros. 
(2) 1'=am1J - termos vocativo e de referência. Ute

ralmente. ··meu outro ... 
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PewatlJ desceu o rio, foi para dentro da 
água e foi nadando, os dois, por baixo da águá at~ onde as crian· 
ças estavam brincando. As crianças viram, saíram e gritaram:_ 

- PewatlJ está chegando! 
Toda gente lá da aldeia está correndo para o 

rio, com flecha, para matar traíra. Aí, os dois rapazes entrou no 
barranco onde bem mais água e fugiu para baixo3

. 

Aí. os dois rapazes chegaram em casa de 
novo. Os homens ainda estavam procurando peixe. Então os dois 
rapazes estavam perguntando: 

- O que vocês estavam fazendo lá no cór-
rego? 

-- N·ós viu peixe. 
Os rapazes eram os peixes mesmo. Eles 

estão trocando todo dia e ninguém sabe. 
Aí, depois, os dois rapazes pensou também 

outra vez. Entã'o perguntou: 
- 1-:amCJ, como é que nós vamos fazer agora? 
- Você que sabe . 
- Não, vocé pode pensar também. 
- Ah! Já sei. Vamos virar cõco (de babaçu). 
Entã'o foram no campo limpo e prepararam 

um lugar para poder criar côco. E depois pensaram: -- ·Como que nós vamos levar este côco? 
- Vamos fazer cesto para levar este · cõco. 

O côco já estava madurando. Então os dois 
já começaram a andar levando côco para casa. Chegou em casa, 
os outros viu. 

- Onde que você pegou. côco? Qbe rumo? 
- Aqui. Tem varjfo assim, no campo limpo. 

Só côco, tem . 
1 

(3) .. fugiu para baixo" ~fugiram rio abaixo. 

- Como é que encontraram? Nós· ji apro
veitou caça lá e nlo encontrou nada. 

Depois mulherada pega côco maduro, verde, 
tudo . ~assim que gente começou a criar côco. Antes nlo existia 
côco, nfo existia nada, nenhuma coisa. 

Aí, depois, tava assando côco em casa. Aí, 
antigamente gente quase morria de f orne. E.ntfo a gente vai crian· 
do as coisas, vai melhorando. Não é todo mundo que descobre 
as coisas, só alguns. 

Então os dois rapazes, um pergunta para 
o outro : 

- Como que nós podemos fazer agora? 
- Você que sabe, você quem manda. 
- Entfo vamos criar cará , cará do mato. 

Então dois rapazes entrou na mata assim e 
entã'o encontrou cará. Depois começaram a tirar cará . Tiravam 
bastante, bastante . Já pode fazer cesta para levar. Só eles dois que 
encontravam. Outro nfo encontra·va nada. Só eles que encontra
vam. 

Então levou cará em casa. Os outros já per-
guntou: 

- Onde vocês achou este cará? Como que 
os outros nã'o encontraram nada? Só vocês que encontram? 

' - Pois é, nós que encontra. 
Aí já estava preparando para distribuir. Aí, 

todo mundo foi atrás do cará e começaram a tirar, tirar cará. 
Assaram, cozinharam. Antes tava passando fome também. Agora 
não tem mais perigo, agora já está melhorando. 

- i-amlJ. 
- O que? 
- O que que nós vamos fazer agora? 
- Taí. Vamos fazer caixa de marimbondo. 289 
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Esse é um mistério. Nio está fazendo com as 
1mf'os. eles mesmo fazem aparecer. Mas o comfJtlnheiro dele tá 
resolvendo com ele. . 

- EntfO vamos procurar. 
Então achou dois caixas do marimbondo 

(abelha). Isto foi há muitos anos passados. Foi primeira vez que 
apareceu. Depois está continuando (a existir). 

O pessoal perguntou : 
- Que.que tá no pau? 
- Marimbondo tá no pau . 
Aí, foram todos para tirar o mel. Eles cor

taram, repartindo para todo mundo corner . Os hon1ens reparti
ram. Os pais dos wapté também estavam repartindo. Esses Piri
nai'a era wapté. Este era o -wapté que estavam criando para todo 
mundo. Assim é história dos Pirinaia. Eles que davam nome 
para as coisas. Eram wapté, chamavam Pirinaia . 

Assim eu conto para você. Em cada aldeia 
devem saber. Você também, para todos pensarem, todos os 
waradzu também4 • em cada lugar, para saber, o que Deus5 está 
separando cada gente em cada tipo. Assim é história deles. Como 
os velhos passados contavam para os nossos velhos . E nós, os 
netos dos antigos, já sabemos para nós contar esta história sobre 
notícia boa( ... )6

. 

Aí, depois, já começaram a fazer corrida de 
buriti. Antes nfo tinha. Todo mundo fica alegre. Antigamente 

( 4) waradzu : branco, .. civilizado .. , não-Xavan te. 
(5) Em duas versões há uma ligação entre o~ dois 

Pirinai'a e Deus, enquanto criadores. ··Deus está dando inteligênda" para 
os dois meninos, capacitando-os a criarem coisas novas. As duas versões 
foram coletadas em áreas de atuação de miss~ religiosas: católica em 
~ão Marcos, protestante no Paraíso. 

