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B. GIACCARIA - A. HEIDE 

XAVANTE 

Auwé Uptabi: 

Povo Autentico 

Original brasileiro corn 
apresenta~ao de 

EGON SCHADEN, da. 

Uuiversidade de S. Paulo 

( na tradu~ao italiana, 

apresenta~áo de 

CLAUDE LÉVI·STRAUSS, do 

College de France, París ; . 

Os estudos de antropologia 
cultural receberan1 ultuna 

mente un1 grande iinpulso, 

revelando aspectos inéditos de 

costume. de f orn1as de vida 

e de relig1ao de antigos povos 

náo f eridos pela civiliza\:aO 

ocidental e guardas ciosos de 

suas tradi~óes. Na senda de 

grandes pesq uisadores e in· 

térpretes, tem SldO tfi:1Zidas a 
luz as características e rnodos 

de co1nporta1nento de popu 

la~óes patr1arcais : a1nen.:;a. 

nas, africanas, da Polinésia e 
do Tibé. 

., 

• 

Agora amplía·se o panorama 

pelo lan~amento desta nova 
obra, sobre urna das tribos 

indígenas do Mato Grosso 

mais em destaque; a dos 

Xavante. É fruto de mais de 
10 anos de pesquisa, levada a 

termo por urna ·equipe de es· 
tudiosos jovens, guiados por 

Bartolomeu Giaccaria e Adal 

berto Heide. 

Ademais da história, todos os 
aspectos da vida dos Xavante 

- estrutura sócío-económica. 
costunies, tecnologia, ritos re· 

hgíosos, medicina - f oram 

diligentemente estudados. 

O voiume oferece riquíssima 
documentac;ao de texto e de 
ilustrac;áo, que nos permite 
contemplar, com olhos livres 

de qualquer preconceito, um 
povo que, embora se tenha 

mantido estacionado as por· 
tas do "mundo moderno", 

por isso mesmo, assoma a 
nossos olhos caracterizado 

por profunda autenticidade. 
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APRESENTA(:ÁO 

É com prazer que apresento ao leitor brasileiro este livro 
que é mais urna valiosa contribuic;áo salesiana ao estudo de 
nossas popula<;óes indígenas. Fruto de muitos .anos de obser
vac;áo direta e de conscienciosa pesquisa, documenta a vida 
de uma tribo cuja cultura, como a de tantas outras, está 
sujeita a profundas transformac;óes. 

Até há dois decénios persistía na tradi<;áo xavánte a 
imagem do branco trai<;oeiro como reminiscéncia de episódios 
que em séculas passados marcaram a hts ' ria da invasáo do 
território tribal pelos desbravadores do s táo. Por muito 
tempo essa imagem manteve nos Xavánte u espirito agres
sivo diante do mundo dos brancos, o que hes garantía a 
independencia e também a integridade de sua cultura. Afinal 
pacificados e atraídos ao convívio com o homem civilizado, 
sao talvez a tribo je em que hoje se acentua mais o ritmo 
das in/ luencias perturbadoras des se convívio. 

Náo há, pois, necessidade de insistir na importáncia dos 
dados etnográficos recolhidos com notável dedicacao e espi
rito objetivo pelo Padre Giaccaria e enriquecidos com as 
magníficas ilustrac;óes de Adalbert H eide. Pelo e·stilo sóbrio e 
isento de veleidades literárias, pela maneira cautelosa com 
que apresenta os fatos, bem como pelo cuidado com que 
se abstém de hipó teses arrojadas, o autor capta desde logo 
a confianc;a do especialista, que encontra nesta obra numero
sos elementos náo registrados por outros pesquisadores. 
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Ademais, o Padre Giaccaria, além de contar com uma 
equipe de colaboradores e com a boa vontade dos próprios 
Xavánte, teve ·a possibilidade de estender a pesquisa a todas 
as aldeias da tribo, umas já bastante alteradas pelo processo 
aculturativo, outras ainda regidas pelos padróes tradicionais. 

Mas se, por um lado, as páginas deste livro revelam 
objetividade que caracteriza o trabalho científico nao deixa 

' ' 
por outro, de haver nelas calor humano e a consciencia 
de responsabilidade necessária a solu<;iio dos problemas indí
genas. Escrita com simpatia pelo índio, sem o alarde sen
sacionalista e contraproducente hoje em voga, a obra con
tribuirá para a compreensáo humana de que o aborígine, 
arrancado de suas primitivas condi<;oes de vida, precisa náo 
apenas para poder sobreviver, mas também para conquistar 
um lugar digno no mundo atual. Ajudará a educar o branca, 
para que, superando os seus táo arraigados preconceitos, 
seja capaz de assumir, nas rela<;oes com o índio, a atitude 
de justi<;a que tantas vezes lhe tem faltado. 

Sáo Paulo, 18 de outubro de 1972. 

PROF. DR. EGON SCHADEN, 

da Universidade de Sao Paulo. 

6 

PREFACIO A REEDIQAO 

UMA EXPLICAQAO 

Já se passaram quase doze anos da publicac;áo deste 
livro, e há quase dois anos a edic;áo se esgotou. Como houve 
muitos pedidos por parte de estudiosos, pessoas em geral 
interessadas em conhecer a cultura Xavante, e especialmente 
muitos Xavantes já alfabetizados desejosos de ter em máos 
algo que os ajude a aprofundar o conhecimento da própria 
cultura, decidimo-nos a reeditar esta obra. 

Em um primeiro tempo tivemos a idéia de corrigir e 
refundir toda a matéria contida neste livro pelos seguintes 
motivos: as palavras em língua Xavante estao reproduzidas 
numa grafia que náo é a oficial. Em 1976 realizou-se em 
S. Marcos um Congresso no qual participaram representan
tes de quase todas as aldeias Xavante, vários membros do 
SIL ( conhecedores dessa língua por terem trabalhado em 
várias aldeias), membros da Missáo Salesiana, professores 
de Lingüística e encarregados do Setor de Educac;áo da 
FUNAI. 

Depois de quase duas semanas de discussóes e estudos 
chegou-se a modüicac;áo da grafia e ao estabelecimento de 
que a alfabetizac;áo para as crianc;as devia ser na língua 
materna, passando em seguida a língua portuguesa. 

O que mais nos preocupava, porém, eram as críticas 
vindas dos próprios índios. Muitos criticavam e sustentavam 
que existiam diversos erros. As críticas eram, porém, sempre 
muito vagas e jamais se apontavam fatos ou urna afirmac;áo 



em particu1ar. Dizia-se que o JerOnimo era um sonhador, 
tinha inventado tudo, que nao tinham sido consultados todos 
os velhos etc. 

Procuramos, entao, fazer urna verific~ao mais cuidadosa 
de cada cerimOnia, festa, uso, costume e o resultado foi que, 
com ex~ de pequenas variantes, tudo era executado do 
jeito que o JerOnimo tinha contado. Ainda mais, quando 
surgia alguma dúvida, durante as festas e cerimónias, a pes
soa mais consultada era o mesmo Jerónimo e os velhos 
aceitavam plenamente o seu parecer. 

A conclusao a que chegamos foi a de que as críticas 
eram provocadas por inveja e manifestavam as tensóes exis
tentes entre os grupos. 

Mas isso nao podia explicar tudo; outra causa devia 
existir. Fazendo perguntas nas visitas as várias aldeias, ten
do contatos informais com praticamente todos os velhos 
Xavante, descobrimos na m8.ioria deles conhecimento muito 
fragmentado dos mitos, das lendas, da história do povo. Até 
agora só encontramos dois que poderíamos considerar pos
suidores de um conhecimento quase completo da vida Xa
vante. Sao o JerOnimo e o Saul. 

O mesmo Jerónimo, durante as pesquisas para a com
posi~ao deste livro, várias vezes respondeu: "Disso nao tenho 
certeza, pergunte ao tal. . . Isso meu avó contou mas nao 
entendi bem". Por muitos anos perguntamos sobre a origem 
do povo Xavante e sempre tivemos respostas fragmentárias 
e vagas e náo conseguíamos recompor um conto com um 
sentido completo. Somente no final de 1983, com reunióes 
de vários velhos e especialmente a ajuda de Saul, brotou, 
sem que o procurássemos diretamente, o mito da origem do 
povo Xavante, que tentaremos resumir mais adiante. 

Isso levou-nos a conclusáo de que talvez nos faltem ainda 
· muitos elementos para urna reelabor~ao de toda a obra. É 

por isso que decidimos deixar a obra como está, procurando 
somente apresentar nestas poucas linhas alguns elementos 
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novos, urna tentativa de análise da sit~ atual do povo 
Xavante. 

NOVIDADE CULTURAL INTERESSANTE 

Para poder entender um pouco melhor o que foi dito 
antes e o que se segue ternos de fazer algumas considera
~óes sobre um período particular da História Xavante. 

Entre 1784 e 1860, os Xavante viveram em diferentes 
aldeias onde a expressao cultural era hostilizada. As dificul
dades de sobrevivencia eram muitas, as lutas e as epidemias 
freqüentes. 

De numerosos que eram, ficaram reduzidos a poucas 
centenas. 

Certamente tudo isso dificultava muito a vida cultural 
e a transmissao dos mitos e Iendas, a execu~o das cerimO
nias, ritos e festas. Algumas coisas caíram no esquecimento 
numa aldeia, outras coisas em outras aldeias, fragmentando 
a.ssim a lembran~ cultural. 

Só depois que o grupo conseguiu fugir, atravessar o Rio 
Araguaia e o Rio das Mortes, estabelecendo-se na Serra do 
Roncador, readquirindo a independencia e urna certa tran
qüilidade, os Xavante f~ram reviver as práticas culturais. 
Mérito desse reflorescimento cultural foi, no ~r dos ve
lhos, de BUTSÉRE e da sua irma TSIPAWI, que procuraram 
ensinar aos outros o que tinham conseguido recolher dos 
velhos. · 

Tudo correu normalmente até 1946. Nesse ano ·os Xavan
te voltaram ao contato com a nossa sociedade, o que levou 
para eles divisóes, lutas, doenc;as e como conseqüencia a 
morte da maioria dos velhos. Assim, mais urna vez houve 
dificuldade e fragmenta~ na transmissáo do patrimonio 
cultural. (Ver dados históricos nas páginas 27-47.) 
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"' Depois de um período de desorientac;áo verifica-se agora 
um reflorescimento da cultura Xavante praticamente em to
das as aldeias <nas aldeias de Sangradouro e S. Marcos esse 
fenómeno já tinha sido iniciado em meados da década de 60). 
Sáo celebradas as várias festas, os novos recebem as várias 
iniciac;óes etc. 

Iniciamos, em julho de 1983, encontros de estudos com 
os vários líderes das aldeias que se encontram entre os 18 e 
35 anos. Esses encontros sáo periódicos e tem a durac;áo de 
5 dias. 

Os dirigentes e professores sáo os mesmos velhos. Até 
agora foram realizados dois: um sobre a necessidade de co
nhecer e viver a própria cultura e o segundo sobre a origem 
do povo Xavante e sua história. O nosso papel é de simples 
coordenado res. 

No primeiro houve trinta participantes e no segundo 
foram mais de sessenta. A maior descoberta que fizeram f oi .. 
que eles náó conheciam a alma da própria cultura, mas so-
mente a parte externa, "folclórica". No inicio houve um pouco 
de dificuldade por parte dos velhos, mas quando perceberam 
o interesse por parte dos novos, se abriram completamente e 
as reunióes eram animadíssimas com muitas perguntas e res
postas e um maravilhoso diálogo entre duas gerac;óes que 
pareciam definitivamente divididas por barreiras insuperá
veis. 

O que mais empolgou tanto os velhos como os novos foi 
a redescoberta do mito da origem do povo Xavante. Isso 
foi possível porque conseguiram juntar as lembranc;as que 
cada um tinha recebido dos próprios avós. (É de notar que 
os encontros realizaram-se em dois lugares diferentes, um 
em PARABUBURE e o outro em SANGRADOURO, e a recons
truc;ao do mito foi praticamente igual nos dois lugares.) 

Trazemos aqui a representac;áo gráfica e o resumo como 
foram feítos pelos participantes e aprovados pelos velhos. 
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DIO DIO 
wERE WAWE WAMARi TIIPE 

PO'REDZA'ONO OWAWE - TOBRATATO 

BUTSÉWAWE TSA'AMRi 

TSINHOTSE'E WAWÉ WA'UTOMOWAWE 

TSAHO BORE - PINI'RU - TSITSI'ó 
TSINHOTSE WAIBU'O 

Na origem do povo Xavante, dois homens, BUTSÉ

WAWE e TSA'AMRí, foram postos na terra pela forc;a 
do alto por meio do arco-íris. Os nomes foram dados 
por urna voz do alto, que os chamou de BUTSÉWAwE 

e TSA'AMRi. 

Eles tiveram compaixáo um do outro porque náo 
havia companheira. Após isso a mesma voz ordenou 
ao BUTSÉWAwi: "Tire seis pauzinhos, tres wiR:E wAwi 

e tres WAMARi e coloque tres de cada lado. Risque 
um de vermelho e um de preto". Terminado esse tra
balho BUTSÉWAWE chamou TSA'AMRi: "Escolha canfor-
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me a s~a preferencia". E TSA'AMRi escolheu o pauzinho 
de risco vermelho. O pauzinho de risco preto ficou 
para BUTSÉWAWE. Do pauzinho TSAWÉRÉWAWE surgiu 
urna mulher para o BUTSÉWAwi:, logo depois surgiu 
urna mulher para o TSA 'AMRi. Daí teve o primeiro 
casamento. E os dois entenderam o significado dos 
.pauzinhos da seguinte maneira: a cor do pauzinho, 
·que se tinha transformado em mulher, era, conforme 
a escolha deles, a marca (símbolo) da divisáo em 
clás, estabelecendo assim a organizac;áo da descen
dencia. De fato o BUTSÉW Awi deu a mulher, que saiu 
do próprio pauzinho preto, como esposa ao TSA'AMRi 
e TSA'AMRi deu a mulher, que saiu do pauzinho ver
melho, como esposa ao BUTSÉWAwi. Depois disso 
cada um deu nome a própria mulher. 

BUTSÉWAWE chamou sua esposa de TSINHOTSi:'i: 
WAWE e o TSA'AMRi chamou-a de WA'UTOMOWAwi:. Após 
terem dado os nomes cada urn a própria esposa, per
furaram as orelhas como osso da onc;a parda. E daí 
teve a primeira idéia de perfurac;áo das orelhas do 
TSA'AMRi e BUTSÉWAwE. 

Em seguida os dois faziam orac;áo (súplica) to
dos os dias, virados para o Oriente, segurando na 
máo direita (que significa esperanc;a) a flecha sagra
da. Estas flechas tinham sido postas pela voz ( saindo 
do alto, isto é, do arco-iris) logo no inicio, juntamen
te com os dois homens. Esta orac;áo era dirigida ao 
DANHIMITE e era repetida tres vezes por dia: "He, he, 
he, we wate damé dato pibui ho ihe, to tané" ("Oh, 
oh, oh, quero ter urna crianc;a e ve-la. Assim mesmo") . 

E assim tiveram os primeiros filhos, depois, em 
·seguida, tiveram duas filhas. Passados os anos, 
BUTSÉWAwi: desposou o seu filho PINI'Ru com a filha 

,- , -do TSA' AMRi, chamada TSINHOTSE WAIBU o. TSA AMRl 
desposou seu próprio filho TSAHO BORE com TSITSI'ó, 
filha de' BUTSÉWAWE. 

N otam-se na representac;ao gráfica: sáo tres as cores do 
arco-iris, tres os pauzinhos, trés vezes é repetido o pedido 
para ter filhos, tres sáo as denominac;oes dos clás ainda que 
haja a divisáo em duas metades exoga.micas. 

As perguntas sobre a existencia de tres clás foram mui
tas, a resposta dos velhos foi urna só: "Isso foi . porque o 
TSA'AMRi escolheu duas marcac;oos (símbolos) para o próprio 
grupo" . 

O POVO XA V ANTE HOJE 

O povo Xavante é essencialmente um povo livre e inde
pendente. Náo admite superiores ou dependencia de outras 
aldeias. Esse foi um fator que, ao nosso ver, contribuiu muito 
para sua sobrevivencia durante os últimos duzentos anos. 

Na última década o que manteve o grupo coeso foi a 
Iuta pela terra; facilmente se conscientizaram sobre a neces
sidade de ter urn cháo próprio. Urna vez conscientizados 
comec;ou a luta para alcanc;arem o objetivo. Para isso dev~am 
sair, viajar, ir a cidade falar com as autoridades. 

Como os velhos náo sabiam falar portugues, faziam-se 
acompanhar por alguns jovens que deveriam ser os intér
pretes, porta-vozes da vontade do povo Xavante. Aos poucos, 
os velhos comec;aram a ficar de lado e vários desses novos 
criaram urna nova consciencia sobre a própria missáo, bem 
diferente da que os velhos lhes tinham confiado, isso pelo 
menos diante das autoridades. 

Muitas coisas foram conseguidas, as terras foram demar
cadas, vários tornaram-se lideres e foram conscientizar outras 
tribos que já se tinham resignado a própria sorte, ao defi
nhamento lento e constante até a extinc;áo. 

Nesse quadro encaixa-se o fenómeno Mário Juruna, que 
chega até a ocupar a cadeira de Deputado Federal. 

Muitos contribuíram para essa conscientiz~o: os antro
pólogos, organizac;oos pró-índio e instituic;oes particulares. 
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Ao nosso ver, essa conscientiza<;áo foi em muí tos casos 
unilateral: nao só de terra vive o índio, o índio nao só ten1 
direitos, mas, como qualquer pessoa humana, também de
veres. Nem tudo o que é da tradi~o é perfeito, a cultura 
nao pode ser mumüicada etc. 

Esses aspectos foram deixados de lado nao por má von
tade das pessoas, mas por falta de conhecimento e prepara
<;áo adequada. 

1. A situa~áo demográfica 

Os Xavahte sao muito prolíficos, gostam das criancas, 
querem ter muitos filhos. Veja na página ao lado os dados 
demográficos do povo Xavante referentes ao mes de novem
bro de 1983. Foram gentilmente fornecidos pela 7.ª DR da 
FUNAI. 

Se compararrn.os os dados demográficos de 1969 comos 
atuais, um fato logo salta aos olhos. O número de pessoas 
duplicou e as aldeias passaram de 7 para 26. O fenómeno é 
bastante desproporcionado. A cria<;áo de tantas aldeias tem 
como base várias causas. A cria<;ao das reservas recuperou 
as terras originais e isto despertou em muitos velhos o desejo 
de voltar para o . lugar onde tinham nascido ·ou vivido a pró
pria juventude. Na luta para a cria<;áo das reservas e, em 
seguida, com o surgir dos "projetos de desenvolvimento co
munitário", os jovens, que deviam ser simples porta-vozes 
dos velhos, adquiriram o grau de "Cacique", tendo ao lado 
um "Secretário" e passando a tratar direta e independen
temente com as autoridades e adquirindo muitos privilé
gios. Naturalmente, isso nao agradava a todos, daí muitos 
deles foram postos de lado, mas para nao perder os privi
légios, vários deles fizeram trabalho de persuasáo junto a 
algum velho parente conseguindo dividir o grupo e indo 
fundar novas aldeias. Poucas aldeias surgiram pela necessi
dade de ocupar pontos estratégicos das reservas e impedir 
a invasáo por parte dos brancos. 
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SITUA~ÁO DEMOGRÁFICA DO Povo XAVANTE 

- novembro de 1983 -

RESERVA POS TO 
INDfGENA INDfGENA 

Sangrado uro -

Sao. Marcos -

PARABUBURE XAVANTE 

.. 

' 

-

Kuluene 

Marechal Rondom Mal. Rondom 

Rio das Mortes 
Pimentel Barbosa 

Caºula 

Areóes Areóes 

Total masculino = 2. 270 
Total feminino = 2.142 
Total geral = 4. 412 

ALDEIA 

S. José 
D. Bosco 

S. Marcos 
N. S. Auxil. 
Namunkurá 
N. S. Aparecida 
S. José 

c. Magalhaes 
S. D. Sávio 
S. Pedro 
S. José 
Estrela 
Pizza to 
Parabubure 

PatrimOnio 
Aldeana 
Aldeinha 
Sta. Cruz 
Buritizal 
Caºula 

. 
Batovi 

P. Barbosa 
Tanguro 
Ca<;ula Real 

Cachoeira 
Agua Branca 

PO PULA CA O 
Mase. Fem. Total 

207 176 383 
82 73 155 

316 300 616 
48 48 96 

110 103 213 
42 35 77 
40 39 79 

62 68 130 
67 64 131 
51 45 96 
43 47 90 
19 11 30 

. ~7 42 79 
34 29 63 

78 79 157 
161 160 321 
187 168 355 
59 58 117 
34 26 60 
37 38 75 

84 87 171 

132 133 265 

42 39 81 

230 220 450 
68 54 120 
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2. Conf litos de gera~óes e cultura 

A convivencia com o nosso mundo trouxe aos xavante 
vários impactos culturais e sociais seja com a nossa cultura 
seja coro a cultura deles. No inicio instalou-se neles um gran
de complexo de inferioridade. Foram deixadas de lado as 
práticas culturais, os velhos se fecharam, pararam de trans
mitir os mitos e as lendas, só queriam que os próprios filhos 
descobrissem os segredos da linguagem do WARAnzu (o nao 
indio) para poder realizar as maravilhas que o branco estava 
fazendo. Era a linguagem que eles queriam, porque, na men
talidade deles, é a palavra que é criadora e náo o trabalho 
e a técnica. De fato, quando se tratou da alfabetizac;áo a 
quase totalidade se opos a que fosse u~ada a língua Xavante 
e nos acusaram de querermos desse jeito manté-los estranhos 
aos nossos segredos. 

Com a assistencia médica mais adequada, a mortalidade 
infantil diminuiu muito e em poucos anos a juventude ficou 
muito numerosa e os educadores L11dígenas escassos. Conse
qüentemente os anciáos perderam o controle da situac;áo e 
procuraram entregar a tarefa educacional a Missáo e a 
FUNAI. 

Podemos agora tentar urna análise da situac;áo que se 
veio a criar nas várias faixas etárias. Nesse esquema nao 
entram as mulheres, cuja vida sob o ponto de vista cultural, 
com poucas exceQóes, ficou quase sem altera~o. Os velhos, 
que representam pouco menos de 10º/o da populac;áo, quase 
nao mudaram os próprios hábitos. Os homens entre 20 e 40 
.anos, que representam cerca de 30 °10 do total, sáo os que 
mais sofreram choques culturais. A maioria deles, devido 
principalmente a escola, conseguiu readquirir um bom equi
librio sem complexos. Interessam-se em viver as práticas 
culturais e procuram redescobrir os mitos, lendas e a própria 
história. É desse grupo que surgiu o primeiro conjunto de 
professores Xavante que esta.o alfabetizando as crianc;as. Mas 
nesse grupo também há aqueles que poderíamos chamar 
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de "aproveitadores", que náo trabalham, viajam muito e pro
curam viver as custas dos parentes e dos brancas. Felizmente 
nao sao numerosos. Os mais problemáticos sao os que está.o 
entre os 12 e 20 anos. Sao cerca de 20°10. Criaram um certo 
complexo de superioridade. Levam urna vida muito contra
ditória: de um lado tem manifestagoes de recusa a própria 
identidade e do outro lado participam bastante das mani
festagoes culturais. Poucos querem trabalhar, viajam muito, 
nao aceitam a autoridade dos pais e dos velhos, menos ainda 
a dos brancos, seja missionário ou funcionário da FUNAI. 
Os velho~, como reac;áo e para tentar ligá-los mais ao grupo, 
comec;aram a adiantar a iniciac;áo (perfurac;áo das orelhas), 
dando-lhes, assim, toda liberdade, especialmente sexual, o 
que leva muitos a procurar nas cidades as casas de prosti
tuigáo. Como na cultura Xavante nao existem sanc;oes e cas
tigos físicos, o único elemento correcional é o comentário 
condenatório por parte da comunidade, o que cria urna re
provac;áo geral. 

O FUTURO DO POVO XA V ANTE 

1 . No sistema educacional 

A educac;áo das crianc;as abaneo dos 12 anos - mais de 
40 º/o da populac;áo - é gradualmente devolvida a responsa
bilidade dos adultos e dos professores Xavante, conforme o 
sistema tradicional da tribo, completada com valores da nossa 
cultura que podem ajudá-los a melhorar a própria vida e a 
nao sentirem-se marginalizados quando devem tratar com a 
populac;ao envolvente. 

A escola bilingüe, ministrada preferivelmente por pro
fessores Xavante, contribuí eficazmente a conservac;ao do 
patrimonio cultural procurando revalorizar a sabedoria dos 
velhos e dando a possibilidade de fixar por escrito todo esse 
cabedal de ensinamento na língua original. Ao mesmo tempo 
sao alertados sobre o perigo que esse meio representa, qual 
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seria o de fossilizar a cultura; sáo também ajudados a ser-
virem-se da escrita para náo perder a memória das origens e 
como meio fácil de se comunicar com pessoas distantes. 

Como fruto promissor verificamos que na maioria das 
aldeias é restaurada a educac;áo dos WAPTÉ (cf. página 150 
e seguintes), ainda que seja por um período mais reduzido. 
Procura-se transmitir a eles as tradig0es tribais. Fato notável 
é que em quase todas as aldeias a HO (casa dos w APTÉ) é 
construída segundo o sistema original, mesmo que todas as 
outras casas sejam quadradas. 

2. No sistema económico 

A experiencia de grandes roQas comunitárias mecaniza
das trouxe algumas vantagens, mas muitas conseqüencias 
negativas como: 

- grande dependencia financeira externa; 
- trabalho de poucos e inatividade da maioria; 
- possibilidade de aproveitamento pessoal por parte de 

alguns chefes com prejuízo da coletividade; 
- monocultura (só arroz) e descuido das roc;as fami

liares. 

A tendencia atual é a volta as roc;as familiares (rogas de 
tocos) com diversificaQáo de plan~Oes e produtos, com a 
vantagem de que todos concorrem para o próprio sustento 
e dispóem de uma alimentac;áo mais variada e completa. Na 
maioria das aldeias a roc;a mecanizada foi reduzida ao míni
mo e o resto dos recursos financeiros foi investido na com
pra de gado bovino. 

3 . A situacáo sanitária 

A situac;áo sanitária é muito boa devido ao bom atendi
mento dado tanto pela FUNAI como pela Missáo Salesiana. 
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A higiene em geral melhorou bastante em quase todas 
as aldeias. Isso é devido ao trabalho dos atendentes de en
fermagem (a maioria dos quais é Xavante), da Equipe Vo. 
lante de Saúde e de Médicos e Enfermeiros Voltmtários. 

4 . A situacáo familiar 

Na tentativa de evitar o exodo dos jovens, os adultos 
f avorecem os casatnentos precoces. 

Na tradi~o Xavante nenhum jovem casava antes dos 
20 anos. Agora até adolescentes de 13-14 anos sáo obrigados 
ao casamento. Criam-se assim muitos núcleos familiares frá
geis e imaturos com freqüentes abandonos dos lares por par
te dos maridos após poucos anos de vida conjuga! criando 
muitas divisóes e brigas entre familias. 

Porém, náo existe o problema do menor abandonado, 
porque, conforme a estrutura social, automaticamente está 
prevista a pessoa que ocupa o lugar dos país que se afastam 
ou se desinteressam dos filhos. 

CONCLUSAO 

As perspectivas da sobrevivencia dos Xavante como povo 
náo sáo táo sombrias como poderia parecer, pois os velhos 
está.o aos poucos recuperando o prestígio que lhes compete 
na sociedade. Há um bom grupo de moc;os e adultos já cons
cientizados do valor da própria cultura e interessados em 
aprender o máximo possível sobre ela; vários deles, náo 
somente esforc;am-se para viver como Xavante autenticos, 
mas procuram transmitir os próprios conhecimentos e con
vic~óes aos mais novos. 
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INTRODUQAO 

A finalidade principal desta obra é documentar, quanto 
possível os costumes, as tradic;óes e a civilizac;ao de um povo, 
que muitos acham destinado a desaparecer, como já aconte
ceu a tantos grupos étnicos da América do Sul, dos quais 
nem sequer restam tra<;os. 

Verificada essa hipótese, perderíamos nós a grande rique
za de valores humanos, até entáo conservados intactos, nas 
savanas e florestas amazónicas, apesar das insidias dos con
quistadores brancos. De seu influxo, por longo tempo, os 
.xavantes souberam subtrair-se completamente, conservando 
intactas suas tradi<;óes. Hoje estáo rodeados pela civiliza<;áo 
dos brancos que procurou e procura destruí-los náo só física, 
mas também eticamente. 

Foi o conhecimento do que está acontecendo que nos 
induziu a pesquisar e recolher, no menor tempo possível, a 
maior quantidade de documentos e informa<;óes sobre a 
civilizac;áo xavante, trabalho este que se tem alongado por 
ma.is de doze anos, sem, contudo, pretender ser completo. 

O bom éxito de nosso empreendimento deve ser atribuído 
a feliz circunstancia de terem sido encontrados informantes, 
que, por um lado, conhecem perfeitamente todas as tradi
c;óes e cerimónias tribais, e, por outro, souberam tomar cons
ciencia - coisa ba~tante difícil entre indios - de que a 
documenta<;áo, hoje, é o único meio que permite conservar 
e transmitir o próprio patrimonio cultural. Por isso, sobretudo 
esses se empenharam em narrar, repetir e corrigir qualquer 
informac;áo, com um espírito de sacrificio, paciencia e entu
siasmo excepcionais. 

Preciosa foi a colabora<;ao de quatro jovens xavantes, 
de 23 a 24 anos, que, dominando perfeitamente a própria 
língua, falam também discretamente o portugues, sabem ler 
e escrever. Chamam-se: Carlos, Joáo, Aniceto e Fernando. 

Nossa fonte principal tem sido dois velhos, náo acultu
rados nem destribalizados: Jerónimo, o xavante vivo mais 
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"' idoso, que, com seus 70 a 76 anos de idade, ainda conserva 
urna energía e urna lucidez de mente fora do comum; e 
Raimundo, também ele um dentre os mais idosos. 

Em nosso trabalho, ativemo-nos a um método particular, 
que garanUsse o mais possível a genuinidade das informa<;óes, 
sem as contaminar com os nossos esquemas. Após nove anos 
de observac;óes diretas, passamos ao trabalho de recolhimen
to e ordena<;áo das informa<;óes. Percebendo que nossa pre
senc;a perturbava a narrac;áo dos anciáos e os induzia a dis
torcer, de certo modo, as informac;óes, pensamos em fazer-nos 
substituir por um gravador. 

A pesquisa comec;ou em Sáo Marcos: Aniceto, após ter 
aprendido a usar o gravador, come<;ou a interrogar Raimundo 
e a escutar histórias e ensinamentos, como um discípulo 
escuta o mestre. Este sistema, embora artificioso, tornou-se 
muito apropriado, porque, após os primeiros dias, .9 
jovem se entregou a tarefa., náo como simples executor, mas 
com interesse e paixáo pessoal, alimentada continuamente 
pela descoberta, a cada passo, do desenvolvimento da história, 
dos aspectos por ele ignorados da vida xavante, que o indu
ziam a fazer outras perguntas, a pedir explica<;óes, a conduzir 
a pesquisa por sua iniciativa. 

Terminada esta. primeira ·fase do nosso trabalho, viemos 
para Sangradouro. Aquí as pesquisas prosseguiram com a 
ajuda de um grupo de universitários da Operac;áo Mato 
Grosso, orientados pelo padre Bruno Ravasio, professor de 
psicología, que aplicou a populac;áo numerosos testes. A 
Pier Giorgio Giordani foi confiado o trabalho de transcrever 
a traduc;áo, que o jovem xavante Joáo havia feito da grava
c;áo de Aniceto. 

De nossa parte, iniciamos outra pesquisa de base, sem 
tomar conhecimento do resultado da primeira, com a ajuda 
do velho Jerónimo, que nos contou os ritos e tradic;óes xavan
tes em seus particulares e executou para nós urna por urna 
as cerimónias, os cantos e as danc;as. Jerónimo, em suma, 
era o mestre, e nós o escutávamos, aprendíamos, esforc;ando
nos por compreender o que o velho nos narrava na língua 
xavante. No fim de cada liQáO, o jovem .Carlos repetia tudo 
em xavante e, depois, em portugues, e nós, por nossa vez, com 
Luciano Lessi, aprofundávamos com oportunas perguntas, 
fixando por escrito a traduc;áo. 

Paralelamente, Beppe Cairola obtinha informaQóes sobre 
o habitat, a tecnología, e a ecologia dos xavantes, enquanto 
as assistentes sociais, Donata Chiappo, Maddalena Volta, 
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Gabriela . Ventacoli, Enrica Mapelli, Teresinha Palmaci, e 
urna enfermeira, Teresa Polese, procuravam verificar a vera
cidade das informac;óes sobre alguns aspectos da vida femi
nina e pesquisar outros aspectos nesse campo. 

Terminada esta segunda fase do nosso trabalho, comec;a
mos a verificar, confrontando os dados que havíamos conse
guido pessoalmente com todas as outras fontes de informa
cóes e com as traduc;óes das narrac;óes de Raimundo (a quem 
pertencem todos os trechos de narrac;áo direta). 

Após este confronto, voltamos a S. Marcos, onde empre
endemos outra verificac;áo do material, resolvendo os pontos 
menos claros, com a ajuda dos numerosos anciáos desse 

· vilarejo. 
A seguir, visitamos todas as vilas xavantes existentes. 

Em cada urna fizemos um cuidadoso recenseamento de toda a 
tribo, e, rapidamente, verificamos a correspondencia dos as
pectos mais importantes da vida xavante com o material reco
lhido anteriormente. 

Finalmente, usamos também da experiencia e das obser· 
vac;óes de todos os missionários e mi.ssionárias ( FMA), que 
há muitos anos labutam para salvar, na sua integridade étnica 
e cultural, o grupo dos Xavantes. Dentre eles, recordaremos, 
de modo especial, o Pe. Pedro Sbardellotto, Pe. Luís Lorenzi e 
Pe~ Mário Panziera, o coadjutor Francisco Fernandes. e, sobre
tudo, o Pe. César Albisetti e Pe. Angelo Venturelli, autores 
da Enciclopédia Bororo, - cujos conselhos foram de ajuda 
valiosíssima. 

Ao escrever a obra, nao descuidamos as lendas xavantes. 
Os mitos fundamentais, cerca de quarenta, sao de extrema 
importancia para a compreensao da cultura xavante. Porque 
requerem aprofundamentos ulteriores e verificac;óes que 
náo nos foi possível concluir, deles náo tratamos expressa· 
mente. Pretendemos faze-lo em outro volume .. 

N osso agradecimento final quer ir a todos aqueles que 
nos auxiliaram, tanto da Itália como no Brasil. 

Concluímos, augurando que o Pe. Bruno Ravasio coloque, 
o quanto antes, a disposic;áo dos estudiosos, os frutos de 
sua pesquisa sobre a psicología xavante, e agradecemos aos 
funcionários da FUN AI que nos auxiliaram em nosso trabalho. 
nos lugarejos sob sua tutela. 
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SINAIS GRAFICOS CONVENCIONAIS 

Para os termos em lingua Xavante, recorremos a urna 
grafía que, do ponto de vista glotológico, se apresenta sim
plificada, pois reproduz apenas aproximadamente os fonemas 
originais; doutro lado, tomamos esta resoluc;ao porque nos 
parece que permite urna leitura fácil, e bastante próxima a 
exata. 

Abaixo elencamos os sinais gráficos: somente aqueles que 
náo poderiam ser acessiveis a qualquer pessoa. 

- = ( á, é, í, ó), como em portugués. 

·· = O trema indica que a vogal, sobre a qual se encontra, 
deve ser pronunciada fechada ( em Xavante o o = eu, em 
francés; e mais fechado ainda. O o = ao som do u francés). 

ñ = ao nh portugués. Ex.: sonhei, senhor. 

Recordemos que: 

e Em Xavante duas vogais nao formam ditongo, a nao 
ser o "y" precedido de outra vogal. Ex.: ayute (crian<;a). 

• O apóstrofo representa GLO'ITAL STOP. Ex.: da'wa 
(dente). 

• A letra h antes de vogal indica sempre som aspirado. 
Ex.: Hu (OnQa) 

As palavras em língua Xavante sáo sempre escritas em 
tipo versal versalete ou maiúsculo. 

NOTA IMPORTANTE - A denomin~áo tribal XAVANTE 
aparecerá, freqüentes vezes, nesta primeira edic;áo, com s final. 
Urna que outra omissáo de sinal diacrítico, em vocábulos 
escritos em lingua Xavante, em nada lhes afeta o sentido. 
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DADOS HISTÓRICOS 

"Antigamente os xavantes habitavam em u'RERE e os 
brancos vieram morar entre os xavantes e no início pareciam 
bons. Davam-lhes presentes. Depois os brancos falaram entre 
si: - Maltratemos os xavantes, e roubemos as suas mulheres. 
E os xavantes perceberam que os brancos queriam fazer-lhes 
mal e disseram: - Fa<;amos também nós mal a eles; mate
mos os seus porcos. Os dois chefes Xavantes contaram aos 
brancos que os Xavantes matavam os porcos e assim os 
brancos atacaram e prenderam os Xavantes. Assim os 
Xavantes foram expulsos de u'RERE. Entáo os Xavantes disse
ram : - Matemos os dois chef es, que estáo sempre conosco 
e náo nos defendem. O grupo fica aqui em casa, enquanto 
nós vamos esconder-nos na mata onde passam os dois chefes. 

Quando os dois chefes passaram lá, foram presos e 
mortos e, junto com eles, também os seus amigos e urna 
mulher que quería defende-los. Depois os Xavantes foram 
mais para frente e construíram outro a.campamento. Um 
outro grupo de brancos seguiu-os. Os Xavantes estavam 
cobrindo as cho<;as com palha seca e os brancas alcan<;aram
nos onde estavam. E aquí os brancos, disparando, mataram 
muitos Xavantes. O grupo de Xavantes que vivía com os 
brancos, ajudava a matar e qua.se todos foram massacrados. 
Dois Xavantes homens escaparam, enquanto as mulheres fo
ram levadas pelos brancos. Esses dois homens foram para 
outros lugares e encontraram outras tribos, até encontrarem 
os Xavantes". 

Assim os velhos Xavantes sintetizam os últimos séculas 
da sua história. Quando se pede para contar de que lugar 
proveio a tribo, respondem sem hesita<;áo: "HOYWANA'RADA, 
oPbR:E", que significa: do Oriente, do maro). As primeiras notí-

(1) Os Xavantes tem urna lembranc;a muito viva do mar que 
se encontra em algumas de suas lendas. 
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cías históricas que dizem respeito a eles sáo mais ou menos 
da primeira metade do século dezoito, quando já se encontra
vam no Estado de Goiás, distantes mais de mil quilómetros 
do mar. Com os dados históricos a nossa disposi<;áo<2l, locali
zamos a tribo entre o 48.º e 51.º meridiano e 12.º e 16.º paralelo. 
Isso, no início da segunda metade do século dezoito . Os pri
meiros brancos que atingiram essas zonas inexploradas per
tenciam as bandeiras. 

Seguramente, os primeiríssimos contatos dos índios com 
os br.a.ncos foram pacíficos, porque o indio é de caráter 
hospitaleiro. Mas, dadas as provoca<;óes armadas dos brancos, 
para defender-se, o indio passou ao contra-ataque. A defesa 
do sacrossanto direito a liberdade e a vida, passou, por 
evidentes motivos de interesse, como um sinal de crueldade 
e nasceu, assim, a imagem destorcida do índio como um 
salteador beduino.<-'> 

Em seguida, visto que os sistemas das expedi<;óes 
armadas apresentavam náo poucos inconvenientes, preferiu-se 
adotar urna outra técnica de conquista, que garantisse conta
tos pacíficos; recorreu-se aos aldeamentos, consistindo em 
agrupar, numa zona limitada, um número excessivo de indios 
tirando-lhes a maior quantidade possível de terra, para que 
os colonos pudessem misturar-se com eles, sem serem pertur
bados. A tarefa de aproximar os indios, pacific.á-los e agru
pá-los, era confiada as guarni<;óes militares; que, para atingir 
o escapo, usavam a técnica de criar capitáes dentro da mes
ma tribo, com a concessáo de privilégios particulares, para 
obter a colabora<;áo deles e, por meio deles, dominar a 
aldeia. O sistema f oi eficaz. O homem branca conseguiu 
fomentar, entre as diversas tribos e mesmo entre os vários 
grupos de urna mesma tribo, discórdias e lutas extermina
doras. E talvez se explique assim, ao menos em grande parte, 
a rivalidade que, em tempos mais recentes, dividiu entre si 
as várias tribos e separou os diversos grupos de urna mesma 
tribo. 

Algumas cita<;óes sáo suficientes para ilustrar quanto 
dissemos : 

(2) JOSÉ PEREIRA ALANCASTRE, Anna es da Privíncia de Goiaz, vol. 
27 parte II. 

(3) Rev. do Inst . e Geog. Bras., t . 96, vol. 150, 1924; Rev. do 
Inst . Cunha Matos em Goiás 1823 - '26. 
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"Um cabo de pedestres, de nome Víctor Antonio, criatura 
da confian<;a do governador, teve ordem de seguir com uns 
60 homens ao encontro dos barbaros. 

Um cronista, referindo-se ao sucesso d'esta bandeira, 
diz, falando do chefe que a dirigiu, que Víctor Antonio mos
trou-se táo valente quanto barbaro. Atacando duas grandes 
aldeas, n'ellas fez a mais feia camagem, sem mesmo perdoar 
aos que se rendiam, implorando a vida. 

Esta expedi<;áo, que custou aos pavos 8 : 000$, náo produ
ziu outro fructo senáo, diz o mesmo cronista, de alguns 
prisioneiros, que f oram vendidos em proveito dos empregados 
da bandeira. 

Foi, porém, a última vez que em Goyaz se viu violada a lei 
que garantía a liberdade dos indios, sendo entretanto para 
admirar que no govemo do severo Joáo Manoel de Mello 
se visse em Villa Boa aberto um mercado de indios!"<4> 

"Ficam ao Sul d'estas povoa<;óes Camellas as dos Timbiras 
denominados os Mateiros . .. Naturalmente cruel ainda mais 
do que quaes quer de seus compatriotas, nunca até ha pouco 
tempo quiz ouvir proposi<;óes de paz, como vaticinando tal· 
vez o que tinha de suceder-lhe em Junho ou Julho de 1815, 
que sendo encontrados por um sufficiente numero da nossa 
gente dirigida debaixo das ordens da villa de Caxias, e auxilia
da por outros indios tendo-se elles feíto inaccessiveis nas 
suas montanhas, sem esperan<;a alguma de se deixarem redu
zir por for<;a, ouviram pela vez primeira, em nome d'El-Rei 
nosso senhor, as nossas protesta<;óes de amizade e os pro
mettimentos de um bom agasalho para as suas familias, de 
ferramentas para as suas culturas, de serem honrados e tidos 
como homens livres por urna igual sociedade entre nós, e 
finalmente de urna inviolável alian<;a, ainda mesmo contra os 
out ros indios comarcáos que f ossem seus perseguidores : a 
vista de cujos protestos desceram d'ellas urna boa parte 
d'elles, com os bra<;os abertos e desarmados, a receber dos 
seus novos pretendidos amigos aquellas táo reiteradamente 
prometidas vantagens, que o seu soberano já reconhecido 
por elles, e debaixo de cuja real prote<;áo se consideravarn des
de aquele momento, lhes facultava pela voz dos seus emissá
rios nas suas repetidas cartas regias promulgadas a favor da 
reduc<;áo de todos os seus vassallos indios do Brasil. Mas, oh 
maldade! de todas as maldades a mais execrável! Quáo diffe-

(4) J. P. ALANCASTRE, op. cit., pp. 160-161. 
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rente náo f oi d'este acolhimento protestado aquelle acolhimen-
to por elles encontrado nos ferros que imediata e traidoramen
te se lhes lanc;aram ! Nas vidas que ainda a sangue frio se lhes 
tiraram sem causa! Na partilha que dos seus filhos, das suas 
familias e d'elles proprios se faz em tom de escravos per
petuos, chegando a serem vendidos ou arrematados em hasta 
publica na mesma villa de Caxias! E levados aos escaroc;a
dores dos algodóes d'aquelles fazendeiros do districto, aonde, 
amarrados como galés ao banco e ao remo, foram a.sp·era
mente seus corpos fustig.ados para adiantar as tarefas do 
servic;o que se lhes consignava, padecendo no em tanto insu
portaveis fornes! Foi, em urna palavra, este o passo em que 
os escandalisados índios, acabaram de conhecer o quanto 
lhes náo convinha a nossa allianc;a, e em o qual talvez elles 
nos esperavam para lanc;ar-nos em rosto, como lanc;aram, o 
extravagante da nossa hospitalidade, dizendo talvez entre si 
o. resto que se salvou, que foi a maior parte : "Eis alli os 
illustrados mais do que nós, que se propunham a dar-nos 
lic;óes de civilizac;áo e de humanidade! Eis alli o seu modo 
de pensar, a sua boa fé, a sua moral! E chamam-nos a nós 
barbaros selvagens." Com effeito, nada mais houve que os 
seduzisse desde entáo a cahir segunda vez nas cadeas, por 
mais diligencias que para esse fim se lhe tem feito; pois 
nos juraram para sempre um irreconciliavel ódio, levado 
tanto ao infinito que assassinavam qualquer dos seus paren. 
tes que escapando dos nossos ferros tornavam aos seus 
lugares: náo os queriam mais consentir ao pé de si para que 
lhes náo contaminassem, diziam elles, a pureza da sua nac;áo 
com a perfidia contagiosa de que estes, por haverem vivido 
esses mesmos poucos dias entre nós, deviam infallivelmente 
ir empestados: procedimento este que fez coín que d'alli en1 
diante aquelles que fugiram fossem abrigar-se a outra nac;áo 
visinha denominada Ponecra". <5> 

"Em sua epístola ao ministro do Imperio, Joáo Gomes da 
Silveira Mendonc;a desenvolveu largamente o momentoso 
assumpto. Eu conhec;o, dizia o govemador das armas, tres 
meios para civilizar os índios: l .º attrahi-los a forc;a de dona
tivos e em espectaculos pomposos e fascinantes; 2.º catechiza
los a forc;a de resignac;áo religiosa; 3.0 sujeita-los por terror e 

(5) FRANCISCO DE PAULA RIBEIRO, de Roteiro da viagem que faz o 
capitáo F . de Paula Ribeiro as f nonteiras da capitania de Maranháo 
e da de Goyaz (1815), vol. 10, pp. 41; 42. 
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superioridade das armas de fogo. Em nenhuma provincia 
do Imperio se praticou o primeiro meio em táo grande escala 
como na de Goiaz. As aldeias denominadas Maria, Sáo José de 
Mossamedes, poucas legoas ao sudoeste da cidade de Goiaz, 
habitadas originariamente por um número immenso de 
índios da tribo Caiapó e a aldeia do Carretáo, vinte legoas ao 
norte daquela cidade e povoado ao tempo de seu estabeleci
mento por cinco mil índios Xavantes e alguns Xerentes, im
portaram a Fazenda Nacional mais de um milháo e meio 
de cruzados, baldadas despesas porque os indios por sua 
natural indolencia nunca se applicavam ao trabalho e esse 
pouco que faziam redundava quase sempre em benefício de 
seus directores".<6> 

A primeira grande pacificac;áo dos Xavantes foi entre 
1784 e 1788, por obra de Tristáo da Cunha, que confiou ao 
tenente dos dragóes José Rodrigues Freire esta primeira 
expedi9áo. Este último, por sua vez, por causa de urna 
queda de cavalo, deixou o comando ao alferes Miguel de Arru
da e Sá. O corpo da expedic;áo constava de 98 soldados, de 
vários intérpretes e de um grupo de Caiapós, da aldea de Sáo 
José de Moc;amedes. Os Xavantes náo quiseram subm~ter-se 
porque temiam urna traic;áo. 

"Vendo o alferes Sá que nada conseguía da indocilidade 
dos selvagens náo quiz voltar a capital, sem cumprir a risca 
as instruc;óes de Tristáo da Cunha. 

Os Caiapós, que voluntariamente acompanharam a f or<.;a, 
pelo desejo de se baterem com os Chavantes, de quem eram 
inimigos irreconciliaves, tiveram ordem de fazer prisioneiros 
um certo numero d'estes, que o comandante, na forma das 
suas instruc;óes, devia conduzir a capital. 

Os Caiapós mostraram n'esta diligencia a maior destreza, 
aprisionando aos seus inimigos um homem de guerra, qua· 
tro indias e algumas crian<.;as. 

Com estes prisioneiros regressou a Villa Boa a expedi<.;áo, 
afim de dar conta o seu encarreg.ado do procedimento havido. 

As indias foram postas em liberdade, e ao guerreiro cha· 
vante deu o govemador o nome de Tristáo da Cunha "acc;áo 
que ( diz o cronista a que acima nos referimos) grandemente 
encheu de vaidade o amor proprio d'aquelle barbaro, que, 

(6) Cfr. nota 3, p . 198. 
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apezar da\11 sua grosseira e brutal educaQáo, sabia conhecer os 
obsequios, e náo era insensivel as atten<;óes com que o trata
va o grande cacique dos brancos. 

Tempos felizes passou o novo Tristáo em Villa Boa, de 
convivencia com os brancos, que se esmeraram em enche-lo 
de obsequios e aos da sua nac;áo, ou porque viram o interesse 
que n'isto ia, ou por parecerem bem ao govemador, em cuja 
companhia moravam os chavantes. 

Mezes depois prometteu o novo Tristáo da Cunha ao 
govemador chamar ao gremio da christandade os indios da 
sua na<;áo : era sincera esta promessa, e mais tarde veiu 
a cumpri-la. 

Escoltado pelo tenente de dragóes José Manoel de Almei
da, seguiu para o arraial de Amaro Leite: ahí, deixando o 
commandante com a sua for<;a, partiu em demanda das al
deas, promettendo de voltar no espac;o de tres luas. 

Como é de prever, a sua presen<;a entre os chavantes, 
que já o suppunham morto, produziu extraordinaria sensac;áo, 
sendo, de vel-o, grande a alegria dos seus parentes e amigos; 
entretanto o commissario tratava de cumprir a promessa 
que houvera feíto ao cacique dos brancos, já persuadindo 
os da sua na<;áo a entrarem de paz, já procurando n'elles 
desvanecer qualquer desconfianc;a e receio contra os brancos, 
pintando-lhes a vida que entre elles passára e os obsequios 
que recebera, informando-os das promessas de que era por
tador, nas quaes podiam acreditar, porque eram feítas de 
boa fé, e que d'ellas dava arrhas, voltando para a companhia 

' dos brancos e do capitáo grande, de quem se confessava 
amigo e a quem devia, além de tudo, o nome por que o 
conheciam, que era o do proprio capitáo. 

Com estes e outros discursos ia o commissario de Tris
táo da Cunha produzindo extraordinarias impressóes entre 
os seus; depois de alguns dias teve palavra de que entrariam 
de paz, e com esta boa nova voltou o commissario e o tenen
te José Manoel de Almeida a Capital. 

Corría o anno de 1785. 
Desde entáo pensou Tristáo da Cunha na escolha da 

localidade, que melhores proporc;óes offerecesse para funda
c;áo de um novo aldeamento. Bem informado, escolheu para 
este fim no proprio sertáo de Amaro Leite as margens 
do S. Patricio. 
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Tinham os chavantes promettido que no veráo seguinte 
viriam ter a Amaro Leite, onde os esperaría o commissario 
de Tristáo da Cunha com toda a gente da sua comitiva. E 
por esta razáo voltou de novo ao sertáo o tenente José Manoel 
de Almeida com urna escolta de pedestres e um ref orc;o de 
indios Caiapós. 

Chegados ao ponto designados do encont.ro, ahí foram 
esperados os chavantes por alguns dias; vendo, porém, o 
commandante que elles náo chegavam, mandou o indio Tris
táo com algumas prac;as explorar a campanha. 

O emissario n'esta diligencia encontrou um grupo de 
guerreiros da sua nac;áo, que andavam em montaría, segundo 
declararam. Depois de conversarem f oram convidados a irem 
a barraca do tenente Almeida, o qual recebeu-os com mani
festa<;óes de prazer, dando-lhes todas as provas de amizade, 
que sobretudo consistiram em presentes de brindes. 

Os indios, mostrando-se satisfeitos, prometteram voltar 
d'ahi a días; effectivamente cumpriram a promessa, vindo 
em grande numero: a maneira, porém, por que se approxi
maram do acampamento da f orc;a revelou intenc;áo de sur
prehendel-a, e distruil-a. Era, pois, claro que os barbaros 
náo estavam de todo convencidos da boa fé das propostas 
que lhes tinham sido feitas. 

Quando, porém, suppuzeram encontrar a forc;a desacau
telada acharam-se com mais de cem homens armados e 
promptos para recebel-os como inimigos, se o quizessem ser. 

Urna scena das mais interessantes deu-se n'essa occasiáo. 
O cacique caiapó, que já estava desgostoso das protelac;óes 
com que os chavantes adiavam o tratado de paz, sahiu-lhes ao 
encontro, e intimou-os para que se rendessem sob pena de 
serem todos mortos a ferro e fogo; e que já estava persua
dido de que este seria o procedimento melhor, á vista da trai
c;áo com que acabavam de proceder. A energía d'esta ameac;a, 
o appello que fez, já para o seu proprio testemunho, já. para 
a conquista pacifica dos acoroás, xacriabás, carajás e javae
zes, produziu um resultado inesperado. E quando concluiu o 
seu discurso protestando que os caiapós iriam auxiliados 
pelos portuguezes debellal-os nas suas ultimas guaridas, se 
náo fizessem a paz, se náo viessem viver sob a protecc;áo 
dos brancos como amigos, formando todos urna mesma f~
milia, os chavantes depuzeram os seus arcos, e o maiorial, 
que se achava presente, declarou em termos peremptorios 
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que aceitava a paz em nome de toda a sua nac;áo, e que partia 
logo para as aldeas, afim de trazer consigo todos quantos lhe 
obedeciam. Em fé d'esta promessa deixava em companhia de 
Tristáo 38 guerreiros, que o acompanhariam a Villa Boa. 

Quanto o tenente Almeida chegava á capital com táo boa 
noticia, recebia o govemador do capitáo de dragóes José 
de Mello Castro; que tinha ido ao Tocantins fundar um regis
tro nas vizinhanc;as do arraial do Pontal, urna carta, na qual 
lhe declarava que por aquellas paragens se achavam mais de 
dois mil chavantes, ainda receiosos; porém, que seus receios 
se tinham desvanecido, fingindo-se elle commissario do go
verno, alli mandado para chamal-os á paz; e que, d'isto con
vencidos, se tinham posto a caminho da capital. 

Se por um lado esta nova era bem vinda por outro collo
cava o governador em cruel embarac;o, por náo saber como 
havia de accommodar na capital táo grande numero de hos
pedes, além dos que devia esperar de Amaro Leite, reduzidos 
pelas diligencias de Tristáo e do cacique caiapó ... 

Depois de seis mezes de marcha, entraram no novo 
a.Ideamento mais de tres mil aborigenes com o seu maioral 
á frente, no meio de acclam~óes de alegria, e ao som dos 
seus maracás, trombetas e caixas de guerra; ahi os esperava 
o vigario de Crixá, o sargento mor Alvaro José Xavier, e 
o sargento mor Bento José Marques, e muitas outras pessoas 
grandes. 

O dia 13 de Janeiro de 1788, em que á frente dos seus 
subditos entrou em Pedro III Arientomó-Iaxe-qui, foi um dia 
de festa, e o prazer que se sen ti u por este acontecimento f oi 
geral em toda a capitania. · 

Fonseca, já pratico nos ceremoniaes d'essas festas indi
genas, dirigiu ao cacique, no acto de dar-lhe posse da aldea, 
a seguinte allocuc;áo: 

"O nosso capitáo grande, a quem os brancos, os negros, 
e as n~óes da vossa cor, xacriabás, carajás, javaezes e caia
pós, obedecem, aquelle n1esmo que, compadecido das vossas 
miserias, nos enviou a convidar-vos nas vossas proprias 
terras, afini de deixardes a vida errante, em que viveis como 
indomaveis feras, e virdes entre nós gozar dos commodos 
que vos offerece a sociedad.e civil, debaixo da muito alta, 
poderosa e maternal protec;áo da nossa augusta soberana, 
a Senhora Dona Maria I, rainha de Portugal, que habita além 
do grande lago oceanQz_me envia_aqui a receber-vos, ·e compri-
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mentar-vos de sua parte, e segurar-vos as suas boas intenc;óes, 
offerecendo-vos estes presentes, signaes de urna eterna alli
anc;a, com que deseja firmar a paz, uniáo e perfeita amizade . ' com que rec1procamente nos devemos tratar. 

"Ao mesmo tempo, em nome do nosso capitáo grande, 
vos fac;o real entrega d'esta aldea, que para vosso domicilio 
tem destinado, a qual pertencendo-vos de boje em diante como 
propria, também sereis perpetuos possuidores d'estes dilata
dos campos, rios e bosques, até onde as vossas vistas 
possam alcanc;ar. 

. "E, para que o nosso capitáo grande fique assas persua
dido de vossa resoluc;áo, sabendo de sciencia certa a fé, obedi
encia e inteira sujeic;áo que a sua pessoa tributa.is, e a nossa 
invicta e amabilissima rainha, se faz p~~eciso que firmeis a 
vossa fidelidade com o juramento de urna perpetua, inaltera
vel, e eterna allian<;a". 

Declarada a instal~áo e posse da aldea de Pedro III, 
seguiu-se o acto de juramento, que foi lavrado pelo sargento 
mór Alvaro José Xavier, e é do seguint.e theor: 

"Aos 13 dias do mez de Janeiro de 1788, perante as 
pessoas abaixo assignadas, se apresentou o maiorial da n~áo 
chavante de Quá, e á testa das mesmas prestou o seguinte 
juramento de fidelidade : 

"Arientomó-Iaxe-qui, maioral da nac;áo chavante de Quá, 
em nome de toda a minha nac;áo, juro e prometto a Deus de 
ser, como já sou de boje em diante, vassallo fiel da rainha de 
Portugal, Maria I, a quem reconhec;o por minha soberana 
senhora, máe e protectora; e de ter perpetua paz, uniáo, e 
eterna allianc;a com os brancos; o que assim me obrigo a 
cumprir e guardar para sempre. Aldea de Pedro III, 13 de . 
Janeiro de 1788. - Arientomó·I axe-qui. - O vigario de Crixá, 
Jotio Baptista Gervazio Pitaluga. - O sargento .mór, Alvaro 
José Xavier. - O sargento mór, Bento José Marques. - O 
capitáo de dragóes, José Pinto da Fonseca. - O alferes de 
pedestres, Miguel de Arruda e Sá. - O capitáo, Manoel José 
de Almeida." . . . 

" . . . o novo aldeamento, o qual em poucos annos chegou 
a contar em seu seio um numero de indigenas superior a 
cinco mil almas. Pedro 111 foi o ultimo aldeamento que se 
extinguiu á forc;a da maior incuria e criminoso abandono". <1> 

(7) Cfr. nota 2 pp. 328-336. 
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Notícias exatas sobre os Xavantes, encontramo-las em 
1851, em base ao recenseamento dos Padres Capuchinhos da 
aldeia de Teresa Cristina do Rio Tocantins"<8>. 

Em seguida, por causa das doen<;as e maus tratos rece
bidos, eles se afastaram dos brancas e foram morar as mar
gens dorio Araguaia. E, deste ponto, inicia o canto particula
rizado dos Xavantes mesmos sobre suas atividades. 

Junto ao rio Araguaia ( OPRE) fundarai;n a aldeia de 
DUNARI (casas cobertas com capim); mas os brancas voltaram 
a incomodar e assim atravessaram o rio e fundaram urna 
nova aldeia, de cujo nome náo se lembram. Mas nem esta 
nova posiQáo apresentava seguran<;a. Por isso passaram o rio 
Cristalino, fundando a aldeia de MARÁTO'BRE, sob a guia de 
TSE'RERUREME, nuPTOODI e PARATs:E, a quem estava confiado o 
comando da empresa. Quando, porém, chegou o tempo da 
ca<;a da esta<;áo da seca, e urna parte da aldeia foi ca<;ar junto 
com os tres chefes, eles procuraram convence-los a voltar 
para Goiás, induzidos a isso pelos brancas. 

Náo o conseguiram, porém, antes irritaram a comunida
de, que procurou eliminá-los. Enquanto os tres eram entreti
dos a comer o mel de um favo muito grande, os outros os 
assaltaram a golpes de cacete. Dois foram mortos. DUPTOODI 
salvou-se, porque lhe veio em auxílio sua irmá WAUTOMOWAWE. 
A ca<;ada prosseguiu, mas todos vigiavam os dois irmáos que 
procuravam urna ocasiáo propícia para fugirem. Um dia o 
conseguiram por urna distraQáo das sentinelas e foram contar 
aos brancas o que lhes havia acontecido. 

Os brancas entáo se armaram e, durante a noite, junto 
comos indios Xavantes seus amigos, circundaram o acampa
mento de ca<;a e mataram todos os homens menos TSEREDZA
DADZUTERE e PARIUPTSE, que conseguiram fugir. 

(8) RAFAEL TUGGIA, Mapa dos índios xavantes e cherentes, na 
nova povoa~áo de Theresa Christina, no rio Tocantins, Rev. do Inst. 
Hist. e Geog. Bras., t. 19, p. 119, 1856. 

Parece-nos cportuno mostrar a estatística de 1851 : 
POPULAQAO - 1NDIOS 
de 4 anos para baixo 
de 4 anos a 8 
de 8 " a 16 
de 16 " " 24 
de 24 " " 40 
de 40 acima 

Homens 157 
" 122 
" 180 
" 172 
" 104 
" 209 

Total: 944 
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Mulheres 222 
" 204 
" 219 
" 198 
" 153 
" 199 

1.195 

Total 379 
" 326 
" 399 
" 370 
,, 257 
" 408 

2.139 

Os Xavantes vencedores levaram as mulheres e as crian
c;as para a aldeia, enquanto os brancas voltaram para pedir 
reforc;os, a fim de exterminar todos os Xavantes, inclusive 
os que tinham sido seus aliados. Mas os Xavantes perceberam 
a trai<;áo e mandaram um com um cabrito que servisse para 
atrair a atenc;áo dos brancas, a fim de descobrirem onde 
se reuniam. Descoberto o lugar, alguns índios que conheciam 
o portugues se vestiram como civilizados para pene
trar no acampamento dos brancas. Os Xavantes desco
briram o que já suspeitavam : os brancas tinham a inten<;áo 
de matá-los. Aproveitando, pois, da noite e de urna chuva 
improvisa, que certamente contivera os brancas no acampa
mento e apagara suas fogueiras, fugiram daquela aldeia e 
atingiram o rio das Mortes. O único grupo que entáo atraves
sou O rio, a altura da atual Sáo Domingo ( WEDEDZE ), foi O de 
BUTs:E; os outros ficaram ao longo do rio, apavorados, por 
causa de grandes cetáceos chamados PEDZAYÜ (boto, soTALIA 
BRASILIENSIS). 

Sabe-se, porém, que outro grupo, antes deste, atraves
sara o rio, mas desse, como do que náo ousou atravessá-lo, 
náo se teve ma.is noticias. Estamos por volt.a de 1860-1870. 

A primeira aldeia que se constituiu foi a de WEDE'u (zona 
1 ) . Mas, por causa de urna epidemia que exterminou todos os 
velhos, ela foi abandonada e os Xavantes passaram para a 
aldeia de BURUÓTÓRO, chamada também DZUB' ADZE ou TSOREPRE. 
Nesta aldeia foi celebrada sucessivamente a perfura<;áo das 
orelhas dos HOTORÁ, dos ABAREU, dos NOiDZOU, dos ANAROWA, 
dos TSADA'Rb e os AY'RERE e disso podemos deduzir que os 
Xavantes ficaram aí uns trinta anos.<9> Após a morte de um 
deles, o grupo de RAPA foi fundar urna outra aldeia, a de 
ETERÁURAWAWE (zona 2 ), onde, em dois anos, houve a perfura
<;ao de orelhas dos HOTORÁ e dos TIROWA. Sucessivamente a este 
grupo ajuntou-se o de TSIA. Durante urna caQada o grupo de 
TSOREPR:E foi atacado no seu acampamento ( u'RE'RE) pelo de 
ETERA URA que queria vingar alguns homens mortos por um 
raio e na luta, morreram dois velhos. Depois disso o grupo 
dos atacantes f oi fundar a aldeia de WABDZEREWAPRE, onde per
maneceu do is anos (zona 3 ) , para ir sucessivamente a 

(9) Nesta aldeia nasceu Jerónhno, o nosso principal informador. 
Conforme os dados a sua idade é de 70-75 anos; é certamen te o 
Xavante mais velho que vive hoje; a sua autoridade é reconhecida 
por todos os membros das várias aldeias. 
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WEDETEDE, onde receberam a perfura<;áo de orelhas, no espa<;o 
de t.res anos, os ETEPA e os ABAREU. Neste período, por causa 
de urna epidemia, o grupo abandonou temporariamente a 
aldeia e permaneceu urn ano sem morada fixa. Depois, en
quanto o grupo de TSI'RUPI voltou para essa aldeia, o de 
PARIOWA se transferiu para a aldeia de 0N1uou (zona 4) onde 
permaneceu durante o período da seca, para depois voltar, 
por causa de brigas, ao WEDETEDE, enquanto se fazia a festa 
WAMÑORO dos ABAREU. 

Na seca seguinte, durante a ca<;ada, um Xavante de nome 
UYRE foi mordido por urna cobra e, porque o WAHITEDE'WA de 
nome BUTSE náo conseguiu curá-lo e morreu, os parentes 
mataram o irmáo WAWE'Ru. Esta dúplice morte dá origem 
a urna outra divisáo: o grupo de TSIHORIRÁ, PARIOWA e os 
parentes de UYRE váo para a aldeia de 6N1unu (zona 4), en
quanto o grupo de 'RAYWIA com os parentes de WAHITEDE'WA 
se fixam em PARABUBU (zona 3) onde sáo iniciados no WAYA 
os ABAREu. No fim da inicia<;áo, após um ano, o grupo de 
TSIMRIHU, parente de UYRE, volta a ÍTSOROPRE (zona 3) para 
obter refor<;os e atacar PARABUBU. Na luta que se segue mor
reram dois homens. Neste tempo, voltou a PARABUBU também 
o grupo que estava em 6Nrunu. Após o assalto e o incendio 
da aldeia de PARABUBU, a família de TSIHORIRÁ volta a aldeia 
de iTSOROPRE, mas, náo se encontrando bem, retorna e une-se 
aos que haviam fundado a aldeia de PARAWÁDZA'RADZE (zona 3 ). 

Nas aldeias de PARABUBU e de oNrunu, náo mora mais 
ninguém. Em PARAWÁDZA'RADZE, houve a perfura<;áo de orelhas 
dos ANAROWA, que eram só cinco, e aí o grupo ficou tres anos. 
Depois, por causa de urn feitic;o, TSIMHOROPUPU (que hoje 
vive em Sáo Marcos como nome de Meireles), brigou como 
grupo de .TSIWA'Ru e, na luta, perderam a vida cinco homens. 
Por isso se transferiram todos para a aldeia de u'RATA 
w A'RUTURE (zona 4), onde permaneceram urn ano fazendo os 
PAHORI'WA do grupo dos TSADA'Rb, e desta aldeia, náo se 
afastaram até 1953, quando, por causa de urna epidemia, 
foram constrangidos a se transferir para BATOVI. Em oNruou, 
permaneceram 15 anos e houve aí a perfura<;áo das orelhas dos 
grupos TSADA'Rb, A Y'RERE, HOTORÁ, TIROW A. Em Batovi, houve 
a perfura<;áo simples dos ETÉPA. 

No entanto, por causa da escolha dos PAHORI'WA do grupo 
dos AY'RERE, o grupo de APTSI'RE dividiu-se da aldeia 
'RITUWAWE do de TSIHORIRÁ,' o 1.0 foi para a aideia de 
TSIWAWEÑI'RADZE (zona 5); o segundo, para a aldeia de OWA· 
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MRE (Coluene, zona 5). E ambos celebraram a perfura<;áo de 
orelhas dos AY'RERE. Após urn ano da perfura<;áo das orelhas, 
os dois grupos se ajuntaram na aldeia de TSIWA wEÑI'RADZE 
e daí foram para ROOREDZAonz:E, onde fundaram a g.rande aldeia 
de 'RITUWAwE (zona 6 ), e perfuraram a

1 
orelha dos HOTORÁ. O 

grupo permaneceu aí cinco anos. Nesta aldeia, um 'RITEY'WA 
de nome PARAUDZA, que fora PAHORI'WA do grupo dos AY'RERE, 
adoeceu e os pais, atribuindo a doen<;a a um feiti<;o, levaram· 
-no a aldeia de oNruou, onde morreu. Entáo os da aldeia de 
6N1unu organizaram urna expedic;áo punitiva contra os de 'RI
TUWAWE e a luta acabou sem vítimas. Feita a paz, o grupo dos 
atacantes voltou a 6Nrunu, enquanto os de 'RITUWAWE voltavam 
a WEDETEDE (zona 3) onde perfuraram as orelhas dos 
TIROWA. Permaneceram aí, cinco anos. Com a morte de 
APTSI'RE, pai de APOWE (que vive em Sáo Marcos) e de 
TSIMHOROPUPU, APOWE matou TSEREÑOBO e o irmáo deste, 
considerando a ambos como responsáveis pela morte do pai. 
Logo após, o grupo de APOWE foi para a aldeia de PARA wA.n
zA'RADZE, enquanto o grupo de TSERE' A foi para a aldeia de 
PARABUBU. O grupo de PARABUBU. ficou 4 anos aí, e, por causa 
de um ataque dos brancos (junho de 1951 ou 52), ajuntou-se 
aos de PARAWADZA'RAnz:E. O ataque foi feito, ao romper da 
madrugada por urn pequeno grupo de brancos armados de 
piripipi, que mataram muitos Xavantes. Eis o balanc;o da 

.... agressao: 

mortos : TSIWARI, homem inválido por causa de mordida 
de cobra; ROOWADZE, mulher de TSIWARI; ROOARE, máe 
de TSIWARI; Cinco filhos 'WATEBREMI; Cinco filhas 
BAONo; a irmá de TSIWARI, coma filha e urna crianc;a. 

Feridos : nsuTsr'w A ( Batica) - atualmente vive em San
gradouro, foi ferida por um projétil; ROOHÁ (Geralda) 
- vive em Sangradouro - estava grávida no tempo 
da agressáo,<10> foi atingida por cinco projéteis: tres 
no ventre, um na coxa e outro no bra<;o; Ts1ÑoTs:E:EuT6 
( Pedrosa) - morreu em Sangradouro, - foi atin
gida por um projétil na perna direita; WANOORA 
(Henrique) - vive em Sangradouro - teve os den
tes arrancados por urn projétil na boca; TEWATE 

( 10) O menino nasceu um mes após tal excídio; vive atualmente 
em Sangradouro chama-se Pedro e é PAHtlRI'WA do grupo dos 
ANAROWA. Ainda hoje se distinguem claramente, no ventre da máe, 
as cicatrizes das feridas. · 
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(losé) - vive em Sangrad.curo - foi atingido por 
um projétil nó quadril; OMORE ( Sebastiáo) - morreu 
em 1968 - foi atingido por um projétil no ombro 
direito; era AY'REPunu; ROOWAPU (máe de Tibúrcio) 
- ferida na perna direita. 

Além disso, os assaltantes queimaram toda a provisáo 
e todas as cabanas e deixaram, no centro da aldeia, urna gran
de quantidade de carne envenenada. 

TSIWARI foi o único homem que conseguiram matar e 
crucificaram o seu cadáver no meio da aldeia e dispuseram 
todos os outros ao redor. Esse grupo, depois de um ano 
de permanencia em PARAWÁDZA'RAnz:E, se transfere para a 
aldeia de ETÉ'RAURÁ (zona 3) junto ao rio PEHOYREPA, onde se 
celebra a perfura<;áo das orelhas dos ETÉPA. Eles ficam quatro 
anos nesta aldeia ( 1952-56 ); deixam-na em abril de 56, por 
causa de urna epidemia contraída usando roupas que recebe
ram dos brancos em Xavantina. 

O grupo dos PARABUBU vai para além do río Noidore, 
perta de Manoel Gomes, donde, por terem matado algumas 
vacas de um fazendeiro, foram abrigados a se afastar e a 
construir urna aldeia provisória, pouco distante. Nesse acam
pamento eles sáo visitados muitas vezes pelos missionários 
de Meruri. Em outubro de 1956, cinco Xavantes do grupo 
que residia perto de Manoel Gomes, f oram a Cuiabá pedir a 
ajuda ao governador, chamado por eles de "papai grande". 
Mas foi inútil a sua iniciativa. Sáo colocados em um cami
nháo e mandados de volta a Sangradouro de onde, a pé, 
retornam a fazenda de Manoel Gomes. Logo após, o g,rupo 
se divide em dois : o grupo de DUTSÁ que vai a Meruri e daí 
a Sangradouro, (onde chega a 24 de fevereiro de 1957, do
mingo), enquanto o de OREBEWÉ fica ainda com Manoel Gomes. 
Entretanto, com medo de ser exterminado pelo grupo de 
APOWÉ, também eles chegam as vizinhan<;as de Meruri, para 
seguirem enfim, sempre por pressáo de APOwi, para Sangra
douro (agosto de '57 ) . 

Causa da divisáo do grupo originário nos dois grupos 
de DUTSÁ e de OREBEwE, foi a morte de TSEREWATAwE atri
buída a um feiti<;o de urna mulher WAUTO.MOHOYBEBE, que por 
isso f oi marta. 

O grupo de AFOWÉ (o de Sáo Marcos), depois de ter 
deixado PARAWÁDZA'RADZE, ( 1952? ), chegOU a aldeia de 
ARIWEDE'RÁPA (zona 8 ), onde ficou 2 anos. Nesta aldeia, 
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AFOWE matou TSEREMRE e o filho ºº; ou melhor, pensou ter 
matado também o filho. Na verdad.e, o menino foi enterrado 
vivo, e a máe, quando a tarde foi a sepultura, escutou-lhe 
os lamentos, desenterrou-o e fugiu com ele e um outro filho, 
em busca de prot~áo, e refúgio, na aldeia de NOROWEDE
NA'RADA. 

OREBEWÉ, irmáo de APOWÉ, percebendo a fuga da senhora, 
seguiu-a juntamente com PARATSE, TSEREÑIRORODI e TSEREDZABE 

e a alcan<;ou na aldeia de NOROWEDENA'RADA, onde exigiu a 
restitui<;áo da senhora e dos meninos. Durante a conversa, 
wA'RAYRO (que hoje vive em Sangradouro com o nome de 
Sebastiáo) feriu OREBEWÉ com um tiro de pistola, este ten
tou fugir, mas foi morto a pauladas. Foi morto também 
TSERÉÑIRÓTODI, enquanto os outros dois conseguiram escapar. 

Após a marte do irmáo, APOWE, com o seu grupo retorna 
a PARAWÁDZA'RADZ:E e um ano depois se dirige para Meruri. 
O grupo da WA'RAYRO, depois do acorrido, muda-se de NOR6-

WEDENA'RADA para a aldeia de WEDEDZE, mas pára em Capita
riquara (agosto - 1956), fundando a aldeia de OAA (zona 9). 

Em NORÓWEDENA'RADA, fica o grupo de DUPTOODI. Construí
da a aldeia de OAA, OREBEWE, irmáo de WA'RAYRO, volta a 
NOWEDENA'RADA sozinho, para convencer os outros compa
nheiros a se reunirem. Mas f oi morto a pauladas por TSERE· 

ÑONIWÉ, TSEREÑOA, OMORE. Depois desta marte, o grupo deixa 
a aldeia e se refugia na de Santa Teresinha ( ETÉDZUTSEREHI), 

junto aos salesianos. O grupo de WA'RAYRO deixa Capitari
quara e vai para Sáo Domingos, para pedir auxílio e organi
zar a vingan<;a contra DUPTOODI. Feíto o acordo com o grupo 
de APOWE (o que vive atualmente em Sáo Domingos), 
w A'RA YRO ataca Santa Teresinha provocando a morte de um 
Xavante e ferindo onze (14 . 4 . 1959 ). Depois deste ataque, 
wA'RAYRb se retira do grupo de Sáo Domingos e vai para Sáo 
Marcos, onde já se constituíra a aldeia do grupo de APOWE 

desde 1958. Durante o trajeto de Sáo Domingos a Sáo Mar
cos alguns do grupo decidem fazer DABATSA (cfr. pág. 224) 
e a fuma<;a ad.verte os de Santa Teresinha de que os de 

01) Durante a viagem que nos levou a visitar as sete aldeias 
xavantes, passando por Xavantina, encontramos este rapaz, boje com 
quase trinta anos, que vive longe da aldeia e se tornou autónomo, 
trabalhando como mecanico em urna oficina do lugar. É sua idéia fixa : 
vingar a morte do pai, ainda que viva completamente afastado da tribo 
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wA'RAYRO "estavam por aquelas bandas. Um homem cios 
wA'RAYRO é ferido por um projétil no pulso e os companheiros 
respondem ao fogo, matando tres inimigos e depois fogem. 
Mas os de Santa Teresinha os enganam: gritam por eles 
como se fossem parentes e conseguem faze-los voltar atrás 
assim matam sete e os outros fogem para Garapu (zona 2). 

wA'RAYRO, sozinho, atinge Xavantina, onde encontra um 
grupo de Xavantes do grupo de Santa Teresinha, que se 
havia.m estabelecido em Areoes. 

É bom notar que este grupo, antes de deixar a missao, 
havia matado o filho de ArowE:, de Sao Domingos. WA'RAYRO, 
por causa do encontro de Xavantina, volta, imediatamente 
a Garápu, donde o seu grupo parte para Sao Marcos. Sao 
mandados na frente, para preparar o terreno a WA'RAYRo, 
aqueles que tem parentes em Sao Marcos; isto é feito 
porque AFOWE, de Sao Marcos, está decidido a matar 
wA'RAYRO, que neste ínterim acha-se acampado a uns 40 
quilómetros daquela aldeia, junto a cachoeira da Fuma<;a. 
Depois de várias embaixadas, os dois chegam a um acor.µo 
e wA'RÁYRo alcan<;a Sao Marcos com o seu grupo, reduzido 
a urnas sessenta pessoas. Em 1966, enfim, wA'RAYRO deixa o 
seu grupo e vai para a aldeia de Sangradouro, onde ainda 
vive. 

Depois de do is anos da f ormru;ao da aldeia de 
ETE'RA'URA, por causa da queda de um raio no WARÁ que matou 
muitos homens, o grupo de 'RAPA retornou a aldeia de íTsóRó
PRE onde se celebrou a perfura<;ao das orelhas dos HOTORÁ, dos 
TIRo·wA, dos ETEPA, e dos ABAREU. Cumprido o rito, também 
para estes últimos, o grupo de PARAHIPA se transferiu para a 
aldeia de AROBOÑIPO (zona 1) enquanto o grupo de TSERENó'RA 
foi para a aldeia de MARÁWATSEDE (zona 7). 

Aos 6 de novembro de 1941, os Xavantes da aldeia de 
AROBOÑIPo exterminaram junto a aldeia mesmo, a expedi<;ao do 
doutor Pimentel Barbosa: seis mortos e um só sobrevivente, 
que conseguiu salvar-se fugindo. O chefe do grupo era 
APowE: atualmente chefe de Sao Domingos que sucedeu a 
PARAHIPA. A 1.0 de novembro de 1934, o grupo de MARA
WATs:En:E matou os dois padres salesianos Fuchs e Sacillotti. 
os AN AROWA eram entáo WAPTE. Quinze anos após tal acon
tecimento - os HOTORA eram WAPTE - por causa de um lití
gio, o grupo se dividiu: TSEREDZABDI alcan<;a a aldeia de 
HUUHI, enquanto o grupo de TSERE'RUREME ficou em 
MARAWATSEDE. 
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ós dois grupos se uniram novamente em 1946, na aldeia 
de uM'RE'RURE, no Suiamissu, para alcan<;ar Sao Marcos em 
1966. 

Os da aldeia de AROBOÑIPó, quando os TIROWA eram 
'RITEY'WA (1946 ), tiveram os primeiros contactos com Chico 
Meireles. Em 1951, por causa de lutas internas, queimaram a 
aldeia e se dividiram : o grupo de APOWE f oi para a aldeia 
de Sao Domingos ( WEDEDZE) - em contacto com os funcio· 
nários do Posto do S . P . I . ; o grupo de UYRE foi para a aldeia 
de NORÓWEDENA'RADA (Areoes em 1951-52 ). 

APOWE de Sao Domingos amea<;ou atacar esta aldeia e 
isso fez com que o grupo fug,isse para a missao de Santa 
Teresinha. 

Enfim, o grupo de Jerónimo chegou a Sangradouro, da 
aldeia de Batovi, aos 11 de janeiro de 1964, enquanto o de 
Paulo proveniente da mesma aldeia chegou aos 24 de maio 
do mesmo ano. · 

Encerramos este capítulo com urna estória de urna ca<;a
da que se concluiu com o encontro de um grupo inimigo, 
assim como nos f oi contada por um Xavante. 

Pode parecer que esta seja urna conclusáo estranha 
completamente fora do tema. Na verdade, parece-nos que a 
estória do índio assume, quando se faz urna leitura atenta, 
um profundo valor documentário, porque deixa transparecer 
alguns tra<;os fundamentais da índole desta gente e 
ilumina de reflexo a condi<;ao dramática do índio defronte 
a agressáo branca. 

"APOWE foi ca<;ar com um grupo de HOMONO e um velho, 
que abatía muitos animais; e também APOWE e o grupo mata
vam muitos animais. 

Quando o velho - era WAMARiTEDE'wA - dormia de noite, 
sonhava, sonhava muito; depois sonhou que o grupo de 
Xavantes de MÁRAWATSEDE vinha ali pra a.panhar coco. 

O velho acordou com o sonho, se lembrava de todo o 
sonho, e acordou os outros: - Acorda, minha gente! Sonhei 
que urna pessoa me cont.ou que os Xavantes de MARÁWATSEDE 
chegam para recolher coco e vem dispostos a lutar; estao com 
os arcos prontos. 

O velho levava um peda<;o de WAMARI e aquele peda<;o de 
madeira lhe falava em sonho: - "Meu velho, nao vás adiante, 
porque, se fores adiante, encontrarás os Xavantes, sao mui
tos, se te encontrares com aqueles Xavantes morrerás". 
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E o vefho dizia ao grupo : - Se formos lá contra o grupo 
de MARAWATSEDE, que é muito numeroso, ele nos fará mal; 
assim urna voz me falou; portanto pintemo-nos e esperemos 
prontos a chegada dos Xavantes. 

Foram mais adiante, APOWE viu as pegadas dos Xavantes 
de MARAWATs:En:E, seguiu um pouco, viu urna árvore cortada 
para levar as cascas e mais adiante encontrou os sinais de 
que tinham pegado urna anta: havia pedac;os de pau queima
dos pelo fogo e os ramos que haviam usado para assar a 
carne da anta. 

Entáo APOWE voltou atrás assobiando para encontrar a 
anta; a anta assobiou; APOWE assobiava e a anta respondia. 
APOWE chegou onde a anta estava deitada, atirou urna flecha, 
urna outra e a anta morreu. Entáo APÜWE subiu em urna árvo
re e gritou; os companheiros chegaram e retalharam a anta; 
voltando ao acampa.mento, assaram a anta e o velho repetía: 
- Esperai; urna voz em sonho me disse . . . 

Foram mais para frente, enquanto dois sempre seguiam 
as pegadas dos Xavantes; foram para a frente observando e 
chegaram onde estava o acampamento; depois voltaram aos 
companheiros e contaram : - Penso que sáo brancos por
que cortam as árvores com facóes, corta muito bem, tem um 
jirau para assar a carne. 

- Penso que sáo Xavantes porque arrancam raízes sel
vagens. - Náo sáo outros índios que caQam e assam a carne 
assim. - Penso que sáo brancos, porque cortam os ramos 
com facóes. 

Assim discutiam. 
- Voltemos agora, porque estamos muito longe. 
Mas náo voltaram e foram mais adiante, foram longe e 

e os velhos (eram tres) estavam cansados; os mais jovens 
foram adiante. - Esperemos os velhos, estáo muito cansados 
e muitos carregados. APOWE disse: - Cada um pegue um 
pouco de carne dos velhos. 

Enfim os velhos chegaram e os outros descarregaram-lhes 
os cestos e cada um levava urn pouco para eles. 

Quando os velhos se atrasavam, os outros os espera
vam e assim o grupo dos cac;adores chegou perto da aldeia 
de ARIWEDE'RAPA, e os velhos disseram: - Os Xavantes anti
gamente quando encontravam as pegadas de outros cantavam 
assim para avisar os da aldeia. 

Um comec;ou a cantar batendo as flechas nos arcos; os 
outros gritavam e, assim, chegaram a aldeia. 
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Todos se ajuntaram no wARA, os dá aldeia, e respondiam 
com gritos e tocavam a UPAWA. 

Os cac;adores depositaram os cestos por terra e os anciáos 
da aldeia perguntaram: "Que encontrastes?" "Encontramos 
as pegadas dos Xavantes de MARAWATSEDE que foram recolher 
cocos". "Ama.nhá voltaremos para segui-los". 

O velho disse : - Náo! agora repousemos; só daqui a 
tres dias. 

Passou urn dia, passaram tres días e preparam os cor
déis e o algodáo, e o velho disse: - Agora podemos ir até 
encontrar as pegadas e segui-las. Partiram todos os homens 
e os velhos. Encontraram as pegadas e as seguiram; dois 
WAPTSAY foram a frente para ver para Onde foram OS Xavan
tes: subiram em urna colina e viram a fumaQa de um acam
pamento e voltaram. 

- Vistes algo? Estáo perto? - Vimos a fumaQa. - Em 
que lugar? - Lá onde há muitos babac;us, onde há muitos 
cocos. - Quantas fumac;as vistes? - Parece-nos que eram 
muitas. 

O velho disse : - Basta só espantá-los para tomarmos os 
seus instrumentos de ferro; penso que eles tem muitos, por
que moram perto dos brancos; náo é preciso matar a nin
guém do contrário se enfurecem e viráo atacar a nossa 
a.ldeia. Amanhá vamos lá perto e vos pintareis, cercareis o 
acampa.mento, tocareis a UPAWA e dareis urn grito; e assim 
eles se espantaráo, náo pegaráo nada, mas fugiráo e, assim, 
nós pegaremos os seus instrumentos. 

Foram, pois, e chegaram perto, quando viram um favo de 
mel; tiraram e comeram, encontraram outros; porque esta
vam com fome, procuravam e encontravam. Encontraram 
também um tatu grande, que esta.va no caminho dos MARA
WATs:En:E; esta.va num buraco raso e, por isso, o mataram. 

Os velhos perguntaram: - O tatu é velho? - Náo, é 
novo. - Entáo vamos matar aqueles Xavantes jovens, como 
mataram este tatu". Os jovens replicaram : - Assim pensais 
vós, esta.is dizendo boba.gens". 

Depois acenderam f ogo para queimar as abelhas. 
Um Xavante de MARAWATSEDE viu o fogo e avisou os 

companheiros : - AtenQáo, que vi urna coluna de fumac;a. 
Mas os outros náo acreditaram. - Nós náo acreditamos que 
viste fogo; quando tempo durou? - Subiu urna coluna de 
fumaQa e logo sumiu; penso que sáo Xavantes que estáo nos 
seguindo. 
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Entretanto os Xavantes do outro grupo continuavam a 
procurar favos de mel, mas náo davam a um deles; e ele, 
cansado, porque nenhum lhe dava mel, foi procurar sozinho. 
Encontrando um favo, colocou-o por terra, mas náo o comeu. 
Chamou os outros; quando estes chegaram para comer o 
mel, peg,ou um pau e esmagou a favo, dizendo: - Podeis 
comer vós; é assim que eu pegarei e esmagarei os Xavantes; 
podeis servir-vos. E ria deles. - Por que fizeste isso? -
Porque vós nao me dáveis e fiquei com raiva e destruí este 
mel. 

Todos riram com ele. 
Este era meu pai. 
No outro dia, chegaram perto do acampamento inimigo 

e se pintaram todos; os velhos disseram "Náo se podem atirar 
flechas contra os Xavantes; basta gritar. Espantá-los, correr 
e fazer muito barulho; e eles fugiráo, porque sáo muito 
medrosos". 

Ao amanhecer, cercaram o acampamento. Um Xavante 
de MARAWATSEDE foi cedo ao mato para as suas necessidades, 
viu um Xavante dos que atacavam e correu gritando : Os 
Xavantes vem atacar-nos, acordai, acordai, que estamos para 
morrer todos por suas máos. Entáo todos comeQaram a cor
rer apavorados gritando: Náo nos mateis, somos vossos ami
gos, vossos parentes. E gritavam com medo : Onde está o 
meu parente, o meu amigo? náo veio convosco? - Náo· veio 
também o meu amigo? Ei, meu amigo, vem cá! E gritavam 
o nome. Muitos escaparam por medo, outros ficaram presos 
pelo medo. Cada prisioneiro comeQou a dizer : - Espera-me 
aqui, ontem esqueci a esteira e vou buscá-la. Era urna menti
ra. Os Xavantes o sabiam, mas os deixavam ir assim mesmo. 

- Vou chamar meu filho que foi cortar palmito para 
comer, vou chamá-lo esperem-me aqui. E saía gritando: -
Filho, filho! E sumía. Sáo todos assim aqueles de MARAWATSE
o:E! ... - Vou acompanhar aquele velho, senáo se perde e 
urna onQa o devora. E foi g,ritando - kai, kai! - E desapa
receu. Assim todos desapareceram. Só um velho TSATSE ficou 
e falou duramente a APOWÉ : 

Por que viestes aqui? Sois desobedientes e maus. Náo 
vedes os velhos que estáo convosco? Sois jovens e nao obe
deceis aos velhos nem aos vossos pais. 

Sei que os velhos vos dizem para nao atirar flechas em 
nós, vos falam de nós para náo nos fazer mal. 
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O nosso velho disse : - Tenha paciencia, eu náo mandei 
nada, náo dei ordem para vos fazer mal, sáo eles que o estáo 
fazendo; eu náo deixei matar nenhum, escaparam todos, por
que eu quero bem a todos vós, porque sois meus parentes; 
este é meu filho, é meu parente. 

TSEREÑIPO disse, entáo, ªº velho de MARAWATSEDE - Fica 
quieto, senáo morrerás. - Podeis matar-me, eu náo tenho 
medo de vós; podeis matar-me. Volto para MARAWATs:Eo:E, 
ajunto minha gente e vos ataco na vossa aldeia e vos mato 
a todos". - Podes matar-nos, náo ternos medo. - Náo vos 
matarei com flechas, mas com fuzis". Vem tu por primeiro 
para enfrentar as nossas flechas e por primeiro morrer". 