(6) a 5e1uir, relatos qu~ jdênticos aos anterior~ 
que falam da º cria1,·io" do cõco de macal'1ba. do jahuru e de outras aves . 

• 

tinha muita alegria t1mbém. Todo mundo obedecia lei dos 
Xavante. Gente nova obedecia muito lei do gente velho. 

Fntfo falou assim: 
- Cuidado, precisa correr bem. Nio precisa 

bater um no outro. nf'o precisa mexer &$Sim. 

Entlo Plrinaia falou para o companheiro: 
.. - Como que nós vamos fazer? 

- Deixa os outros sair na frente, nós nlo 
precisamos sair junto. 

Entlo todo mundo saiu. Depois saíram os 
dois rapazes. Um perguntou para o outro: 

- Como que nós podemos fazer agora? 
- Eu nfo sei,nfo. Que que você tá achando? 
- Vamos criar a mina, e serra. assim fecha 

trilheiro, gente nfo precisa passar mais. Vamos criar varjfo 
também. 

Aí, depois, todos os dois aceitou. Vai 
colocar mesmo a mma, a serra: Depois fêz muito comprida a 
serra, assim 7 • 

Aí, depois, começou a corrida do buriti. Aí, 
vai entregando para o outro, para o outro, entregando, entregan
do para o outro, até encontrar serra. 

- como que tem serra aqui? Nós p~arnos 
por aqui ant~. era tudo campo limpo, agora tem serra? Como que 
é isso? 

Ninguém tinha percebido ainda que eram os 
dois rapazes que estavam criando as co~as8 • 

- I~mõ, o que que nós vamos fazer agora? 
- Agora vamos ser onça. 

• (7) referência à Serra do Roncador . 
(8) segue-se o relato da .. criação" dos cachorros 

que omito por ser estruturalmente idêntico ao da onça, que vem a se,utr. 2tl 
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- ~que é-onça? 
- Voc6 vai saber agora. 

Foram atrás dos Xavante, correram. Os 
homens estfo com medo. Então começaram a atirar flecha. 
Muitos Xavante pegaram arcos e flechas para pode matar. Nin
guém conseguia dar flechada: e pula. e pula. e pula e ninguém 
consegue dar flechada. 

Os dois correram na várzea. Os homens 
foram atrás. 

- De onde apareceu estes dois bichos? Nós 
caçamos em todos os lugares, nfo encontramos nada . De onde 
apareceu estes dois bichos? 

- ninguém perguntou para os dois meninos 
que anda junto sempre? 

E discutiram: 
- Será, talvez, os dois wapté que estão 

criando as coisas, talvez? 

• 
- Talvez sejam os dois! 
- E·mesmo! 

- Entfo, que que nós vamos fazer para eles? 
- Eles estfo criando todas as coisas. Entfo 

talvez vai acontecer para nós alguma coisa que ninguém sabe. 
Os homens tem medo daqueles dois . Os 

m~is velhos disse assim: 

- Eu nlo quero, eu nfo quero. Eu manda 
isso: pode matar os dois. · 

- Tão bonito :os dois! 

Mas eles já tinhani combinado para poder 
matar. Os dois estavam no hO (casa dos solteiros) e nfo escuta
ram a combinação. Fntfo os velhos combinaram: 

- Quem vai ficar ainda para poder ver os 
dois, com cuidado? 

- Vamos matar? 
- Sim, sim! 
Os dois Pirinai'a estavam indo. conversando, 

contando. Os homens estão espiando. "Escutam as conversas que 
eles dois estão falando : 

- O que podemos fazer hoje? 
Quando falando assim os homens aparece

ram para pegar os dois companheiros. Aí, os homens mataram 
com cacete. Aí, os outros se dividiu. Uns estão com raiva daqueles 
que matou. ( ... ) Eles ficam discutindo. Os dois (Pirinai'a) ficam 
cace ta dos para nfo poder criar mais coisas aquele bicho forte que 
ninguém pode lutar. Por isso fizeram discussão para matar aqueles 
dois, para nlo poder criar mais. 

E os homens ficam donos do criador. 
Os criador não existe mais. Assim mesmo 

repete sempre , sem parar, é assim. Assim conta os velhos. Toibo 
ótó (Acabou agora). 

-
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Danimiwainhõ - nominação masculina . 
Desenho de Orestes Abtsiré Xavante . 



Iniciação masculina: cada wapté acompanhado de seu parceiro da classe de 
idade que patrocina o ritual (aldeia Paraiso). Foto: Aracy Lopes da Silva. 



Cerimônia da furação Ctas orelhas: iniciação masculina (aldeia Paraisà). 
Foto: Aracy Lopes da Silva. 

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

--

APeNDICE III 
POPULAÇÃO XAVANTE - DEZEMBRO 
DE 198S 



Reserva Aldeias População 
Indígena p/aldeia 

Marechal Rondon Bato vi 215 Total: 215 

Kuluene Aldeona 224 
Aldeinha 329 
Patrimõnio 176 
Buritizal 103 · 
Santa Cruz 123 
Caçula 104 
Nova C~pinas 105 Total: 1164 

Parabubure Couto Magalhfes 106 
Slo Domingos 145 
Sfo José 108 ~()!' 