Trocou, entáo, o modo de falar, acalmou-se e disse: -
Náo vos zangueis com minhas palavras; falei duro, porque 
sempre atacais a nossa gente e eu náo fico satisfeito nem 
contente com isso. 

Nós também náo estamos bravos contigo com tuas pala
vras; falaste com pressa e disseste que todos os xavantes tem 
fuzis e pistolas mas percebo que isso sáo bobagens. -
Certo que aqueles Xavantes que afugentastes vos atacaráo e 
eu irei com aquele grupo atacar-vos, mas eu náo farei mal, 
ficarei de longe. 
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" HABIT AT DOS XA V ANTES 

O território ocupado pelos xavantes est.á situado na zona 
norte-oriental do Planalto do Brasil Central. A antiga resi
dencia da tribo era a Serra do Roncador, situada aproxima
da.mente entre o Rio Culuene, afluente do Xingu, e o Rio 
das Mort.es, afluente do Araguaia. Regióes limítrofes de tal 
serra foram ocupadas só ocasionalmente pelos xavantes, 
geralmente nas migra<;óes estacionais, das quais falaremos 
mais adiante. 

A paisagem, considerada no seu conjunto, do ponto de 
vista morfológico, é colinar. É espessa a rede hidrográfica., 
constituída pelas bacias dos afluentes do Culuene-Xingu e do 
Rio das Mortes-Araguaia. 

Náo faltam, de modo algum, relevos tabulares que se 
estendem, as vezes, por dezenas e dezenas de quilómetros, 
por exemplo, o território compreendido entre o Rio Culuene 
e o Rio das Mortes, pelos primeiros duzentos quilómetros de 
seu percurso. 

Estabelecer os caracteres morfológicos da regiáo é muito 
importante porque, como veremos de maneira detalhada) 
existe rela<;áo freqüente entre inclina<;óes de relevo, vegeta<;áo 
e cursos d'água. A altitude oscila entre os seiscentos e os 
oitocentos metros. 

A flora da regiáo é constituída da floresta tropical e do 
mato savana com árvores de tronco baixo. A floresta tropical , . 
apresenta a vegeta<;áo característica dos solos úmidos per-
tencentes as áreas de clima tropical, com estios úmidos e 
quentes a invernos secos e um tanto frios. Podem-se indivi
duar dois tipos de floresta tropical. A primeira ocupa man
chas vastíssimas em zonas de morfología quase sempre aci
dentada: é nestas manchas que os xavantes cultivam as su.as 
planta<;óes. Debaixo das grandes árvores, a vegetac;áo náo é 
muito espessa, e as operac;óes de limpeza e prepara<;áo do 
terreno sáo bastante fáceis. 
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As árvores sáo de troncos altos com variedade típica
mente tropical, como a piúva ou ipe ( Tecoma Impetiginosa), 
a aroeira ( Schinus Therebintifolius), o jatob.á ( Himenaea sp.). 
Aí se encontra o acuri, urna variedade de palmeira que tem 
muita importancia na alimenta<;áo dos xavantes. 

O outro tipo de flora tropical se desenvolve em torno 
dos rios (mata ciliar ou florestas de galerías) e na vizinhan<;a 
das nascentes : é um filamento de vegetac;áo de poucas deze
nas de metros de largura, que segue o curso do rio; a pequena 
vegetac;áo é muito densa. e com muito cipó de várias espé
cies. A umidade é máxima. Na esta<;áo das chuvas, o excesso 
de água provoca urna. intensa atividade biológica sobre as 
folhas e galhos caídos no solo, enriquecendo o terreno de 
substancias organicas. 

As regióes planas, sao, em geral, ocupadas por dois tipos 
de vegeta<;áo bem definidos: o mato e o campo limpo; o pri
meiro é composto de árvores de troncos ·baixos, que podem 
ser muito espessos (cerrados), ou também muito ralos, com . 
urna série gradual entre os dois extremos. 

As características destas árvores favorecem a sua adata
<;áo as excepcionais condi<;óes de estiagem, típicas destas re
gióes em grande parte do ano; de fato, o tronco e os brotos 
sáo retorcidos e providos de urna casca muito espessa, que 
protege ~ planta da seca e, sobretudo, dos incendios que se 
alastram com muita facilidade na esta<;áo seca; as folhas, 
coriáceas e como matizadas, limitam ao máximo a transpira
<;áo; as raízes chegam até a profundidade de vinte metros, 
alcanc;ando a água das fraldas do subsolo, gera.lmente pro
fundas nestes terrenos sedimentares do Planalto Brasileiro. 

O campo limpo, pelo contrário, é caracterizado por urna 
cobertura herbácea predominante, que forma enormes pra
dos e várzeas, que se estendem por dezenas de quilómetros; 
ocupa somente regióes planas e suficientemente úmidas : 
pode-se encontrar, tarribém, nas proximidades a floresta 
ciliar. 

Particulares geológicos e litológicos, isto é, a abundancia 
de água e a presen<;a de terrenos de natureza argilosa, devem 
coexistir, para que tal vegetac;áo possa desenvolver-se. 

Durante a esta<;áo das grandes chuvas, em pequenas de
pressóes, formam-se extensas lagoas que resistiráo por muitos 
meses, também no curso da estac;ao seca. É a regiao ideal 
para a ca<;a em geral, mas sobretudo para o veado, que nos 
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últimos meses da esta<;áo seca volta ainda a encontrar erva 
verde e água. 

No campo limpo, nas várzeas, cresce de preferencia o 
buriti, outra variedade de palmeira utilizada em muitas 
ocasióes pelos xavantes. Veremos, em seguida, como a sua 
economia se abra<;a a todas as variedades vegetais ora des
critas. 

O clima é caracterizado por urna contraposi<;áo marcada 
entre o veráo e o inverno. 

pi uviométrico 
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O veráo se estende de outubro a abril. Durante este perío
do, chove e os aguaceiros sáo freqüentes, antes, quase diários: 
a precipita<;áo, de novembro a mar<;o, alcan<;a os seus duzen
tos e cinqüenta milímetros mensais : a temperatura máxima 
absoluta chega a 36-38 graus centígrados; as mínimas, a 12. 

Durante o inverno, de abril a setembro, a ausencia de 
precipitagóes é quase total : o dado característico desta esta
gáo é a forte oscila<;áo térmica diária. Durante odia, a tempe
ratura é sempre elevada, ao redor de 30 graus, enquanto 
que, a noite, o termómetro pode descer até abaixo do zero. 

Para maior clareza, trazemos os diagramas térmicos e 
pluviométricos tendo presente que se baseiam em dados 
obtidos em urna estagáo meteorológica situada as mar
gens do território Xavante. A sua aproximagáo a situa<;áo 
climática que nos interessa é quase perfeita. 

53 



A ALDEIA 

A aldeia Xavante é construída no cerrado, se possível 
no limite da floresta tropical; em todo caso, a distancia máxi
ma que a separa da mata nao supera um quilómetro, urna 
vez que é da floresta que os Xavantes tiram o terreno para as 
plantac;óes. 

Outra característica constante da aldeia Xavante é a de 
se encontrar sempre as margens de um curso d'água bastante 
grande e, se possível, na confluencia deste com outro menor. 
É unicamente o curso dágua principal, o PAÑou, e náo a dis
posic;áo do sol, que determina a orientac;áo da aldeia: as 
ca banas estáo dispostas em forma de urna ferradura com a 
abertura voltada para o PAÑou. Este ponto de referencia é 
extremamente importante pela circunstancia de ser a água 
condic;áo para muitos aspectos da cultura Xavante. 

Em todas as aldeias que visitamos recentemente, habita
das ou abandonadas, como também na documentac;áo foto
gráfica relativa ao período em que os Xavantes ainda náo 
estavam pacificados, encontramos estas linhas fundamentais 
na estrutura do povoado Xavante. Particularmente interessan
te é o caso de Batovi, onde se quis impor, anos atrás, urna 
maneira mais "racional", mais "civil" de estruturar urna 
aldeia. Foi assim edificada urna série de cabanas de palha 
e terra, alinhadas todas segundo urna reta perpendicular 
ao río; mas, quando o incremento demográfico, exigiu novas 
habitac;óes, os Xavantes voltaram aproximadamente a dispo
sic;áo tradicional. 

Afinal, é significativo que, também no acampamento 
provisório construído no período da cac;a, habitado as vezes 
somente por um dia, se adota, quase com obstinac;áo, a es
trutura da aldeia, Trata-se, evidentemente, de um elemento 
material portador de significado cultural, e que, portante, 
nao se pode suprimir sem alienar, de qualquer modo, o ho· 
mem Xavante. 
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AM'RA 
1.• casa 

,. 

esquem• de um• •lcMi• 
uv•nt• 

última casa 

AB~EU 

G TIROWA 
~~ ANAROWA 

AY'RERE 

No centro 
da aldeia, se en
contra o WARÁ, 
o lugar no qual 
se desenvolve 
boa parte da vi
da social dos 
Xavantes : aí 
os homens to
mam as deci: 
sóes mais im
portantes, e náo 
há rito ou festa 

1 que náo con
templem o WA· 
RÁ. Sáo admi
tidos somente 
os homens, en
quanto OS RE· 
TEY'WA se reú
nem em um es
p~o perüérico, 
e as mulheres 

e os WAPTE sáo excluídos completamente. 
Portanto o "mundo dos homens" encontra no WARA, cora

Qáo da aldeia, o lugar em que manifestar-se, através de ritos, 
cantos, danc;as; em posjQáo periférica, e quase em contrapo· 
sic;áo ao primeiro, está o "mundo das mulheres", que preva
lece nas cabanas. 

É nesta dialética, filtrada através de várias instituic;óes, 
que se pode reconhecer um elemento fundamental da cultura 
Xavante. 

A distancia entre urna cabana e outra é de alguns me
tros, enquanto, entre a HO - a casa dos WAPTE - é a cabana 
mais próxima, há urna distancia dupla ou tripla em rel~áo a 
normal. A HO se acha colocada na extremidade esquerda ou 
direita da "ferradura de cavalo", de acordo com a classe 
de ida.de de seus habitantes. 

Toda aldeia conta de vinte a trinta cabanas, o que signi
nifica que a popul~áo total importa em cerca de 150-250 
pessoas. Além deste limite máximo, se cria, na aldeia, 
urna situac;áo de desequilíbrio, que traz o fracionamentQ do 
grupo e o aparecimento de urna aldeia noya. 
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Característica é a rede dos caminhos na aldeia: caminhos 
internos ligam urna cabana com outra, todas as cabanas 
com o WARA; dois caminhos perüéricos, um interno e outro 
externo as cabanas, sáo percorridos geralmente, o primeiro 
a noite e o segundo durante o dia, enquanto os caminhos 
que levam ao centro da aldeia sáo radialmente dispostos. O 
caminho principal que leva ao PAÑou sai do WARA, e é aquele 
usualmente percorrido pelas mulheres e homens quando váo 
banhar-se. É no rio que as mulheres buscam água, se náo exis
te na proximidade da aldeia um curso d'água menor ou urna 
nascente. Enfim, um caminho liga a HO com o PAÑou, habi
tualmente seguindo o trac;ado mais breve; é percorrido pelos 
WAPTE quando váo tomar o banho. 

Os RITEY'WA, para banhar-se, devem escolher um lugar 
particularmente afastado, que pode estar no curso d'água 
secundário, desde que seja protegido por urna moita espessa. 

Na proximidade da água- que pode ser tanto a do curso 
maior quanto a do curso menor - os homens váo pintar-se 
para os vários ritos, e, urna vez que em toda cerimónia se 
dividem em dois grupos, existem dois esp~os, com os rela
tivos caminhos que os ligam a aldeia. Finalmente um cami
nho leva a moita de buriti, onde se desenvolve a corrida do 
buriti, enquanto inumeráveis pistas ligam a aldeia com as 
roQas. 

A CASA 

A casa Xavante é de planta circular, com o diametro de 
cerca de 5-6 metros, forma que recorda a de urna cúpula. 
A única entrada, um tanto babea, está voltada para o centro 
da aldeia. Um breve corredor conduz para dentro. No centro 
da cabana, se encontra o fogo, comum a todas as famílias 
que a habitam, geralmente em número de duas ou tres, e 
até mais, todas aparentadas entre si. A posse da cabana 
- posse tomada em sentido lato, porque na sociedade 
Xavante náo se encontram os nossos conceitos de posse 
e de propriedade - é atribuída a mulher mais velha que seja 
máe de algumas ou eventualmente de todas as jovens que 
habitam a cabana comos seus maridos. A residencia é, pois, 
matrilocal. Na cabana, a família ocupa a seguinte disposic;áo: 
a mais velha fica no setor esquerdo em relaQáo a entrada; a 
segunda, por idade, ocupa a parte direita em relaQáo a mesma 
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.. 
entrada; o resto da cabana é ocupada pelas outras eventuais 
familias. 

Nenhuma parede delimita as áreas ocupadas por cada 
urna das fanúlias; para os casais jovens, ou mais exatamente, 
para aqueles que ainda náo sáo padrinhos, se levanta um 
tablado de palha, a maneira de cela. 

Toda a família dorme na terra, sobre urna esteira esten
dida em estrado de folhas de palmeira. Em todos os setores 
da cabana, se abre para o lado de fora, a flor da terra, urna 
abertura que recorda um pouco as nossas janelas. 

As cestas contendo as várias provisóes, sementes, etc. 
sáo apensas a estacas fincadas no terreno, em todos os 
setores da cabana; arcos e flechas estáo, ao invés, enfiados 
na parede de palha. 

Para construir urna cabana, os Xavantes fincam na terra 
paus de cerca de 15 centímetros de diametro de base, sobre 
tr~o circular, a distancia de meio metro um do outro, de 
modo que pendam para o interior. No centro, é fincado um 
pau muito mais grosso, ao qual se fixam as pontas dos outros 
paus por meio de ligaduras muito bem feitas. 

Da constru~áo da cabana participam tanto homens como 
mulheres e, nesta fase do trabalho, repartem-se as tarefas 
des~ modo : a mulher faz convergir a estaca para o centro, 
servmdo-se de urna vara feito gancho, enquanto o homem 
do alto, procura fixá-la na estaca central com urna amarra~ 
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esquema de uma casa xavante 
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Esta estrutura fundamen
tal é depois completada com 
taquaras rachadas dispostas 
sobre a superfície da cúpula e 
transversalmente a esta, para 
servir de suporte as folhas de 
palmeira com as quais se faz 
a cobertura final. Esta obra 
de complementaQáo é tarefa 
exclusivamente feminina. Urna 
vez feito o teto, a estaca cen
tral pode também ser arranca
da, sem que a constrt.tQáo fi
que enfraquecida. A constru
~áo é ultimada em poucos 
dias e, enquanto os trabalhos 
estáo em andamento, a fanúlia 
mora em pequenas cabanas 
improvisadas. 

Um confronto entre as cabanas Xavantes e as habitac;óes 
dos camponeses do interior póe em relevo a maior higiene e 
funcionalidade da primeira: maior higiene, porque entre os 
materiais da construQáo náo figura o barro, que fornece a 
muitos insetos particularmente nocivos um ambiente favo
rabilíssimo. Além disso, o emprego só de material de origem 
vegetal permite urna circulaQáo de ar e um isolamento térmi
co notável, atenuando assim, no interior, o efeito das perigo
sas e freqüentes quedas de temperatura. 

A planta circular da habit~áo Xavante e a disposiQáo 
das famílias no seu interior se prestam a interessantes con
sideraQóes. As famílias, graQas a simetría da planta, se encon
tram nas mesmas condiQóes ambientais. Náo existem, deste 
modo, posiQóes de relevante privilégio de urna família em 
relacáo a outra; a área circular se presta para utilizaQáo 
maior e favorece, ao mesmo tempo, tanto as exigencias de 
comunicacáo - já que todo setor converge para urna zona 
central comum - quanto a intimidade de todo o grupo 
familiar. 

Existe, pois, urna correlacáo profunda entre a estrutura 
da cabana e da aldeia Xavante e a vida dos seus habitantes. 
Com isto náo se quer afirmar que haja urna relaQáo determi
nante entre a estrutura da cabana e o comportamento dos 
membros que a habitam (a este propósito ternos algo mais 
significativo: as relacóes parentais, a divisáo sexual do tra
balho, etc.). É, pois, certo que todo comportamento assim 
determinado encontra no interior da cabana o seu espaQo 
ideal. Estas consideracóes, que podem parecer teóricas de
mais, encontram a sua confirmacáo no fato de que onde 
a estrutura da aldeia e da casa foi conservada, a cultura 
Xavante náo se encontra em estado de colapso, como acon
tece nos lugares em que estas condicóes náo foram observa
das. Nestes últimos, no que concerne a casa, se nota o apa
recimento de situacóes privilegiadas, e contemporaneamente 
situacóes de confusa promiscuidade e de marcado isolamen
to. É também sintomático o fato de que, apenas se delineia 
a possibilidade de recuperacáo da cultura Xavante, a pri
meira preocupa<;áo é restaurar a disposicáo original no 
interior da aldeia e das cabanas. 
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SOBRE A ECONOMIA DOS XA V ANTES 

A distribuic;áo e a troca dos bens ocupam o primeiro 
lugar na cultura Xavante, sobretudo pelas implicac;6es sociais 
ligadas a tais fenómenos. 

A preocupac;áo fundamental dos xavantes, que procura
mos mostrar neste trabalho, é a igual repartic;áo ou divisao 
dos bens entre a família e o grupo de maneira a garantir, com 
um sistema de dar-e-receber cíclicamente organizado, a sobre
vivencia do próprio grupo. 

A DISTRIBUIQAO DA CARNE NA CABANA 

A cabana constituí urna unidade económica muito impor
tante sublinhando-se o fato de que, dentro da mesma se en
contra, além da prestac;áo de trabalho oferecida pelos genros, 
com a própria família, ao sogro, a distribui<;ao da carne 
cagada, que interessa todos os membros do g,rupo familiar, 
cuja constituic;ao j.á mencionarnos nas páginas precedentes, 
e pode ser ilustrada pelo esquema seguinte: 

(ESPOSA SOGRA Q 6 SOGRO (EGO) 

J 1 ~ CUNHADA ( FILHA) 
(GENRO) EGO 6 - Q ESPOSA (FILHA) Q - 15,, CUNHADO (GENRO) 

1 
6 o 1 1 

6 o 
FILHOS (NETOS) SOBRINHOS (NETOS) 

Antes de tudo, é preciso sublinhar que, dentro da cabana, 
a distribui<;ao da carne cac;ada é absolutamente obrigatória. 
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O cesto que contém as carnes da cac;a - ou mesmo 
animais inteiros ainda para serem abertos - é colocado, na 
frente da cabana, pelo genro; desde este momento, o cac;ador 
nao possui mais nenhum direito sobre a caga; se ele quiser 
retirar urna parte para os seus familiares, deverá faze-lo 
antes de depor o cesto. 

A mulher tira o cesto e o entrega ao seu pai, que provi
denciará a distribuic;ao da carne para as várias famílias, 
tendo em conta o número de filhos de cada urna. 

Esta distribuic;áo segue um ritual muito interessante, 
quando o animal a ser repartido é uin veado (quanto aos 
animais maiores do que o veado, veremos como sao esquar
tejados, assados no mesmo lugar da cac;a). 

A DISTRIBUIQAO DO VEADO 

O animal é colocado pelo genro atrás da cabana, na 
parte oposta a entrada. O sogro providenciará a abertura do 
animal. A ele pertence o couro. Depois, o sogro separa e dis
tribuí as carnes deste modo : a cabec;a e o pescoc;o perten
cem a mulher e a ela pertence também o feto, se o animal 
estiver prenhe. Para a família do cac;ador, tocará urna coxa. 
Um particular interessante desta última distribuic;ao é que, 
a coxa nao é entregue ao homem, mas formalmente, aos 
seus filhos e, na prática, a mulher: a ela cabe, de fato, o 
trabalho de cozinhar e distribuir os víveres da família e, 
dentro da cabana, o seu prestígio é maior do que o do homem. 

Determina-se assim urna situac;ao, que, considerada do 
nosso ponto de vista, poderia parecer paradoxal : o homem 
que trabalhou todo o dia a procura do animal e, no fim¡, 
consegue capturá-lo, se quiser comer, deverá pedir, isto é, 
depender da mulher. 

Juntamente com a coxa, sáo entregues, também, as en
tranhas aos meninos da mesma casa. 

Assim se pode colocar o problema do significado da dis
tribuic;ao do alimento e da sua administrac;áo pela mulher 
xavante. 

Esta típica situac;ao feminina nao se limita somente aos 
produtos da cac;a; os produtos da plantac;ao, por exemplo, 
sao também considerados propriedade da mulher. 
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" Também o velho sogro, que goza de urna autoridade indis-
cutível dentro do próprio grupo, pela idade avanc;ada, no 
que respeita ao alimento, depende da mulher. 

Por isso há motivos para supor que a cabana e a planta
<;áo sejam consideradas propriedade da mulher. 

Para a outra ou para as outras familias da cabana sáo 
distribuidas as espaduas do animal, que, também neste caso 
sáo entregues aos sobrinhos, náo ao genro. 

Para si o sogro tem o dorso do animal, que deverá se.r 
separado das costelas: as costelas, urna coxa e, as vezes, as 
espáduas seráo objeto de ulteriores distribui<;óes, como vere 
mos mais adiante. 

Se o sogro náo se encontrar em casa, a distribui<;áo do 
animal será trabalho do genro mais velho, que pode, também. 
ser o próprio ca<;ador; ao genro caberá a pele do animal, que 
pode ser também imediatamente comerciada; o dorso caber.á 
sempre ao sogro ausente. 

Da mesma forma, se o sogro já tiver morrido, é o genro 
mais velho que irá substituí-lo, cabendo sempre as mesmas 
partes a todos os outros incluindo-se a sogra. 

DISTRIBUIQAO DA CARNE ENTRE OS PARENTES 

Já vimos como a carne que náo foi distribuída pelo sogro 
dentro da cabana fica reservada aos parentes do grupo fa
miliar. 

Após a primeira, fora da cabana, sáo feitas outras duas 
distribui<;óes: do sogro aos próprios parentes, e do genro aos 
próprios parentes. 

Esta última é sujeita a algumas lirnita<;óes e, como já 
dissemos, a carne deve, neste caso, ser retirada do cesto antes 
que seja deposta na frente da cabana. · 

Seguem-se, entáo, as duas ulteriores distribui<;óes, na sua 
ordem preferencial. 

Antes de tudo sáo beneficiados o pai e a máe do genro; 
isto é bem compreensível, já que, além de urna certa idade, 
o homem náo está mais em condi<;áo de andar a procura 
da ca<;a. 

Esta distribui<;áo tem urna grande aprova<;áo por parte 
do grupo; o sogro náo tem nada para objetar, enquanto náo 
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ve com bons olhos as outras distribui<;óes que o genro faz 
aos próprios parentes. 

Para tirar a carne que toca a eles apresentam-se na 
cabana a máe ou irmá do genro; ou ainda se, os seus fami
liares náo se fizerem presentes, é o próprio genro que irá 
de noite, a casa da máe, para entregar-lhe a carne. 

Depois do pai e da máe, os parentes que tem direito a 
urna parte do animal sáo os irmáos. 

A eles o sogro envia a parte do animal que náo foi 
distribuída dentro da cabana. Os irmáos do genro, por opo
sic;áo do sogro, só de vez em quando sáo beneficiados com 
a ca<;a. 

Nestes casos, será a mulher que se ocupará da entrega, 
levando a carne para a cabana do irmáo ou dos irmáos de
signados. 

No caso em que, pela ausencia do sogro, o genro mais 
· velho o substituir, caberá aos parentes deste último a carne 
que normalmente tocaria aos parentes do sogro. 

Quanto aos outros parentes, náo podem ter nenhum di
reito sobre a presa: mas, se eles vierem a cabana e pedirem, 
seguramente náo sairáo com as máos vazias. É digno de 
nota que este comportamento, em relac;áo aos parentes que 
se apresentam para pedir, é também assumido com todos os 
outros membros da tribo, como teremos ocasiáo de ver 
melhor mais a frente. · 

DISTRIBUIQAO DA CARNE DENTRO DO GRUPO 

No capítulo dedicado a ca<;a, descreveremos o episódio 
que se renova freqüentemente quando os homens voltam 
com grandes despojos e as mulheres os assaltam, quase to
mando deles a presa. 

Esta pode ser considerada urna distribuic;áo - ou urna 
apropria<;áo - de caráter coletivo, que interessa a todo o 
grupo. 

Mas existem outros dois momentos da vida social Xavan
te, que agora veremos, nos qua.is a exigencia económica de 
repartir entre os do grupo os recursos conseguidos com a 
atividade do indivíduo é exemplarmente satisfeita. 

Se a quantidade da carne cac;ada é suficientemente abun
dante e as. necessidades das .famílias que moram na mesma 
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cabana e dÓs parentes próximos do sogro e do ca<;ador podem 
ser satisfeitas com urna certa margem, todo o grupo tem 
direito a urna parte; (todo o grupo, em teoria; na prática, 
quem chegar primeiro terá o melhor). 

Esta distribuic;áo acontece num clima festivo : aqueles 
que, por primeiro, foram avisados correm até a cabana do 
cac;ador e lhe dizem: - "ABADZENINA DATSIWARI", me dá um 
pedac;o de carne. 

Nesse ínterim, os outros, que perceberam o acontecido 
precipitam-se para o interior da cabana, que já está lotado. 

Terminando a carne, a aleg.ria cessa pouco a pouco, todos 
váo saindo entre risos e frases jocosas· e recomec;am o tra
balho interrompido. 

Geralmente, quando um animal é morto, estáo presentes 
vários cac;adores, que acorreram ao chamado daquele que 
viu por primeiro. 

É interessante notar que o direito de propriedade sobre 
a presa é de quem viu e náo de quem matou, embora o dono 
náo possa dispor da presa a seu bel-prazer. 

Eis o segundo modo de distribuic;áo, aludido antes, 
que sublinha ainda urna vez como a economia xavante apro
veita toda ocasiáo para repartir a todo o grupo bens que a 
nossa mentalidade consideraria propriedade de um só. 

Tal distribuic;áo é feita através da estrutura social, utili· 
zando o mecanismo das metades. 

Descrevemos, nos particulares, os casos da repartic;áo 
do veado, do porco-do-mato, da anta e do tamanduá. 

REPARTIQAO DO VEADO 

O animal é esfolado, esquartejado e distribuído, náo por 
aquele que viu primeiro e nem pelo que o matou, mas por 
aquele que chegou primeiro e que pertenc;a a metade aposta 
a daquele que viu. Este, para indicar aos outros o seu direito, 
faz um corte no focinho do animal. 

O couro, os dois quartos dianteiros, a cabec;a e a metade 
das costelas ficam com quem dividiu; os quartos traseiros, 
as vísceras e a outra metade das costelas ficam com aquele 
que primeiro viu o animal. 
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Mulher fiando algodao 
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Bolos cerimoniais perto de um cesto de carne de ca~a • 
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Perfura~ao das orelhas Tocadores de TSIDUPU 



Dan~a do WAM~ORO • 
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Os "espíritos maus" 

• PIU que lan~a a flecha ceririonial 
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Tingindo os cabelos com urucu 



Uma ADZARUDU 
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ADABA com os colares característicos 

REPARTIQAO DO PORCC>DO-MATO 

Na parte preliminar, é igual a precedente. O critério de 
repartiQáo é o seguinte: ao esquartejador sáo dados os dois 
quartos traseiros e metade das costelas; ao que viu, os quar
tos dianteiros, o couro, as vísceras, a cabeQa como espinhaQO 
e a outra metade das costelas. 

REPARTIQAO DA ANTA 

Quando é morta urna anta, sáo chamadas muitas pessoas 
para colaborar no transporte do animal, se náo há número 
suficiente de caQadores no lugar da caQada. 

A divisáo da cac;;a, neste caso, compete a dois indivíduos 
que pertencem a mesma metade do primeiro que viu o 
animal. 

A distribuic;áo é regulada assim: aquele que, primeiro, 
viu o animal compete a metade do quarto traseiro, o dorso 
e a meta.de dos intestinos; o primeiro cac;;ador que chegou 
da metad.e oposta a daquela que viu - fica coma cabec;a e 
as miudezas que cozinhará no estómago do animal. 

Aos dois repartidores vai o fígado e a outra metade dos 
intestinos. 

Aquilo que sobra do animal é distribuido, sem regras 
fixas, a todos os presentes. 

A matanc;;a de urna anta é motivo de alegria, pois fomece 
carne abundante para quase todos da aldeia. 

Por isso o controle do grupo é muito severo. É urna cac;;a 
ambicionada pelos Xavantes. 

Na distribuic;;áo da carne do animal, as vezes, ocorre que 
o dono dá a cabec;;a ao outro ca<;ador menos experiente. 

Considerando-se que esta será consumida pelas mulheresl 
isto vem indicar a preocupac;;áo do cac;;ador em satisfazer a 
dona da casa, reconhecendo, ao menos dessa maneira, a sua 
autoridade. 

REPARTIQAO DO TAMANDUA 

A presa é cortada transversalmente. Aquele que a. divide 
fica com a metade superior, enquanto que o ca<;ador que a . 
mata fica com a metade inferior. 
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O mesmo princípio que vale para a carne se aplica a 
todos os outros bens. 

Dada a sua fundamental importancia, será objeto de 
outro capítulo. 

A TROCA DE BENS 

Encontra-se nos Xavantes urna clara tendencia a espe. 
cializa<;ao profissional, que estimula, de certa maneira, a cir· 
culaQáo de bens no interior do grupo. 

Entre os produtos do trabalho masculino, sao objeto de 
traca, sobretudo, a flecha para animais grandes, a esteira e, 
as vezes, o arco. Entre os produtos do trabalho feminino que 
sao trocados, estáo o novelo de algodáo, o cest-0, os recipien
tes de barro que servem para cozinhar. 

Eis o fenómeno da traca, assim como os mesmos xavan· 
tes apresentam : 

"Os Xavantes encomendam a um outro que sabe fazer 
bem a esteira e o arco. 

Em traca dá urucu, um bolo preparado com milho ou 
carne a quem trabalhou para ele. 

Dessa maneira é pag,o o trabalho. 
As mulheres fazem o cesto e fiam o algodao. 
A mulher que é boa fiandeira e que faz fios resistentes 

dá-se muito em troca : ou urna esteira ou o wETEPARA (a faixa 
para prender o cesto na cabec;a e poder carreg.á-lo); ou dá-se 
muita carne. 

Se alguém lhe fomece presentes ou recompensa por todo 
o ano, ela fiará durante todo esse tempo para o que lhe 
fomece a recompensa. 

Assim muitos Xavantes pedem servi<;os a mulher que 
sabe trabalhar bem e lhe prometem recompensa, que, .em 
geral, é carne, é carne ou milho e, se ela necessita de algo 
como, por exemplo, urna esteira, eles lhe dáo. 

Assim sáo recompensados os trabalhos entre os Xa-
vantes". · 

É sempre um homem que se encarrega de pedir a outro 
membro da tribo o objeto desejado, seja produzido pelo 
homem ou pela mulher. 

Em geral, o pagamento depende de várias circunstancias, 
ou do objeto oferecido como paga, ou da exigencia daqueles 
que prestam o servic;;o. 
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Isto, porém, nao significa que náo exista urna escala de 
valores; existe e é possivel distinguí-la. 

Em primeiro lugar, os Xavantes colocam o TSIMHIRE, 
assobiozinho que se usa nos ritos dos Xavantes. O seu valor 
está no fato de ser ele um objeto secreto, acessivel somente 
aos homens. 

Os Xavantes lhe dáo um valor inestimável, nao com
parável a nenhum outro objeto. 

Em seguida vem o novelo de algodáo, a flecha para a.ni
mais grandes, o urucu, as penas de arara e, enfim, todos os 
outros produtos da arte masculina ou feminina. 

A troca dos bens pode ser estimulada, também, por 
outros fatores como, por exemplo, os bens de caráter ali
mentar. 

Urna caQada sem sorte ou o fim das provisóes de milho 
podem intensificar a traca de bens. (A propósito do milho, 
os Xavantes costumam trocar entre si qualidades de diversas 
cores). 

, Estas tracas sáo reguladas por dais principios fundamen
tais. 1) A quem pede nunca se deve recusar o objeto 
pedido. 2) Tanto a coisa dada como o pagamento devem ser 
proporcionais a situaQáo atual (material) dos contratantes. 

Isso faz com que um individuo que tenha acumulado 
bens nao os guarde só para si, mas os faQa reverter em bene
ficio do grupo e aceite em traca coisas de valor infe·rior ao do 
que ele cede. 

Isso explica o comportamento que os Xavantes assumem 
nas relaQóes comos brancas: se um branca, sinónimo de ho
mem riquíssimo para os Xavantes, dá algo, náo existe motivó 
para recompensá-lo. 

E, se um Xavante faz um presente a um branco, o dom 
deve ser recompensado com um objeto de valor superior. 

O grupo julga com extrema severidade quem se subtrai 
as regras da traca, ou ao dever da reciprocidade. 

É considerado "mau" seja aquele que nao dá quando está 
em condi<;ao de dar, seja aquele que pede mais do que aqui
lo que o outro possa dar. Ambos sáo considerados TsóTIDI, 
isto é, inaptos para a vida do grupo, individuos "socialmente 
perigosos", porque minam, com o seu comportamento, a 
sobrevivencia do grupo. 

É significativo o fato de que a transgressáo do principio 
de reciprocidade seja o único caso de impedimento para o 
casa.mento entre os Xavantes. 
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Na aldeia de Sáo Marcos, por exemplo, a um homem, 
náo lhe foi permitido casar, porque os de seu grupo afirma
ram que náo sabia dividir com os outros, náo sabia dar. 

Quando voltava das cac;;adas comia tudo sem dar nada a 
niguém. 

Assim o indivíduo ficou excluído do matrimonio, embora 
participando da vida da tribo. 

Na verdade, é difícil acreditar que o grupo seja propenso a 
deixar homens sem mulher; porque em urna sociedade primi
tiva como a Xavante, isto acarretaria a quebrado equilíbrio 
sócio-economico. 

Um exemplo magnífico do critério usado pelos Xavantes 
para ver se um individuo é apto ao matrimonio nos é ofere
cido pelo seguinte caso : um Xavante - hoje já morto - em
bora tivesse brac;;os atrofiados e fosse abrigado a cac;;ar mane
jando o arco com auxilio dos pés pode casar-se, porque 
sabia dividir os seus bens. · 

MODALIDADES DE TROCA 

Para individuar o caráter da troca, é indispensável ana
lisar também as modalidades que acompanham a transac;áo. 

Um elemento signíficativo é que a troca, em geral, náo 
se dá coma restituic;;áo imediata de um bem. Foi-nos pedida 
urna espingarda em troca de flechas que nos foram dadas 
um ano antes. 

As duas fases da troca se desenvolvem na · máxima 
discric;áo : quem dá o faz de ·modo que o seu gesto passe 
inobservado, e quem recebe náo precisa agradecer. Falta 
completamente a tentativa de exagerar ou diminuir o valor 
do objeto por parte dos dois contraentes. . 

A tradic;;áo codificou o comportamento ritual que deve 
acompanhar a. traca de bens de urna certa importancia. No 
caso que descrevemos a seguir, surpreenderemos a troca dos 
a.nimais domésticos mais importantes : o caetetu e a arara. 

0 comprador, depois de se ter pintado iUHO, vai até a 
cabana do possuidor do animal, o qual o espera deitado de 
costas. 

Ele traz consigo, num cesto, os bens que serviráo para 
saldar a divida; por sua vez, o dono do animal ignora o cesto 
completamente, nem sequer o olha. 
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Depois de se terem deitado um ao lado do outro, se 
inicia entre os dois um diálogo muito sereno. 

O comprador toma a palavra, dizendo que gostaria de 
possuir o animal, e que, em troca, trouxe alguma coisa con
sigo; em seguida, enumera tudo aquilo que trouxe no cesto. 

O dono do animal náo pode recusar cede-lo, como já 
foi dito, mas, se os bens trazidos pelo comprador para a 
troca lhe parecerem poucos em relac;áo as suas possibilidades, 
diz-lhe que traga mais, pois se acha em condi<;óes de poder 
trocar em medida muito maior do que aquela. 

Em todo caso, surge logo de ambas as partes a preocupa
c;áo de servir ao outro o melhor possível. 

Aqui o princípio de reciprocidade de que já foi falado 
na distribuic;áo dos bens, regula a troca e a condiciona total
mente, de tal modo que seria mais exato falar de recíproco 
presente. 

O interesse por tal ou tal bem é cuidadosamente dissi
mulado pelo xavante, enquanto náo pode · manifestar-se pela 
lei da troca ou do dom recíproco. 

O caráter propriamente comercial da transac;áo fica em 
segundo plano. 

FUNQAO SOCIAL DA TROCA-PRESENTE 

A traca-presente assume urna func;áo social importante 
em certas circunstancias da vida Xavante, resolvendo tensóes 
no interior do grupo ou entre grupos da mesma tribo. 

Na ocasiao de um falecimento, acontece com freqüencia 
que urna família brigue contra outra acusando-a de ter pro
vocado a morte do parente com práticas mágicas. 

O wAMARiTEDE'WA, que no grupo Xavante tem a func;áo 
de pacificador, depois de ter participado do pranto ritual, 
oferece de presente aos parentes do defunto um bolo prepa
rado com milho; será, em seguida, recompensado com outro 
presente. 

Com este rito, ver-se-á mais adiante, aplacam-se possíveis 
hostilidades. 

Ternos mais dais exemplos significativos, para subli
nhar como o presente consegue resolver certas situac;óes 
de conflito. 
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Em ambos os casos, a tensáo surge entre a familia e 

o grupo. 
Quando wn casal, por excessivo apego, se isola da vida 

do grupo, este o pune pondo a mulher a disposic;áo de todos; 
em castigo do egoísmo. Os presentes dados ao marido por 
aqueles que se uniram a mulher servirá.o para aplacar seu 
ressentimento contra o grupo (para urna descric;áo pormeno
rizada, veja-se págs. 216-217). 

Caso um homem maltrate constantemente a sua mulher, 
o grupo se preocupa em castigar o seu ·comportamento, 
pondo-a a disposi<;áo de quem quiser unir-se a ela. Também 
aquí os presentes aplacará.o as iras do marido. 

TROCA ENTRE OS V ARIOS GRUPOS DA TRIBO 

Normalmente, os grupos Xavantes se evitam, porque 
entre urn grupo e outro existem rivalidades antigas e vin
ganc;as que envolvem, em cada grupo, membros de muitas 
familias. 

Apesar disso os contatos sáo inevitáveis, seja por razóes 
de seguranc;a, seja porque é o único modo pelo qual cada 
aldeia pode abastecer-se dos produtos que lhe faltam ou 
escasseiam. 

Porquanto possa parecer limitada a gama dos recursos 
materiais que existem nessas povoac;óes, na realidade, faz-se 
míster a troca em conseqüencia as vezes, da dist.ribuic;áo geo
gráfica dos produtos. 

Por exemplo, urna espécie de madeira procuradíssima por 
todos os grupos Xavantes para a fabricac;áo de arcos cresce 
somente numa área restrita, ocupada por um só grupo. 

De costurne, as trocas sao confiadas a iniciativa indivi
dual de parentes em grupos diversos. 

Assim, um indio de urna certa aldeia vai até outra, levan· 
do consigo presentes para os seus parentes; por sua vez, 
estes retribuem com outros presentes. 

As vezes, a aproximac;áo provém do mesmo grupo, apro· 
veitando urna circunstancia favorável a reconcilia<;áo. 

Foi-nos contato o caso de um grupo que, tendo agredido, 
outro grupo, por sua vez inimigo de um terceiro, julgou opor
tuno ir até este último para avisá-lo daquilo que tinha acon
tecido. 
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O acolhimento nao foi muito cordial: evidentemente 
também com este grupo havia contas a ajustar. 

A tensáo, porém, foi superada e o grupo que tinha mani
festado a sua hostilidade promoveu urna coleta de dons entre 
os seus componentes para oferecer ao outro, que, por sua 
vez, reverteu de modo semelhante. 

Em linha geral, pode-se afirmar que, cada vez que dois 
grupos entram em contato, seja com intenc;óes pacíficas, seja 
com intenc;óes declaradamente belicosas, se recorre aos pre
sentes para instaurar urn clima de recíproca confianc;a e even
tualmente para fazer desaparecer as hostilidades. 

Antes de concluir, urna anotac;áo. 
Neste capítulo, procuramos analisar as características 

essenciais da troca, referindo-nos aos aspectos menos codifi· 
cados da vida social na qual estáo em jogo trocas de bens. 

Mas, em cada ocasiáo da vida do grupo - sobretudo nas 
formas maiormente cristalizadas - os ritos, as festas, as 
lendas etc., entre os grupos ou indivíduos há trocas de pre
sentes. 

As nota<;óes aqui expostas querem essencialmente facili· 
tar a compreensáo de alguns componentes principais deste 
difícil, mas interessante aspecto da vida Xavante, que iremos 
aos poucos analisando nas várias manifestac;óes rituais, no 
decorrer da obra. 
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" ~ ATIVIDADES DE SUBSISTENCIA 

Os Xavantes procuram o próprio alimento principalmente 
por meio de tres tipos de ativid.ades: a cac;a e, em modo 
limitado, a pesca e a horticultura e a coleta de vegetais 
comes tí veis. 

A primeira destas atividades é exclusivamente masculina: 
a segunda atividade é executada com o concurso do trabalho 
tanto da mulher quanto do homem, enquanto que a última 
é urna incumbencia exclusiva da mulher. 

Tais ativid.ades sáo obviamente condicionadas pela esta
c;áo e ocupam um posta mais ou menos importante, confor
me o período em que se encontra. 

Sáo distribuídas de modo que se harmonizem perfeita
mente entre si para que possam garantir urna alimentac;áo o 
mais possível equilibrada e completa. 

A CAQA 

A cac;a é a principal atividade praticada pelo homem : a 
habilidade demonstrada durante a ca<;a é urna indiscutível 
fonte de prestígio e é o metro adotado pelo grupo para ava
liar a capacidade de cada um. 

Isto é confirmado pelo fato de que só se pode constituir 
urna familia polígama, se o futuro genro for capaz de pro
curar a carne para todas as suas mulheres; além disso a inca
pacidade do cac;ador pode prejudicar seriamente a formac;áo 
de qualquer familia e até mesmo ser motivo de repúdio por 
parte da mulher. 

De um grande cac;ador se requerem dotes náo comuns : 
a resistencia as fadigas e a sede sáo premissas indispensáveis, 
acrescentado-se a isto urna capacidade menos evidente, mas 
náo menos importante: a de saber acumular a enorme baga-
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gem de no<;óes e observac;óes, sem as quais o cac;ador náo 
estará nunca em grau de conhecer perfeitamente o habitat e 
as características peculiares de cada animal. 

Estas noc;óes sáo em parte fomecidas pelo grupo. 
As aventuras de cac;a sáo objeto de animadas discussóes 

por parte dos homens, e sáo um tema que volta muito fre
qüentemente durante as reunióes notumas que acontecem no 
WARA, centro da aldeia. 

Existem lendas cujo conteúdo, fruto de antigas obser
vac;óes, f oi codificado para sempre : 

" ... Quem comec;a a correr? A anta? Náo, a anta corre 
pouco, faz muito barulho na corrida; a onc;a pode ouvir. 

E o veado? Náo, o veado corre assim( ... ) ca.indo, corre 
assim, náo serve. 

E o javali? Náo o javali náo corre bem; náo, corre assim, 
náo serve. 

E o cervo? Náo, o cervo náo corre bem; corre assim, 
o veado. 

E o veado campeiro? Náo, este náo, a mesma coisa, por· 
que corre assim, de cabec;a baixa, náo pode. 

E a seriema? Náo a seriema corre assim ... , as suas per· 
nas, náo pode, náo, senáo náo volta. 

Mas entáo quem é que sai correndo? A anta, que corre 
mais comec;a a corrida, o cervo irá em segundo lugar e o 
javali irá em terceiro lugar, o veado campeiro irá em quarto 
lugar, depois iráo os outros animais. 

E assim a anta foi, foi e kay, kay, kay ... ". 

SISTEMA DE CAQA 

A caca coletiva acontece em duas ocasióes, na estac;áo da 
seca e entáo se ca<;a com o fogo e durante o ano para cap
turar parcos selvagens, queixadas, que se reúnem em re
banhos. 

A decisáo de iniciar a cac;a com o fogo, a determina<;áo 
do lugar e as predisposic;óes necessárias sáo tomadas por 
todos os homens do grupo que tenham urna certa idade, du
rante as reunióes coletivas notumas, no centro da aldeia 
ou acampamento. 

As consultas e as discussóes preliminares, as vezes, 
ocupam vários dias. 
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A cac;ada se inicia entre 9 e 11 horas, quando esquenta e 
sopra urna brisa forte . Os cac;adores que nela tomam _parte, 
desde cedo se preparam, pintando o carpo com a pintura 
colorida que lhes compete. 

Depois os homens se armam de arco e flechas, e tem 
lugar um rito propiciatório; sáo designados aqueles que de· 
vem transportar o fago. 

A técnica da cac;ada consiste em cercar a presa com o 
fago de modo que o animal se veja abrigado a procurar a 
fuga por algum lugar casualmente livre das chamas ou por 
onde as charnas sejam menos intensas. Os ca<;adores, op?rtu
namente colocados, lago que o animal aparece para evadir-sei 
o matam ou o perseguem até encontrá-lo, o que se d.á com 
urna certa facilidade, porque já está cansado pela corrida e 
atordoado pela fumac;a. 

Os mais valentes, sob risco da própria vida - já houve 
ca.so de Xavante se queimar - penetram nas pequenas 
ilhas de capim alto, cercados completamente do fago: 
para, com maior certeza, encontrar e abater a ca<;a. 

O território que mais se presta a es~e ~ipo de ~ª<.t8: é o 
cerrado e os campos abertos pela abundancia de animais -
veados, antas, etc. - e pela relativa facilidade com que se 
avista o animal e se controla o fago. 

Além disso, quando o mato está inciner~do J:?elo in~en
dio, o anin1al deixa as pegadas na cinza, e assim é impossivel 
perde-lo de vista. 

No mesmo território, a cac;a se prolonga por alguns dias, 
porque os animais que conseguem fugir t~ndem a voltar, 
ávidos da erva tenra que renasce logo depo1s. 

Quando um cac;ador avista um animal de maior porte, 
como anta ou cervo ou urna manada de parcos, procura ' . -advertir os outros Xavantes que se encontram na regiao, com 
gritos particulares, específicos para cada animal. 

Vimos antes, como aqueles que acorrem ao chamado 
participam na divisáo do animal. 

É interessante notar que, durante a cac;a, alguns indiví· 
duos tem incumbencias particulares. Tratamos disto sufi· 
cien temen te na secc;áo dedicada aos chef es Xavantes (cfr. 
O dono da anta e o dono do tempo). 

Aqui nos limitaremos a recordar que o pri~eiro, o 
"dono da anta", tem a func;áo simbólica de descobrir a anta, 
enquanto o outro tem o dever de afastar as nuvens, 
para que náo caia urna chuva de repente e apague o fago. 
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Outro tipo de ca<;a coletiva é feíta ao queixada, que se dá, 
em geral, depois de sugestóes dos velhos, quando tem desejo 
de comer muita carne. 

Também neste caso há pessoas com ocupa<;óes espe· 
ciais, os "donas dos queixadas", que, depois do pedido dos 
velhos, inclicam o lugar em que eventualmente se encontra 
urna. manada de queixadas. Este, para satisfazer o desejo dos 
velhos~ se baseiam nas inf ormac_tóes que circulam pela aldeia, 
recolhidas por outros cac;adores. Só quando estáo certos da 
presenc;a de urna manada na vizinhanc;a, procuram localizá
la também com o auxílio de pr.áticas mágicas. Esta fase de 
localizac;áo pode empenhar os ''donas" por alguns días; de
pois, alg:uns deles voltam a aldeia e mostra.m aos velhos a 
situac;áo; só entáo é promovida a expedic;áo coletiva. 

É importante mencionar : - quando um cac;ador encontra 
urna manada de queixadas náo age por canta própria. Todos 
os homens realizam um verdadeiro ataque, náo se interessan
do n1ais dos outros animais. 

Existem outros tipos de cac;a, que se inserem em 
certa fase de diversos cerimoniais. É este o caso da cac;a nup
cial e o da cac;a feíta por ocasiáo de WAYA. 

No caso da cac;a nupcial tomam parte os paren tes do 
futuro esposo. O grupo dos parentes pode utilizar, também 
á técnica da cac;a com o fago, desde que o resultado prometa 
ser compensador. Isto porque para a comunidade o mato é 
um território muito precioso, para se desfrutar dele só par
cialmente, como acontecería, se o grupo de cac;adores fosse 
muito restrito. 

Em geral, quando se trata de arranja.r a carne necessária 
ao alimento cotidiano, partem grupos de tres ou quatro ca
c;adores; só excepcionalmente se chega a vinte pessoas. Esta 
cac;a em pequenos grupos, geralmente conduzida individual
mente, se chama ABA e náo dura mais que dais ou tres días. 

É em geral a mulher que convida o marido para ir a cac;a 
com urna expressáo característica: "os meus olhos ardem de 
carne". 

Interessante é o modo como os cac;adores entram em 
acordo para a partida : quema deseja o exprime em alta voz, 
quase gritando, do interior da cabana ou a porta: "quem dese
ja ir cac;ar comigo?" Os interessados na proposta respondem 
afirmativamente, mas lago no diálogo se inserem outros, com 
sugestQes e conselhos de vários generas; este entrecruzar-SE. 
de vozes continua em geral até noite avanc;ada. 
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As vezes, se a cac;a é abundante, na volta, sem avisar 

da própria chegada, os homens se pintam, como os WAPTE, e 
penduram nos brac;os, no pescoQo e no corpo pedac;os de car
ne, amarrados com cordas de buriti. Antes de chega.rem a 
aldeia, ensaiam um canto, mas de modo a náo serem ouvidos, 
e se aproximam as escondidas as portas da aldeia, onde 
deixam os cestos com o resto da carne. Improvisamente 
avanc;am ém desabalada corrida, atravessando todo o pátio da 
aldeia de um lado ao outro e, depois, se póem a cantar diante 
de cada casa. Todo o povo sai das cabanas, e, correndo, arran
cam os pedac;os de carne de cima dos homens e meninos, 
em clima de euforia geral, de sorte que a cerimónia se pode
ria chamar de "alvoroc;o da carne·". 

Se um Xavante, durante urna cac:;a solitária, abate um 
animal de grande porte, volta a aldeia para pedir reforc;o. 
Como vimos, os homens que váo ajudar tomam parte na di, 
visáo da presa. Os animais capturados sáo imediatamente 
esquartejados e defumados; só urna pequena presa, menor do 
que um veado, abatida perto da aldeia, é que se transporta 
inteira para a casa. Por t-0do o tempo. da batida, o grupo 
de ca.c;adores se alimenta com bolos de mandioca e outras 
coisas trazidas da aldeia, com urna parte da carne cac;ada e 
com produtos vegetais recolhidos no cerrado e na floresta, 
como batatas, frutos, etc., que se comem cozidos ou crus. 
Para dormir ao relento, ao lado do fogo indispensável, os 
cac:;adores constroem abrigos improvisados com folhas de pal
meira, e galhos de árvores fixas no terreno. Só no caso em 
que também as mulheres participam da cac:;ada, providencia· 
se um lugar de dormir mais confortável, já que elas tem 
o dever de construir cabanas provisórias. 

Excluindo algumas proibic;óes, limitadas a alguns indivi
duos, pode-se matar qualquer animal, mesmo que a presa 
náo seja comida. As presas dos Xavantes, em ordem de im· 
portancia, sáo : a anta ( Tapirus Americanus), que é a ca.c;a 
maior, podendo chegar a um peso de tres quintais; o 
queixada, ( Tayassu peccari), importante porque nunca se 
movimenta sozinho, mas sempre em manadas de vinte ou 
trinta animais da mesm~ espécie; o caititu (Dicotylis 
Tayassu), urna outra variedade de queixada, menor do que 
a citada, mas que nao vive em rebanho. 

Outras cac:;as sao o cervo, o veado, várias espécies de 
tatu e tamanduá. Sao objeto de caQa também quase todos 
os voláteis desta zona tropical. 
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A onc:;a, o maior felino do continente americano do sul 
é evitada, como também a pantera; a onc:;a-parda é cac:;ada só 
em ocasióes especiais e um dos seus ossos, tirado da perna 
é utilizado como instrumento ritual. ' 

A técnica empregada na cac:;a a estes felinos consiste 
em atacá-los com urna flecha, depois afastar-se, feri-lo outra 
vez e assim por diante até que o animal caia extenuado. 

Apesar de os Xavantes possuirem alguns cachorros nas 
próprias aldeais, quase náo os utilizavam em suas cac;adas. 
De resto, acontece o mesmo para muitas outras tribos de 
índios. 

A presenc:;a do cachorro na aldeia é muito estranha. Há 
vinte anos, quando os Xavantes se aproximaram pacíficamente 
dos brancos, j.á possuíam cáes, típicos, de altura média, com 
as orelhas retas e o focinho longo, brancos com manchas 
negras e marron. Quase inúteis para a cac:;a, eram tratado~ 
com descuido e indiferenc:;a, servindo, porém, como guard~s
-noturnos. 

Quase o mesmo acontece com os outros animais domés
ticos ou domesticáveis, como os macacos. Entre outros ín· 
dios - bororos e nhambiquaras, por exemplo - estes 
animais sáo tratados com muita ternura. 

A COLETA 

A coleta dos frutos selvagens e dos vegetais em geral 
c?nstitui ':1m8: das principais atividades e tem urna importan
cia de pr1me1ra ordem por causa do regime alimentar dos 
xavantes. Estes índios - como vimos - dedicam a cac:;a urna 
grande parte do ano, de cinco a seis meses. É preciso consi
derar que as presas da cac:;a sáo variáveis e incertas. A ativi
dade exclusivamente feminina da coleta dos produtos da 
floresta permite aos indios contar com recurso alimentar 
constante, seguro e de alto valor nutritivo, por causa dos 
ac;úcares e vitaminas. 

Como dissemos, o trabalho da coleta é exclusivamente 
feminino. A procura dos frutos e vegetais comestíveis é feita 
por um g,rupo de mulheres quase sempre pertencentes a 
mesma cabana (sempre, mesmo quando é só urna mulher de 
urna cabana que colhe, o produto deverá ser repartido com 
todas as outras da mesma habitac;áo ). Diferente q.a ca<;a., 
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é raro fazer-se a coleta por muitos dias consecutivos, dor 
mindo-se raramente no lugar da procura. Isto acontece so
mente em casos excepcionais, quando o marido das que co
lhem ou qualquer outro homem acompanha o grupo. Cada 
mulher leva consigo as meninas da família que já 
podem ajudar, aprendendo assim a t~refa f emin~na. Ta~bém 
sáo levados os filhos pequenos que nao podem ficar soz1nhos 
por falta de alguém que cuide deles, alguém que fac;a as vez:s 
da máe. Se os filhos sáo entregues a alguma pessoa, a mae 
depois da coleta, deverá recompensar a pessoa que cuidou 
do menino com parte dos produtos recolhidos. 

O único instrumento usado para a coleta é o Tsro::,, ._,, 

cesto no qual deve ser colocado o produto da mesma. O cesto 
deve servir também para transportar as criancinhas. 

A coleta, feíta durante todo o ano, se reveste de impor
tancia diversa segundo o período das estac;;óes; é fundamental 
durante as migrac;óes : a invernal, na seca, a estival na estac;áo 
das chuvas. Naturalmente, os produtos da coleta variam 
de acordo com a estac;áo. 

OS PRODUTOS DA COLETA 

Trata-se principalmente de: tubérculos, raízes, rizomas, 
brotas e frutos selvagens. Os tubérculos e os frutos sáo encon
trados geralmente no mato. A palmeira é urna planta muito 
importante para os Xavantes, porque fornece vários produ
tos comestíveis: o coco, do qual se come a palpa, a sement,e 
e tarr1bém os brotas. 

Falaremos agora brevemente sobre as mais importantes 
variedades de palmeiras que oferecem produtos comestíveis 
utilizados no regime alimentar dos Xavantes. 

O babac;;u ( Orbignya Martiana), NORÓWEDE, oferece du
rante todo ano palmito (NORÓPO ou NORóÑo); também a sua 
castanha (NORóozo), mas as mulheres costumam recolhe-las 
no período das migrac;óes e acumulá-las de tal' sorte que de 
para o resto do ano. 

Outra variedade é o acuri ( Attalea Speciosa), o TIRIWEDE 

(a sua castanha é chama TIRIDZO, o palnlito chamado TIRIÑO 

e a polpa TIRIRE). Desta última variedade o palmito é o pro
duto mais importante: as castanhas, assim como a do 
babac;;u, é também recolhida e utilizada; a polpa já está boa 
para se colher nos meses de outubro e novembro. O palmito 
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é extraído com pedras lascadas provavelmente as mesmas 
usadas na preparac;áo das roc;as. 

A variedade Macaúba ou Bacaiúva ( Acrocomia glauco
phylla), TSE em Xavante, fornece primeiramente a polpa, de
pois, a castanha e, finalrnente, o próprio tronco, do qual se 
tira mediante fervura, urna substancia semelhante a farinha. 

Em qualquer período do ano, se pode encontrar coco das 
palmeiras PINDOBA (Attalea humilis), cujas folhas sáo utiliza
das para cobertura das casas e, também, da PIAQABA (Attalea 
Acaulis). Estas duas últimas variedades náo possuem tronco, 
e crescem no cerrado e nas margens do campo limpo. 

Do BURITI ('Mauritia Speciosa) se .come a polpa do coco, 
tanto crua como fervida; mas preferem a palpa das outras 
palmeiras. 

Os frutos destas palmeiras sáo recolhidos do cháo, de
pois de maduros; mas, quando os frutos ainda náo estáo 
maduros, para apanhar o cacho as mulheres se servem de 
urna árvore de 15-20 cm. de diametro na base e cortam os 
galhos, deixando saliencias de modo a formar com seus restos 
ao redor do tronco urna espécie de escada sobre o qu·a 
apoiam os pés e chegam a altura desejada. 

Extrai-se a batata com o BRuou (cavadeira), o mesmo 
instrumento que o homem utiliza na plantac;áo. Também é 
usado o BRUTURE, que é urna variac;áo mais curta do BRunu. 

O instrumento é usado pela mulher como se f osse urna ala
vanca, na posic;;áo de joelhos (o homem usa este instrumen
to de pé para fazer os buracos para o plantío). 

Duas ou tres variedades de batatas sáo recolhidas e 
também cultivadas; os tubérculos pequenos se conservam 
recolhidos em cestos pastos na cabana ou colocados fora 
em cima de paus até o tempo da plantaQáo. 

Quase todas as variedades de batatas crescem no mato. 
Aqui citaremos o nome de 14 entre as mais importantes, 
mas existem muitas variedades : PONEE'RE, PIDZI, MOONI, 

MONIA, MOONI HOY'RE, WOURI'RE, UDZAPODO, PATEDE, PATEDE· 
TSUY'RE, PARABUBU, TOMOTSU, WEDEDU, UDZUTSIWÁA, PIDZiiTSUYRO, 
'RATEPEWE. As últimas seis destas variedades sáo recolhidas 
só em caso de extrema necessidade. 

O período de assídua colheita inicia-se com o fim da 
estac;áo das chuvas e se prolonga até setembro. A coleta 
é sempre muito abundante, principalmente no período das 
migrac;;óes estivais. 
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BUSCA DE INSETOS 

Fazem parte do regime alimentar Xavante, principal
mente no regime alimentar das mulheres e das crianc;as, 
muitos tipos de insetos; por exemplo, a larva da abelha -
existe urna grande variedade na regiáo -, as formigas, só 
as vermelhas chamadas de 'RATI; os gafanhotos, e certos 
tipos de coleópteros nos períodos em que aparecem aos 
enxames. 

Urna coleta a parte é a do mel que diferentemente de 
todas as outras coletas é feita quase sempre pelos homens 
ou pelos WAPTE, porque a tarefa apresenta, muitas vezes, 
grande dificuldade o que seria urna árdua tarefa para as 
mulheres e, também, porque a sua procura exige um grande 
percurso para ser frutuosa. Todavía isto náo impede que 
elas colham um favo de fácil acesso. 

Os Xavantes gostam muito do mel, mas se limitam a 
recolher este produto de dez espécies de abelhas. Se o favo 
se encontra preso em um ramo, este é retirado; se, ao con
trário, está no oco de urna árvore, corta-se a mesma; depois 
se providencia a expulsáo das abelJ::ias com fogo e, finalmente, 
toma-se a colmeia, que é colocada num cesto feíto no 
momento. 

A COLETA RITUAL 

Realizada pelos DAAMAWAYA'WA para curar as mulheres 
gravemente enfermas, na cerimónia do DATSIWAYWERE (cfr. a 
pág. 218): os homens só fazem a coleta as escondidas, co
lhendo os mesmos produtos que as mulheres procuram co
mumente. 

A PESCA 

Talvez seja a atividade menos importante para a 
subsistencia. Ocorre ocasionalmente. Em geral, os períodos 
mais indicados sáo o fim da seca e todo o período da chuva. 

No primeiro caso, quando a seca está chegando ao fim, 
se pesca nas grandes lagoas, verdadeiros lagos formados 
pela chuva torrencial da estac;áo precedente, que se empoc;am 
nas depressóes cóncavas do terreno, e que, naturalmente, 
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sáo progressivamente reduzidos por causa da evaporac;áo 
tomando a pesca mais fácil. 

Durante as chuvas, a pesca é feíta nos riachos com 
duas técnicas diversas : ou transpassando o peixe com urna 
flecna própria ou envenenando a água com um cipó especial. 
Exporemos os dois sistemas da captura dos peixes. 

A flecha usada no primeiro caso é o ARIWEDE, que se divi· 
de em duas partes: a posterior, relativamente curta, é de 
taquara; a parte anterior, de madeira mais pesada, é o 
dobro mais longa do que a primeira. Esta característica per· 
mite que a flecha penetre mais facilmente na água, conser
vando a direc;áo dada. É claro que, com esta técnica, só pes
cam peixes de certo tamanho, seja nos riachos, lagoas e tam
bém nos grandes rios. (Nos grandes rios náo se pode apli
car a segunda técnica, por causa da grande quantidade de 
água). 

Com a flecha, os Xavantes pescam tanto isoladamente 
como em grupos. Neste último caso, enquanto um grupo 
impele o peixe para os flecheiros, o outro grupo procede a 
captura do mesmo. 

Com o outro método, a pesca é sempre coletiva tanto 
direta, como indiretamente. Todo o grupo se une, porque a 
pesca verdadeira é precedida de um ritual, descrito a pág. 128, 
no qual se pede ao "dono das águas" o consentimento para 

-· se proceder a pesca. Depois do primeiro dia de pesca, sáo ad
mitidos a ela também os jovens que ainda náo se iniciaram 
nos segredos da tribo e das mulheres. Eis as fases da pesca 
e a sua respectiva técnica: 

A pesca se inicia de manhá, quando um grupo de encar-
. regados entra no mato para pegar os cipós, e cortá-los em 
partes. Em portugués, com a palavra cipó, designam-se 
várias espécies de plantas trepadeiras. Os Xavantes usam 
urna destas plantas, muito provavelmente a "paullinia", que 
tem a propriedade de abaixar a quantidade do oxigenio da 
água, morrendo os peixes por sufocamento. Muito provavel
mente, a linfa da planta, penetrando na água, altera a tensáo 
superficial, permitindo a libertac;áo do oxigenio. 

Urna vez feita a separac;áo da planta em partes, esta é 
recolhida em feixes que sáo transportados até a margem 
do rio. Depois, alguns homens se distribuem ao longo do 
curso do rio e batem com a planta em cima de urna pedra, 
auxiliados por urn pedac;o de pau, enquanto outros acertam 
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0 peixe com a flecha, pois vem a tona atordoado. Se, porém, 
em lugar de um rio, a pesca é feita em urna lagoa, logo no 
dia seguinte, as mulheres ou os WAPTE podem ir apanhar 
o peixe que sobrou. 

Se os homens estáo todos longe da aldeia, empenhados 
numa grande cac;a, também as mulheres podem organizar 
urna pesca com os cipós, mas será, entáo, pesca efetivada de 
maneira inferior tanto na preparac;áo, quanto na execuc;áo e, 
consequentemente, no resultado. 

o grupo náo dá muita importancia a pesca executada 
pelas mulheres, e, sempre que aparece urna situac;áo favorá
vel a pesca com os cipós, sao homens que a executam. 

AGRICULTURA XAVANTE 

Como em qualquer lugar, a variac;ao das estac;óes regula 
as atividades agrícolas que, cada ano, recomec;am como início 
da estac;áo das chuvas. A atividade agrícola repercute com 
conseqüencias benéficas sobre a vida dos Xavantes, porque 
os meses de colheita sáo meses de abundancia, nos quais o 
problema da busca de alimentos é menos dramático e a aldeia 
pode viver um período de serenidade e de paz, suspender a 
atividade de cac;a e de "coleta", dedicar-se a conf ecc;áo de 
armas e, principalmente, renovar a sua uniáo, celebrando as 
festas tradicionais. 

A área cultivável é conseguida pelos Xavantes derruban
do-se urn pedac;o da floresta tropical; pois, onde cresce a 
mata, o terreno é particularmente rico de substancias orga
nicas acumuladas debaixo das árvores e suficientemente úmi
do, favorecendo a prática agrícola. A produtividade do terre
no virgem subtraído a mata perde sua eficácia num perío
do de 5 anos, seis anos no máximo; depois deste período é 
necessário abandonar o terreno trabalhado e cultivado e pro
curar na mata outro pedac;o de terra fértil. 

Assim, normalmente, cada ano tem-se que abandonar um 
lote de terra para tirar um outro pedac;o de terreno virgem 
da floresta. Túdo isto, porém, náo acontece num ambito 
de urna divisáo territorial de terreno útil entre os membros 
da tribo; simplesmente, quem quiser procurar terrenos na 
floresta que sirvam para plantio deve assumir livremente a 
iniciativa e realizá-la. 
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Em outra parte, tivemos ocas1ao de mostrar que, na 
sociedad.e Xavante, a cabana é a unidade económica funda· 
mental. Isto também se confirma na distribuic;áo da terra : 
~s que habitam na mesma cabana possuem um único pedac;o 
de terra, repartido segundo a necessidade das várias famí
lias. 

Algumas fases do trabalho sáo realizadas conjuntamente 
pelos mesmos habitantes da cabana. Citemos, como exemplo, 
a derrubada. Também os produtos de um lote de terra cir

. culam livremente entre os membros da mesma cabana; 
quando urna só mulher f oi a roc;a, os produtos que ela traz sáo 
utilizados por todas as famílias da cabana. 

A maior parte da tarefa agrícola é incumbencia da mu
lher. O homem participa somente no trabalho de preparac;áo 
do terreno e na plantac;áo. 

Cada família nova colabora na cultura do terreno do 
sogro. Em compensac;áo, a família do sogro dá sua contri
buic;áo a comunidade : o sogro fabrica armas para os genros 
e a sogra cuida dos netos. 

Além desta colaborac;áo agrícola entre as familias ligadas 
por llames estritos de parentesco, existe outra troca de tare
fas que é feita entre o grupo e seu AAMA (cfr. págs. 155-157). 

PREPARAQAO DO TERRENO 

A colheita dos produtos da plantac;áo inicia-se em feverei
ro e continua nos meses seguintes, terminando em maio, com 
urna colheita geral. Logo depois comec;a a limpeza do terreno 
onde se dá o extermínio do mato e da parte inútil da planta
c;áo. Nesta fase da atividade ag.rícola participa tanto o 
homem quanto a mulher. A limpeza é feíta esencialmente com 
o fogo: o trabalho consiste em colocar fogo e controlá-lo. 

Ainda existe um outro empenho que é o de preparar urna 
nova te~ra para a lavoura. Neste caso, o trabalho é longo e 
muito cansativo. Consiste em derrubar grandes árvores da 
floresta tropical, trabalho que é feito com o auxílio do fogo. 

Esta tarefa se prolonga por semanas inteiras. Primeira
mente é necessário roc;ar a vegetac;ao rasteira e derrubar as 
árvores pequenas, trabalho que é feito com urna pedra lascada 
de mais ou menos 20 cm. e como UYBRO (cacete). Enquanto 
o homem realiza este trabalho, a mulher queb_ra, com urna 
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.. 
vara em gancho, os ramos que consegue alcanc:;ar. Estes, amon
toados, sáo colocados para secar, porque logo depois de 
algumas semanas serao usados para atear fogo nas grandes 
árvores. Também o trabalho de amontoar e fazer secar a outra 
vegetac:;áo é feito principalmente pelas mulheres. Todavia 
a queima das árvores é realizada pelos homens e pelas mu
lheres. Sao necessários tres ou quatro dias para que as árvo
res atingidas pelo fogo caíam. Geralmente, no primeiro ano, 
fazem as árvores secar e no seguinte as derrubam. 

O PLANTIO 

Em julho, os habitantes da aldeia partero para a cac:;a, 
que termina na metade de setembro. Enquanto esperam as 
primeiras chuvas para comec:;ar o plantio, capinam o terreno 
preparado anteriormente. 

Antes do plantio, se reúnem para duas celebrac:;óes rituais: 
a danc:;a AOOOW AR1nz:E, para pedir aos mortos as sementes, e 
o rito propiciatório celebrado pelos "donas do tempo" para 
pedir a chuva, sem a qual o plantio náo se efetua. 

Os produtos típicos da agricultura Xavante sáo, em ordem 
de importancia, o milho, o feijáo, a mandioca, a abóbora, e as 
batatas. Os xavantes conhecem e cultivam sete variedades de 
milho que sao pelas cores: branca, amarelo, alaranjado, ver
melho, preto, roxo, enfim urna variedade alaranjada listrada 
de vermelho. O milho é o alimento mais importante no regime 
alimentar dos Xavantes. Veremos isto no capítulo dedicado a 
cozinha, onde constataremos os mais variados pratos prepa
rados com este vegetal. 

O plantío se dá logo depois da primeira chuva abundante. 
O instrumento usado para fazer a cova no terreno é o BRunu, 
um pedac:;o de madeira de aroeira, como urna cavadeira, com
prido um metro mais ou menos, de secc:;áo elíptica e com urna 
extremidade um pouco afiada. 

O homem faz o buraco e a mulher lan<;a a semente atrás 
dele. Para plantar as sementes de abóbora escolhem-se lugares 
onde o acúmulo de cinzas· é maior. Este trabalho é, muitas 
vezes, confiado aos WAYARA mais práticos, que recebem como 
paga somente a comida do dia. O milho e o feijáo sao semea
dos juntos. Além da cultura com finalidade alimentar, os 
Xavantes também cultivam urucu e algodao, produtos indis
pensáveis para a vida e para os ~itos Xavantes. 
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A COLHEITA 

Como já vimos, a colheita se inicia em fevereiro, depois 
da volta da cac:;a de veráo. Os produtos que amadurecem em 
primeiro lugar sáo o milho e a abóbora. 

A tarefa da colheita é feita parceladamente, senda trans
portados para casa os produtos recolhidos vez por vez. Esta 
fase do trabalho agrícola termina no fim de maio com a gran
de colheita que encerra a estac:;áo. 
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AS MIGRAQóES 

Enquanto dura a colheita dos produtos das plantac;óes, a 
relativa abundancia de víveres possibilita a aldeia - como 
ternos visto - descuidar a cac;a para dedicar-se a celebrac;ao 
das suas festas, e passar urn dos períodos de maior tranquili
dade. 

Mas, chegando julho, as provisóes comec;am a escassear, 
e entáo, todo o . grupo se apressa a fazer urna longa migrac;áo 
nurn período que dura cerca de tres meses. Voltarao para a 
semeadura, no fim de setembro. No início de dezembro, em
preenderáo urna outra fatigante migrac;áo debaixo da chuva. 
Isto depois da preparac;áo do terreno e da semeadura, quando 
o milho tiver atingido a altura de cerca urn metro. 

O último trabalho que se faz antes de todas as migrac;óes 
consiste na capina do terreno. 

Antes da partida, a aldeia se divide em dois grupos segun
do os critérios da amizade e de parentesco. Os componentes 
de cada grupo ficaráo unidos enquanto durar a migrac;áo. 

ESCOLHA DOS ITINERARIOS 

Náo acontece nunca que por dois anos consecutivos a 
aldeia escolha o mesmo território. Todavia, se em urna regiáo 
a cac;;a foi abundante, os Xavantes voltaráo pelo menos cada 
dois anos. Os grupos de cac;;adores comumente sao dois; tres 
se a aldeia for muito populosa. Os grupos partero em direc;oes 
diferentes e percorrem durante a migrac;;áo um itinerário em 
forma de círculo fechado. 

Se o grupo passa por urna regiao onde há muitas palmei
ras e babac;us pára aí por alguns dias e se dedica a recolher 
as partes comestíveis desta varied.ade de palmeiras que sáo 
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cozidas aí mesmo, enquant-0 as castanhas se recolhem em 
grandes cestos. 

As vezes, surgem conflitos : quando um grupo invade o 
território já ocupado por outro. 

Durante as caminhadas, o homem vai a frente, de armas e 
sempre alerta, pronto para seguir a presa que lhe cai na mira; 
sua única bagagem além das armas, é um cesto onde se encon
tram o urucu, um certo pó mágico e os objetos indispensáveis 
a indumentária do caQador. De fato, quase sempre os homens 
se pintam, especialmente se temem encontrar outra tribo ou 
grupos inimigos ou de deparar com urna onQa. 

A mulher, ao contrário, caminha atrás, e se encarrega de 
transportar todo o necessário: provisóes, várias cestas, estei
ras e, as vezes, naturalmente, o bebe. 

Comumente as caminhadas sao feitas em etapas de duas 
ou tres horas de caminho por d1a, para que a mulher tenha 
tempo de construir a cabana onde pemoitar e o homem de 
procurar alguma caQa. Se a para.da f or provisória, a cabana 
deverá servir somente para urna noite. 

Adota-se urna técnica de construc;ao muito rápida: enfiam
-se os g.alhos no terreno, curvam-se e amarram-se. Depois se re
cobre com ramos esta estrutura muito simples. Ao contrário, 
se a cabana deve servir por alguns dias, porque a regiáo é 
favorável a caQa, a construc;ao é mais caprichada e forte, e é 
toda revestida com folhas de palmeira. 

O acampamento é sempre construído perto de um riacho 
ou em lugar preferivelmente úmido, onde haja possibilidade 
de encontrar água a profundidade máxima de um metro, em 
poc;o cavado comas máos, que os Xavantes fazem deste modo: 
antes de tudo perfuram o terreno com um basta.o para veri
ficar se há água com pouca profundidade. Em caso positivo, 
comec;a-se a escavac;ao; depois de algumas horas, do poc;o 
artificial, se recolhe água decantada que os Xavantes prefe
rem as outras águas. ainda que nao seja fresca. Urna especial 
predilec;áo nutrem pela água da chuva que é recolhida entre 
as f olhas de urna planta parasita. 

Dentre os perigos que mais frequentemente ameac;am a 
aldeia provisória, é o fogo e, sem dúvida, é o mais temido. 
Nao é difícil que o incendio colocado para a cac;a, levado pelo 
vento, ameace o acampamento. Neste caso os Xavantes se 
apressam em queimar o capim em volta do campo, de modo 
que o fogo náo encontre mais incentivo. Este incendio aplica-

88 

do de propósito é controlado batendo no fogo com ramos 
verdes e sufocando-o. 

No fim da migraQáo pouco antes da volta a aldeia, dois 
TSAHOROWA, váo verificar se tudo na aldeia está em ordem e 
náo há nenhum perigo. 
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A COZINHA XA V ANTE 

A preparaQáo dos alimentos é um trabalho essencialmente 
feminino, embora, as vezes, principalmente nas caQadas, quan
do se encontra sozinho ~ também o homem providencie as mais 
elementares necessidades culinárias, principalmente no que se 
refere a conservaQáo das carnes. 

Pode-se dizer que náo há momento do dia em que a mu
lher xavante nao se encontre ocupad.a em alguma ativid.ade 
que tenha relaQáo mais ou menos diretamente coma cozinha, 
por exemplo, quebrar cascas de coco, arranjar lenha para 
o fogo, socar milho ou raízes. Esta atividade de cozinheira e, 
em geral, de administradora do alimento, mais ainda do que 
a educaQáo dos filhos, proporciona por parte dos homens um 
tributo indiscutível de autorid.ade dentro da casa, que compen
sa, em parte, a sua exclusáo de muitos ritos secretos da tribo, 
ou seja, de boa parte da vid.a social. 

Falaremos agora das técnicas mais importantes da cozi
nha Xavante e, antes de tudo, do modo de cozinhar os alimen
tos fundamentais; a carne e o milho 

Para cozinhar urna quantid.ade qualquer de carne - caQa 
e pesca - o uso é análogo aos nossos fornos: cavoucam um 
buraco com o di~etro de mais ou menos um metro e meio, 
com profundidade de uns vinte centímetros, onde se queima 
a lenha por algumas horas; depois se retiram do buraco 
todas as brasas, a lenha e a cinza e se colocam, no seu fundo, 
f olhas bastante largas sobre as quais sao colocados os peda
QOs de carne; cobre-se tudo com outras folhas e, em seguida, 
com a cinza quente e as brasas, e acende-se o fogo ainda por 
toda a noite. 

Ao contrário, se há necessidade de preparar urna quanti
dade pequena de carne; esta é colocada diretamente sobre as 
brasas tendo-se o cuidado de girar os pedaQos de vez em 
quando para que fique assada por igual. Deste modo sáo pre
parados os animais de pequeno porte e as aves que, por sua 
vez, sáo levadas ao fogo ainda com as penas, a náo ser que 
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desejem utilizar as penas com finalidade ornamental e ritual. 
Nenhuma limpeza interna lhes antecede o cozimento. 

Um terceiro modo de cozinhar as carnes, muito provavel
mente de recente aquisic;áo - como nos faz supor um conto 
Xavante - consiste em preparar, sobre forquilhas, urn varal 
na altura de um metro do cháo, onde a carneé colocada para 
defumar durante urna noite inteira. 

De qualquer maneira que tenha sido preparad.a a carne, 
antes de ser comida é assada ainda urna última vez sobre as 
brasas. Ainda náo tivemos ocasiao de ver um Xavante comer 
carne crua. 

Naturalmente, segundo as circunstancias e a técnica ado
tad.a, a carne pode ser preparada tanto dentro da cabana como 
ao relento. Quando é assad.a longe da aldeia - como acontece 
durante as grandes ca~adas - a carne é conservada pelo 
homem e transportada para casa em cestos especiais de f olha 
de palmeira, construídos pelos próprios caQadores. 

Para os gafanhotos e os · outros insetos, o costume é 
charnuscá-los diretamente sobre a cinza; somente as larvas e 
as for1nigas sáo comidas cruas. 

Para cozinhar o milho, existem vários processos; a mulher 
Xavante utiliza um ou outro método segundo o grau de 
amadurecimento do produto, do tempo disponível etc. 
Mas o método mais difundido e importante consiste em fazer 
"bolos" assados na cinza (os típicos bolos que aparecem em 
muitos rituais da vida Xavante). 

Para obter um bolo de milho, a mulher deve antes de 
tuda sacar os gráos no piláo, peneirar o produto obtido e, 
depois, sacar urna outra vez até conseguir farinha homogénea 
(o mesmo tratamento é feito com o feijáo muitas vezes con
sumido em forma de farinha) . O bolo, as vezes, é feito somen
te com farinha de rnilho, as vezes, com farinha de milho e de 
feijáo. Para amassar a farinha - ou as farinhas - a conzinhei
ra utiliza como recipiente um cauro de veado estendido por 
terra e mexe a massa, acrescentando pequenas doses de água 
e farinha, até obter um composto homogéneo, que, depois, é 
separado em peda<;os pequenos, pronto& para serem levados 
ao forno, isto é, assar . .. 

Para esta última fase é necessário procurar cupins que 
sáo pastos diretamente ao fogo e bem esquentados; depois 
sao partidos e dispostos em círculo ao redor de urna boca 
central. Neste buraco, no meio da cinza quente se repóem os 
bolos em algumas folhas, as mesmas que servem para assar 
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a carne; depois se cobre tudo com terra; sobre a terra se 
acumulam as brasas e poem-se f ogo por cima, por algumas 
horas. 

Em certas festas estabelecidas pelo cerimonial, os bolos 
de milho podem atingir um diametro superior a um metro. 
Neste caso, sao assados geralmente fora de casa, sobretudo 
para poder utilizar melhor os cupins. 

Eis alguns outros modos de assar o milho: quando é verde 
se poe diretamente sobre as brasas com palha e tudo; quando 
está quase maduro,mas ainda tenro: colhe-se e se assa dire
tamente sobre as brasas. Qua.ndo está bem maduro, debulha
-se e se jogam os gráos sobre a cinza por poucos segundos. 

Com a farinha de milho de tipo mais grosseiro, se a niu
lher xavante náo quer refinar, ela prepara urna espécie de 
sopa, pondo-a a ferver com água. 

Os feijoes tem o mesmo tratamento que o milho. Sáo tam
bém consumidos crus, quando se encontram em via de ama
durecimento, ou assados sobre brasas ou em cinzas. Enfim, 
podem ser fervidos como a farinha de milho e nesse caso, 
em geral, mistura-se ao feijáo farinha de milho e de mandioca. 

Esta última versáo que reúne tres alimentos vegetais dos 
mais importantes é um prato fácil e cómodo para preparar e 
é feito muitas vezes. 

A abóbora tem urna importancia notável na alimenta<;áo 
xava.nte, porque é o primeiro produto das planta<;6es a ama
durecer. Eles a consomem assada no forno de cinzas, como 
vimos para a carne e o bolo ou, mais raramente, fervida. 

A mandioca é primeiro descascada, depois cortada em 
fatias bem finas que sáo postas em urna esteira ao sol por 
urna semana, depois socadas até se obter urna espécie de 
farinha. 

A variedade de mandioca cultivada náo é venenosa -
tanto é verdade que, as vezes, come-se crua. Freqüentemente 
se faz um mingau a base de farinha de mandioca. Ou entáo se 
poe a raiz sem descascar para assar nas brasas e se come 
como urna batata; ou descasca-se e assa-se a raíz e, neste caso, 
antes que seja comida, as mulh~res as socam com pedras e 
lhe dáo forma de urna pizza. 

As batatas e semelhantes sáo comidas cruas, fervidas ou 
assadas sobre brasas. 

O palmito se come preferivelmente cru, mas é possível, 
também, ferve-lo ou assá-lo sobre brasas. 

92 

As duas principais variedades de cocos- buritirana e 
buriti - fornecem a alimenta<;;áo xavante só a polpa que se 
come fervida. Das outras variedades come-se também a casta
nha rica em óleos vegetais, que é assada no seu invólucro, o 
qual depois é quebrado com urna pedra. Habitualmente para 
comer seja a polpa como a castanha se faz assim: assa-se o 
fruto sobre a brasa, come-se a polpa. extrai-se a castanha e se 
poe novamente sobre a brasa para assar bem. Enquanto a 
castanha tem ampla disponibilidade, a polpa só a tem em 
certos períodos do ano. 
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TECNOLOGIA XAVANTE 

A tecnología Xavante se reduz apenas a transforma
gáo da madeira, executada com duas técnicas: com formáo 
ou como fogo e formáo .. As armas e, em geral qualquer objeto 
trabalhado, sáo confeccionados com a primeira técnica ou 
com a segunda. 

O instrumento em uso hoje para trabalhar a madeira é o 
mesmo de dois séculos atrás: um cabo de madeira com urna 
lamina metálica nele cravada, ou mais precisamente, um peda
<;o de ferro1 dando-se a eles e formato desejado com golpes de 
pedra. Antes de ter contato como homem branco, o Xavante 
náo conhecia o metal e, ainda hoje, qualquer instrumento de 
metal constituí objeto cobi<;ado para confeccionar o formáo~ 
utilizado para trabalhar a madeira. Para extrair urna 
lamina de um pedago de ferro, o Xavante usa urna lasca de 
pedra, sílex, que é esfregado no ferro até cortá-lo. Urna vez 
obtida a lamina, é amolada com urna arenária finíssima. 

Com toda a certeza, quando o ferro náo era acessível a 
este povo, no lugar da lamina metálica cravava-se urna lasca 
de sílex. 

CONFECQAO DO ARCO 

O Xavante usa só um tipo de arco obtido trabalhando a 
planta tucum (Astrocarym Sp.), cujo tronco aproxima-se dos 
20 centímetros de diametro. Eis como se processa a elabora
gáo do arco : divide-se longitudinalmente um peda<;o de tronco 
de cerca de dois metros de comprimento em 4 partes iguais; 
recusando a casca e o miolo central, utiliza-se a parte inter
média do tronco. Cada parteé trabalhada como formáo até 
que se obtenha o arco; para torná-lo liso e brilhante, e~pre
ga-se urna folha de lixeira, por natureza áspera. 
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Partes do arco 

a Corda de Buriti - iNA'RATAWATSI 
b Corda de Buriti - í'RAYHóDZARANA 
e Corda de reserva - i'RAYHóDZAHU 
d Anéis de pele do rabo de lagarto ou de 

outro animal - iTEDE 
e Amarra da corda no arco - i'MADZA 
J Corda sob~e a qual se ajusta a flecha 

e que entesa o arco - iTSóRó 

Os arcos tomam o nome da cor do tronco usado na sua 
confeci;áo: 

UMÑIATSIPRE - Arco vermelho 
UMNIATSI'RA - Arco preto 

O arco dos meninos é chamado UMÑIATSIRE 

A madeira do tucum, de cor escura, tem a particularida
de de possuir como todos os paus de buritirana usados para 
a confec~áo da flecha fibras muito compridas, e que lhe dáo 
grande flexibilidade. O Xavante o conhece bem e, ao trabalhá
-lo, presta o máximo de atenQáo pa_ra seguir a nervura do 
pau e para náo cortá-lo em lugares que comprometam a resis
teI?-cia do arco. Por isso, com freqüencia, encontram-se arcos 
um tanto esquisitos, com acentuadas curvas que lhe alteram 
a linha; neste caso, porém, as curvas se compensam sendo 
dispostas de modo simétrico no pau; somente assim a resis
tencia do arco pode permanecer equilibrada; se o pedaQo de 
tucum náo apresenta esta simetría, é abandonado. A sec~áo 
da madeira do arco é circular, como di~metro do centro maior 
que o das extremidades. Nestas1 é amarrada a corda que, 
numa das partes, é presa por nós anelados, de modo que se 
possa colocar e retirar a vontade; na outra, com nós duplos. 
A corda tem sempre o dobro do comprimento do arco. A 
parte nao utilizada serve de reserva caso arrebente em uso e 
vem enrolada no arco a cerca de dois terQos de seu compri
mento. 

Todos os nós dados sao de excepcional praticidade; bas
tam poucos segundos para que o. arco esteja pronto para 
ser usado. 
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CONFECQAO DAS FLECHAS 

Há tres tipos fundamenta.is de flechas para a ca<;a, segun
do o seu formato e o uso a que sao destinadas. 

A mais simples é a flecha TI: um peda<;o de taquarinha 
(Chuscea Ramesissima) cortado obliquamente e apontado 
com o sistema de raspagem, em forma triangular; depois 
sao fixadas no bambu penas direcionais; estas penas sao de 
aves várias como: de papagaio, de perdiz, de gaviao, de mu
tum. As penas, antes de serem fixadas na flecha, sao cortadas 
de um lado, a meio centímetro da nervura; depois as extre
midades sao fixadas, com fios de algodao a taquarinha untada 
naquela parte, com cera, para que o fio nao escorregue: 
finalmente dao-se os últimos retoques. A forma cóncava do 
lado externo da pena é obtida cortando a parte excedente 
co1n urn tic;áo. 

Urna variante da TI é a flecha BURUAooo; para confeccio
ná-la é necessário tomar a taquarinha coma raíz, que deverá 
ser trabalhada. Isso porque a flecha termina com um corpo 
arredondado e nao pontudo; este tipo de flecha náo fica 
preso nos ramos e é apropriado para a ca<;a de aves de 
pequeno tamanho. 

O segundo dos tres tipos fundamenta.is de flechas é a 
ARIWEDE, usado sobretudo para a pesca. É composta de duas 
pec;as, urna de taquarinha - a parte posterior-, e outra de 
pau de buritirana ( Mauritia Arma ta) - a parte anterior -, 
esta última mede cerca de urn metro de comprimento, tem 
sec<;ao circular e termina com as duas pon tas finas; urna é 
encravada na taquarinha aproximadamente uns 10 centíme
tros de profundidade, e a outra constituí a ponta da flecha. 
No encaixe das duas partes é derramada cera e, sobre a 
cera, é enrolada urna fibra retirada da casca da raiz de 
urna arácea chamada cipó-imbé ( Philodendron Imbé). 

A flecha mais importante, usada para a ca<;a de grande 
parte, é a PO, constituída de tres peda<;os; o primeiro de ta
quarinha, o segundo de buritirana e o terceiro também de 
taquara: urna larga lasca c;om a forma de lanc;a, com a parte 
final em forma triangular. Os encaixes sao feitos com a 
mesma técnica usada para a ARIWEDE. 

Para cortar a pena e as cordas que servem para amarrá
las na taquara, usa-se dente de piranha; o acabamento final 
dado a flecha é feíto com urna brasa, enquanto que a perfeita 
forma retilínea é obtida aquecendo a flecha ao fogo e retifican-
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l . TI - - t'l ec..:ha de tipo nonnal feité:I con1 urn a espécie de t.aquarinha 
a í 'WANIMO 

2. BU~U!'ODó === fl~ch~ feíta de taquarinha e usada para cac;ar aves. 
b IRA : protuberancia que serve para estontear as aves. 

3 . ARIWEDEUPT ABI = serve para a pesca; é composta de duas 
pe<;:as. 
a TI : taquarinha igual a precedente. 
b ARIWEDE : peda<;:o de pau obtido de tronco de Biritirana. 

4 . Po :.:: flecha para grandes cavas; é feita com tres pec;as. 
a TI 
b iHI'RE: pedac;o de ARIWEDE.' 
e POOTE: ponto de uniao. 
d PO: ponta larga feita com um outro tipo de taquara. 
duas pe~as. 

5. ARIWEDEN APó :.-: flecha usada para as ca<;as grandes; feíta de 
duas pe<;:as. 
a TI 
h ARIWEDE 
e PO: ponta larga; é, com a precedente, um único peda<;:o do 

mesmo pau. 
6. PI~M:NIPTORó :.-: flecha do PIU, usada no WAYA, tem de com· 

pnmento o dobro da flecha normal; é feita de duas pec;as. 
a PIUMDZER:E: cabelos de PIU, ou seja, cabelos de hornero, co· 

~ados na 'flecha com urna resina chamada UM'RA:NIMRE. 
b ITSITSU: conjunto formado oelas penas e pe lo couro de ser· 

pente. 
e WAHIHó: couro de serpente. 
d TI 
e ARIWEDE. 
flecha do filho futu:-o; é usada no w A Y A. 