Pizza to 
&trela 
Nossa Senhora 
Auxiliadora Pa-
droeira do Brasil 
São Joio Batista 
SSo Pedro 
Parabubure 

Sangradouro Mimo 
Don Bosco 
(Morada Bororo) 

Xavante Sf o 
(SSo Marcos) Missa' o 

Namunkurá 
Auxiliadora 
Aparecida 
Buriti Alegre 
Sfo José 

Areões PJ. Areões 
Dois Galhos 
Tritopá 
Fazenda Mutum 
Buritizal 
Novo Xav-dnte 

Rio das Mortes Pimentel Barbosa 
Caçula 

306 *indica estimativas. 

90 
115 

140* 
19 

105 
112 

320 
126 

Marcos 
350* 

600* 

82 

337 
66 
17 
27 
59 

5 

304 
24 

Total : 446 

Total : 1032 

Total: 511 

T111gura 
Áaua Branca 

41 
1$7 

Total de Aldeias: 3S 
Populaçlo Total: 4 .834 

Total: S26 

Fonte: Setor de Saúde - 7f DR- FUNAI (Coleta: Laura Gralwn) 
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• 

Esta genealogia compreende cinco gerações: 
a das pessoas maduras à época da coleta é tomada como referên
cia e a ela se acrescentam duas ascendentes e duas descendentes. 

O levantamento foi feito inicialmente atra
vés da composição dos grupos domésticos e da pesquisa das 
gerações ascendentes dos adultos de cada casa. Este procedimento 
permitiu que os resultados fossem várias vezes checados pela 
comparaçfo dos dados fornecidos individualmente por cada um 
dos membros de grupos de irmãos reais habitando casas diversas. 

O mais j longe que se conseguiu chegar, pelo 
cruzamento destes dados, foi a segunda geração ascendente por 
linha paterna. Já nã'o foi possível reconstruir, porém, as relaçOes 
genealógicas entre os elementos desta geraçf o, importando mais 
aos Xavante a classificação destes indivíduos por metades. 

A apresentação que se segue respeita a clas
sificaçfo dos próprios Xavante: a genealogia está dividida ao meio 
e cada metade aparece composta por .. troncos" ou seja, grupos 



312 

formados por antepassados da segunda geraçfo e seus descenden
tes traçados patrilineannente. Para facilidade de identificaça-o dos 
grupos de descendência, designo-os pelo nome do antepassado 
mais antigo conhecido, embora este procedimento nfo seja ado
tado pelos Xavante de modo geral. Dado o alto grau classifica
tório de sua terminologia para primos paralelos, entre outras 
razões, a distinçio entre .. troncos" é poucas vezes operatória, 
sendo a divisão em metades exogâmicas 10 critério principal de 
ordenação. 

No que se segue, além das convenções habi
tuais na Antropologia, referentes aos diagramas de parentesco, 
foram adotadas as seguintes: 

1 . os inClivíduos são identificados por núme
ros seqüentes. Quando um mesmo indivíduo aparece pela segunda 
vez, seu número vem entre parênteses; 

2 . as mulheres são numeradas de acordo com 
seu nascimento e nfo com seu casamento. Seus filhos aparecem 
sempre no .. tronco•• do pai, como seus descendentes; 

3 . os números do diagrama remetem a uma 
relação dos nomes de cada indivíduo. A relação dos nomes (entre 
os quais aparece o nome em português) segue-se a classe de idade 
a que pertence . Esta vem entre parênteses; 

4 . em alguns casos, geralmente o das mulhe
res de primeira e segunda geração ascendente, nfo há números 
porque elas aparecem como esposas e mf'es e nfo no seio de seu 
próprio grupo de ascendência paterna, sobre o qual não há in
formações precisas. Neste caso, seu nome surge ao lado do sím
bolo e sua classe de idade aparece entre parênteses, sob o nome; 

5. quando um indivíduo mora em outra 
aldeia que nfo a do Paraíso (onde foi feita a coleta), a inicial do 
nome da aldeia/reserva onde mora vem grafada dentro do sím
bolo. Assim. por exemplo, B indica. um morador do Batovi, 

S , uma moradora de Sangradouro, e mim por diante . 

metade 1 

metade II 

Clave para a Genealogia: 

tronco •R1t'rltt§ -n9 1 a 103 
tronco Omohí - n~ 104 a 149 
tronco TaahBbÕ - n91SO a 180 
tronco Abarewarf - n9181a198 
tronco Aptll·r~ - n9199 a 251 
Avulsos: Tsipadzabé -n9252 a 264 

Tomotsu - n<? 265 a 282 

tronco wa·rli'ró - n<? 283 a 369 
tronco Abdzu - n9370 a428 
tronco Parewawí - nC?429 a 461 
Avulsos: Tsirnõ - n<? 462 a 490 

Aihidí - n'?491 a 499 
Podze•u - n<?500 a 
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