7 . TIIPE ou DA'RA:NIPTüRó = flecha do DAÑIMITE ou DA'RA, 
flecha do filho futuro ; é usada no WAY A. 
a ~eninha de gaviao tendo no meio duas penas de periquito. 
b !WAD~A'RU: pP-nduricalho feíto de AE com penas na ponta. 
e 1_~SINE : resina de cor vermelha misturada com urucu. 
d I w_ ADZAPR:E: estriamento feito na taquara e pintado com 

resina vermelha. 
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PARTICULARES DAS FLECHAS MAIORES 

a-b Tran9a ornamental - íHI'REPRABA 
e Ca.vidade para o ajuste sobre a corda do arco - íTSIHó ouTIIÑíHó 
d Fio de algodáo com o qual se unem as extremidades das penas 

as flechas - íTSIHOPRE 
e Corte da pena ( em cima e em baixo) - íTSITSE 
f Corte vertical das penas - íTSIRóRí 
q Símbolo do clá dos PO'REDZAONO 
h Fio com o qual se unem as penas pelo fundo as flechas -

íPARAONO 
i Sinal do clá dos óWAWE e TbB'RATATO 
j Penas de cores diversas -· iTSA'RERANA 
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1 - TI 
2 - BURUAODO 
3 - ARIWEDEUPT ABI 
4 - Pó 
5 - ARIWEDENAPb 
6 - PIUMÑIPTbRb 
7 - TIIPE ou DA'RAÑIPTORó 

]@1 ;w ff ;fZ Jfá3 
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do-a com as máos. Nas flechas mais importantes, entre as 
duas amarras que fixam as penas, se desenha o símbolo do 
clá, com tinta preta ou vermelha, obtida misturando pó de 
carváo ou urucu com cera derretida. 

UTENSíLIOS VARIOS 

Para o Xavante, a clava, chamada UYBRO, de cerca de 
um metro de comprimento, com um nó na extremidade, é 
táo importante quanto o arco. Ela é extraída de urna legu
minosa (a Sucupira-Ormosia SP. ), tomando um ramo sufi
cientemente grosso da planta como seu nó, e trabalhando-o, 
em primeiro lug,ar, como formáo - com particular cuidado 
na parte final - depois com o fogo, pois assim o pau 
seca-se rapidamente e se toma bem rijo. 

Com o pau de aroeira do mato (Eschinus Therebinthi
felius) faz-se o BRunu e o BURUOTORE, para trabalhar na lavou
ra; tres clavas para serem usadas no cerimonial: UMHunu, 
UB'RA e WAINI; e a mao piláo, que se assemelha ao UB'RA. 
Todos os instrumentos para o trabalho na lavoura sáo pre
parados de modo sempre igual: o peda<;o de pau é, se preci
so, diminuído em seu tamanho com fogo, até que se consiga 
o tamanho necessário; depois, com muita paciencia, raspa-se 
com o formáo até obter a forma desejada; finalmente, alisa· 
se com a folha de lixeira. 

Todos os instrumentos usados sáo preparados pelo 
homem; a mulher por sua vez, cabe preparar o piláo de 
pequizeiro ( Caryocar Brasiliensis ), para socar o milho, o 
feijáo, etc., e reduzi-los a farinha. A concavidade é feíta com 
fogo : a parte queimada é raspada com o formáo. 

O fogo se acende com dois paus chamados REBE : um dos 
paus é preso ao cháo com os calcanhares; faz-se girar o se
gundo sobre o primeiro comas palmas das máos, em posic;áo 
perpendicular; para que o pau que gira náo escorregue, cos· 
turna-se fazer, no que permanece preso ao cháo, um pequeno 
orifício. 

INSTRUMENTOS MUSICAIS 

Com a cabacinha de urna planta cucurbitácea - o 
u'MRE - fabrica-se um maracá chamado nzo que aparece em 
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todas as festas dos Xavantes. A cabacinha é esvaziada e nela 
se introduzem algumas sementes pretas - PATSE - de uma 
cana indiana. O cabo do instrumento é feito com pau de 
buritirana, encaixado na cabacinha e colado com cera; uma 
pequena corda presa no cabo serve para pendurar o instru
mento no pescoc;o durante a corrida. 

Com o mesmo tipo de cabac;a, que se recolhe no cerrado, 
se constrói outro instrumento, chamado u'MREÑIDURUTURE. 

Na cabac;a vazia sáo feitos tres pequenos huracos; soprando 
neles, obtem-se algumas notas. O instrumento é acabado 
com unhas de veado nas quais sáo encaixadas penas de 
papagaio, ligadas ao cabo do instrumento com um pequeno 
cordáo; nele sáo enfiadas sementes - AE - de capim-navalha. 
A cabacinha é finalmente enfeitada a fogo. Um particular 
interessante na feitura deste instrumento é a preparac;áo das 
sementes. Quando a planta que a produz está quase seca, 
ela é cortada, recolhida em feixes e levada para a aldeia. Lá 
se acente o f ogo atrás da cabana; ao redor do fogo ergue-se 
urna cerca com esteiras, coloca-se a planta no fogo e as semen
tes sáo Ianc;adas longe; a pared.e de esteiras evita, porém, 
que se espalhem; enfim, sáo recolhidas e colocadas na caba
cinha. Cada uma das sementes é furada com um peda<;o de 
osso de femur do porco selvagem. 

Dois outros instrumentos musicais - o UPAWA e o 
TSIDUPU, sáo obtidos, preparando com o formáo urna varie· 
dade de bambu. O uPAw.A, semelhante a flauta, é constituído 
de um único tubo de quarenta centímetros de comprimento 
com urna extremidade aberta e outra fechada. Perto desta 
é feito um buraco retangular no qual se sopra. 

O TSIDUPU é, por sua vez, formado por dois tubos amarra
dos pelo meio com fios de algodáo; as extremidades fechadas 
sao soldadas uma a outra com cera; sopra-se nas extremi
dades abertas, conservando o instrumento em posic;áo 
vertical. 

PREPARAQAO DO URUCU 

É a mulher que o recolhe na planta<.;áo quando as semen
tes adquirem o máximo de colorac;áo vermelha e, ao mesmo 
tempo, ainda náo estáo secas. Depois de retiradas dos envólu
cros, as sementes sáo amassadas durante muito tempo, sobre 
urna pele de veado. 
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A massa obtida é peneirada, para que se eliminem as 
impurezas, depois de misturada com água e coada em um 
vaso, é posta ao fogo, para que a água evapore e a massa 
adquira a consistencia desejada; finalmente, coloca-se a pasta 
em uma folha e amolda-se até que se obtenha uma bola com
pacta, que os homens guardam embrulhada em embira. 

PREPARAQAO DA CORDA 

Para obter a corda do arco, o Xavante usa a fibra da folha 
do tucum do cerrado (Astrocarium humile), que mede cer·· 
ca de 30 centímetros de comprimento. A corda resulta de 
várias fibras enroladas, que sáo corridas sobre a coxa coma 
palma da máo, com movimento de cima para baixo. Com 
esse sistema, se obtem duas cordas, que se enrolam, fazen
do coma palma da máo, movimento oposto; assim se obtém 
a corda do arco. 

As cordas omamentais sáo fabricadas com o fio de vá
rias folhas, coma embira de algumas árvores e coma fibra 
da piteira. 

Para obter a embira das árvores, se procede da seguin
te maneira: tomam-se pedac;os de casca de vários metros 
de comprimento e extraem-se, da parte interna, fibras finas, 
de um milímetro a um centímetro de largura; estas fibras, 
trabalhadas como as fibras de tucum, formam a corda; quan
do se deseja dar-lhe uma colorac;ao escura, deixa-se curtir 
por algum tempo na água corrente. As folhas da piteira sáo 
batidas com um pedac;o de pau e depois sáo deixadas por 
algum tempo nos córregos; assim, se eliminam também os 
últimos resíduos e permanecem apenas as fibras brancas, 
de 50 centímetros aproximadamente, prontas para serem en
t relac;adas. 

CESTOS E ESTEIRAS 

Os Xavantes usam dois tipos de tranc;a no fabrico de 
cestos e esteiras. A mulher usa preferivelmente um deles, o 
chamado TSIÑOERE, enquanto que o homem usa ambos; o 
hornero, porém geralmente, é menos hábil, no modo prefe
rido pela mulher. 
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Tipos de tran~a de cestos e de 
esteiras 

TSIÑOERE 

O cesto é, sem dúvida, um 
dos artefatos de maior utili
dade para o Xavante; náo há 
problema de carregamento 
que náo seja solucionado com 
um bom cesto : nele se carre
ga qualquer utensílio, produ
to agrícola, carne, lenha; até 
mesmo as criancinhas encon
tram nestes cestos um berci
nho higiénico e confortável. 
Servem, ainda, para os diver
sos usos domésticos e se dife
renciam para os determinados 
usos, sobretudo pelo tamanho. 
Sáo construídos pela mulher, 
salvo as al<;as que facilitam seu 
transporte, que sáo feitas pelo 
homem. 

Eis como se desenvolve a 
técnica para a confec<;áo de 
um cesto. 

WETEÑAMRI} 
TSI, Rl UPTABI 

A matéria prima é o broto 
de palmas : palmas de buriti 
para os cestos grandes e pal

mas de buritirana para cestos pequenos. 
O broto é dividido longitudinalmente em duas partes 

iguais, de modo que cada parte contenha um número igual 
de folhas, das quais sáo arrancadas as nervuras. Cada me
tade é entáo dividida em tres partes que sáo sobrepostas e 
abertas como leque por meio de urna corda; entáo comec;a 
o Xavante a trac;ar as partes. Quando chega mais ou menos 
aos tres quartos de broto, para de tranc;á-las, e expóe ao sol 
as duas metades entrelac;adas. Quando se secam sáo aperta
das e finalmente sobrepostas, de modo que o cesto fique 
com fundo duplo para maior resistencia do mesmo. As pon
tas dos brotas sáo, entáo, enroladas em corda e cingem o 
corpo do cesto. Todas essas operac;óes sáo desenvolvidas com 
grande agilidade, no curto espac;o de quatro ou cinco horas. 

A confec<;áo da esteira é trabalho exclusivo do ho
mem; as mulheres sao severamente excluidas desse trabalho. 
Existem dais tipos de esteira segundo o tipo de entrela<;a· 
mento empregado em sua confec<;áo: o wETEÑAMRIUPTABI e 
O TSIÑOERE. 
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V ASILHAME 

Com o barro, o Xavante faz dois objetos distintos : vasos 
e estatuetas que representam as ideologías típicas de sua 
cultura. 

A confecc;áo de vasos é trabalho de algumas mulheres 
que conhecem sua técnica, bastante trabalhosa; e é estranho 
que, dada a importancia de tal utensílio, as mulheres em con
di<;óes de fabricá-lo sejam tao poucas numericamente. 

Quando urna família tem necessidade de um vaso 
de barro, o homem, segundo o costume, procura a mu
lher que possui a arte de fabricá-lo (as vezes urna só mulher 
em toda a aldeia ou mesmo de outra aldeia) e faz seu pedido. 
A mulher, todavía, náo pode recusar. Quase sempre, por ques
táo de prática, muitas famílias encomendam vasos contem
poraneamente pois, para buscar a argila necessária, deve-se 
organizar urna expedic;áo pelo rio, que, normalmente, demo
ra urna semana ou mais. 

A recompensa para a mulher que a fabrica é quase sem
pre o alimento diário : má recompensa, se comparada com 
a de outros servi<;os, dado o grande trabalho exigido para a 
confec<;áo de um bom vaso. Antes de tudo, quem fabrica o 
vaso deve possuir conhecimento nao comum e saber distin
guir a qualidade de argila mais apropriada; os componentes 
da comitiva trazem para a mulher que fabrica os vasos várias 
amostras de argila e ela as examina apalpando-as, ficando 
apenas com as que lhe agradam. Geralmente recolhem 
ao río, urna argila cinzenta clara que devido a esta colora<;áo 
é chamada DZEA. A argila é posta sobre f olhas e amassada 
coma casca raspada e incinerada de urna árvore, o que con
fere ao vaso a porosidade necessária para impedir que se ra
che durante o trabalho. Toma-se, entáo urna porc;áo dela 
e, com movimentos muito delicados ( molha-o se necessário) , 
faz-se o fundo do vaso; depois, se sobrepóem, nos lados, peda
QOS de barro enrolados como salsicha, até a altura desejada; 
o vaso é finalmente lixado com pedrinhas até se tornar bem 
liso. 

Depois de longa exposic;áo ao sol - também por 
isso é necessário saber escolher a esta<;áo apropriada - o 
vaso é cozido. Para esta opera<;áo prepara-se urna grande fo
gueira e, quando o fogo está bem alto, colocam-se os vasos 
no fogo, continuando a alimentar as chamas durante algumas 
horas. De tanto em tanto, fa.zendo uso de urna vara, a mulher 
vira os vasos. Terminando de cozinhá-los, passa ela em revista 
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cada vaso, batendo nele todo, para eliminar aquele que emitir 
sons que revelam defeitos. Enfim, os vasos bons sáo banha
dos com um suco vegetal, que deveria ter a propriedade de 
aumentar-lhes a robustez. 

Na história do Xavante há um episódio interessante, a 
propósito da confecQáo dos vasos. Quando estabeleceram con
tato com os brancas, destruíram todos os vasos e, por longo 
tempo, náo os fabricaram mais, tanto assim que os brancas 
chegaram mesmo a pensar que o Xavante náo soubesse tra
balhar com a argila. Náo é fácil explicar tal atitude; o certo 
é que para o Xavante o barro é um elemento rico em valores 
simbólicos, tanto assim que nos ritos em que imitam os 
"espíritos" que representam as forQas do mal se recobrem 
de barro. As estatuetas, modeladas somente pelos homens, 
representam urna manifesta.Qáo artística originária da cultura 
Xavante, certamente náo recebida do branco nestes vinte 
anos de aculturaQáo; os temas a que recorrem mais freqüen
temente sáo a cabana Xavante, a cabeQa de um homem 
Xavante, a onQa e o Jacaré. 

A FIAQAO 

O algodáo é fiado com um fuso muito simples : urna 
vareta de 40 centímetros de comprimento retirada da palma 
de buritirana, pontuda numa das extremidades, tendo, na 
outra, um talho por onde passa o fio; aproximadamente a 
uns 6 ou 7 centímetros da extremidade inferior do fuso,. é 
colocada urna roda de barro cozido, para firmar a rota.Qáo. 

O algodáo natural, livre do invólucro é desfiado e imedia
tamente torcido de modo. a assumir a forma de urna corda 
bamba, que, depois, é enrolada com os dedos por meio do 
fuso, até que fique firme e compacta. 

ENFEITES CORPORAIS 

Os enfeites que usam nas várias festas seráo amplamente 
descritos a medida que aparecerem quando tratarmos dos 
vários ritos; aqui falaremos apenas dos enfeites usados nos 
días comuns. 

Tanto o homem quanto a mulher vivem nus: a mulher 
completamente nua; o homem usa apenas um pequeno estojo 
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no penis, que cada um prepara para si e que consiste nurna 
folha de babaQu enrolada em forma de cone. A importancia 
psicológica deste objeto é enorme. Um Xavante náo se apre
sentaria nunca sem tal enfeite, embora se trate de urna cober
tura reduzidíssima, limitando-se a ponta do penis. 

As cordas que o Xavante traz nos tornozelos, nos pulsos, 
no pescoQo tem funQáo mágica de proteQáo contra mordedu
ras de cobras e, em geral, contra grandes perigos que o cir· 
cundam a cada dia. 

Enfiado nos lóbulos das orelhas, o homem traz sempre 
um pauzinho ( confira sua fun~o a pág. 263) e a fronte e a 
franja do cabelo sáo pintadas com urucu. 

Quando chega a estaQáo fria, para abrigar os ombros e 
as costas, amarram urna pele de veado no pescoQO. Em cer
tas ocasióes, por exemplo, quando o marido está fora, a mu
lher traz amarrada ao busto urna pequena esteira quadrada 
de babaQu, a mesma que é usada para cobrir os cestos das 
crianQas; durante o sono, dobra os joelhos e comprime os 
calcanhares contra a esteira de modo a fazé-la aderir ao corpo. 
É de se notar que a mulher Xavante se deita sempre e so
mente sobre o lado direito, enquanto que o homem dorme 
de costas comos braQos ou os dedos cruzados sobre o peito, 
ou mesmo virado sobre as ilhargas. 

Quando atende aos vários trabalhos da cozinha, a mulher 
senta-se sobre os calcanhares, convergindo os pés para o 
centro. 

Esta posiQáo habitual provoca urna def ormaQáo nos tor
nozelos e faz com que os pés assumam permanentemente 
urna posiQáo convergindo para dentro; ao ver urna mulher 
Xavante caminhando, tem-se a impressáo de ve-la tropeQar a 
cada passo nos próprios pés. As máes educam as filhas, desde 
pequenas, a estarem sentadas desse modo e se trata de um 
costurne que náo admite exceQóes. Porém, mesmo que a 
defonna<;áo dopé diminua a estabilidade da pessoa reduzindo 
a superficie de apoio, nunca vimos urna mulher cair. Acres
cente-se que os caminhos percorridos sáo cheios de obstáculos 
e, com muita freqüencia, o peso que a mulher Xavante carre
ga é superior ao próprio peso. 

O caminhar do homem é desenvolto, rápido e com passos 
curtos. 

Homero e mulher sáo indistintamente bons nadadores; 
pode-se ver até mesmo urna máe atravessar a nado um rio 
de 100 metros de largura, conservando, no alto, com urna máo 
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fora da ágÚa urna cria.n<;a. Do mesmo modo, nada o homem, 
quando atravessa um rio comarco e flecha, para náo molhá
-los 

Se deve atravessar um rio com urna grande carga, sem 
molhá-la, por exemplo, um cesto de carne, recorre a feixes de 
talos secos da folha de buriti: o nadador debru<;a-se sobre tal 
jangada improvisada, carregando o cesto no dorso, prendendo 
a alc;a em torno da cabec;;a. 

Se está livre de peso, o Xavante prefere nadar debaixo 
da água : para estas coisas é treinado desde pequeno. 

Homens e mulheres carregam o cesto prendendo a alc;a 
de sustentac;áo na testa, deixando-o cair nas costas, náo muito 
emba.ixo, pois atrapalharia o caminhar, e inclinando um pou· 
co o corpo para frente para dar equilíbrio. 

Quando a carga é muito volumosa e pesada, ajeitam-se, 
no cesto, suportes, amarrando-os com embira e folhas de 
palmas. Depois a mulher senta-se perto do cesto, (;Urva-se 
para trás, coloca a alc;;a na testa, e levanta-se. 

A crianc;a, até por volta de um ano e meio, é transportada 
dentro do cesto, e a máe caminha de modo a embalá-la; assim 
a mantém também enquanto trabalha na lavoura; as vezes 
coloca a esteira no cesto como um parapeito, para que B. 
crianc;;a, mesmo estando de pé, náo caia. 

106 

A ASTRONOMIA E AS CONCEPQóES DO COSMQ 

As concep<;óes astronómicas dos xavantes sáo muito sim
ples, enfeitadas, por um lado, de lendas poéticas e, por outro, 
direta.mente ligadas aos momentos fundamentais de sua 
vida; as atividades agrícolas e as festas rituais sáo todas 
reguladas em base de um calendário astral deduzido essen
cialmente de observac;óes das constela<;óes, que eles chamam 
de TSIRURU. 

TSIRURU significa pássaro de bico pequeno, e é urna por
c;áo de estrelas que pertencem a nossa constela<;áo das Pleia· 
des. Conforme a posic;ao do TSIRURU, os xavantes estabelecem 
as diversas horas da noite e o tempo das semeaduras, das 
colheitas, das festas . 

DA'WATSA, é urna outra de suas constela<;óes; sáo tres es
trelas que pertencem a órion. Além disso : 

WATSITSIWAPa'O, que literalmente significa dois olhos jun
tos, é urna constelac;ao de duas estrelas. 

WATSITOPRE, estrela vermelha, é Lúcifer (Venus de ma.
nha); 

WATSIWA'WE, estrela grande, isto é, Vésper (Venus a 
noite); 

UTOPARANE, o Cruzeiro do Sul, literalmente pé-de-anta; 
WATSINEBTO, estrela que anda devagar; 
ATEBRE, a. Via Láctea, orvalho de estrela; 
E, por fim, Booo é o sol e AAMO, a lua. 
As nuvens, HOYWAÑIRONO, sao formadas pela fumac;a, 

ouÑroz:E, dos incendios que sao feitos durante a cac;a, ou 
quando se queimam as coivaras no preparo do terreno para 
o cultivo. 

O arco-íris, TAYWAYPO, é um bafejo emitido pela serpente 
após o término da chuva. Eles chamam a serpente de 
WAHIHOYRÁ (jibóia), caracterizada pela sua pele de estrias e 
manchas. 
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"' O céu HOYWA, é composto de urna matéria como a água, 
que ninguém jamais será capaz de quebrar. Eles contam, a 
propósito, a história de um "civilizado", chamado TSIROMA 
(que significa da sua "terra", isto é, um autóctone, indígena) 
que quería cortar o céu, mas náo o conseguiu, porque ele cor
tava e logo após, sempre, o céu voltava ao seu lugar. O céu está 
solidamente alicerc;ado sobre a terra e tem a forma de um 
arco que vai de leste até oeste. 

A terra, TIA, é composta de duas estratificac;óes chatas 
sobrepostas urna a outra com pouca distancia entre elas. Os 
Xavantes contam que descobriram a existencia da estratifi
cac;áo inferior porque um día um deles durante urna cac;ada, 
para capturar um tatu que se tinha escondido num buraco, 
seguiu-o. Na perseguic;áo do animal, o xavante se perdeu e, 
num d~tdo momento, percebP-u que filtrava luz por um buraco 
que ele havia escavado no túnel; entáo cavou mais um pouco 
e, diante de seus olhos, apareceu urna terra habitada e cheia 
de plantas, especialmente buriti. Entáo, comec;ando a ter 
medo, o homem voltou a superfície e pensando como era es· 
treita e frágil a crosta terrestre que o sustentava, desmaiou. 
Quando acordou, voltou para casa e contou para os outros a 
sua aventura, tudo aquilo que tinha visto. Entáo todos pen
saram que o sol devia iluminar também a terra de baixo. 
Eis porque depois que o sol se póe, volta a aparecer do leste, 
isto é, por debaixo da terra. 

Os eclipses de sol: BOOO MADORO (o sol morreu), e os eclip
ses da lua AAMO MA DORO (a lua morreu) se dáo porque os 
astros se cobrem de fuligem preta. É o que expressa claramen
te o nome que dáo ao fenómeno : naquela hora estáo mortos. 

Eles tem muito medo dos eclipses, pois os interpretam 
como sinais do fim de tudo. 

Outro fenómeno, que eles temem é o das estrelas caden
tes, AB'RA, porque, explicam eles, quando urna estrela cai, 
urna pessoa marre improvisamente. 

As estrelas, WATSI, estáo presas no céu com um fio. 
Sáo considerados sinais funestos - BononzA'Ru - os 

anéis solares - e AAMODZA'Ru - os lunares-halos. 
Os redemoinhos, TSIUBURA, sáo provocados pelo w A UBURE 

( um espírito) e sáo provocadores de furúnculos e chagas -
DAUBURO. 

O vento-ROWAU: é provocado pelos TSIMHOPÁRI ( outros 
espíritos ). 
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E por fim o mes Xavante é lunar. Contam as horas do 
dia que elencamos aquí. O día vai de pór-de-sol a pór-de-sol. 

MARARE é quando o sol nasce. 
MATO TIÑOREDZAA: está um pouco alto no horizonte. 
ABDZUMA : de onze até quase meio-dia. 
ABDZUMAWA'WA: meio-dia. 
MATO API'RA: de urna as duas da tarde. 
MATO ABDZUTSI: de duas as tres da tarde. 
HOYWAHO: entre tres e quatro. 
TEOTO TSIABA'RE: : entre quatro e cinco. 
BODO MATO Xoz:E : entre cinco e seis. 
MATOTIHOYWAHODZA'RA: as sete da tarde, quando o sol 

já desapareceu. 
MARA-WI, quando já está completamente escuro. 
MARA, quando a escuridáo está mais intensa. 
MARAWA'WA: meia-noite. 
.Awi-u sáo as horas que váo da meia-noite ao amanhecer, 

a aurora. 
HÓYWAPRE é a aurora, o amanhecer. 
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CORES E NÚMEROS 

Como se evidencia a quem examina a nomenclatura a11r

mostramos abaixo, a escala cromática dos Xavantes náo é 
semelhante a nossa; é muito mais pobre ou rnais simples e 
designa com os mesmos termos as seguintes cores : o verde, 
o amarelo e o azul. Atualmente, as gerac;óes jovens que apren
deram os nomes ero portugues das cores, quando usam a 
língua xavante distinguem urna da outra as tres tintas, acres
centando as perífrases "mais f orte", "menos f orte". 

íPRE - vermelho 
íRA - branco 
íRADO - preto 
íPREA - amarelo 
iPREDO - violeta escuro 
iuozE: - azul e verde 
iuBnzu - roxo (esta determinac;áo de cor é usada para 

indicar variedade de milho). 

Faltam termos para indicar as cores intermediárias e as 
diversas combinac;óes de cores; a escala cromática dos Xavan
tes se limita as cores fortes e vivas. Verde - íuoz:E - tem o 
sentido de colorido. 

A numerac;áo Xavante chegava até cinco e depois só 
diziam "muitos". 

Hoje, evidentemente pela influencia dos brancas chegam 
a conceber o número até vinte, sornando os dedos das máos 
comos dos pés. É muito interessante a denominac;áo alusiva, 
a forc;a descritiva dos termos com que designam os números : 

1 : MrTsr, MI significa "acha de lenha" e Tsr: "só". 
2: MAPARANE, MÁ, significa avestruz ( ema) PARA "pé" 2 NE 

"como", isto é, como os pés da ema, que tem dois pés. 
3: TSIUMDATó, significa ímpar, náo igual. 
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4: MAPARANETSIUYWANA, para MAPARANE, veja-se o núme
ro dois: TSIUY'WANA, significa "de um lado e do outro" o que 
quer dizer; ambos como os pés da ema. 

5: íMRóT6, que significa "viúvo"; este nome é devido ao 
modo pelo qual os Xavantes contamos números comos de
dos. De fato, eles náo o fazem como nós que comec;amos do 
polegar ao mínimo; usam outra ordem em que o número 
"cinco" corresponde ao polegar, o qual é um dedo isolado 
em relac;áo aos outros, isto é, "viúvo". 

Para indicar os outros números, AHODI, que significa 
muitos. 

Para fazer com que um Xavante compreenda um número 
que náo está no seu esquema mental, se este número é maior 
ou menor que outros, é necessário sempre recorrer a exem
plos práticos que lhes sejam familiares; de outro modo, 100 e 
200, para eles, é "muitos" e só. 
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ESTRUTURA SOCIAL 

O que tivemos em mira, como dissemos na introdu<;ao, 
foi recolher no mais breve espa<;o de tempo possível (bem 
entendido: num sentido muito relativo, porque a pesquisa 
foi-se desenvolvendo ao longo de mais de doze anos) a maior 
quantidade possível de informa~óes e documentos relativos 
a civilizru;ao Xavante. 

A investida da civiliza<;ao dos brancos e a progressiva 
penetra<;ao até nos recantos mais longínquos do mundo com 
a tecnologia moderna amea<_;am realmente desfazer, desde 
os alicerces, as sociedades que ainda tenham estrutura tribal. 

O único meio de salvar, ao menos em parte, seu patri
monio de valores é urna pesquisa atenta, que transcreve as 
antigas trad.i<;óes, todas elas essencialmente orais, cujos 
depositários sao os anciáos do grupo. 

Nossas fontes foram, de fato, dois velhos xavantes: 
Jerónimo e Raimundo. Nossa coJe<_;ao de textos, documentos, 
informa<;óes poderia ser criticada por carecer de interpreta
<.;óes, juízos críticos e etnológicos, que teria sido possível 
elaborar sobre o material a disposi<.;áo. 

Entretanto, para garantir os fundamentos de urna pesqui
sa interpretativa, que desejamos ver desenvolvida, com fruto , 
em aprofundados estudos, colhemos e ordenamos os dados 
numa forma simples e despretenciosa. 

Aliás, ninguém ignora que urna interpreta<;ao inicial já 
s: encentra em qualquer trabalho de coordena<_;ao, de tradu
<;ao de termos de urna linguagem, que estrutural e espiri
tualmente, muito se distancie da nossa. 

Todo o patrimonio cultural da trad.i<;áo Xavante, da 
religiáo aos mitos, aos canticos, a estrutura social, é integrado 
de modo perfeito; os fenómenos se prendem uns aos outros 
com nexos harmónicos e coerentes. Por isso toda pesquisa 
em profundidade sobre um aspecto particular da cultura 
Xavante projetará nova luz a todo o seu conjunto. A essa 
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altura, desejaríamos propor algum indicio, alguns temas de 
pesquisa que julgamos tenham particular interesse. 

Digna, por exemplo, de muita atenr;ao é a fungao, no 
ambito do grupo, dos "donos" do tempo, da anta, etc. (cfr. 
o cap. Os Chefes Xavantes, pág. 121). Trata-se de personagens 
'1Ue recebem urna formaQáo especial em vista do papel que 
tem de representar no seio da tribo? Sáo escolhidos por 
causa dos dotes excepcionais que mostrem possuir? Quando 
respondem as perguntas dos anciaos acham-se em estado de 
"transe" ou nao? Como ¿ que os outros inembros da tribo 
os consideram? 

A análise atenta que fizemos descrevendo o seu compor
tamento e, e~. geral, tudo quanto a eles se refere, sugere, 
parece-nos, varias respostas, sobre as quais se poderia talvez 
basear urna hipótese de interpreta<_;ao: as personagens em 
questao seriam os "representantes" humanos do Espírito 
dono do tempo, do Espírito dono das antas. etc. Naturalmente 
dessa hipótese leva a pesquisa ao campo mítico-religioso: 
porque sobretudo nos mitos, nos contos tradicionais é que 
seria preciso procurar a eventual presen~a de seres sobre
-humanos, de espíritos. 

Analogamente, o capítulo dedicado as doen<;as e terapias 
usadas pelos Xavantes dá ao etnólogo oportunidade de esta
belecer rela<;óes sem fim entre doen<_;as, religi.áo e magia, de 
perguntar quais, no grupo, sáo os homens considerados tau
maturgos (os que sabem "onde está a dor"), de procurar 
saber se esses homens desempenham outros papéis sócio
· religiosos, etc. 

Assim, por exemplo, o fato de, entre os Xavantes, serem 
as menstruagóes consideradas urna doenga, poderia ser 
interpretado a luz do conceito do "puro-íntegro", que existe 
em muitas popula<;óes primitivas; e a interpreta<;áo poderia 
ser verificada a luz dos mitos que explicam a escolha dos 
remédios apropriados. 

. Em outras palavras; procuramos orientar a nossa pes
quisa de modo que o material; pela abundancia ou pela ordem 
que lhe demos, servisse para, ao menos, preparar urna res
posta as perguntas que o leitor atento náo deixará de fazer 
a cada página e até quase a cada linha. 

Recordamos ainda, no campo mítico-religioso o mito da 
origem das doengas e da morte: a negligencia dos homens 
irri~ou o Ser Supremo e daí decorreu a inevitável puni<;áo; 
assim a doen<;a e a marte entraram no mundo. 
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" Densa de significados simbólicos é, também, a iniciac;ao 
dos meninos no w A Y A, a que dedicamos largo espac;o. O con
ceito fundamental é o da "morte-renascimento": morte do 
menino isolado e separado dos demais pela ignorancia dos 
segredos fundamentais - renascimento como membro ativo 
do grupo; mas, ao lado disso, há muito que acrescentar. Em 
via de regra, todas as cerimónias dos Xavantes sao um 
conjunto de atos que derivam seu valor de um conceito 
preciso da vida, dos homens, dos mitos e da religiao, e da 
convicc;ao de que o cosmos é um entrelac;ado de forc;as que 
se equilibram. 

Há, pois, largo campo para pesquisas ulteriores, que, 
por nós mesmo ou por outros poderao ser levados a efeito. 
O essencial é que esse primeiro esforc;o marque ponto de 
partida para urna compreen5ao cada vez mais profunda do 
mundo Xavante, mundo aparentemente tao simples, mas na 
realidade tao complexo, porque, sob a capa de ingenuidade 
exterior, é o que pelo menos nos parece a nós, - os "civiliza
dos" - esconde filosofia profunda, sabedoria autentica e, 
gastaríamos de dizer, um humanismo rico de valores e equi
líbrio interior. 
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CLAS -PARENTESCO 

Para estabelecer os clás, tomamos vários indivíduos .sepa-
damente e lhes fizemos estas perguntas : 

- A que clá pertences? 
- Sou Pb'REDz~oNo (usaremos a abreviac;áo P) 

- Com quem podes casar-te? 
- Posso casar-me comos owAWE (abreviac;áo o), e com 

os TOB'RATATO (usaremos T). 

Tomamos um do clá o. e lhe fizemos as mesmas pergun
tas. Respondeu-nos que podia casar-se com os P. Tomamos, 
enfim, um T. Podia casar-se com os .P. 

Depois de obtidas estas respostas, observamos um certo 
número de pessoas e constatamos que nem sempre se verici· 
cava o que nos tinham respondido, pois havia P. que náo 
podiam casar-se como. e T. e vice-versa. 

Procuramos saber se havia algum liame de sangue que 
náo lhes permitia realizar o casamento. Responderam-nos 
que náo. Náo posso casar-me com eles, porque sáo do meu 
grupo, isto é, WATSIRE. 

Encontramos também casos em que dois T. podiam casar
-se. Explicaram-nos que entre os dois náo havia parentesco 
algum e que eram de grupos diferentes, isto é, TSIRE'wA. 

Os clás distinguem-se por símbolos particulares. O sím
bolo do PO'REDZAONo (significa girino) é a estilizac;áo do giri
no. o dos OWAWE (grande rio) é a representac;áo estilizada 
do rio. O dos TOB'RATATO (talvez nome onomatopaico do grito 
de uma ave notuma) é representado por um círculo e urna 
linha vertical que, muito provavelmente, é a representac;áo 
esquemática da ave. Estes símbolos sáo pintados nas faces, 
quando se realizam determinadas festas (cfr. OYO e a ceri
mónia da HU). Sáo distintivos, também, os desenhos sobre 
WAMÑORO (cfr. perfurac;áo das orelhas) e os gravados nas 
flechas. 
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p metade e cla 
metade meta de 

.... 
DAN IMl'RE = direita 

sol? 
veja a danQa dos 

•• 
PAHORl'WA 

..., 
t..WANIWI HA 

do meu lado 

t_WATSl'RE 
do meu grupo-metade 

..., 
ONIWI HA 

do outro lado 

TSIRE'WA 
do outro grupo-metade 

..., 
DAN 1M1 E = esquerda 

lua? 
veja a dan~a dos 

' ' 
TEBE 

.... 
LWANIWI HA 

do meu lado 

+-WATSl'RE 
do meu grupo-metade 

.. 

do 

.... 
ONIWI HA 
do outro lado 
TSIRE'WA 

outro grupo - metade 

As observaQóes feítas nas supracitadas festas, nas quais 
os participantes sáo divididos em dois grupos, nos permiti
ram constatar que o grupo que se dizia P. apresentava os tres 
símbolos, o que se verificava também no grupo o.-T. ( ou sim
plesmente o. ) 

Chegamos a conclusáo de que as palavras P. o. T. tem di
versos significados conforme o contexto. P. o. T. atribuídos aos 
indivíduos singularmente servem para indicar o distintivo 
que lhes cabe; atribuídos aos indivíduos considerando a sua 
ascendencia e a sua relaQáo com os outros, servem para 
indicar a metade a que pertencem. P. é de urna metade; 
e ó.-T. de outra metade. A ascendencia é considerável só quan
to a linha paterna, por isso é urna só e invariável, mas, quan
to ao símbolo distintivo, pode variar urna vez que o pai pode 
escolher para os filhos o símbolo que mais lhe agrada, mes
mo que seja diverso do seu. Explica-se assim a presenQa dos 
tres símbolos em ambas as metades do grupo. Parece-nos que 
existem liames de simpatía e também económicos (ainda náo 
conseguimos urna documenta.Qáo para entrarmos em parti
culares) entre P. e P., ó. e o., T. e T. das duas "metades", o 
que náo influencia em nada quanto a realizaQáo dos casa
mentos. 

Pelo que conseguimos observar e comparando com ou
tras tribos pode-se deduzir que, muito provavelmente, a tribo 
Xavante era antigamente dividida em duas metades, com 
tres clás em cada urna. A presenQa dos tres símbolos em 
ambas as metades faz-nos supor que também os nomes dos 
antigos clás fossem correspondentes simetricamente. A redu
Qáo dos números dos clás náo está ainda documentada, mas 
o fato de urna parte ter o nome P. nos leva a crer que havia 
o domínio deste clá numa das "metades" e por reaQáo os 
outros dois excluíram o P. da outra "metad.e" e esta tomou o 
nome de o. - T. Esta hipótese é levantada em vista da obser
va<;áo realizada em vários lugares. Encontramos P . e o. como 
também P. e T., isto é, urna das "metades", é sempre P. enquan
to a outra denomina-se o. ou T., segundo a importancia e 
for<;a de um ou de outro grupo. De agora em diante, se náo 
houver men<;áo explícita, usaremos P. e o.-T. no sentido de 
metade . 

Parece-nos necessário, antes de tratar das rela<;óes de 
parentesco, explicar urna palavra mais genérica: WATSINI. 

WATSINI é o conjunto dos pais daqueles que podem 
desposar os meus filhos. Sáo, portanto, de grupo diverso do 
meu e seus filhos náo tem nenhuma rela<;áo de parentesco 
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.. 
com os meus. Chamam-se mutuamente com a denomina~áo 
genérica de homem ou mulher. 

Os primos primeiros de sexo masculino, de "metades" 
diversas sáo sempre WATSINI e o matrimonio entre seus fi
lhos tem preferencia aos demais. Para estes WATSINI é termo 
de parentesco, para os outros toma-se tal, urna vez que se 
estabeleQS. o casamento dos filhos. 

Esquemas de Parentesco com referencia ao matrimonio 

parentesco potencial 
OIP) p (éi) 
0=6 

1 

ó (p) ~(0) t p 110) 9lP) 
o j6 ----~¡~-- - --- a.

1 
/...::. 

_ __.__ - - -- 1.0 __ ....__ -

Ó (P) Pki1 §Ji"e Ó kPI p{ti) 0-f;>IJ ___ c.- -~= o 
~lSINJ __ 

-- -~OJ i) O P) tt) 
A - - - - A 
, matrimonio preferencial 1 

~-- ------- -- - ------ --~ 

pa rentesco adqu irido 

TERMINOLOGIA DE PARENTESCO 

A tenninologia para designar parentesco é muito varia
da. Para designar um mesmo grau existem muitos vocábulos 
segundo quem os profere ( homem ou mulher) e para indicar 
parente vivo ou falecido. Para facilitar a compreensáo, apre
sentaremos alguns vocábulos de modo esquemático. 

(Os nomes seguidos de asteriscos se usam quando o pa
rente é falecido ) . 
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Pai 

Máe 

Irmáo do Pai 

PARA HOMEM 

IMAMA, IPOTO'WA * 

DATio, iDZEPARl'WA* 

íMAMA, iPOTO'W A* 

PARA MULHER 

iMAMA, . íPOTO'W A• 

DATIO, iDZEPARI'WA* 

iMAMA, iPOTO'W A* 

Esposa do irmáo do pai 

Filho do irmáo do pai 

DATIO, iNAWAPTE* DATIO, iNAWAPTE* 

Irmá do pai 

Marido da irmá do pai 

Filho da irmá do pai 

Filha da irmá do pai 

Irmáo da máe 

Esposa do irmáo da máe 

Filho do irmáo da máe 

Filha do irmáo da máe 

Esposa do irmáo da máe 

Esposo da irmá da máe 

Filho da irmá da máe 

Filha da irmá da máe 

Pai do pai 

Pai da máe 

Máe do pai 

Mae da máe 

iNO, iDUB'RADA DE'W A 

íNO, iDZAMARI'WA* 

iTEBE, WATEPE'WA 

iMAWAPI'E, 

W AMAMA WAPTE 

iNO, iDUB'RADA 

iHIDIBA, íÑOHIDIBA 

íMAMAW API'E, 

WAMAMAWAPTE 

INIMATA 

iTEBE 

iNO 

íHIDIBA 

ANAPI'E, DATio 

iMAMAAMO 

iNO 

IHIDIBA 

i'RADA, WAHI'RADA * 

i'RADA, WAHI'RADA * 

i'RADA, WAHI'RADA * 

i'RADA, WAHI'RADA * 

WATSINI, iTSIWATSINI 

íHITE:BRE 

iTEBE, WATEPE'W A 

íMAWAPTE, 

WAMAMAWAPTE 

iHITEBRE WAHITEBRE 

iDUB'RADA, D:E'W A 

iMAMAWAPTE 

iTEBE 

íHITEBR:E 

iNO, iDUB'RADA 

ANAPTE, DATIO 

iMAMAAMO 

iHIT:EBRE 

iNO, iDUB'RADA 

í'RADA, W AHI, RADA• 

í'RADA, WAHI'RADA * 

í 'RADA, WAHI'RADA * 

i'RADA, WAHI'RADA* 

WATSINI, iTSIWATSINI Pai da esposa do filho 

Máe da esposa do filho WATSINI, iTSIWATSINI WATSINI, iTSIWATSINI 
Os meninos chamam a mae AME, 'RAME, íNA 

Os RITEY'WA chamam a máe DATio 

As moQas, antes de conceber 
o primeiro filho 'RAME: 

O irmáo mais velho chama 

os irmáos mais novos mortos iDZAMARi'W A 

Filho í'RA i'RA 
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Filha 

Marido 

Esposa 

Pai da esposa 

Pai do esposo 

PARA HOMEM 

i'RA 

íMRO 

WAWEÉ 

Máe da esposa WA WÉ, iMAPREW A• 

Máe do esposo 

Marido da irmá da esposa iDUB'RADA 

Esposa do irmáo do marido 

Irmao mais velho 

Irmao menor 

Irmá mais velha 

Irmá menor 

Filho do irmáo 

Filha do irmáo 

Filho do irmáo da esposa 

Filho do irmáo do marido 

Filha do irmao da esposa 

Filha do irmáo do marido 

Filha da irmá da esposa 

Filha da irma do esposo 

Filho do f ilho 

Filha do f ilho 

Filho da f ilha 

Filha da filha 

Marido da filha 

Esposa do filho 

Marido da irmá 

Esposa do irmao 

Irmáo da. esposa 

Irma da esposa 

Filho da irmá 

Filha da irma 
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iNDUB'RADA, DEW A• 

iNO 

iHIDIBA 

iHIDIBA 

AYBó, BóDI 

OTI, TSóYBA, Pió 

BóDI, iTSIHUDU 

OTI, iTSIHUDU 

OTI 

iTSIHUDU 

iTSIHUDU 

iTSIHUDU 

iTSIHUDU 

iDZAOMO 

TSAYHI 

iDZAOMO 

iTSIDANA 

AY ARE 

iTSIDANA 

i'RAWAPTE 

i'RAWAPTE 

-· 

PARA MULHER 

i'RA 

iMRO 

WAWE, iMAPREWA* 

WAWÉ, iMAPREWA* 

iNO, iDUB'RADA 

IHITEBRE, 

W A?lrO'HIT:EBRE 

iHITEBR:E 

iDUB'RADA 

iNO 

BóDI 

OTI 

t'RAWAPTE 

t'RAWAPTE 

iTSIHUDU, BODI 

iTSIHUDU 

iTSIHUDU 

iTSIHUDU 

iTSIHUDU 

iDZAOMO 

TSAYHI, iTSANI'W A 

iTSIDA YMAMA 

TSAYHI, (iTSIBDZAYHI) 

i'RAWAPTE 

i'RAWAPTE 

OS CHEFES XA V ANTES 

"Antigamente quem era o chefe dos Xavantes?" 
"O chefe dos Xavantes era o bisavó do velho APOWE de 

wEDEDZE, depois dele veio um outro, depois é que surgiu o 
nosso avó 'RAYWIA". 

"O que ensinava o velho 'RAYWIA ?" 
'"RÁYWIA era um homem bom, ensinava para náo matar 

. os outros, para náo mentir, na festa do WAYA se comportar 
sem fazer mal aos outros, de náo brigar, para comer carne 
de caQa juntos, viver em harmonia. Tudo isto ensinava 
'RAYWIA, mas os outros náo lhes obedeciam. 

"Depois de 'RAYWIA, o chefe se chamava AAMA, era um 
seu parente, queria que o feiticeiro deixasse de seus feitic;os, 
que todos falassem bem um do outro, que náo brigassem 
com os outros, que náo se encolerizassem. Os Xavantes lhe 
obedeciam e estavam bem, cresciam e aumentavam em 
número. 

"Dirigía também a festa do w A Y A, a festa do HEERE, da 
HU, todas as festas eram dirigidas por ele, e os Xavantes 
faziam o que ele mandava". 

Entre os Xavantes provavelmente nunca houve um só 
chefe, no sentido que damos a esta palavra; em cada grupo 
de habitaQáo havia os "chefes" determinados, ou seja, ho
mens com tarefas precisas a cumprir nas várias festas e 
funQóes. 

Atualmente, no ambito de cada aldeia, todo grupo ou 
classe de idade conta com um ou mais indivíduos que exer
cem urna certa autoridade sobre os outros. Em todo clá, há 
um personagem que, juntamente com outra particular prer
rogativa no curso de várias cerimónias e um parentesco 
particularmente numeroso, adquire certa ascendencia sobre 
um grupo de famílias, que gravitam em tomo de seu núcleo 
familiar, mais forte e numeroso. 
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Todas " estas "autoridades" tem urna a<;áo que nós cha· 
maríamos de conselheiros particularmente :acreditados : o 
seu parecer prevalece sobre o dos homens e anciáos do 
mesmo grupo, o~ ~eus conselhos sáo ouvidos com respeito 
e postos em prat1ca; se acontecer que um desses perso
nagens possua urna família forte e numerosa, e possua parti
culares dotes pessoais, como o de ser orador entáo sua 
influencia chega a impor-se sobre os outros grup~s da aldeia. 

Alguns observadores, com urna boa dose de superficiali
dade, pretenderam exprimir esta situa<;áo falando de um 
"chefe supremo" e vários "chefes menores". Na realidade 
e~ta te~inologia é totalmente inadequada para a organiza~ 
c;;;ao social dos Xavantes. 

Se, em algumas aldeias, foram instituídos verdadeiros e 
próprios chefes - e, as vezes, chefes tirarucos - foi por
que º. i:io~em branco procurou e chegou a criar situac;;;óes 
de pnvilégio para enfraquecer a resistencia indígena a sua 
penetrac;;;áo (cfr. a narra<;áo dos Xavantes contada na se<;áo 
dos dados históricos). 

Passaremos, agora, em resenha alguns dos principais 
encargos que os vários indivíduos possam ter na sociedade 
Xavante, referindo-nos as incumbencias de caráter geral. 
Quando se tratar das tarefas e atribui<;óes ligadas as várias 
cerimónias, consultem-se estas últimas. 

O DONO DO WAMARi: WAMARiTEDE'WA 

Trata-se de um encargo hereditário que era prerroga. 
tiva dos que pertenciam ao clá P. Nos tempos recentes tal 
func;áo foi alargada também aos outros clás. ' 

. A h~reditariedade do ofício náo é automática, mas, por 
ass1m dizer, eletiva; é necessário que o pai WAMARÍTEDE'WA 
deseje recobrir o seu filho da mesma fun<;áo, para que essa 
se transmita. O pai manifesta essa sua vontade do seguinte 
modo: prepara um peda<;o de WAMARí (urna árvore que pos
sui a propriedade de fazer sonhar - urna poética lenda 
Xavante explica a origem e as propriedades), e o amarra ao 
cesto-berc;o do filho recém-nascido. Este peda.Qo de madeira 
deverá acompanhar o menino por toda a vida. 

A atribuic;áo principal do WAMARÍTEDE'WA é a de sonhar 
e, nas ocasióes particulares, prever o futuro através de so
nhos. Tem ainda a fun<;áo de pacificar nos litígios que sur-
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gem no interior da comunidade, ou entre a sua comunidade 
e as que entram em contato com ela. Toca a ele vigiar para 
que náo surjam rivalidades e, quando morre alguém, afastar 
o perigo de que se verifiquem vinganc;;;as. Para este fim, além 
do wAMARí, ele utiliza urn pozinho particular, chamado WAMA
Rinzu. Enfim, é ele que dirige as festas principais. 

Na aldeia Xavante, há outros WAMARÍTEDE'WA como, 
aliás se dá com todos os outros encargos especiais - nun-, . 
ca exclusivos de urna só pessoa - o seu número vana com 
certa proporcionalidade ao número do grupo. 

Entre os diversos WAMARÍTEDE'WA se estabelece, na oca
siáo das festas principais, urna espécie de ordem hierárquica: 
o mais importante dos w AMARÍTEDE'w A do clá P. comunica 
as suas decisóes a todos os que sáo do seu clá e ao WAMARi· 
TEDE,WA do clá o. ou T., que, por sua vez, as transmitirá aos 
pertencentes ao clá o. ou T. 

O DONO DO TEMPO: WAHUBTEDE'WA 

O WAHUBTEDE'WA pertence ao clá P. e deve ter nascido no 
período da seca. Se este é iPRE:nu, quando termina a esta<;áo 
das chuvas, prepara urn pozinho feito com raízes de WETSUA' 
RE, PAÑITSIHUDZU WADZARIDZE, wETE'RATI e WEDERUTUPA, todas 
misturadas juntas, e prepara cordas de fibras de WEDERUTU

ÑoRó, de angico e de TSEWAYPOÑóRó, isto é, de macaúba. Se, 
ªº invés, é 'WATEBREMI, AY'REPUDU ou WAPTE, é o pai que pre
para para ele as cordas e o pozinho. No colar que usa no 
pesco<;o, o WAHUBTEDE'WA leva urna pena de rolinha e s~rie
ma. Durante a ca<;a do período da seca (antes que surJa o 
TSIRURU) é seu ofício impedir que chova. 

No primeiro dia da ca<;a, enquanto todos se pintam 
DAUHO ou DAUPTE ele se pinta TSANAPRE, e póe, nos pulsos e 
nos tomozelos, cordóes vermelhos tirados das plantas, acima 
mencionadas e reservadas a ele. Quando todos estáo pintados, 
chegam ao local designado pelos anciáos como lugar de ca<;a 
e, neste local, os WAPTE, procurada a lenha, acendem o fogo. 
O WAHUBTEDE'wA, no entanto, colocou a parte dois peda<;os 
de lenha seca ( sempre que se ja iPRE:nu; se náo o é, como para 
o resto, é o pai que prove). Todos os iPR:Enu se colocam em 
círculo ao redor do fogo, com arcos e flechas, tocando urna 
das extremidades o ombro direito e a outra aterra, e come
Qam a cantar 'RAYME. Os RITEY'WA fazem urn segundo círculo 
por fora do . primeiro e também eles comec;am a cantar 
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'RÁYME, mas de um modo diferente dos ÍPREDU. Ü WAHUBTE
DE'WA náo participa do canto, mas logo que terminam de 
cantar, pega os dois pedac;os de lenha preparados com 
antecedencia e os entrega um por vez, aos iw A (os encarre
gados de acender o fogo), que sao dois íPREDU, um o. e um P. 
O o. "dono-do-tempo" deve apanhar os dois ramos e, seguran
do-os ao meio entre as máos e colocando-os de tal maneira 
que passem entre as pernas, deve caminhar a longos passos 
cadenciados, ritmando o corpo. Recebidos os ramos, os dois 
iw A colocam f ogo ne les e com os mesmos incendeiam a vege
tac;áo de modo que as chamas circundem a zona escolhi
da para a ca<;a. Enquanto executam esta operac;;áo, todos os 
outros os seguem, sáo acompanhados do wAHUBTEDE'WA, que 
leva, amarrado a corda que veste a cintura, um embrulho de 
folhas como pó de raízes que foi citado no início. 

Oeste momento em diante, ele deverá prestar o máximo 
de atenc;;áo e, se o céu se anuviar deverá fazer voltar o azul, 
para que o fogo náo se apague; ele avanc;a lanc;ando, de tanto 
em tanto, um pouco de pó e dizendo as nuvens que se afas
tem e ao fogo que arda bem. 

Por todo o tempo da seca, é-lhe proibido lavar-se; se o 
fizer, comec;;ará a chover. Por outro lado, náo pode alimentar
-se de animais grandes, por isso os parentes, durante a ca<;a, 
como recompensa do seu trabalho, lhe oferecem os animais 
pequenos: DZOHURURE (cutia), ATSANADZE (preá), APTORORE 
(nhambu), 'WA'RITIRE (seriema), A'RA'RU (mutum), WII (perdi
zes ), que, todavía, ele nao poderá comer, se for casado, pelo 
motivo explicado no capítulo sobre os nascimentos. 

Quando todos voltam da cac;;a, ele coloca na frente da 
própria casa um poste de aproximadamente 8 metros de al
tura, bem descascado para avisar de que o tempo de seca 
acabou. Depois vai tomar seu banho, jogando água pelos ares 
com as maos. Entáo sai das águas, apanha uns ramos de 
w:ET:E'RATr, atira-os pelos ares e d.iz a chuva que venha. 

Se durante o tempo da seca, náo obstante o seu pó e o 
seu apelo as nuvens, viesse a chuva, ele teria o dever de fa
ze-la parar, apanhando dois ramos de RARE (lixeira), agitando
os, como se limpasse o céu, e ordenando o desaparecer das 
nuvens e o surgir do sol. 

O WAHUBTEDE'w A possui o poder também sobre os ra.ios, 
e este poder é mais ou menos grande, segundo o tamanho 
dos "pés" do POPARA. O "pé" do POPARA consiste numa lasca 
de madeira feíta pelo raio : a urna lasca longa corresponde 
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pouco poder; muito poder se é urna lasca curta. O r~io pode
rá ser mandado pelo WAHUBTEDE'WA aonde ele qu1ser, mas 
a custo de muito exercício, porque o raio só obedece ao 
wAHUBTEDE'WA que sabe acompanhá-lo com o seu gesto, e 
ser, assim, dirigido contra os inimigos. 

Durante todo o tempo da sua gestáo o w AHUBTEDE'w A 
náo pode unir-se a mulher. Também este ofíci~ ~ hered.it~rio , 
mas com urna restric;;áo : só poderá ser transm1t1do aos f1lhos 
que nascerem no tempo da seca. 

O DONO-DA·ANTA: UTbTEDE'WA 

É um iPREDU do clá o., que recebeu a investidura do pai; 
também este ofício é hereditário. 

Na grande cac;;a, na noite que precede odia da queimada, 
~ DUTSU), ele sen ta-se no w ARA do acampamento de cac;a e 
canta UTOTEDE'WAÑÓRE ( um canto fixo), enquanto os outros 
imit.am o assobio da anta. Durante esta func;;áo, todos estáo 
pintados DAUHO. No dia seguinte, executado o cant? 'RAYME, 
ele vai a ca<;a comos outros e lan<;a no fogo um pó tirado dos 
frutos que a anta come, Aó ( Jatob.á) e iTsruw AMRENE, para 
que ela saia do seu esconderijo. Ao redor dos pulsos e dos 
tomozelos, no pescoc;;o e no cinto, leva urnas cordas espe
ciais tiradas das cascas de TSATEDE e w:ET:E'RATI, que tem 

' a cor vermelha. 
Durante o periodo da cac;;a náo poderá tomar banho; 

só poder.á banhar-se com o WAHUBTEDE'WA, quando a cac;;a 
tiver terminado. Se transgredisse este dever, as nuvens se 
juntariam e a floresta náo queimaria bem durante a queima
da. Enfim: também ao "dono da anta" durante o periodo em 
que exercita a sua func;;áo, lhe é proibido unir-se a sua 
mulher. 

O DONO DOS QUEIXADAS: UHóTEDEWA 

Também ele pertence ao clá o., e sua func;;áo é here
ditária. Antes da cac;;a, ele prepara um ramo de aproxi
madamente um metro de comprimento, tirado da planta 
chamada íPANIHONE; pinta-o de vermelho com urucu e na 
altura de um terc;;o de seu comprimento, póe um anel de 
massa obtida das raízes de iTSÓRODZADADZE, e gruda, com 
resina, pelos de queixada (uHo ). Depois na ponta do ramo, 
amarra, com cordas de iTSORÓDZADADZE, dois feixinhos de 
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,. 
cilhos de queixada. Enfim, prepara um pó com os seguintes 
ingredientes: i'RÁNE, PATEDE, TOMOTsu (tres variedades de 
batatas selvagens), PODZETO (frutos de cipó), íABARE'íTsA 
(quilo seco de quebrada), woURr'Rt (outro tipo de batata 
selvagem) e íPA (fígado de java.li). E ainda prepara as cor
das que colocará no pesco<;o, nos tomozelos, nos pulsos e 
cintura, unindo cascas de TSITSUPRE (folha nova de buriti 
que está para sair), PODZETOMóNEÑóRó (casca ou broto de 
cipó) e UMÑIÁTSI'RA (broto de tucum). 

Para executar as suas func;óes, se pinta TSANAPRE, com 
os tornozelos pintados de preto e com diversos trac;os e, 
nos brac;os e no peito, alguns riscos feítos com as unhas 
da máo. No DAÑO'REBDzu' A, leva cilhos do queixada, e duas 
penas de beija-flor unidas bem junt.inhas. No início da ca<;a
da, coloca nos furos das orelhas dois pedacinhos de nervura 
de folha de buriti, que depois trocará pela de íPAÑIHONi:. 
Neste período, ele náo só náo pode unir-se a mulher, mas 
nem sequer viver junto. E eis em que consiste a sua func;áo : 
quando os homens náo chegam a apanhar muita presa, mui
ta cac;a, o mais velho dos P. pede ao UHOTEDE'w A que chame 
os queixad.as. Todos os UHOTEDE'wA, ent.áo, se reúnem e deci
dem ajudar os outros, em troca de urucu. O mais velho 
entre os "donos-dos-queixadas" vai ao WARÁ e comunica aos 
homens as suas decisóes. Se as propostas dos UHOTEDE'w A 
sáo acolhidas, iniciam-se os preparativos. Urna vez termina
dos os preparativos váo ca<;ar sozinhos; os outros esperam 
na aldeia ou no acampamento de cac;a. 

No primeiro día, antes de sair o sol, váo a procura dos 
rastos, movimentando o bastáo e atirando o pó; ao descero 
sol retomam. Durante a noite, atiram outro p6 atrás do acam
pamento ou da aldeia, e emitem assobios especiais. No día 
seguinte, saem de novo, e assim até encontrarem a pista dos 
queixadas. Enquanto todos voltam ao acampamento, dois dos 
UHOTEDE'WA prosseguem na procura para descobrir o lugar 
exato onde se encontra o bando dos queixadas, e, visto que 
estáo no local, voltam assobiando aos outros. Entáo os velhos 
encorajamos jovens e os exortam a mirar bem, a matar mui
tos queixadas, pois sáo os primeiros ( excluídos, porém, os 
UHOTEDE'WA) que se acercam do bando e atiram as primeiras 
flechas . Se um P. mata um queixada diante de um UHOREDE'w A 
a presa pertence ao último. E ao grupo dos UHOTEDE'WA per
tence o animal maior. Os UHOTEDE'WA podem, se convidados 
por um P., prestar auxílio, jogando o pó que impede 
os queixadas de fugir. Aos "donos-dos-queixadas" permite-se 
comer da sua carne só em pequena quantidade. 
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O DONO DAS COBRAS: W AHITEDE'W A 

É um outro ofício hereditário exclusivo dos que perten
cem ao clá o. Quando um velho WAHITEDE'w A está para mor
rer, os outros WAHITEDE'WA devem fazer aparecer serpentes 
na aldeia. Para isso, comas cascas de ÍMANAWAPONE POPAYHOT
SUTSU, ÍTSÓRÓNA'RATAPRE, POPAYHO UPTABI, ÍTSADAY'RONE fábri
cam cordas que enfeitam o moribundo WAHITEDE'WA. Os 
pedacinhos de corda que sobram sáo jogados ao redor da 
aldeia, e todos se escondem nas cabanas para fugir das ser
pentes que em breve invadiráo o vilarejo. E eis que urna ser
pente entra na casa do moribundo e se estende sobre seu 
estomago. Entáo o filho mais velho apanha um dos ramos 
das plantas que sáo usadas para fazer as cordas, e expulsa 
a serpente da cabana. Para livrar a aldeia das serpentes que 
a invadiram nesta ocasiáo, ou que, por acaso, tenham ent.ra· 
do, os WAHITEDE'WA deveráo matar urna e, antes de enterrá
la numa fossa bastante profunda fora da aldeia, que cobri
ráo com pedras e terra, deveráo cortar-lhe a pele da cabec;a 
e os dentes. 

Pára matar um inimigo, o WAHITEDE'WA prepara um bas
táo de IRATO e na ponta enfia a cabe<;a da serpente com den
tes, e a amarra com corda de APTSINóRó (macambira ou gra
vatá). Depois, joga o pauzinho num lugar onde passará o 
inimigo, e toma o caminho oposto ao dele para que a serpen
te náo o tome por ele. A serpente achega-se ao inimigo do 
WAHITEDE'WA, e o mata picando-o na coxa. 

Contra as mordeduras de cobras, o WAHITEDE'WA prepara 
cordas com casca de PAWI (guatambu), íTSUARE, AMHUNAHA 
(pequeno fruto preto que se encontra no cerrado), RATSU 
(lixeira) e íPADZATOBRb; e excetuando as cordas de RATSU, 
que sáo esfregadas nas pernas, t¡odas as outras sáo colocadas 
no pesco<;o, nos tomozelos, nos pulsos e tarnbém nos dedos 
dos pés. 

Contra a cascavel utilizam a corda de ÍTSÓRO'RA e de 
ATSADA'RAPO'RENE; com esta última fazem também os pauzi
nhos de enfiar nas orelhas, e também a corda de íwAYHI'RE, 
de ÍWAYHI'RERE, de WIITSADZE; com esta última, preparam 
também um ungüento para passar no corpo; enfim, tam
bém a corda de u.AoowrN:E, cujo ungüento é aplicado nas 
feridas. 

O WAHITEDE'w A é chamado para curar aqueles que sáo 
picados por cobras e durante o período que está tratando 
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o doente, náo pode unir-se a mulher, do contrário o doente 
morreria de gangrena. 

O DONO DAS AGUAS CORRENTES: bTEDE'WA 

O OTEDE'WA é representado pelos AYUTERÉNE: antes da 
pesca, cortam o cipó chamado ABAWADZI, e, de manhá, antes 
surgir o sol, depois de terem-se pintado TSANAPRE, alguns váo 
circundar o local onde se encontram os peixes, enquanto 
outros preparam as jangadas com as quais fazem o trans
porte para o centro do lago. E, ao mesmo tempo, seis 
wAYA'RADA, também esses pintados TSANAPRE, dois por vez, 
chegam ao local da pesca, onde se encontram os AYUTERENE, 
os quais comec;am a gritar. Aos seus gritos os dois 
primeiros WAYA'RADA, depois de molhar-se, voltam ao 
acampamento e dizem que os OTEDE'WA náo lhes deram a 
licenc;a de pescar. Partero entáo os outros dois e a história 
se repete da mesma maneira. Enfim, os dois últimos 
WAYA'RADA voltam ao vilarejo com alguns peixes que lhe fo
ram dados pelos A YUTERENE : este é o sinal de que os 
OTEDE'WA lhes deram a licenc;a de pescar. Entáo todos 
os homens, com excec;áo dos WAPTE e dos 'WATEBREMI, pin
tam o rosto de preto e comec;arn a pesca como cipó. "Quando 
o velho pede o peixe, está com vontade de comer peixe, 
entáo pede ªº OTEDE'WA; e daí por primeiro vai DAMADZATSI'WA, 
vai ao lago, vai, e OTEDE'WA está deitado debaixo da água, e 
move a máo até procurar peixes na água e, quando o encon
tra, o prende. E um outro vai procurar peixe na água e, 
quando o encontra, o pega. E urna abóbora representa o 
jacaré; pensam os Xavantes que exista também o jacaré, 
porque também o jacaré é um dono de todas as coisas. Os 
adultos inventam esta história, mas existe muito peixe no 
lago; entáo mandam os tres rapazinhos que se tomam 
OTEDE'WA, para ser chamados OTEDE'wA; dizem OTEDE'WA, mas 
o verdadeiro OTEDE'WA está num rio grande, ern um rio maior, 
na pequena corren te náo existe". 

"Entáo aqueles rapazinhos, de noite, se metem a pro
curar assim e enfia.m a máo debaixo da água e apanham o 
peixe e, numa outra vez, apanham vários e os amarram com 
corda de algodáo, ABADZIPRE, vermelho, apanham um pau e o 
enfiam na boca, e fazem urna penca com todos os peixes e 
os amarram com aquele fio vermelho; também a abóbora, 
para representar o jacaré, mas abóboras náo existem muitas, 
somente aquela que os rapazinhos apanharam no quintal. 
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"Entáo DAAMAWAYA'WA corre lá para pedir que OTEDE'WA 
lhe de o peixe, entáo OTEDE'w A grita: - Náo, náo venh.a aquí, 
porque náo podemos dar-lhe o peixe, nós queremos muito 
peixe, vá, volte para trás, vá embora; voce náo vale nada, nós 
náo o queremos e náo queremos dar-lhe o peixe; nós náo 
queremos matar os peixes, nós náo queremos que os peixes 
morram. Ouvem-se duas vozes. Urna fina e outra grossa. 
Parece que a voz grossa é um verdadeiro OTEDE'w A homem, 
e a fina OTEDE'WA mulher. De fato, parece, mas quem fala sáo 
os tres rapazinhos que estáo lá. E náo váo de noite, náo; ao 
amanhecer, se atiram na água, mas os homens já cortaram 
o cipó, j.á o prepararam antes. Entáo inventam esta história 
para fazer OTEDE'WA e para matar o peixe". 

"E falam assim, e depois o DAAMA w AY A'w A retorna sem 
nada. E daí vemos DAAMAWAYA'WA adultos, e batem comos 
pés, batem com os pés na extremidad.e do lago : tu, dá-me o 
peixe para que o possamos comer, porque os nossos velhos 
desejam comer peixe; levanta-te, levanta-te log,o, porque nós 
o apanharemos com o cipó e tu morrerás juntamente com os 
peixes. 

"E aqueles AYUTERi:NE: apanham os peixes, e os dáo aos 
iPREDUMRINI DAAMAWAYA'WA, e !hes dáo também uma·abóbora, 
e os íPREDUMRINI partem com os peixes e a abóbora. E chegam 
ao WARÁ e dáo o peixe ao WAY A'RADA, entáo o velho passa por 
toda a aldeia cantando: AAA I, TA TSIHOY'RENI . . . agora OTEDE' 

w A deixou o peixe para nós, olha, e também vós comereis far
tamente, o peixe existe em abundancia, OTEDE'WA disse assim, 
que há muito peixe, e o deixará para mim. E passa por todas 
as casas. 

"Depois os homens váo e descem pelo rio, enquanto 
o WAYA'RADA come, e os homens poderáo apanhar o peixe 
porque OTEDE'WA o deixou para nós. 

"Entáo os homens váo ao pequeno lago e apanham o 
peixe e aqueles tres rapazinhos saem de lá e também pescarn 
junto com os outros, e os homens apanham o peixe, o pes
cam com as flechas e o pegam na máo, colocam. o cipó 
e batem com o cipó e o peixe se estonteia e morre". 

O DONO DOS LAGOS: UUTEDE'WA 

"No tempo da seca, os homens e as mulheres foram 
caQar; enquanto os homens cac;avam, as mulheres procura.
varo coco de indaiá (NORÓRE), mas, levados por urna gran-
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.. 
de sede, foram a procura de um lago, o encontraram e, ao 
estar para beber, um vento comec;ou mover as águas e apare
ceram na superficie aboborazinhas (uAwI PREDE ). Todas as 
mulheres com excec;áo de urna ADZARunu, que permaneceu 
distante do lago, diant.e disso se atiraram as águas para apa· 
nhar as aboborazinhas, mas quando estavam para apanhá-las, 
soprou tufáo de vento que levou as mulheres para o fundo 
do lago. A ADZARunu, vendo isto, voltou correndo ao acam
pamento de cac;a para avisar os homens. 

"Um DADZATSU DAAMAWAYA'WA que se chamava DUPTOODI 
e era P., se pintou DAUPTE e foi ao lago, onde comec;ou fazer 
DATSIPARABU e, para diminuir a água, permaneceu um dia e 
meio sem beber e sem comer ( é em lembranc;a deste jejum 
que, durante a iniciac;áo ao WAYA, náo se pode comer 
nem beber). 

"No entanto, o lago secou e do fundo saíram muitos 
uuTEDE'WA comas suas mullieres, além das mulheres que fo· 
ram engolidas e dois tamanduás, chamados MANAUYPRE. To· 
dos estavam pintados TSANAPRE, como rosto pintado de preto. 
Urna vez na superfície, formaram um círculo e, sem dar-se a 
máo, comec;aram a cantar: 

' ' U . . . U .. . NA REDZANE, HA 

HE HE HE EE NA'REDZAHE HA HE HE 

NA'REDZAHE HA HE HE U ... U ... 

BRUTURE, BRURURE, HE HE, BRUTURE 

BRUTURE HE HE 

( É o canto que os Xavantes executam antes de partir 
para a cac;a, no início da imposic;áo dos nomes as mulheres e 
quando os homens retomam de urna cac;a particularmente 
abundante e que foi executada por eles somente, sem partici
pac;áo das mulheres). 

"Enquanto executam este canto, chegam ao local os ma
ridos das mullieres afogadas e comec;am a rodeá-las e, urna 
vez reconhecidas, as apanham por um brac;o e levam-nas para 
o acampamento. Enquanto isso, os uuTEnE'WA com as suas 
respectivas esposas e os dois tamanduás váo a procura de 
outro lago. Urna vez chegados ao acampamento, os homens 
comec;am a lavar as mulheres, as quais, depois de lavadas, 
morreráo. Os homens, após o sepultam.ento das suas mulhe· 
res, voltaráo a aldeia. No ano segµinte, os homens voltaráo 
a cac;ar nesse mesmo lugar e encontraráo os rastros de um 
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tamanduá e quereráo pegá-lo e para isso, poráo fogo 
no mato. Mas o tamanduá procurará fugir. No ano seguinte, 
voltaráo novamente a este lugar e encontraáo novamente 
os rastros de um tamanduá, e mais urna vez póem fogo no 
mato e chegam a pegá-lo. O tamanduá preso é um dos 
dois tamanduás do UUTEDE'WA. 

"Agora que pegaram o tamanduá, os homens o cozi
nham e, depois de distribuí-lo a todos, o comem. A noite, 
todos os que se alimentaram do tamanduá morreráo. Os 
sobreviventes, depois de sepultar os mortos, tomaráo a cac;ar." 

O DONO DO VENENO: TSIMióTEDE'WA 

"Por que um Xavante se torna inimigo de um outro? 
"Se um Xavante se tomou inimigo de um outro, pensa 

que o outro é um TSIMIOTEDE'WA (literalmente: dono do vene
no, nós diremos: feiticeiro ). 

"E como é um f eiticeiro? 
"Um feiticeiro é assim : o feiticeiro tira os mortos da 

tumba e os leva a floresta, e tira toda a carne para faze-la 
secar. O feiticeiro faz assim. 

"Um homem que era feiticeiro foi cac;ar junto com os ou
tros, também ele cac;ava com os outros, e um Xavante morreu 
quando cac;ava, e os amigos o sepultaram. E, ao anoitecer, o 
feiticeiro foi lá e tirou a carne, e os ossos colocou-os na flores
ta. E quando chegou em casa, o feiticeiro disse aos outros : 
Cacei um tatu-canastra. - E onde está? - Está longe, o deixei 
bem longe, foi muito longe e náo pude transportá-lo até aqui. 

''Essa náo é a verdade, tirara da tumba o Xavante morto. 
Numa outra ocasiáo deslocaram-se para outro lugar, e um Xa
vante morreu durante a cac;a por doenc;a. Aquele feiticeiro, 
quase todos os dias, arrancava os mortos para tirar-lhes a 
carne, e ninguém desconfiava que fosse feiticeiro. Os outros 
achavam que cavava sempre para pegar tatu, notavam-no 
sujo de terra; ele dizia aos outros : Encontrei urna toca de 
tatu. E o outro dizia: - Em que lugar? - Lá, mas é bem lon
ge, náo podemos ir até lá. Náo era verdade, havia pegado os 
mortos. 

"Morreu um rapaz que tinha tres irmáos casados, e urna 
irmá casada com aquele feiticeiro. Entáo um homem, o 
irmáo daquele rapaz que morrera, voltou para ver a sepultu
ra do seu irmáo. E o feiticeiro também foi, tomou outro 
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caminho para caQar, depois se dirigiu ao local onde estava 
sepultado o morto. O irmáo do rapaz esperou, ficou espiando 
a distancia; o feiticeiro apareceu na tumba, chegou lá e 
cavou na tumba do morto. O irmáo do rapaz viu e compreen
deu. E o feiticeiro desenterrou o morto, cortou as carnes, e 
voltou; mas também o irmáo do rapaz voltou a cabana 
onde estavam os outros, e chamou os irmáos e todos os 
parentes e reuniu a todos: - Matemos aquele meu cunhado, 
que é mesmo um feiticeiro. Chamou também a sua irmá 
e disse: Teu marido é feiticeiro, nós o mataremos. E a sua 
mulher disse: - Podeis matá-lo, porque de fato náo vai a 
ca<;a, é mesmo um feiticeiro; quando vai a ca<;a volta com 
cheiro de morto. Assim falou a mulher. E disse ainda o irmáo: 
- Qual é o seu filho? - Aqueles dois que estáo sempre 
transportando. 

"E os ca<;adores voltaram todos as cabanas. Por fim che
gou o feiticeiro e também gritou aos outros: - Vós náo me 
tendes ouvido? - Que foi?, os outros responderam. - Cacei 
um ta tu. - Onde está? - Longe, muito longe, o fechei na 
toca. - Vamos nós dois. - É longe, muito longe, estou can
sado. 

"Quando o irmáo do rapaz o viu, o feiticeiro que voltava 
náo lhe fez nada, o deixou em paz. E, na manhá seguinte, conti
nuaram a caminhar pra frente. Até que pararam para des
cansar, todos descansaram lá. E o irmáo do rapaz, todos os 
irmáos e o pai e os amigos se pintaram e o seguiram. E, 
onde descansaram, o feiticeiro também estava lá. Quando o 
vira.m deitado o mataram. Desde entáo, os Xavantes maus, 
que náo amavam os outros, imitaram o feiticeiro; também 
eles se tornaram feiticeiros. E assim também eles faziam 
como o feiticeiro. 

"Matavam um cachorro, tiravam-lhe as carnes, e clanc;a
vam longe dos outros quando os outros cantavam. "Matavam 
urna anta e a dividiam para os outros e todos os feiticeiros, 
ninguém conhecia a todos, sempre se ficavam longe dos ou
tros, sempre se escondiam e náo ficavam perto dos outros. 
Quando os outros voltavam a cabana com a carne dos ani
mais, o feiticeiro voltava sem nada. E fazia um feiti<;o para o 
outro e o outro adoecia e morria. E assim comec;ou o feiticei
ro, antes náo havia feiticeiro. 

"E os feiticeiros faziam assim, dan<;avam longe dos ou
tros, escondidos e acendiam um fogo e matavam um cachor
ro; e o colocavam no meio e pegavam o sangue, e se pintavam 
o rosto com o sangue do cachorro. O feiticeiro fazia assim: 
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danc;ava como os BORoRos, ao redor do fogo, caía por terra, 
desmaiava e tremía e se esquentava no fogo. E, quando 
adoece, um Xavante o imita. 

"Um homem que foi a cac;a na floresta viu os feiticeiros 
que estavam dan<;ando, um grupo de feiticeiros e eram mui
tos. O homem voltou e logo reuniu os Xavantes e lhes 
disse: - Ouc;am : enganemos os feiticeiros, por que vi um 
grupo de feiticeiros que estavam danc;ando; vamos mentir 
como se tivéssemos visto um queixada, gritemos e chame
mo-los. 

"E assim os Xavantes gritaram e chamaram os feiticei
ros, e g,ritaram até que chegou um feiticeiro, e chegava um 
por vez; disseram : - Náo vamos juntos, senáo os outros 
váo perceber. 

"Entáo mandaram que um fosse a frente e chegasse, pri· 
meiro, depois veio o segundo, depois o terceiro, e assim 
todos separados. 

E assim os Xavantes mataram o primeiro, e quando che
gou o segundo ta.mbém o mataram, e assim fizeram com o 
terceiro, e assim fizeram com todos os feiticeiros. E assim 
acabaram os feiticeiros, todos mortos". 
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ETAPAS DA VIDA E RITOS DE TRANSIQAO 

GRUPOS DE IDADE 

A expressáo "grupo de idade" ( náo confundir com clas
ses de idade, de que trataremos em seguida) serve para 
indicar um conjunto de indivíduos (GRUPO), que nasceram 
no mesmo lapso de tempo, aproximativamente de cinco anos. 

Para designar os grupos de idade existem oito nemes em 
ordem fixa ( 1 ) os quais vem ciclicamente repetidos ( quando 
num ciclo retoma o neme de um grupo já existente, este 
último acrescenta ao neme do grupo a variante "BRADA" = 
= mais velho) : 

1 - ETEPA, que significa pedra grande. Como eles dizem, 
o nome deste grupo teria sido antigamente suprimido, por
que aqueles que o tinham se tomaram preguic;osos; depois em 
sinal de confianc;a, teria sido regenerado com grande exito, e 
entáo conservado. 

2 - ABAREU, que significa piqui. 
3 - Nonzou, que significa milho. 
4 - ANAROWA, que significa esterco. 
5 - TSADA'Ro, que significa sol. Até pouco tempo, este 

grupo era denominado AA, que quer dizer chuva. 
6 - AY'RERE que significa pequena palmeira. 
7 - HóTORÁ, que significa peixinho (de urna variedade 

particular). 
8 - TIROWA, que significa carrapato. 

Os grupos de idade, durante as cerimónias, sáo agrupados 
de quatro em quatro: de urna parte ETEPÁ, Nonzou, TSADA 
'Ro, HOTORA, de outra ABAREU, ANAROWA, AY'RERE e TIROWA. 

( 1) Na aldeia de Sao Domingos e na de Areóes, os grupos de 
idade, embora tendo os mesmos nomes, seguem-se em ordem diversa, 
precisamente: l. ETEPA, 2. TIROWA, 3. NODZ6U, 4. ABAREU, 
5. TSADA'Rb, 6. ANARbWA, 7. HóTóRA, 8. AY'RERE. 
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Aos grupos de idade pertencem t.odos os homens e as 
mulheres das duas "metades". É de se notar que as mulhe
res sáo geralmente mais jovens de quatro a cinco anos do 
que os homens do mesmo grupo. 

Os grupos de idade vem fixados com a cerimónia da 
perfurac;áo das orelhas. De fato, se alguém quiser trocar de 
grupo, deverá repetir tal cerimónia, quando o grupo, ao qual 
quiser pertencer, a celebrar. Tendo entrado num grupo, exceto 
a troca acima acenada, - o que acontece rarissimas vezes -
os homens e as mulheres a ele pertencem por toda a vida 

O vínculo, que essa pertenc;a ao grupo cria entre os indiví
duos, é muito sentido e, em alguns casos, é mais forte que 
o mesmo vínculo de parentesco. 

CLASSES DE IDADE 

As classes de idade sao : 

A YUTE PRE == menino e menina apenas nascidos; 
AYUTE =menino e menina quando comec;am a ficar sentados; 
'WATEBREMIRE = menino quando comec;a a caminhar; 
WATEBREMI = menino de cerca de deis a sete anos de idade; 
BAONO = menina de cerca de quatro anos até cerca de doze 

anos de idade; 
AY'REPUDU == menino de cerca de oito até doze anos de idade; 
ADZARUDU == menina de mais ou menos onze anos de idade 

até o momento do casamento oficial; 
WAPTE == menino de mais ou menos treze anos até cerca de 

17 anos de idade; 
'RITEY''WA = jovem de 18 anos até 22, 23 anos; 
nAÑOHUY'wA == homem de 22, 23 anos até mais ou menos 26; 
iPREDU == homem que chegou a maturidade, aos 26 anos; 
iHrRE == homem velho, isto é, aquele que conhece todos os 

segredos da tri bo; 
PIOlHIRE == mulher velha; 
ADABA = mulher depois do casamento oficial, enquanto náo 

tem filhos; 
PIÓ == mulher casada com filhos; 

A cada classe de idade competem tarefas particulares. 
como veremos a seguir. 
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AYUTEPRE (>_ A YUTE - 'W ATEBREMIRE 

Os meninos, durante o tempo que está.o nestas tres clas
ses de idade, na pr.ática, sáo chamados Bonr, se sáo de sexo 
masculino, e oTr, se sáo de sexo feminino. 

Os velhos dizem : - Se náo limpar bem a casa, o menino 
náo nascerá bem, náo se tornará bonito. Esta forma prover
bial lembra urna das tantas precauQóes que os país devem 
ter antes do nascimento dos filhos. É, entáo, oportuno, antes 
de falar da vida própria e verdadeira do menino, tratar daqui
lo que precede e acompanha o nascimento. 

Quando a mulher percebe que está grávida, observa urna 
dieta chamada Tso DZETI, manjar apetitoso, a base de TIRITEBE 
(coco de palmeira de acuri), TI RIÑO (palmito de acuri), AODÓ 
(coco de macaíba), WEDEDu (batata branca da floresta), Nonzo 
(milho), UHI (feíjáo), MOONIHOY'RE (batata branca), MOONI
w APRU (tubérculo de cará vermelho), MOONIA (batata da flo· 
resta), uozoN:EE:ozo (semente de abóbora cozida), e unzo NE: 
( abóbora). É proibida a carne, porque provocaría o vó·mito. 

Também o marido, logo que a mulher percebe que está 
grávida, deve submeter-se a algumas restri<;óes alimentares : 
nao pode comer w1r (perdiz), porque se o fizesse o menino 
nasceria morto, nem UÁYWAY'RE (ovos de tartaruga), porque 
senao a mulher morreria de parto. 

Estas sáo para ambos as únicas prescriQóes para obser
var durante a gravidez. Quanto ao mais, a mulher leva sua 
costumeira vida de trabalho. 

No fim da gravidez, quando aparecem as dores, sao cha
madas tres mulheres, das qua.is urna é sempre a máe da par
turiente, ou em sua falta, a parenta mais velha e mais próxima. 
Estas mulheres, chamadas íuPARr'wA assistiráo a parturiente 
em todos os momentos do parto. Primeiro póem a parturiente 
acocorada, mas de modo que fique apoiada no cháo só com 
os pés. Se durante as dores a parturiente perde os sentidos, 
as mulheres que a assistem assopram-lhe nas orelhas para 
faze-la voltar a si; entáo assopram sobre o seu ventre, para 
fazer que as dores se acalmem; estas aQóes chamam-se res
pectivamente TE PO'RE HO e DADZAPÓRÍ. No momento do nasci
mento do menino, duas das tres mulheres seguram a máe 
pelas axilas e a sustem de modo que fique na posic;áo ococo
rada como no princípio, enquanto a terceira, ajoelhada diante 
da parturiente deve pegar o menino e coloc.á-lo numa esteira, 
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em posiQáo sentada. Logo que o menino tiver saído do ventre 
materno, as duas mulheres que sustentaram a parturiente 
comprimem o ventre dela para facilitar a saída da placenta 
(iTSIUDZADZE); logo que a placenta tiver saído, a outra mulher, 
com urna lasca de bambu (uwr), corta o cordao umbilical 
( iTSIB'R.A) a cerca de vinte a vinte e cinco centímetros da 
barriga do menino. Urna vez cortado o cordao umbilical a 
máe da parturiente leva o menino perto do fogo e o lava e, 
com adequados movimentos das maos, arredonda-lhe a for
ma da cabeQa. 

A mae deve permanecer sentada, e no mesmo lugar onde 
deu a luz até que tenha terminado todo sinal de hemorragia, 
isto é, cerca de 24 horas. A placenta e todas as substancias 
saídas, antes, durante e depois do parto, sao enterradas onde 
nasce o menino, dentro da cabana. O menino é dado a máe 
só depois que, transcorridas as 24 horas, ela pode, finalmente, 
acomodar-se sobre urna esteira. 

O pai do menino, que durante o parto esperava fora da 
cabana, apenas o menino nasce, vai caQar, para ter com que 
pagar as mulheres que assistiram a esposa. Preferivelmente 
deverá pegar urna anta ou um veado ou seis porcos do mato, 
mas, se náo consegue, poderá pagar com qualquer outro tipo 
de carne, contanto que seja em quant.idade equivalente. 

Urna vez capturada a presa necessária, o homem volta e 
assim a reparte a íuTr'wA (chamada também indiferentemente 
iTsA'RAY'wA) que tomou o menino depois de ter cortado o 
cordao umbilical, o lavou e lhe arredondou a cabe<;a, é dada 
de cada animal a parte superior do corpo menos a cabe<;a; 
a mulher que tomou o menino a saída do ventre materno e 
lhe cortou o cordáo umbilical, e que é chamada iTSANAHORI'WA, 
é dada a carne da metade inferior, e as vísceras; a terceira 
mulher e eventualmente a outras que tenham assistido ao 
parto, as quais sáo chamadas indistintamente iuPARI'WA, 
aquilo que sobrar. 

Nos primeiros días de vida, o menino é amamentado 
pelas avós ou pelas tias, depois é confiado a máe. Para a 
amamentaQáo náo existe urna regra fixa : o menino é levado 
ao seio toda vez que chorar; nem o desmame é regulado por 
normas precisas; o menino é amamentado enquanto a máe 
tem leite, ou enquanto náo nasce um outro menino; em 
cada caso, quando o menino chega a um ano a sua alimenta· 
<;áo é integrada com farinha de mandioca, milho cozido, 
pedacinhos de carne dura para chupar. 
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Como já antes do parto, assim também agora que deu 
a luz, a mulher deve submeter-se a urna rígida dieta alimen
tar. Cerca de urna semana depois do parto, náo pode comer, 
deve limitar-se a beber somente água; recomec;a a nutrir-se 
comendo: 

WABTSERE1 que é o milho sacado e cozido na água; como 
depois do parto é proibido comer alimentos secos e 
quentes, para come-los ela deve esperar que estejam 
frios; 

PEHOYRE, que quer dizer matrinxáo; 
UPADZATSU, mandioca (UPA) cozida na cinza; 
UDZONEE DZEBRE, abóbora (UDZONE) cozida na cinza; 

Além disso, os outros alimentos prescritos na dieta 
prepuerperal. 

Tanto o homem como a mulher devem abster-se de 
longa série de alimentos que, se ingeridos, causariam graves 
perturbac;óes na crianc;a. Eis o elenco : 
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PADI, o tamanduá, se o comerem, o menino náo crescerá; 
PATIRE, o tamanduá-mirim, pelo mesmo motivo; 
WAPTSA WA wE:, raposa, se comerem, o menino ficará ma

gro (a raposa na dieta xavante, é alimento reservado 
aos velhos); 

WA6, o quati, e wA'RITIRE, seriema, proibidos pelo mesmo 
motivo da raposa; 

wrr, a perdiz, que ao homem é proibido até mesmo tocar, 
e A'RA.'Ru, o mutum, porque ambos causariam ao me
nino freqüentes desmaios (Epilepsia); isto vale tam· 
bém para AAAPRE, o jacu, e em geral para todos os 
pássaros e as aves em geral proibidos até que o 
menino de os primeiros passos; 

ADZE, o veado macho, que provocaría no menino a disen
teria; a gazela, ao invés, pode ser comida sem perigos 
por ambos os progenitores; 

TEPEPE, um peixe que provocaría a hémia umbilical 
(ÍTSANAHIPA); 

PEWATO, um outro peixe, que causaría dor de barriga, 
como também o WARARE, o tatu pequeno; 

WARAHUDU, o tatu-bola, impediría o crescimento do me
nino; e, também, o UHORE, o caititu, e a u.A, a tar
taruga; 

RAWA, a paca, nao se pode comer senáo o menino náo 
dormirá; 

wA'WA, a piranha, se comida, nao deixaria o menino 
crescer; como também faria a sua pele tornar-se 
preta; 

uToHo, a pele de anta, nao pode ser comida, porque, 
também neste caso, a pele do menino tornar-se-ia 
preta; ao contrário, podem-se comer as outras par· 
tes da anta ( u H o no ); 

uBDO, a capivara, é proibido comer, porque provocará 
inchac;os na barriga do menino; o homem náo pode 
tocar, nem sequer matá-la; na alimentac;áo Xavante 
a capivara é alimento reservado aos velhos; 

uH6Ho, a pele do porco-do-mato, se comida, a pele da 
crianc;a tornar-se-ia preta; as demais partes podem 
ser comidas tranqüilamente (uHo ) ; 

UHI, os feijeós, tornariam preta a pele do menino; nao 
podem ser comidos; 

wEDE'R.APb, o fruto do cumbaru, daría prisáo de ventre 
na cr1anc;a; 

wEDE'R.APbnzo, a castanha do fruto do cumbaru, deixariam 
o menino sem cabelos, provocariam a calvície. 

Para provocar a saída do leite, a mulher esfrega nos 
seios óleo de castanha de babac;u (NOR6nzo ), que extrai do 
fruto mastigando-o. Se náo quiser perder o leite, náo pode 
comer nem PATIHOYWAU nem uHOHOYWAU, que sáo respecti· 
vamente a banha subcutanea do tamanduá e do parco-do
-mato; esta última, se comida, provocaría tumores nos seios 
( BODORA ) . 

Enfim, a mulher náo pode aquecer os rins, porque seca· 
riam seus órgáos genitais, e ela náo poderia mais ter filhos. 

Quando cai o cordáo umbilical no menino, a máe o 
conserva dentro de urna cabacinha enquanto o menino é 
considerado 'wATEBREMI (cerca de 7 anos); se, antes dessa 
idade, o menino marre, o cordáo umbilical deve ser colocado 
na sepultura junto ao cadáver. 

Quando o menino atinge a idade prescrita, a máe esconde 
o cordáo umbilical numa touceira de capim. 

Como já foi dita, o leite materno ( AYUTE ), ou, faltando 
este, o das avós ou das tias, ou de qualquer outra mulher, 
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caso estas ultimas náo o tenham, é o único alimento do recém· 
-nascido até mais ou menos 1 ano de idade. A primeira papi
nha consiste num mingau de milho (TSADA'RE:); depois, aos 
poucos, milho cozido na cinza, depois moído e misturado com 
água ( TsADzunzu); abóbora cozida e amassada ( unzoNE); fei
jáo bem cozido na água ( UHIDZOBTI), e qualquer tipo de carne 
em pedacinhos para chupar. Qualquer alimento que a máe 
acha muito duro para o seu filho, é por ela mastigado e 
passado diretamente da sua boca para a do filho. 

Quando espera o primeiro filho, a mulher se chama 
DAUBUNIRE; durante as sucessivas gestac;óes, Pió; na aldeia de 
Batovi, além de PIÓ, é usado também o termo nAÑo'RADA. 

O primogénito se chama ÍPOTO'RADA; o último filho, se é 
homem, é chamado BABATI; se é mulher, TSARE. 

O homem poderá unir-se novamente a mulher que deu 
a luz, semente quando o menino come<;a a ficar sentado sozi
nho, mais ou menos quatro meses após o nascimento. Mas, 
até aí, pode ter relac;óes com out.ras, se tiver mais de urna 
mulher. Quando caí o primeiro dentinho do menino, os país 
mandam que ele o ponha'numa moita de capim, que se cha· 
ma PANITSIHU, para que possa nascer um novo dente. Os 
outros dentes de leite, a medida que váo caindo, devem ser 
jogados pelo menino, de manhá cedo, na dire<;áo do sol nas
cente: assim como o sol se póe e surge rapidamente, assim 
também os dentes cresceráo depressa. 

E, para terminar, urna antiga lenda dos Xavantes. Houve 
um tempo em que também os homens podiam ter filhos: 
mas, como eram muito fracos, morriam lago, junto com os 
filhos. Por este motivo, decidiram deixar as mulheres o encar
go de ter filhos, porque as mulheres, nesse míster, se mostra
ram mais fortes que os homens. 

A HISTóRIA DA CRIANQA QUE NASCE DE QUALQUER JEITO 

" E a crianga, como é que nas ce? 

"Urna crianc;a dos Xavantes nasce sem pernas, nasce sem 
máos, nasce sem brac;os. A máe gosta dela? 

"Náo, nunca as crianc;as dos Xavantes nascem sem 
pernas, sem máos, sem brac;;os, nunca; sempre há pernas, 
sempre há brac;os, sempre há máos. Só quando a crianc;a náo 
anda e náo se levanta e fica sempre engatinhando até um 
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pouco grande, mesmo quando o menino ainda se arrasta e 
anda na máo, assim mesmo o pai e a máe, todos os Xavantes 
gostam, porque mais tarde vai acontecer, e mais tarde vai 
adoecer e morrer, só isto pensa o seu pai, gosta quando náo 
anda e náo fica de pé e sempre está no cháo, e assim mesmo 
o pai e a máe e o vovó gostam dele. 

"Onde vive a crian<;a, junto da máe e junto do pai? Náo, 
todas as crian<;as vivem como o vovó e a vovó cría elas, é 
assim. 

''E aquele menino que náo anda e náo fica de pé e sempre 
se arrastando e sempre engatinhando e chega a doen~a e co
me<;a a adoecer, depois vem a sujeira, faz a privada dentro 
da casa e aquela crianc;a fica sujando e chega a doen<;a e 
comec;a a adoecer e fica magro, e mais magro até morrer, e 
assim a crian<;a morre, que náo anda, que náo fica de pé, 
e que sempre se arrasta no cháo. E assim a crian<;a que náo 
anda morre por doen<;a e por sujeira. 

"Quando a crianga morre, o pai e miie e o vovó choram? 

"Por que náo? Choram, choram muito, porque esta cri
anc;a náo é filho de cachorro, náo é cachorrinho, é gente, é 
filho de Xavante, o pai e a máe e o vovó choram muito mesmo. 

"E aconteceu há uns poucos anos, há pouco tempo, acon
teceu também. Nasceu urna crianc;a, depois ela cresceu um 
pouquinho sempre se arrastando no cháo, depois veio 
A Y'REPUDU, sempre se arrastando, e quando está perto de 
WAPTE, sempre se arrastando, e morreu aí, e o pai chorava, 
chorava muito, e puseram no sepulcro, e assim ent.re os Xa· 
vantes só nasce crianc;a que náo anda. 

" Como é que a crianga anda, comega a andar? 

"A crian<;a comec;a a andar: primeiro engatinha na máo, 
depois levanta-se, e a máe finca o UYBRO no cháo, e entáo 
a crian<;a pega com aquele cacete e se levanta, comec;a a se 
levantar, depois se levanta, se levanta outra vez até ficar fir· 
me, e fica dura. Entáo a crian<;a comec;a a andar em redor 
do cacete. Entáo aprende a andar sozinho. E, quando 
ele solta aquele UYBRO, comec;a a cair, depois ele agarra outra 
vez e se levanta, depois salta e comec;a a andar; ele caí 
outra vez, depois se levanta outra vez, se levanta um pouqui
nho e caí. 

"Depois assim ele vai-se acostumando a andar e fica an
dando. Depois comec;a a correr, correr um pouco e depois 
aumenta a corrida. E assim a crianc;a dos Xavantes anda. 
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,. 
OS FILHOS DAS VIúV AS 

" E quando a mulher é viúva, como nasce outra crianc;a, 
sem marido? 

"Entáo outro homem quer aquela mulher, e corta um 
pauzinho e chama a mesma coisa, como é costurne Xavante 
chamar a crian<;a, e vai a casa daquela viúva e fala : - Olha, 
vamos fazer a crian<;a. E a mulher fala : - Está bom, eu 
deixo. E o homem chama a crian<;a e forma a crian<; a daquela 
viúva. 

" E quando a crianc;a nasce, como é que todos os Xava11 
tes sabem? 

"É a mulher que fala. Quando um Xavante pergunta 
a urna ~riúva : - De quem é esta crian<;a? - Daquele homem. 
~- É só aquele homem? - É mais outro, mas o outro foi 
urna vez. - Está. 

"E assim antigamente os Xavantes náo falavam mal, 
quando a viúva tinha crian<;a. 

" E quando a crian~a nasce de urna viúva, aquele homem 
náo come nada? 

"Náo, ele come, mas a comida dele vai ser fria, só a mu· 
lher que náo pode comer todas as coisas, o homem come o 
que ele quer. 

" E quando a crianc;a eres ce? 

"Quando a crian<;a cresce, aquele pai da crian<.;a dá urna 
coisa para a crian<;a, e dá comida e dá presentes. Entáo a 
máe a falar: - ó filho, aquele homem é seu pai. Entáo o 
menino cresce um pouco e conhece aquele homem que é seu 
pai. Entáo o menino vai a casa daquele homem, vai viver e 
vai lá para brincar e para comer, e, quando acaba de brin
car, depois de viver urn pouco lá, volta para a sua máe e dor· 
me na casa da sua máe. 

" E quando cresce, e quando fica AY'REPunu? E quando 
fica WATEBREMI, fica grande? 

"Entáo aquele homem na festa de ovo, na batida de ovo, 
entáo aquele homem chama o menino e o pinta, é ele quem o 
pinta na festa. 

"E quando o menino fica RITEY'wA? 

"Entáo aquele menino quando fica RITEY'WA, conhece o 
pai, e mora junto do pai e dorme na casa do pai e a máe 
fica sozinha e, quando quer ver a máe, é só urna vez que vai 
para ver a máe. 
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"E quando urna viúva tinha um menino os Xavantes nác 
falavam mal dela, náo, nem desejavam matar, antigamente 
queriam bem os Xavantes. 

A HISTóRIA DOS MENINOS E DAS MENINAS 

" Como é que vive o menino quando pequeno, quando as 
meninas sao pequenas, como é que vivem? 

"Vive na casa dos pais e dorme lá. 
, " E que faz o menino? 

"O menino apanha água para a máe, trabalha, aprende a 
fazer flechinhas e faz e esta é a vida do menino. Brinca, toma 
banho e vai ao rio, e faz arquinhos de pau coma corda, com 
as flechas, depois a máe chama ele para apanhar .água, para 
trabalhar urn pouquinho, para segurar o irmáozinho que é 
mais pequeno. 

"As meninas também apanham água e váo buscar a 
lenha coma máe, apanhar água coma máe e seguram o seu 
irmáozinho pequeno, e pronto. Esta é a vida do menino e da 
menina. 

"E quando cresce, como procede o pai? como procede? 
Quando o menino fica crescido, assim um pouco, oito, nove 
anos, como é que age com os meninos, com as meninas? 

"E o pai manda: - Vai, vai para a casa do seu vovó, e 
vai ver lá. Entáo o menino vai lá, na casa do seu vovó, da 
sua avó, e vive lá e dorme lá, trabalha lá para o seu vovó, 
para a sua vovó. Depois a máe precisa chamar, para ajudar e 
a máe chama ele para apanhar água, para apanhar urna coisa 
e chama ele, e pronto, depois vai para a casa do vovó. 

" Depois o menino fica grande, fica AY'REPUDU, como age 
com ele? 

"Entáo o vovó e os parentes e o titio dele falam para o 
pai : - Olha, o seu menino já está grande, precisa faze-lo 
WAPTE. - E vamos faze-lo WAPTE. 

"Entáo a máe, e a filha, fazem algodáo para enfeitar ele, 
para os enfeites. Depois os AY'REPUDu, todos os AY'REPUDU, 
porque sáo vários AY'REPUDU, fazem todos WAPTE. 

'Primeiro, antes de WAPTE, vem a batida de ovo, com o 
TSI'RE'WA OWAWE contra PO'REDZAONO, e bate, depois de bater 
passa urn dia e depois se pintam assim, um pouco meio-dia, 
se cortam os cabelos do menino AY'REPUDU, e se penteia ele 
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e póe aqueles enfeites, chamados íTSOÑIA, com atrás urna pena 
de arara, bonito. 

"Depois dois TSIMÑoHu váo-se pintar também para bus· 
car o rapaz, e aquela outra classe, por exemplo, os ANAROWA 
já sáo AY'REPunu, entáo o pai manda a máe fazer algodáo 
para os enfeites deles, e quando fia tudo e quando tem mui
to algodáo, e o pai faz enfeites bonitos, comas penas. Entáo 
os ABAREU se pintam também e os ETEPA váo esperar para tirar 
aqueles enfeites do WAPTE. 

"Entáo o ABAREU busca o AY'REPunu, entáo cada um busca 
o. ou P. vai e traz aquele WAPTE, e HOT6R.A tira os enfeites, de
pois o ABAREU o. vai buscar o AY'·REPUDU o., traz para P. e P. tira 
os enfeites do 6., um H6T6R.A P. e um 6 . 

"Quando tem muitos rapazes, muitíssimos rapazes, os 
TSIMÑOHU se pintam; quatro, TSIMÑOHU sáo os ABAREU para 
os TSADA'Ro. Entáo quando tem muitos TSADA'Ro se pintam 
quatro, porque dois náo acabam nunca. Entáo vai, urna vez 
P. e urna vez o., depois P. depois 6., depois P., depois o., depois 
P. ~ depois o., vai assim. E acabando assim, depois cada urn. 

"Primeiro vai buscar o ANAROWA mais velho, depois vai 
ao WARÁ e o HOTORA vai tirar os enfeites dele, depois vai a 
H6, a casa dos WAPTE. Depois outro dele, e assim, urna esca.da 
assim, vai descendo até o mais novo. E assim vai acabando. 

"Depois aqueles TSIMÑOHU, ABAREU, ficam na casa dos 
WAPTE, e se pintam todos, depois acabam e váo. 

"Depois, porque no mesmo dia corta o buriti para fazer 
a corrida do buriti, entáo acabam isso e· váo para fazer a 
corrida de buriti. Depois a danc;a, depois danc;am e cantam. 

"Depois o WAPTE vive e nunca mais pisa na casa do seu 
pai, seu vovó, seus irmáos e nunca, só o irmáozinho, e o 
pai e a irmázinha e a máe podem levar a comida na casa úele. 

VIDA DOS MENINOS 

"Como é que o menino e a menina vivem? 
"O menino e a menina Xavante brincam e cantam, o 

menino contra o menino jogam as flechas contra outro e . ' JOga peteca contra outro e faz urna espécie de luta para 
prender outro, chama-se TSIMIDZAHORIDA: outra parte da casa 
da aldeia, e outra parte da aldeia, e outra casa reparte - po; 
exemplo a minha casa está no meio de todas, entáo a minha 
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casa representa todas as casas de cá, a casa do Eedi repre· 
senta todas aquelas de lá, porque estáo no meio; chama-se 
'RIÑOUDU. 

"E urna parte das casas e outra parte das casas, e os 
meninos de cá e os meninos de lá, brincam entre eles e lu
tam e se pegam no corpo, se pegam no brac;o, entáo aquele 
outro defende ele, e tira, depois outro puxa e tira de cá, de
pois o menino do outro lado, ele náo agüenta e tira o outro 
menino e leva de cá, depois pega outro, e assim, acabando 
aqueles de lá. 

"E entáo prende, como espécie de escravinho, um brin
quedo de escravo e pega e prende, depois outro vai para 
prender, e outro guarda e toma conta, aquele menino de 
lá, prende e toma conta. Se o menino quer escapar e corre, 
depois corre atrás e pega outra vez e leva no mesmo lugar. 

"Isso é brinquedo da noite, só de noite. E quando está 
cansado, o pai está esperando e pergunta a máe: - Onde 
está o seu filho? - Está lá brincando. Entáo pega ele e vai, 
está na hora de dormir. 

"Entáo cada pai grita: - vem filho, vem, está na hora 
de dormir, chega de brincar. 

"Depois a turma de cá reúne e senta, e a turma de lá 
também reúne e senta, e falam de urna coisa que aconteceu 
lá, entre os meninos pequenos, 'WATEBREMI. E falam: - Olha, 
nós ganhamos e eles perderam, náo agüentaram; entáo nós 
estamos com sono, vamos dormir. 

"Entáo cada um vai para a sua casa e donne, e amanhá 
nao sabe o que vai fazer, entáo pega o arquinho e pega as 
flechinhas e vai no mato atrás das casas, perta da aldeia e 
ca<;a uín bichinho que tem rabo comprido, APA, a lagartixa, 
e mata e depois dá para o gaviáo que foi criado, depois pega 
gafanhoto, 'RIDI, e pega e come. 

"Depois tira as aboborinhas novas que estáo atrás da 
aldeia, que f oram jogadas atrás do lixo e cresceram e nasce· 
ram abóboras. 

" Durante a cagada que f azem os meninos? 
"Váo até urna clareira, e aí jogam e .brincam um segu

rando o outro pela cabe<;a, depois cantam HOOORE, cujas pa
la vras significam que alguém está cortando palmito de baba· 
<;u, para comer. Cantando, urn grupo de meninos, seguran· 
do-se pela máo, vai de encontro ao outro, grupo, e encostam 
a cabe<;a um ao outro: cantam que a máe foi pegar palmito 
de babac;u para comer. 
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" "Sao OS 'WATEBREMIRE, 'WATEBREMI, BAOTÓRE, (AY'REPRUDU), 

que ao terminar o canto terminam também o brinquedo. 
"Entáo um pergunta: Onde mataram o veado? Outro 

responde : - Foi ali. - Onde que voce deixou a tartaruga? 
- Foi ali. E assim continua o brinquedo das perguntas e das 
respostas. No fim da brincadeira váo tomar banho e depois 
váo para a casa, porque estáo com fome. Entáo comem aqui· 
lo que foi preparado e trazido ao acampamento de ca.Qa. 

"Esta é a vida dos meninos e meninas Xavantes. Quando 
o menino ou a menina náo sáo obedientes, e respondem ao 
pai, sáo castigados. Quando urna menina náo quer ir buscar 
água ou ajudar a máe, esta a castiga. A máe pode castigar 
também o menino e o pai a menina. 

"Os pais que querem bem aos filhos, náo os castigam 
mas falam com eles e os meninos aprendem. Se um pai náo 
ama muito os filhos, quando estes sáo desobedientes, ele os 
castiga; entáo a máe diz ao marido : - Por que voce os 
castiga? Fale com eles, como eu fa<;o. Quando acontece o 
contrário, o marido náo diz nada a mulher." 

, 
ALGUNS JOGOS E BRINQUEDOS DOS XAVANTES 

O WAYHI é urna flecha feita com tiras de . buriti, sem 
nenhum perigo para as crianc;;as, pois a ponta náo é cor
tante. Um outro tipo de flechas usadas nos jogos infantis é 
o BURUTEYHI, feita com o talo de urna gramínea; é também 
inofensiva.pois náo tem ponta cortante; essas flechinhas sáo 
disparadas com pequenos arcos, feitos proporcionais a elas. 

O WEDEHU é feito com ramos de árvores, querendo imi
tar o UYBRO dos adultos; o jogo consiste em lan<_;ar os ramos 
como fazem os adultos com seus instrumentos. 

O nunzAI'WATSA é um tufo de raízes de urna espécie de 
capim chamado barba-d~-bode; o TOBDAE, urna peteca de pa
lhas de milho; em fim o BÓYHO, um cacho feito com frutas 
de urucu vazias. 

Com estes brinquedos disputa.ro os WATEBREMI e os 
A Y'REPunu, que se dividem em dois grupos: de um lado aque
les que moram do lado direito da aldeia, do outro aqueles que 
moram a esquerda. Estes jogos servem para treinar os 
meninos no manejo e lan<;amento das flechas e no evitar 
golpes. 
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Reservado aos 'WATEBREMI e as meninas BAONO é o jogo 
chamado DATSI'WAPE, que se faz na água, e que consiste em 
subir um sobre os ombros dos outros e depois lutar até 
que um caia na água. 

Próprio das meninas BAONO é o ADUBOOBNOMRE, que con
siste em fazer piruetas na água. 

Os AYUTE, tanto homem como mulher, se jogam juntos 
na água fazendo piruetas e competindo para ver quem resis
te mais debaixo da água; este jogo se chama AHUYME. Quan
do se jogam na água, os meninos devem ter as pernas aber· 
tas, e as meninas, ao contrário, fechadas. 

O OYO é um jogo no qual se defrontam dois times de me
ninos, todos pintados de vennelho e preto, conforme o gosto 
de cada um. Os participantes devem ter pintado no rosto 
o sinal do respectivo clá. 

Os t-imes lutam entre si de dois em dois, a medida que os 
velhos váo chamando dois entre eles de cla oposto. O jogo 
recebe o nome de urna raiz de urna planta que medra em 
lugares úmidos. Armados destas raízes, os dois contendores 
se defrontam batendo um no bra<_;o do outro até que um 
deles desista. 

O que se refere aos jogos dos WAPTE pode-se ver no capí
tulo que a eles se refere (pág. 150) e no capítulo sobre a 
imposi~áo dos nomes as mulheres (pág. 235). 

O DANO'REBDZU'W A 

DANO'REBnzu'wA pode ser somente o irmáo da máe do 
menino ou da menina. Qualquer urn que tenha este grau de 
parentesco pode apresentar a sua candidatura. 

No dia marcado, o menino, ou a menina, e eventualmente 
todos os seus irmáos menores, váo até a casa do futuro 
IÑo'REBDzu'wA que os pinta de vermelho e as pernas de preto, 
e coloca no corpo deles os enfeites já há tempo preparados : 
para o menino, aqueles que levará sempre durante a vida de 
w APTE; para a menina, aqueles que vestirá no dia do casa
mento, principalmente no colar. 

Para preparar a cerimónia colaboram também a mulher 
do DANO'REBDzu'wA, com suas innás, e a máe e a irmá da 
máe; elas devem cozinhar alguns días antes da cerimónia um 
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grande bolo de milho e feijáo misturados, é o NOÑAMAHÓBO, 
e um outro bolo menor, se o menino ou a menina sáo já cres
cidos e pertencem a um grupo de idade. 

Terminada a vesti<;áo, manda-se chamar a máe dos me
ninos, depois todos em p-rocissáo váo da casa do DANo'REBDzu' 

wA a casa dos meninos; na frente váo os menores, em seguida 
o irmáo (ou a irmá) maior como bolo menor - se houver 
- Em seguida, a máe como bolo grande vem quase correndo, 
visto ser este pesado. Muitas vezes, é ajudada por alguns 
homens. 

Tendo chegado a casa, o pai do rapaz divide o bolo gran
de em duas part,es: uma ficará para a família, outra é para 
o vizinho de casa, para que ele distribua a todas as famílias 
que quiserem. O bolo pequeno será dado pelo filho ao seu 
DAÑOHUY'WA, o qual o dividirá comos companheiros de classe 
de idade do rapaz. 

Depois da cerimónia, o tio tornou-se IÑoREBnzu'w A para 
os sobrinhos, que sáo os seus TAREBDZU. A ele competirá pintá
-los para a cerimónia da perfurac;áo das orelhas, e, se se tratar 
de meninas, para o matrimonio. E será também o seu dever 
dividir a presa da grande cac;ada antes do casamento, que 
se chama DABATSA. 

Quando o rapaz se torna RITEY'w A, chamará o padrinho 
AIMANA, e será por ele chamado TSIMANA; em caso de mort.e 
de um dos dois, o sobrevivente, falando sobre o que morreu, 
cham-lo-á iNIMAMAT.Á. 

Quando a moc;a tiver o primeiro filho, chamará o pa
drinho iMAMA, e a mulher dele DATió, e será chamada por 
ambos PIÓ. 

NORMAS DE VIDA DOS AY'REPUDU' 

A cada classe de idade competem normas de conduta e 
de vida particulares, que iremos examinando caso por caso. 
Tendo falado exaustivamente sobre tudo quanto diz respeito 
as primeiras classes de idade ( 'w ATEBREMIRE e BAbNb) passa
remos a considerar a classe dos A Y'REPUDu mais ou menos 
dos oito aos doze anos. 

Os AY'REPUDU, como os 'WATEBREMI, dividem-se em 
WAUTOBTU e WAYARA. Os primeiros podem comer de tudo, 
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os segundos tem restric;óes quanto a alimentos de carne, que 
náo podem comer sem a licenc;a do DAAMAWAYA'w A. 

Quando obtem licenc;a, os WAYARA devem seguir o crité
rio preciso, e comer preferivelmente DZOHURURE (cu tia), ou 
entáo, na ordem seguinte: UHORE (caititu), PADI (tamanduá), 
PONEERE ou PONE ( veado mateiro), A YHO ( veado), uHooo 
(anta). 

Se comerem carne proibida, durante a festa do w A YA seráo 
desprezados por todos e submetidos a maus tratos : pisam
lhes os pés, torcem-lhes as orelhas, enfim, em sina.l de despre
zo, pintam-lhes um risco preto no peito até o umbigo. 
( DANO'RA ). 

A infrac;áo da obrigac;áo de náo comer carneé considera
da com a mesma gravidade de um furto. Os transgressores 
chamam-se iTSAYPRA. 

Estas normas valem também para os WAYARA'WATEBREMI. 

Assim como a classe dos A Y'REPUDU prepara os rapazes 
para serem WAPTE, eles náo podem mais brincar comas me .. 
ninas nem olhar as mulheres. Devem aprender a fazer fle
chas, sob a guia dos país, o cesto fechado para guardar se
mente ( TSI'RA ), a esteira (w:ErtÑAMRI ). Habitam ainda com 
os país. De dia, os rapazes frequentam a casa dos WAPTE (Hó ). 

Eles náo usam ainda o estojo no penis (NORÓWEDEDZAHO ). 

Os que se distinguem com dotes especiais, urna vez WAPTE, 

sao feítos AYHOUBUNI, PAHORI'WA, TEBE (cfr. a lnicia~áo a per
f ura~fio das orelhas ) . 

AS ADAZARUDU 

A meninas ADZARUDU devem submeter-se a algumas res
tric;oes alimentares. Quando o seio comec;a a crescer, as máes 
proíbem-nas de comer WARÁHOBÓ (tatu), WARAWAWE {tatu 
canastra), uA (tartaruga), PEWAT6 (peixe), MOONIA (batata). 

As eventuais transgressóes a essa regra náo sáo punidas. 
Nesta idade, as meninas váo com as máes a cata de frutas, 
raízes e de todos os produtos vegetaís que servem para o sus
tento da família, e as ajudam no trabalho dos campos, apren
dendo, assim, a arte do cultivo da terra. 

Naturalmente elas náo podem brincar comos meninos, 
mas devem acompanhar a máe e as coetaneas com as quais 

149 



comec;;am á fazer cestos ( TSIONO), fiar algodáo ( ABADZI ) , a 
fazer urna esteirinhazinha que serve como prato, abanico 
( REN AMRI ) , etc. 

OS WAPI'E 

w APTE sáo os rapazes dos. treze aos dezesseis anos -
idade que corresponde a nossa adolescencia - os quais se 
preparam para a perfurac;;áo das orelhas. para celebrar aspas
sagem do menino de AY'REPUDU para a classe dos WAPTE, 
existe um cerimonial : quando termina a festa da perfurac;;áo 
das orelhas, os adultos (iHIRE) reúnem-se e determinam quem 
seráo os futuros WAPTE. Ao designá-los escolhem primeiro os 
maiores. Estabelecidos os candidatos, se o número é consi
derável iniciam seis, se poucos, iniciam quatro. Tudo estabe
lecido, os rapazes (mesmo os que náo seráo iniciados) se 
pr·eparam para a luta do oYo (cfr. jogo) pintado-se, a escolh~, 
de vermelho ou de preto, vestindo os ornamentos que usam 
os adultos. 

Depois da luta, em que todos os meninos tomam parte, 
agora pela última vez, e que se desenvolve no centro da al
deia, lavam-se para tirar a pintura e voltam para casa. 

Aqui, o pai coloca no pescoc;;o do filho um colar de algo
dáo, redondo e grande, amarrando na parte posterior, que 
apóia nos ombros, duas ou tres penas de arara. O nome deste 
colar é WAPTEPÑoÑr.A; sobre os rins o rapaz póe duas penas 
de periquitos ( REREDZA'REBA) e recebe do pai o arco e as 
flechas (isto só para o primeiro grupo). Antes disso, o 
pai já exortou o filho a náo brincar com meninos ou meninas, 
náo olhar as mulheres e náo fugir da casa dos w APTE. 

Após a "vestidura", o irmáo do rapaz que está pintado de 
PARIWATSA, que é urna variedade de urubu (a pintura se fez 
passando carváo no lado estemo dos bra<;os e, nas pernas, 
dos tomozelos até perta dos joelhos), com o UYBRO na máo 
direita, vai pegar o wAPTE, que conduz ao WARÁ, a prac;;a das 
reunióes. Aí o novo WAPTE, que seguia o irmáo, passa a sua 
direita. Em particular, o WAPTE que receberá primeiro a in
vestidura, leva so b o brac;;o arco e flechas e um cestinho 
com castanhas de coco. 

ÜS ITSIMHO·ÑIWIMHA TE TE TIWI 'RE TSANIDZA'RA ÍTSoÑIAHA, 
que foram os padrinhos dos futuros padrinhos dos novas 
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WAPTE, durante a cerimónia da perfurac;;áo das orelhas, tiram 
de cada WAPTE o colar pasto pouco antes pelo pai, seguindo a 
mesma ordem em que eles mesmos for.am feitos WAPTE; isto 
é, os primeiros que, a seu tempo foram feitos WAPTE, sáo os 
primeiros a tirar os colares ao primeiro grupo dos WAPTE 
atuais. E se, por exemplo, o WAPTE pertence a classe dos 
TSADA'Rb, os que lhe tiram o colar sáo ETEPA, enquanto estes 
f oram padrinhos dos Nonzou, atuais padrinhos dos TSADA'Ro. 

Os colares sáo depostos na terra, e o que recebe primeiro 
a investidura póe, debaixo do seu colar, o arco e as flechas, 
com que saiu da casa paterna. Depois os que tiraram os 
colares levam os enfeites para casa. 

Sem colar, o ·wAPTE vai para a HO, onde espera o seu padri
nho que lhe entrega o estojo peniano, seguindo este ritual: o 
WAPTE deve voltar-lhe as costas e por a máo esquerda para 
trás, na qual o padrinho dep6e o estojo que o WAPTE logo 
coloca. 

Depois disso, os WAPTE entram na HO, onde os padrinhos 
DAÑOHUY'·w A, repetem os mesmos conselhos já feitos pelos 
pais. 

Entram os AY'REPUDU e os 'WATEBREMI, para tomarem 
parte, também, na danc;;a do DADZARONO, que se ensaia primei
ro dentro da HO, e depois é cantado diante de cada casa da 
aldeia, comec;;ando do lado aposto da HO, a qual pode-se en
contrar do lado direito ou esquerdo da aldeia, conforme a 
classe a que pertencem os WAPTE. Estará a direita se os w APTE 
sáo ABAREU' TIROWA, AN AROW A, A Y'RERE; estará a esquerda se sáo 
TSADA'Rb, ETEPA, Nonzou, HOTOR.A. Outrora, as vezes, em lugar 
desta danc;;a fazia-se a corrida do buriti. 

Terminada a danc;a, os WAPTE voltam para a HO, e com 
eles váo também os AY'REPunu, que, por serem da mesma 
classe de idade esperam ser feitos WAPTE. 

Entre os AY'REPUDU e os WAPTE, uns e outros habitantes 
da HO, há urna diferenc;;a: os primeiros podem ir pegar o 
alimento na própria casa, enquanto que para os segundos é a 
máe ou um parente que deve traze-lo. 

Os w APTE, durante o dia, sáo assistidos por dois DA
ÑOHUY'W A, que sáo chamados DAPIBUY'WA em todo trabalho 
e divertimento. Eles náo aprendem a trabalhar o campo como 
as meninas, mas se adestram na fabricac;;áo de flechas, do 
tipo TI, BURUAODO e ARIWEDE, esteiras ('WETEÑAMRI ), cestas fe
chadas ( Tsr'R.A) para guardar castanhas de coco, feijáo ou 
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milho. Devem ainda aprender a fazer TSIERE, tranQado espe-
cial de algodáo, que segura as penas das flechas e as cordas 
que se póem nos pulsos e nos tornozelos ( WEDEÑORO ), enfim 
devem saber desfiar as fibras de palmeiras ABARUDU e TSATEDE. 
É destas fibras que se fazem as ÍTSOROPIE - cordinha para 
os pulsos - e os WAPTEBÑIPTSITSIPODZE, corda para os torno
zelos. 

Particular interessante : durante todo o tempo da vesti
dura, das cerimónias introdutivas a danQa final, as máes dos 
WAPTE, que ficaram em casa, dáo-se a um longo choro ritual. 

Quanto a vida e ocupaQóes dos WAPTE, diga-se que eles 
participam também da grande caQada, mas fazem grupo a 
parte, sempre assistidos por seus padrinhos. Quando se en
contram na aldeia, livres do trabalho, váo passear sozinhos, 
na floresta, para recolher coco, palmito, fibras de árvores, e 
caQar pequenos animais (náo lhes é permitido caQar gran
des) . Devem lembrar-se de trazer sempre algo para os seus 
padrinhos. 

A funQáo e a ocupa<;áo principal dos WAPTE é o canto, 
que conforme o momento do dia no qual se executa, assume 
nomes diversos; existem assim o DAHIPOPO, canto da tarde, 
executado sem pintura; o MÁRAWA'wA DANO' RE, canto da meia
-noite, também sem pintura; o DADZARONO, canto da madru
gada, antes da corrida do buriti; o UYWEDENO' RE que vem de
pois da corrida do buriti. 

o WAPTE náo pode comer WARÁHOBO ( tatu)' WARÁWAWE 
(tatu canastra), WARÁHUDU (tatu bola), WARÁHUTURE (tatu. 
galinha) e o PATIRE (tamanduá-mirim), porque estes alimen·· 
tos sáo reservados aos velhos e as crian<;as. 

Se foi iniciado no WAYA, se é WAPTE WAYARÁ, o WAPTE deve 
súbmeter-se as mesmas obriga<;óes vigentes para os A Y 'REPUDU 

WA YARÁ e pode comer determinados alimentos só com 
licenca do DAAMAWAYA'WA. 

Como dissemos, o alimento é levado ao WAPTE pela máe 
ou irmáo menor, mas, enquanto este pode ir diretamente a 
HO e entregar pessoalmente o alimento ao irmáo, a máe 
deve aproximar-se a porta e chamar o filho : - Ho'w A. O filho 
entáo, de dentro da Hó, estende a máo direita através da 
porta e a máe póe o alimento sem soltar a máo. O WAPTE 
deve, por um instante, mostrar a cabe<;a para que a máe pos
sa reconhece-lo. Do contrário, a mulher leva embora o alimen
to ; esse pode ser trazido a.o WAPTE tres vezes por dia, de ma
nhá (MÁRARE), ªº meio-dia (ABDZUMA), e a tarde (HOYWAHO) . 
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O WAI : A LUTA DOS WAPTE 

O wAI comec;a de tarde quando os padrinhos, batendo no 
cháo um bastáo, dirigem-se a casa dos WAPTE e com eles 
iniciam a cantar e dan<;ar diante de todas as casas. A dan<;a 
e o canto duram a noite toda e se chamam com um só nome: 
wA'ÑORE (cfr. cantos e dan<;as). 

Quando o WARA' WA (o hornero que deve observar as es
trelas, determinar a hora e dar, no meio da pra~a - depois 
de ter acendido o f ogo - os vários sinais), dá o sinal, os 
w APTE e seus padrinhos acabam a dan<;a e se pintam como 
para a corrida do buriti. Quando terminarem de se pintar na 
H O, os DAÑ.OHUY'WA executam sozinhos no WARA a dan<;a 
UYWEDEÑO'RE, e depois váo a H O, tocando a UPAWÁ. Os 
WAPTE esperam-nos sentados fora da HO, e esperam ser cha
mados para come<;ar a luta. Eles sáo chamados a descer 
para o campo sem ordem de preferencia. A única cláusula 
é que náo sejam do mesmo clá. 

O DAÑOHUY'WA, tendo o U YBRO sob o bra<;o esquerdo, 
chama o WAPTE e, quando este está próximo, finge bater com 
o bastáo, que passou para a máo direita. Depois inicia a luta 
verdadeira: agarram-se solidamente con1 os brac;os, o WAPTE 

e o nAÑOHY' wA, e um procura derrubar o outro; a luta termina 
quando um dos dois, cansado, diz - basta (To.A). Enquanto 
os WAPTE estáo sentados fora da HO, os AYHOUBUNI - WAPTE, 

cujas orelhas, por premio, já foram perfuradas - ficam den
tro da Hó, para sair só quando inicia a luta propriamente dita. 
Quando esta chega ao fim, se o DAÑOHUY'WA ordenar, podem 
entrar em luta também os 'WATEBREMI e as BAONO, que lutam 
em grupo contra um nAÑoHUY'w A. Ao surgir do sol, termina 
a luta e inicia-se o canto que termina as tres da tarde. Entáo 
os WAPTE váo para a casa do pai onde recebem da máe o 
páo assado em cinza ( NOÑAMAHOPOONO) que levará.o ao seu 
padrinho. Os W APTE ó., aos padrinhos P. e vice-versa. Após 
isso, os DAÑOHUY 'wA voltam para suas casas e os WAPTE para 
a H O. 

AYHb UBUNI E PAHbRIWA 

Sáo uns e outros WAPTE que exercitam funQóes especiais 
em virtude de dotes pessoais e por escolha, como veremos. 
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,. 
Quando se celebra a festa do DAÑIMÑO'REBozu, o Tso' 

REBDZU'WA propóe a candidatura de um AY'REPUDU a AYHOU· 
BUNI pondo, no pescoQo do rapaz, um colar especial feíto de 
algodao com duas cadeazinhas de sementes "AE" e urna pul
seira de unhas de parco-do-mato. O rapaz, deste momento em 
diante, é observado em todo o seu comportamento por todos 
da aldeia. Assim, quando se toma WAPTE, o pai perguntará 
aos ancióes se o filho merece ser AYHOUBUNI, e eles saberao 
o que responder. Vencerá o parecer da maioria. 

Os AYHOUBUNI sao escolhidos entre os que pertencem ao 
cla P., sao em número de dois e sao chefes do grupo até que 
sejam feítos os PAHORI'WA. A escolha dos PAHORI'WA é con
fiada aos PAHORI''WA iTE, isto é, aos que sao padrinhos do 
grupo dos w APTE e se cumpre perta de um ano antes da ver
dadeira perfuraQao das orelhas, após ter sido ouvido o pare
cer dos anciaos. Escolhidos os PAHORI'wA, os dois PAHORI'WA, 
iT:E comunicam a decisao aos país e estes podem aceitar ou 
nao. Se aceitam, os PAHOR(WA ÍTE vao a HO, onde os WAPTE 
estao sentados e fazem levantar os dois escolhidos. N este 
ponto, um DAÑO:HUY'WA 6. entoa o canto DAHIPOPO seguido por 
todos os WAPT:E. A meia-noite, os dois PAHORI'wA sao condu
zidos ao río onde tomam banho imergindo a cabeQa na 
água até amortecer os lóbulos das orelhas. Depois de urnas 
tres horas de banho, saem da água e voltam para a HO, onde 
se esquentam ao f ogo. 

Ao amanhecer, saem da HO, sentam-se sobre duas estei
ras e recebem a perfuraQao por parte de um DAÑOHUY'WA; 
após isto, os ·wAPTE se pintam de TSANAPRE e comec;am a can
tar : - primeiro com um DAÑOUHY'WA, a seguir com dois 
e assim por diante até completar o número. O primeiro 
e o último canto é DAPRABA, os outros sao DADZARONO e duram 
todo o dia. Cada día, os dois novos PAHORI'WA devem alargar 
um pouco os furos das orelhas, enfiando pauzinhos sempre 
mais grossos; quando se celebrar a verdadeira festa da perfu
raQao, os furos deveráo ser bastante grandes para se poderem 
enfiar os dentes de capivara. A partir da cerimónia que os 
fez PAHORI'WA, os dois WAPTE assumem o pasto dos AYHOUBU
NI no comando do grupo. Recordemos, enfim, que no mesmo 
dia em que se escolhem os PAHORI'w A escolhem-se também 
os TEBE; este reconhecimento náo comporta nenhuma funQao 
ou importancia particular quando sao WAPTE. Terao papel 
importante com urna cerimónia reservada só a eles durante a . 
festa da perfuraQao das orelhas. Eles sao escolhidos em núme
ro de dois nocla dos o. ou dos T. Tem funQao de conselheiros. 
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A CASA DOS WAPTE 

Como já dissemos, a HO e 
construída em posiQao lateral a 
aldeia, um pouco afastada desta . 
Os WAPTE sao dispostos na H ó 
pelos DAÑOHUY'WA que os loca
lizam comec;ando sempre da 
parte direita de quem entrar; 
na ordem devem alternar-se um 
WÁPTE P. e um WAPTE o ou 
T.; o primeiro WAPTE P. chama 
iAMO o seu companheiro o ou T 

Este último chama iTsruTsu o 
segundo wAPTE a direita e assim 
para frente . Com esses nomes os 
rapazes continuarao a chamar-se 
mesmo quando adultos e por to-
da a vida. 

Posi~io dos WAPTt 

n• HO 

A. Entrada 

P. Po'redzaono 

O. Owawe 

A posi<;ao que lhes foi dada na HO será mantida também 
na roda dos cantos e nas filas que devem fazer em algumas 
cerimónias. 

OS AAMA 

Sao dois TPREDU mas, as vezes, pode ser escolhida ta.m
bém urna mulher: AAMATSIPIO. Os AAMA sao designados depois 
de formados os grupos dos WAPTE e devem ser ao menos tres 
classes superior aos wAPTE. Assim, por exemplo, s·e os 
WAPTE sao HOTORA, os AAMA sáo ANAROWA ou NODZOU. Os que 
desejarn este ofício, durante urna reuniao no WARA, o pedem 
aos anciáos. Se sao muitos os que pediram, os dois primei
ros sao feítos AAMA, os outros sao nomeados sucessivamente. 
Recebida a aprovac;ao de todos, os dois se retiram para a 
sua casa enquanto os DAÑOHUY'WA que participam da reuniao 
váo a HO e iniciam a gritar. A seus gritos, os dois AAMA 
sentados em suas casas comeQam a chorar, cobrindo a cabe
<;a com urna pequena esteira ( REÑAMRI ). Os DAÑOHUY'WA 
iniciam logo o canto da tarde (DAHIPOPO). Na manhá 
seguinte, os WAPTE junto com os DAÑOHuY'wA vao caQar para 
os AAMA, os quais, antes de amanhecer, comeQam novamente 
a chorar. O pranto durará até o retorno da cac;ada e é o 
pranto da saudade ( DAPEEDZE-TE TE'RE DA'Rü'Rü). 
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Enquanto os cac;adores voltam, um DAÑOHUY'wA do grupo 
entoa sozinho O ABADZEYÑI-RE DAPA que termina as portas da 
aldeia. Na fila dos cac;adores, ele é o primeiro dos DA

ÑoHuY'WA e atrás dele, sempre em fila, estáo todos os WAPTE. 
WAPTE. 

Depois dois DAÑor:ruY'w A do clá contrário ao dos AAMA, 
pintam-se de DAUPTE e póem tres colares: o WAYHIROBO-NA, o 
ABADZIDZAÑAMRI ÍTSONIA e o UBOO'WA. Entre os olhos e orelhas 
pintam un1a faixa vermelha de urucu chamada ÍTSIPRE. Urna 
vez as portas da aldeia, os animais capturados sao postos em 
dois cestos feítos pelos DAÑOHuY'wA. Depois os dois que se 
pintaram, carregam os cestos aos ombros enquanto o 
DAÑOHUY'WA que cantava na volta da cac;ada torna a cantar. 

Tendo chegado a aldeia, os wAPTE entram na HO, que 
fora fechada com troncos de buriti postos uns sobre os outros. 
Os dois DAÑOHUY'WA, ao invés, váo a casa dos AAMA, que estáo 
ainda chorando, para entregar-lhes a carne cac;ada, o o. ao P. 

e O P. aO O. 

O que canta, acompanha os dois que entregam a carne, 
enquanto os outros DAÑoHuY'wA voltam as suas casas. A carne 
é posta diante das casas dos AAMA, que sáo log,o advertidos. 
Entáo param de chorar lanc;ando um grito final. A mulher ( ou 
marido) do AAMA pega a carne, que é, entáo, dividida pelo 
irmáo mais velho. O AAMA náo toca nem come dessa carne; 
se o fizesse sentiría vergonha, porque é a primeira vez que 
a recebe. No dia seguinte, as mulheres dos AAMA ou o AAMA 
mesmo, se é mulher, prepara.ro dois bolos de milho; na falta 
de milho, de batatas e frutas. 

Ao meio-dia do dia seguinte, dois DAÑOHY'wA váo a casa 
dos AAMA como de costume, cada um ao AAMA do clá aposto 
~-º seu, para retirar os bolos e levá-los a HO. Apenas os DA· 
ÑOHUY''N A saem das casas dos AAMA, es tes recomec;am a 
chorar. Tendo chegado a HO'', os DAÑOHUY'WA depóem o bolo 
que é dividido entre os DAÑOHUY'WA por dois WAPTE que por 
primeiro receberam tal investidura. Os WAPTE náo podem 
comer o bolo. Estes dois bolos representam a recompensa 
pela cac;ada que dois dias antes haviam terminado. 

Quando o AAMA precisa trabalhar no campo, fazer a casa, 
recolher o coco, manda um filho (no sentido Xavante da 
palavra, mais amplo do que o nosso) avisar os DAÑoHuY'WA e, 
pela tarde, iniciará o seu pranto que durará todo o tempo 
dos trabalhos. Quando estes terminam, o AÁWA vai a cac;;a com 
os parentes para recompensar os DAÑOHUY'WA e os WAPTE. A 
carne cac;ada é levada pelos parentes a casa dos AAMA e um 
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oAÑOHUY'wA, de tarde, transporta-a para a HO, onde a divide 
entre todos DAÑOHUY'WA. Os WAPTE náo podem comer desta 
carne. 

Na primeira corrida do buriti, que se faz após a elei<;áo, 
os dois AÁMA sáo os primeiros do grupo onde estáo os w APTE 
a carregar o buriti. Se, todavía, o AÁMA é mulher náo parti
cipa dessa corrida. Os AÁMA náo podem nunca ser desobe
decidos. Eles tem um vocabulário próprio em que todas 
as palavras come<;am por A. Eis um exemplo: 

carne de ling. com UTOÑI 

anta 
casa 

dente 
das 

pauzinho 
orelhas 

,, 
,, 
,, 
,, 

,, 

" 

,, 
'RI 

,, ' WAPTE 
,, 

'RITEY'WA 
,, 

DAÑOHUY'WA 

,, 
DA'WA 

DAPO'REWAU 

ling. AAMA ATSAETEÑI 

,, ,, 
ATSABU 

,, ,, 
AUWE 

,, ,, 
ATSABUTEY'WA 

,, 
" AUwE ATSIMÑOHU 

,, ,, 
AYARE 

,, ,, 
AYHUNIHORI 

furo das 
orelhas 

,, 
DAPO'REDZA'RU " 

,, 
AUwEWA'REDZA'RU 

cervo 
anta 
peixe 

,, 
,, 
,, 

,, 
,, 

PONE 

UHODÓ 

PEA 

,, 
,, 
,, 

" ,, 
,, 

ANE 

ATSAÉNE 

ATSAREBEA 

Se a festa da perfurac;áo das orelhas termina com a cor
rida TSAURI'WA, os dois AÁMA sáo os primeiros a larg.ar: desde 
o início do percurso, se ambos forero homens; se um deles 
f or mulher, esta larga na metade. Em ambos os casos, se 
pintam de preto, segundo o ritual. 

A FESTA DO A'RA'RU 

Após recolher o milho, os WAPTE, por convite de um 
DAÑOHUY'wA, cuja mulher o descuide no alimento, ou se as 
máes náo trazem bastante alimento a HO, celebram a festa 
noturna do A'RA'Ru (mutum). Depois do pór-do-sol o DAÑOHUY' 
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,. 
w A pega o UYBRO e amarra ao redor o POPARA (que soa batendo 
ritmicamente o bastáo em terra). Isto tudo dentro da HO. 
Depois os WAPTE saem e, imitando o grito do mutum, entram 
na primeira casa da aldeia. Apenas os veem aproxi
mar-se, os donos da casa acendem o fogo e a ADABA se póe 
perto da reserva do milho. Tendo entrado na casa, os WAPTE 
com um nAÑoHuY'WA recomec;am a cantar e procuram apagar 
o fogo, para que os AY'REPunu, que neste ínterim devem rou
bar o milho, na escuridáo, passem inobservados. Findo o 
canto, os WAPTE saem e, sempre imitando a voz do mutum, 
passam a segunda casa, e, assim, de casa em casa, até a 
última. Findo o giro, os WAPTE voltam a HO, para onde os 
A Y'REPUDU levaram o milho que os WAPTE cozinham para o 
DAÑOHUY'WA e para si. 

O NOIVADO 

"O pai pensa em casar a filha quando o homem é ainda 
WAPTE. 

" Como se faz a escolha do esposo? 
O pai, antes que nasc;a a menina, já escolheu o sogro e 

a sogra da filha; o pai e máe da menina conhecem bem o 
futuro esposo e os futuros sogros e os sogros conhecem bem 
os pais da menina. Assim o pai escolhe quem conhece melhor. 

"Acontece só assim? 
"É s6 assim que os Xavantes escolhem. - Queres ser 

iTSIWATSINI? perguntam os Xavantes. Quando o filho do 
homem desposa a filha chama-se WATSINI. Depois de ter es
colhido o futuro genro, o pai da menina, quando o homem 
é ainda WAPTE (ou 'WATEBREMI ou AY' REPUDU) liga-lhe ao redor 
da cintura, durante urna dan<;a que se faz naquele dia, en
quanto ele passa diante da casa da futura esposa, urna corda 
de folha de buriti (IUTsr) e o rapaz imediatamente rasga-a. 
Quando o canto terminar, a máe da menina prepara um bolo, 
enquanto ressoa o canto da tarde, leva-o a máe do menino, 
a qual o entrega ao marido. O pai do menino, no dia seguinte, 
vai cac;ar e divide a presa ao meio coma família da menina". 

Esta troca de presentes entre as duas famílias continua 
enquanto os jovens náo tem filhos e náo vivero juntos. Além 
deste cerimonial, para que as famílias dos futuros esposos 
se liguem mais estreitamente, no início da estac;áo da seca se 
celebra o DAÑIMIUPTE ( banho das crianc;as). 
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Entáo todos os velhos combinam com todos os adultos 
em realizar o banho das crianc;as. De manhá cedo, os homens 
se reúnem na floresta: anciáos, adultos, ' RITEY'WA e WAPTE 

se pintam de DAUHOBA com a franja dos cabelos em cauda 
de cavalo pintada de vermelho. 

Terminando de pintar-se, saem em fila e váo ao wAR.A 
onde se sentam em círculo. Entáo as máes trazem as filhas 
aos futuros genros e os P. dáo banho nos o. e os o. nos P. As 
meninas porém, sáo confiadas só ao noivo 'RITEY'WA que as 
levam ao banho : os WAPTE dáo banho só aos irmáozinhos 
das noivas. 

Terminado o banho, sáo levadas todas para casa. A 
tarde os iPREDU gritam aos WAPTE que levem de novo as 
crianc;as a tomar banho, e assim na manhá seguinte. Tam
bém os 'RITE'w A váo buscar as menininhas reunidas no WARÁ. 

As máes, no entanto, comec;am a preparar o algodáo, 
ajudadas pelas irmás. As máes das meninas preparam bolos 
para os futuros genros que váo a c~. Entáo todos os ho
mens partero para a caQada, que dura dez dias e é feita 
com fogo. Na volta. preparam-se os cestos da carne. Próximo 
a aldeia todos se pintam. Um anciáo vem na frente gritando, 
enquanto os WAPTE, com os cestos de carne váo a casa da 
máe da futura esposa onde os depositam. Depois disso, vol
tam a HO e tomamos gurizinhos para dar-lhes o banho. Os 
anciáos perguntam a todos se terminaram de preparar o 
terreno para as plantac;óes. Os homens respondem que tudo 
está limpo. As mulheres preparam, entáo, farinha de mandio
ca. No dia seguinte, as famílias partero para a grande cac;a
da. No início, os homens prepararam urna grande flecha para 
os ·wAHUBTEDE'WA. Neste tempo, continua-se a dar banho nos 
meninos e nas meninas. As máes das meninas preparam bolos 
e, para levá-los, pintam-se junto com o marido, a máe, o pai, 
tias e irmás da menina. Assim termina a festa. Note-se : 
se a futura noiva náo nasceu ainda é representada por um 
irmáo. 

A VIDA DOS W API'E 

"Como vive um WAPT:E? 

"O WAPTE brinca, procura MOONIHOY'RE, WEDEDU, TOMOTSU, 
PATEDE, PON:Ei:'Ri:, DARATEDE, REIPO, batatas da mata. O WAPTE 
recolhe o alimento da mata. E, quando encontra cac;a, mata-a. 
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"Quando volta com batatas, chega a casa e espera. Quan

do chega o que cuida dos WAPTE, TSIMÑOHU, pergunta: - Náo 
tens algo para comer? - Tenho. E o wAPTE dá para quem 
cuida dele e o homem come e vai para a sua casa. 

"Quando os WAPTE vivero bem, sáo benquistos: - Mas, 
quando os WAPTE fazem o mal ninguém fica contente, os 
Xavantes náo ficam contentes, porque os WAPTE fazem o mal, 
os homens percebem, os homens sabem. Primeiro, aquele 
que cuida corrige e diz: - escuta, náo olhes para as meninas, 
náo brinques ou rías para ela, porque também a mulher te 
observa e acontece o mal, e náo fazes a festa da perfurac;áo 
das orelhas e do WAMÑORO e a do 'wATE'WA. Tudo isso náo 
conhecerás porque os WAPTE sáo amados por todo o povo e 
quando faz o mal náo participará da festa do WAMÑÓRÓ, da 
festa da perfurac;áo das orelhas e do 'wATE'WA. 

Depois que um homem ve fazer o mal, mesmo que seja 
um só WAPTE, reunirá todos os outros; entáo todos os velhos 
dizem : - Fac;amos a perfurac;áo das orelhas sem fazer a 
festa, pois náo merecem. E os assistentes os defende!ll : -
Náo, esperai que eu primeiro vou pe!guntar. E o ass1ste~te 
que cuida deles, fala, os outros que cu1dam falam, porque sao 
muitos. Mesmo que o assistente deles seja casado, mesmo 
assim cuida deles e pergunta : - É verdade que um fez o 
mal? - Náo é ve~dade. Entáo o assistente vai ao WARÁ e diz 
aos outros : - Náo é verdade, náo podeis fazer mal aos 
wAPTE. Portanto furaráo as orelhas deles. "Quando vejo um 
w APTE que faz o mal, náo o defendo". 

Por que os homens proíbem estas brincadeiras com as 
mogas, com as meninas? Por que? 

"O wAPTE deve ser sempre forte, que náo seja arruinado, 
pois ele é respeitado por todos, os Xavantes lhes querem 
bem, o WAPTE é importante. Quando um WAPTE faz o mal, um 
assistente deles pinta-se, e pega o .cacete e vai a casa deles, 
e bate em todos os WAPTE com muita forc;a e os WAPTE cho
ram, os pequenos choram muito. Entáo a meia-noite o assis
tente chega a casa deles e entoa um canto e os w APTE cantam. 

"E quando um WAPTE faz sempre o mal, entáo um 
iHI'WA, que é 'RITEY'WA, tira-o do grupo dos WAPTE, e lhe per
fura as orelhas. O WAPTE será chamado por todos os Xavantes 
de ATSITÓ, porque náo respeita as mulheres, as moc;as, por 
isso será chamado ATSITó e viverá junto aos 'RITEY'WA. Este 
ATSITÓ vive no meio dos 'RITEY'WA e quando pega urna coisa 
todas as mulheres dizem: - ATSITÓ está levando urna coisa, 
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está tomando banho, está trabalhando. Este nome é urna ver
gonha para ele. 

" Quando ,há muitos ATSITó entre os WAPTE, como se faz 
com os WAPTE? 

"Perfuram-se as orelhas e náo se fazem as festas todas. 
"Um WAPTE /ala com a mulher do irmáo? 
"Náo pode, é proibido, todos os assistentes dizem : náo 

~ales com a mulher do teu irmáo, náo fales com a irmá 
JOvem, coma menor, comas mulheres, conversa só um pou
co com a tua máe e basta. 

"E um WAPTE que vive assim, (brinca, luta na água, re
colhe coco), como se sabe que ele faz o mal?". 

Sabe-se assim que o WAPTE faz o mal : um w APTE que 
fac;a o mal náo danc;a mais, náo gosta de cac;ar comos outros, 
n~m de conversar com os outros WAPTE e náo quer comer, 
na~ se penteia, . e náo se limpa, fica com o corpo sujo. É 
ass1m que o ass1stente sabe e também os outros WAPTE. 

"E quando um faz o mal, quando alguém o ve, o que 
acontece? Batem nele, perguntam se é verdade? 

"Náo. Quando um 'RITEY'WA viu um WAPTE fazer o mal 
vai contar aos velhos, aos adultos e todos se reúnem e diz; 
- Um WAPTE fez o mal assim. 

"Depois o assistente vai entoar um canto e os WAPTE can
tam, depois voltam para a casa, e, apenas entram, os homens 
cercam a casa para que ninguém escape e depois um 
'RITEY'WA entra na casa e a.garra o que fez o mal. Quando sáo 
muitos ATSITÓ que fizeram o mal, todos os WAPTE furaráo as 
orelhas e todos os homens circundaráo a casa e lhes furaráo as 
orelhas com um osso de onc;a parda. Todos furaráo as ore
lhas e ninguém escapará, nem correrá e nem fugirá. E, de 
manhá, os WAPTE correráo diante da casa até entrarem na 
floresta. Os homens iráo atrás e furaráo as orelhas dos WAPTE. 

"Entram na floresta e se pintam, depois saem em fila 
e fazem a corrida, TSAURI'wA. Assim os WAPTE tomam-se 
'RITEYWA." 

Portanto a perfurac;áo antecipada das orelhas, além de 
sinal de distinc;áo, premio, pode ser castigo que a comunidade 
inflige aos WAPTE que transgridam a regra devida ao seu 
estado. 

Quando um WAPTE olha para as mulheres ou fala con1 
elas, antes os padrinhos lhes chamam a atenc;áo e os avisam, 
mas, se, náo_ obstante as contínuas reclamac;óes, perseveram 
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no seu comportamento um iPRi:nu fura-lhes as orelhas, antes 
do tempo estabelecido. O WAPTE punido deste modo se cha
ma ATSITÓ, e náo pode permanecer mais na HO, sendo imedia
ta.mente devolvido a casa paterna. Antes da perfurac;áo anteci
pada, os anciáos se reúnem no WARÁ e discutem o caso. A 
decisáo definitiva, qualquer que seja, é subordinada a pala
vra do AAMA. Se ele confirma as suspeitas da comunidade, 
um iPREDU, pintado de preto, vai imediatamente buscar o 
WAPTE, o conduz ao WARÁ, o faz assentar sobre urna esteira e 
fura-lhe as orelhas. Depois disso, os nAÑOHUY'WA váo para a 
HO e admoestam os outros WAPTE a náo desobedecer mais, 
porque, se ainda alguém transgredir a reg,ra, seria feita a 
todos a perfurac;áo antecipada, sem nenhuma festa. 

A esta perfurac;áo antecipada geralmente se procede ime
diatamente, sem consultas preliminares, se um WAPTE é sur
preendido tendo relac;óes com mulher. 

Se se verificam outros casos de transgressáo depois do 
primeiro, entáo sáo furadas as orelhas de todo o grupo, náo 
no wARÁ, mas no lugar onde se pintam para o WAYA. O único 
rito que conserva esta perfurac;áo antecipada é a corrida 
TSAURI'wA. Enfim, nela náo é· o iPR:Enu a furar as orelhas, mas 
todos os DAÑOHUY'WA. 

O DA~ONO 

Assim se chama em Xavante a cerimónia da perfurac;áo 
das orelhas, que transforma os WAPTE em 'RITEY'WA. 

No ano que se estabeleceu para celebr.á-lo, o cultivo 
dos campos é cuidado de modo particular, a fim de que a 
colheita seja mais abundante do que de costume. 

Os pais dos w APTE devem preparar um bastáo redondo 
de aroeira, chamado uB'RA. Os DAÑOHUY'WA limpam o rio e, 
se a água náo é muito profunda, constroem urna espécie de 
dique, para levantar o nível de modo que os WAPTE possam 
celebrar as func;óes especiais prescritas pelo rito. 

Além disso, todos váo a cac;a de araras, para arranjar 
penas necessárias aos ornamentos. Quando tudo está pronto 
e o milho maduro, pelos meados do mes de abril, 
quando termina a esta<;áo da chuva, os DAÑOHUY'WA mar
cam a festa no centro da aldeia, e fixam com os velhos o 
dia da sua abertura. Na manhá do dia estabelecido, antes 
que o sol nasc;a, os nAÑoHuY'WA pintam-se todos de verme-
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lho e colocam ao redor da cabec;a urna fita de casca também 
vermelha, a franja dos cabelos, é pintada da mesma cor. 
Entrementes um velho do clá. o . vai a HO pegar os WAPTE 
que, em fila indiana, váo até o WARA onde já estáo os 
DAÑOHUY'WA em pé. Todo DAÑOHUY'WA leva consigo o 'RATABO 
(pena do rabo de arara), o uB'RA (bastáo redondo), o BO 
(urucu), o TSUYWAYPO (seda de buriti). 

Logo que chegam ao w ARA, os WAPTE ficam agachados 
no cháo com um pé atrás, apenas apoiados nos dedos, sen
tados no calcanhar deste pé e o outro pé colocado na frente 
e apoiado inteiramente na terra; os bra<;os repour.am nos 
joelhos a altura dos pulsos, de modo que as máos fiquem 
livres. 

Os DAÑOHUY'WA levanta.ro-se agora e váo aos ombros 
dos WAPTE, os quais se ajoelham e erguem os brac;os em &reo 
sobre a cabec;a: nesta posic;áo sáo pintados com listas ver
melhas, pintura chamada DADZAPRE. Enquanto se desenvolve 
esta fase do rito, os velhos chamam com grito as mulheres 
dos DAÑOHUY'wA, para mostrar a elas os afilhados dos res
pectivos maridos. Terminando de pintá-los, os nAÑoHuY'WA 
amarram na cabeQa de todos os WAPTE penas de arara e 
entregam-lhes o tacape; entáo, ao sinal de um iPREDU, todos 
se levantam e, em fila indiana, dirigem-se a parte oposta da 
HO, permanecendo no centro da aldeia, seguidos pelos 
DAÑOHUY'w A. O taca pe que lhes f oi entregue é levado .pelos 
WAPTE sobre o ombro direito e segurado com a máo direita, 
de modo que esteja em posic;áo perpendicular ao pesco<;o; 
o outro brac;o fica na sua posic;áo natural oscilando ao movi
mento da marcha. Logo que saem da aldeia os DAÑOHUY'WA 
tiram as penas da cabec;a dos afilhados. Em seguida, todos 
se dirigem para o rio, passando fora da aldeia. 

O DATSI'WATE 

Tendo chegado ao rio, o mais velho da aldeia mergulha 
por primeiro, seguido pelos vários grupos, em ordem decres
cente de idade, até a dos WAPTE : os íPRtnu, os DAÑOHUY'wA, 
'RITEY'wA e, por fim, no momento exato, os WAPTE. Antes de 
mergulhar, estes últimos depóem os tacapes apoiando-os em 
forquilhas (WEDETSITSA'RITIRE) dispostas em semicírculo, de 
modo que náo se sujem (nao devem nunca tocar a terra.). 
Deste momento em diante, por toda a festa os WAPTE náo 
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"' poderáo nem acender o fogo, nem pór folhas no cháo para 
assentar-se. 

Eis como se desenvolve o banho dos. WAPTE. Antes de 
entrar na água, eles tiram o estojo peniano e amarram na 
cintura urna fibra de árvore ( WEDEÑORóTó) amarrada de 
modo que sustente o penis; depois, caminhando em fila in
diana na mesma ordem em que estáo na HO entram na água, 
e comec;am a bate-la deste modo : quando imergem pela 
primeira vez, permanecem com as máos juntas nos pol~ga
res, depois as abrem em forma de conchas; em seguida, 
movem os brac;os de alto a baixo e vice-versa, levantando-os 
ora sobre o ombro direito, ora sobre o esquerdo toda vez 
que mergulham na água. Com as pernas eles acompanham 
o movimento dos brac;os, isto é, dobram-nas toda vez que 
abaixam os bragos: a água assim batida sobe e cai sobre a 
cabec;a dos w APTE. 

Este banho, no seu conjunto, é chamado DATSI'WATE, 
enquanto o movimento dos bra<;os se chama 6-NA DAPABDZURI. 
Ao meio-dia o pai ou parente mais próximo leva aos WAPTE, 
sempre imersos na água, um bolo ( TSADA'R:E) feíto de milho, 
assado em brasas e ainda sujo de cinza. 

Os WAPTE, sentados na água que chega aos seus joelhos, 
só comem o miolo do bolo. Quando o sol se p9e, o mais 
velho 6. da aldeia, vai ao rio para chamar os WAPTE, que com 
ele voltam a aldeia e, mais precisamente, a casa paterna, 
onde estáo para aguardar o WAPTE as irmázinhas mais novas, 
com as máos pretas de carváo; e devem passar urna vez só 
sobre as costas do irmáo, de baixo até em cima, sobre a 
barriga das pernas, depois sobre o peito e nos brac;os. Se 
as pequenas sáo muitas, dividem-se as tarefas; diversamen
te, urna só realizará toda a pintura, que se chama DAMANA· 
WA'nzu'aA.. Assim que esteja pintado o WAPTE vai deitar-se 
no lugar onde dorme o pai; depois, quando já é noite, sai 
da casa e deita-se sobre urna esteira colocada ali perto 
sobre um estrado de folhas de palmeira RETSU (sáo as mes
mas com as quais se cobrem as cabanas). Deste momento 
em diante, o WAPTE toma o nome de 'wATE'wA. 

Quando toda a aldeia está dormindo, os 'WATE'WA váo 
se acordando uns aos outros; e quando todos estáo de pé, vol
tam ao rio onde tomam banho e depois cornero (esta vez fora 
da água). Depois desta refei<;áo, voltam para dormir no mes
mo lugar a fim de recomec;ar, ao canto da saracura, um 
banho como o do dia anterior, com a única diferenc;a que o 
terminaráo pelas dezesseis horas. Também a refeic;áo notur-
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na é a base do TSADA'RE; as vezes é substituída pelo UÑIÑA 
( massa de feij áo) ou WAPTSERE ( milho assado na cinza, esma
gado e misturado com água quente até chegar a consistencia 
de urna polenta). A noite, toca a máe ou a irmá do 'WATE'WA 
levar a comida. 

Este rito do banho, com todas as cerimónias conexas, 
prolonga-se por cerca de um mes, até que os cabelos da fran
ja do 'WATE'WA cresc;am até cobrir os olhos. 

Quando entram na água pela primeira vez, os WAPTE já 
náo estáo sob a vigilancia dos DAÑOHUY'WA, mas dos 
PAHORI'WA, os quais, durante o banho, dáo ordem de parar 
de quando em quando para esquentar-se um pouco ao sol 
e tomar fólego; depois, a sua ordem, recomec;am a bater 
ritmicamente a água. Perto do rio, no lugar em que os 
WAPTE tomam banho, é escolhida urna .árvore, sobre a qual, 
todos os días, o DAÑOHUY'WA WEHOPUU'WA (aquele que tem 
o encargo de levar aos WAPTE as folhas com as quais de 
tanto em tanto se esfregam durante o banho) faz um talho, 
comec;ando de baixo para cima. 

Enfim, é de notar que, depois da primeira vez, quando 
os 'WATE'WA voltam para o rio para o banho, eles póern 
os tacapes náo sobre o ombro, mas sob o braco esquerdo, 
levando a máo direita, fechada, a boca para aquecer-se. Eles 
devem chegar ao río caminhando curvos, em jejum e sozi
nhos, ao primeiro canto da ·saracura (iRA.Tsunu ). 

O FURO DAS ORELHAS 

Passado cerca de um mes depois do início do banho, 
os velhos reúnem-se comos iPR:Enu, no WARA, a tarde, e deci
dem que é .chegado o tempo de furar as orelhas. Na manhá 
seguinte, os AY'REPunu saem a procura de urna erva especial, 
de cor vermelha, chamada BURUTEYHI, com a qual preparam 
os pauzinhos que seráo enfiados nas orelhas dos 'WATE'wA, 
logo após a perfura<;áo. Esses pedac;os de pau sáo colocados 
dentro de urna cabac;a furada (UAWI ou u'wAWI) e tingidos 
com urucu. No dia seguinte - já estamos pelo fim do mes 
de maio - realiza-se a perfurac;áo das orelhas. 

Ao alvorecer, como de costume, o encarregado vai cha
mar os WATE'WA, que estaráo tomando banho, e os conduz, 
depois de os ter feito pegar os tacapes, diante da porta de 
sua .casa, onde o pai já preparou urna esteira sobre a qual 
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" 
o 'WATE'WA assenta-se com as pernas cruzadas, a esquerda 
sobre a direita e os brac;os colocados sobre as coxas, com 
as máos juntas, depois de ter deposto o tacape a direita 
da esteira. Depois que os 'wATE'WA estáo assentados, um 
DAÑOHUY'WA do clá o., chamado DAPO'REDZAPUU'WA:, escolhido 
entre os que fazem melhor as flechas, arcos e trabalhos em 
gera.l, depois de ter pintado de vermelho a barriga e de 
preto as pernas, sai da HO e dirige-se a aldeia, onde, come
c;ando pela parte em que iniciavam o canto os WAPTE, princi
pia a furar as orelhas. 

Ele segura na máo a cabac;a com os pauzinhos e o 
osso da perna traseira de onc;a parda, que é chamado 
ATSADAATEYHI (e é O OSSO que une O joelho a pata), O qual 
serve para fazer o furo no lobo da orelha. Durante o tra
jeto do Ho a aldeia, deve caminhar movimentado os 
bra<;os da direita para a esquerda e vice-versa, com golpes 
secos e ritmados, pois que a cabaga que contém os pauzinhos 
emite um som característico; além disso, de acordo com a 
distancia, que separa a HO da casa do primeiro 'wATE'WA, 

deve parar ao menos quatro ou cinco vezes. Tendo chegado 
a certa distancia, ele vira o rosto para a esquerda, fa. 
zendo girar o corpo sobre o pé direito, permanecendo o 
esquerdo suspenso; depois percorre o último trecho, paran
do ainda tres vezes; e finalmente inicia a perfurac;áo. O 
DAPO'REDZAPUU'WA ajoelha-se com a perna direita, coloca a 
cabac;a diante de si, com a máo direita segura o osso, ume
dece-o com a saliva passando-o na boca, depois firma com 
a máo esquerda o lobo da orelha do 'wATE'WA e, entáo, apóia 
o osso que está na máo direita, mantendo-o entre o indicador 
e o polegar. Depois de ter observado se a pontinha do osso 
está em posic;áo exata para sair bem da parte posterior do 
lobo, comec;a a furar a orelha fazendo girar o osso e empur
rando-o para dentro até o punho ( deixa o osso no buraco). 
Depois ele tira da cabac;a um dos pauzinhos e, a medida que 
retira o osso, o enfia dentro do buraco, fazendo-o girar. 
Durante toda esta operac;áo, que é repetida tal e qual para a 
orelha esquerda, o WATE'WA deve manter-se impassível. 

'--

Fei tos os buracos, o 'wATE'WA toma ao tacape, levanta-se 
e entra na casa, onde a irmá menor o pinta de preto, como 
fizera já há um mes todas as tardes. O DAPO'REDUZAPuu'wA, 

no entanto, já pegou a caba<;a e j.á está de pé e, depois de 
alguns instantes de descanso, como no cerimonial precedente, 
passa para o segundo 'WATE'WA, e assim até o .último. 
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Durante toda esta cerimon1a um nAÑOHU.Y'wA, de cima de 
urna casa, grita encorajando-os. 

Quando todos os 'wATE'wA estáo já comas orelhas furadas 
e pintados por suas irmás, váo ao rio, e dali a pouco chega 
o DAPO'REDZAPuu'w A, o qual, antes de faze-los entrar na água 
observa, juntamente com os DAÑOHUY'w A, com os iPR:Enu e com 
os iHI se os furos estáo bem feítos, isto é, se os pauzinhos 
estáo paralelos; se assim náo for, repetirá a operac;áo, furan
do de novo as orelhas. Depois desta observac;áo os 'WATE'WA 

entram na água, onde perroaneceráo até a tarde. 
O día seguinte, os 'WATE'WA, que comas orelhas furadas 

tornam-se HEROY'WA, voltam ao río, onde repetiráo o mes
mo banho que faziam antes de furar as orelhas, e isto por 
alguns días; além disso, todas as manhás, eles devem por 
si mesmos trocar os pauzinhos, que é necessário procurar e 
introduzir nos lobos, bem untados de urucu enquanto a ferida 
náo estiver bem cicatrizada. Quando os ÍHI estabelecem que 
chega ao término esta série de banhos, de manhá, o encarre· 
gado vai chamar os HEROY'w A, os faz sair da água e os con
duz a casa do pai, onde os faz deitar em sua cama e de onde 
náo podem sair por nenhummotivo a náo ser depois do sol 
posto. Ao meio-dia, sempre dentro da casa paterna, a 
máe ou a irmá mais velha corta os cabelos dos HEROY'w A. 
Toda a família, no entanto, está ocupada na preparac;áo de 
dois bolos de milho e feijáo (ÑOÑAMAHOBO), um maior 
que o outro. Logo depois do ocaso, os HEROY'WA váo ao 
río para lavar-se e, finalmente, depois do banho, voltando 
a casa paterna, eles podem comer. Oportunamente porque, 
desde a · tarde precedente, náo mais comeram. 

Na manhá seguinte, antes do nascer do sol, os DAÑIMAMATÁ 
(significa o tio materno, é um termo entre os parentes usado 
somente por aqueles que exerc;am tal fun<;áo em relac;áo ao 
sobrinho) que pertencem ao clá contrário ao do jovem voltam 
a casa da irmá e pintam o HEROY'w A todo de vermelho 
( DAUPTE ), colocando-lhe. quatro colares ao redor do pescoc;o, 
nesta ordem: antes o DAÑOÑIA, depois o UHODZERE,MAÑARI, o 
DANO'REBDZUA, AAABo; enfim, amarra-lhe, ao redor da cabec;a, 
urna corda vermelha chamada DAÑOPREWAYRÍ, e coloca-lhe na 
cintura o DAUTSI. Depois disso, recebe em recompensa o 
bolo menor preparado no dia anterior. 

No mesmo tempo, os DANOHUY'WA no WARÁ pintam-se com 
riscos pretos, horizontais e verticais, sobre todo o corpo; 
pintam de vermelho as franjas dos cabelos, que amarram 
atrás como um rabo de cavalo (DADZADUTunu); esta maneira 
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" ae pintar, no seu conjunto, é chamada DAÑIHOOO. Quando 
os HEROY'WA e os DAÑOHUY'WA estáo pintados, os primeiros, 
segurando o tacape na mao direita, saem de suas casas e 
váo, um por vez, ao WARA. Os primeiros a sair sáo os 
dois PAHORI'WA, depois os dois TEBE, em seguida todos os 
outros. 

Quando o primeiro PAHORI'WA sai da casa, a mulher do 
seu padrinho, pintada de vermelho sobre o estómago, corre 
para a casa do PAHORI'WA e assim fazem todas urna depois 
da outra, as mulheres dos padrinhos. Estas mulheres, urna 
vez que entraram na casa do HEROY'WA, recebem da máe 
do jovem o bolo maior, e cada urna imediatamente o leva 
para a sua casa. 

Os nAÑOHUY'WA, quando terminam de pintar-se, saem 
da aldeia e colocam-se todos juntos ao redor de urna estaca 
descascada e deitada no cháo ( RENOWEDE), que tem a ponta 
tingida de preto ( UYWEDEDZADA'RA.) e amarrado em cima, 
um cacho de unhas de cervo (Ponz:EÑIMI'WA): cachos aná
logos, qualquer um pode colocar ao redor das pernas ou da 
cintura. 

Urna vez que estáo todos no WARA, os que comandavam 
os HEROY'w A no banho mandam-nos deixar os taca.pes no 
cháo, pois todos vao juntar-se aos DAÑoHuY'wA: antes, 
porém, que eles se reúnam, os mais velhos dáo um grito 
e entáo os HEROY'w A come<;am a correr para pegar urna esta
ca semelhante a dos DAÑOHUY'WA masé mais comprida e sem 
unhas de cervo. Enquanto os HEROY'WA vao pegar esta esta
ca, os nAÑOHUY'WA levam a sua, batendo-a ritmicamente, le
vando-a para o WARA, onde a depóem de novo no cháo. Os 
HEROYWA, no entanto, chegando perto da sua estaca, colo
cam-na nos ombros e váo correndo até o limite externo da 
aldeia; daí erguem-na e a trazem para o WARA, onde a deixam 
cair sobre o cháo. 

Depois os :&EROY'wA retomamos próprios bastóes e per
manecem na HO, acompanhados por um DAÑOHUY'WA, enquan
to todos os outros, antes de retornarem as próprias casas, 
esperam aqueles que foram seus padrinhos para entregar
lhes o próprio DAÑO'REBDZUA (colar). 

O nAÑoHuY'WA que acompanhou os jovens até na Ho, 
entoa o cant.o, que durará desde o nascer do sol até a 
tarde ( 'wATEABAÑo'RE ), enquanto os outros, retomando as 
próprias casas, dividem o bolo retirado pela mulher e o distri· 
buem a toda a aldeia. 
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Terminado o canto, os HEROY'w A, voltam a HO e aí 
se alimentam, para recome<;arem, em seguida, com o DAIPOPO. 
Urna vez terminado o canto da tarde, os HEROY'WA tornam a 
voltar a HO como se fossem ainda WAPTE. 

iNI E TSIDUPU 

Terminadas estas cerimónias, passa-se cerca de um mes 
de prepara<;áo durante o qual todos trabalham na confecc;áo 
dos ornamentos para a última parte da festa. Os 'RITEY'WA 
que. agora se chamam. IH1'wA, preparam, depois de recebe
rem a permissáo dos velhos, dois instrumentos musicais feí
tos de taquara chamado TSIDUPu. 

Todos os outros, ao invés, preparam dois bastóes de 
aroeira, chamados iNI, de forma cilíndrica, de cinco a seis 
metros de comprimento e de dez centímetros de diametro, 
com urna ponta de mais ou menos metro e meio em 
cada extremidade. Urna das pontas é recoberta de algodáo, 
e, onde come<;a a adelga<;ar, é disposta urna coroa de penas 
de arara .. Esta, coberta de algodáo branca, chamam-na 
í'RAYHODZARANA, isto é, ponta de cima, enquanto a outra é . 
chamada iTSANA'RADA, ponta de fundo. 

Feítos os preparativos, todos se reúnem na floresta, 
f ora da aldeia, para experimentar o som do TSIDuPu; 
para faze-lo soar sáo designados aqueles que sabem tirar 
o som. mais forte e que sáo chamados IHORO'w A. No 
mesmo dia em que terminam a fabrica<;áo do iNI, escolhem
se dois Iar'wA, um o. e um P., que serao encarregados de 
levá-los. A escolha é competencia dos iPRtnu. 

No mesmo dia desta designa<;áo, os dois iHI'WA pintam
se de vermelho com exce<;áo da barriga da perna que será 
tingida de preto e amarram a.os tornozelos fibras chamadas 
WATERATINOROPO. Depois avizinham-se da aldeia. Os HEROY'WA, 
no entanto, estáo na HO. 

Sobre as pontas superiores dos dois iNI, sáo colocados 
os TSIDUPU, e quando a escuridáo f or muito intensa os do is 
IH1'wA chegaráo bem pertinho da casa dos WAPTE, enquanto 
outro iH1'wA, sempre escolhido pelos iPREDU, ir.á bater 
com o UYBRO sobre a ao. A este sinal, os dois PAHORI'WA 
saem da HO e váo procurar os dais INI. Para orientar os 
PAHORI'WA na escuridáo, os dois iHr'wA, com a máo direita 
erguida., seguram os iNI, e, com a esquerda, apertam o~ 
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Alguns instrumentos usados nas cerimonias da inicia~io 

a 

2 

3 

4 

l . UM ' RA 

2 . UYBRO • cacete 

3 . INI 

• l'RAYHÓDZA' RANA 

b ITSANA'RADA 

4. UMHUDU 

b 5. TSIDUPU 

6. UPAWÁ 

lábios imitando a voz dos morcegos ( AROBORE) . Esse ruido 
é chamado DA'WADZE ou DADZADAPTSÜ. Quando os dois 
PAHORI'WA chegam, os iHI'wA seguram fortemente o iNI com 
ambas as máos. A esquerda é colocada na frente e segura 
o bastáo por baixo, enquanto que a direita fica atrás, com o 
dorso sobre a haste; as pernas, firmes e o pé esquerdo, 
ligeiramente adiante do direito; o corpo está paralelo a haste 
( bastáo) e o olhar dirigido a ponta recoberta do algodáo. 
Depois de breve resistencia, os iH1'w A entregam aos 
PAHORI'WA os dois iNr, e estes os levam para a HO, enquanto 
os iH1'wA se dirigem ao centro da aldeia. 

Urna vez na HO os dois bastóes, os pais dos PAHORI'WA 
retiram-nos e os levam imediatamente as próprias casas. Os 
dois TSIDUPU, ao invés permanecem na HO. Depois enquanto . . , 
os pa1s saem da HO, entram aí dois iHoRo'wA, que comec;;am 
soar os TSIDUPU. 

Faráo soar os instrumentos todas as noites até o día do 
iTSAHURI'WA, que marca o fim da iniciac;;áo, e, a partir desta 
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noite, náo se cantará mais o DAHIPOPO, até que náo haja novos 
WAPTE. 

NONI 

Pela manhá, os iP.REDU mandam os dois TEBE cortar dois 
longos bastóes de madeira ( tendo mais ou menos, un~ 
dez metros) em cujas pontas se prendem dois ramos da 
mesma planta (o WEDETEDE - aricá). Quando estes estáo 
prontos, os HEROY'w A pegam-nos e váo plantá-los fora da 
aldeia, na frente do centro da mesma. 

Antes, porém, enquanto os dois TEBE preparavam os dois 
bastóes, os DAÑOHUY'w A fizeram urna limpeza na aldeia por 
f ora e por dentro e prepararam urna pista para a corrida. Plan
tadas as duas has tes de madeira, os HEROY'w A fincam no 
terreno, nos arredores da HO, tres forquilhas de madeira, as 
quais serviráo para apoiar os NONI. Tais forquilhas chamam
se NONIDZAODZE WEDETSITSA'RIDI. No dia seguinte, os HE

ROY'W A váo recolher f olhas de buriti e os do is TEBE cortam 
dois paus recurvados, de um metro de comprimento 
( NONIÑONIATSIDZE ), tirando-os da planta chamada RA, 
( lixeira), ou entáo um pedac;;o de cipó vermelho chamado 
ABAWADZI íPRE. Encontrados estes objetos, voltam a aldeia. 
Chegando a zona entre as f orquilhas e o WEDETEDE param e 
preparam o NONI, um ajuntamento de folhas de buriti tran
c;adas e amarradas ao redor do NONIÑONIATSIDZE, que se 
leva na cabec;;a por meio de um cabo e coloca-se sobre os 
ombros como um manto. Enquanto se realiza a cerimó
nia, este deverá ser renovado tres vezes, isto é, todas as 
vezes que as folhas de buriti secarem. Contemporanea
mente, um PAHORIWA'RADA pede que um HEROY'WA fac;;a tres 
AÑANA' RATOMRI, isto é, pegue tres folhas de buriti, urna por 
vez e as amarre de modo que formem urna espécie de floco 
ou borboleta. Os tres flocos, assim amarrados, sao deixa
dos perto do WEDETEDE. 

Quando o primeiro NON! estiver seco, passa-se a confec
c;áo do segundo. Também todos os outros HEROY'wA podem 
fazer o AÑANA'RATOMRI, sem limite de número, deixando-os 
porém, sempre no mesmo lugar, onde estáo colocados os 
primeiros. Terminado o primeiro NONI, os HEROY'WA co
brem-no com erva, e voltam a HO, onde iniciam a pintar
se TSANAPRE TERA. 
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a 
Um DAÑOHUY'wA do cla o., escolhido pelos iPRi:Du e iH1, 

que se chamará NONIMRAM1'wA, pinta-se DAUPTE na HO. Com 
os cabelos recolhidos na nuca igual ao rabo de cavalo em 
torno de um pedacinho (wABUÑIHORI) de talo da folha de 
buriti, sobre o qual é afixado o usuRóYPRE, que consiste em 
pena de a.rara vennelha ( 'RATABO) presa sobre um peda<;o 
de flecha envolvido em um cordáo (WATETEYHI), engastado 
no ATSEREREUMO, peda<;o de palma de buritirana. Também 
os íHI'WA que desejarem podem pintar-se TSANAPRE, mas na 
própria casa. Quando todos terminaram de se pintar, saem 
da HO e se dirigem para o WEDETEDE, nesta ordem : primeiro 
os dois PAHORr'wA, depois os dois TEBE, em seguida, os ou
tros HEROY'wA e, eventualmente, os íHr'wA, e, por fim, o 
NONIMRAMI'WA. Chegando ªº WEDETEDE, pegam o NON! que 
estava escondido na erva e o colocam sobre os ombros do 
NONIMRAMl'WA. o qual coloca a al<;a na cabe<;a sustentando-o 
assim sobre as costas. 

Depois voltam para a aldeia nesta ordem: a frente o 
NONIMRAMl'WA, depois os dois. PAHORl'WA, depois os dois 
TEBE e, por último, todos os outros. Apenas o grupo haja 
chegado as primeiras casas da aldeia, o NONIMRAM1'·wA pára, 
ergue com ambas as máos a al<;a que segurava o NONI e 
fá-lo escorregar ~obre os ombros até que o NONI os alcance. 
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Esquema da corrida do NONI 

( 1-2-3) ponto de saída e percurso do 
NONIMRAM l 'WA, dos HEROY'WA e dos 
WAY'WA 

1. posic;áo do NONIMRAMl'WA 

2 . posic;áo dos HEROY'WA 

3. posic;áo dos WAY'WA 

4 . pontos em qu·? o NONIMRAMl 'WA 
traca de passo 

A Prac;a de saída e o tr ajeto para a 
corrida do NONI 

B .A.ldeia 

C Hó 

O WEDETEDE 

E NONIDZAODZE WEDETSITSA'RIDI 

Depois, ritmando os passos, coloca também ritmicamente os 
bragos para trás batendo-os sobre o NONI; os que estáo depois 
dele caminham no mesmo ritmo, batendo o calcanhar e 
apoiando sucessivamente a planta do pé a terra. Depois de 
alguns movimentos, retornam ao passo normal e chegam ao 
centro da a.ldeia. Aí o grupo pára e repete os mesmos 
movimentos. Em seguida voltam a caminhar normalmente, 
saem da aldeia e se dirigem para o lugar adrede preparado 
pelos DAÑOHUY'WA, onde se dispóem assim: o NONIMRA
MI'WA se p6e no ponto que corresponde ao centro da 
aldeia com o rosto virado para a sua dire<_;ao; os 
HEROY'WA colocam-se ao seu redor, .mas um pouco afastados, 
com o pé esquerdo um pouco a frente e o corpo também 
levemente inclinado para a frente; em seguida, o primeiro dos 
HEROY'w A deve situar-se sobre a perpendicular referente 
a casa dos WAPT:E:; os iHr'wA que estao pintados, disp6em-se 
atrás dos HEROY'WA. 

Apenas o NONIMRAM1'w A chega ao seu lugar segura o 
NONI nas costas e come<_;a a balan<_;ar devagarinho até dar um 
golpe para trás com o ombro direito. Com este movimen .. 
to, todos os HEROY'wA comec;a a correr com as máos fecha
das, os bra<_;os dobrados, movidos com grande· velocidade, o 
rosto muito baixo voltado para o WEDETEDE, o qual todos de
vem tocar logo que cheguem. 

Junto ao WEDETEDE, estáo para esperá-los todos os velhos 
e OS ÍPREDU. 

Também o NONIMRAMI'WA achega-se ªº WEDETEDE, pas
sando pela pista central e batendo ritmicamente com as 
máos para trás, com as palmas das máos abertas sobre o 
NONI. Quando eles se aproximam do WEDETEDE, recomp6ern 

. a fila e repetem o percurso por tres vezes ainda. Na última 
vez, o NONIMRAMI'WA corre para o NONIDZAODZE WEDETSITSA'

RIDI, onde está o seu afilhado que lhe pega rapidamente o 
UBUROYPRE, para que ele, sem parar, possa erguer o NONr e 
coloc.á-lo na forquilha. 

Esta cerimónia se repete todas as manhas antes do sol 
nado, terminando mais ou menos ao meio-dia. Somen
te na primeira vez é que comec;a ao meio-dia para terminar 
a tardinha. 

Após alguns dias do início deste rito podem participar 
dele também as mulheres, os 'WATEBREMI e todos os outros 
grupos separados. No fim de cada dia, o NONIMRAMI'wA, 
recolhe-se na HO e assenta-se num tronco de buriti, que para 
aí é levado. Os HEROY'WA servem-lhe o jantar que as 
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"' mulheres ( máes) lhe prepararam. Ele náo pode olhar en-
quanto os HEROY'w A o servem. 

Só depois que levaram tudo, é que se levanta, toma a 
comida e volta para casa. Nesse espaQo de tempo, que dura 
de dois a dois meses e meio, somente os DAÑOHUY'WA, jun
tamente com as mulheres que pertencem ao mesmo grupo 
de idade, cantam no WARA o WANORIDOBI todas as tardes 

' antes do escurecer. 

PREPARAQAO DO WAÑORO 

Terminado este período ·- como é de costume, sáo os 
velhos que decidem - urna manhá os HEROY'WA, com seus 
pais, com os irmáos mais velhos, com dois DAÑOHUY'w A e 
com tres iHIWA váo buscar broto de buriti e caQar. 

Antes de iniciar a caQa, porém, é necessário que os bro
tos de buriti recolhidos sejam suficientes para fazer, com 
sua seda, os WAMÑOR6 para si e para os dois PAHORI'WA -
os quais náo tem nenhuma tarefa específica a fazer. 

lTSAREBÉPRE lWAWI 

ITTl TTT 
O. P. 
ÓWAW~ PO'REDZAONO 
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a 

1TSIHÜOO 

T 
TOB'RATATO 

WAMÑORO 
e desenhos clanicos 

a WAMÑOROWA
DA - ponta re
coberta com f io 
de algodao. 

b WAMÑOROBA
BAR IDZ~ - tran
~a de cordel de 
algodao. 

Entre coleta de buriti e caQa, se váo uns vinte dias. 
No dia da volta - que se dá· a tarde - chegam já pin
tados para fazer a corrida do NONI, que, por esta circuns
tancia, é repetida apenas duas vezes. 

Por cinco dias, ainda continuam as corridas do NONI 
iguais as precedentes, após as quais os HEROY'WA váo bus
car outras folhas de buriti para fazer um NONI novo. Na 
volta, fazem uma corrida pela tardinha e outra pela ma
nhá seguinte. Depois, todos partem novamente para a ca
Qada, chamada PAHORI'WAYMA'NAOO ou TEPEMANAOO. 

Enquanto os homens estáo na caQada, as mulheres da 
mesma classe de idade dos DAÑOHUY'WA continuam a cantar 
O WANORIDOBI. 

Para a cac;ada, os homens se subdividem em quatro 
grupos. O primeiro e o segundo, para os dois PAHORI'WA; 

o terceiro e o quarto, para os dois TEBE, cuidando de que 
um grupo seja igual ao outro em destreza e habilidade. Em
bora separados, os quatro grupos seguem a mesma técnica 
de ca<;a: a realizada com fogo ( nu ). Depois de quinze dias, 
os ca<;adores voltam para a aldeia. 

Na entrada da mesma, a carne é recolhida em quatro 
grandes cestas, que quatro íHI'WA pintados DAUHOBA - dois 
do clá P. e dois do clá o - levam a casa dos PAHORI'WA e 

' ' TEBE. 

Para a distribuiQáo da carne, deve-se esperar que 
PAHORI'WA e TEBE terminem as suas cerimónias particulares. 

Na manhá seguinte ao diada volta da caQada, todos le
vam a seda do buriti recolhida para fora da aldeia, na flo
resta , colocam-na junta, amarram-na e a penduram a um 
suporte feito com o talo da folha do buriti. Depois voltam 
a aldeia, pintam-se de preto ( AHU'RÁ) e, ainda por uma vez, 
fazem a corrida do NONI, que, porém, é diferente das prece
dentes. Os corredores náo saem todos juntos, mas nesta 
ordem: antes, os íPRi:nu, tres por vez; depois, os íHI'wA, tres 
por vez; os dois PAHORI'WA; os dois TEBE; os HEROY'WA, qua
tro por vez; e por último, o NONIMRAMI'WA. 

Com esta corrida termina a cerimónia do NONI. Ao cair 
da tarde, todos os participantes váo lavar-se e depois vol
tam cada um para a própria casa, exceto os HEROY'WA, que 
permanecem na HO. 

Na manhá seguinte, os pais iniciam a fazer, cada um o 
WAMÑORO para o próprio filho. Antes de tudo, amarram, por 
uma ponta, as sedas do buriti com um cordáo branco feito 
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pelas esposas. Esta amarr~áo toma a forma de um chüre, 
chama-se WAMÑoRów ADA. Estendem, depois, as folhas e pas
sam, entre elas, um barbantezinho de algodáo (wAMÑORÓBA
BARÍDZE ), feíto pelo pai, que, quando o WAMÑORO for usado, 
servirá para fixá-lo a cab~. Depois, pintam as folhas com 
listras verticais ou horizontais conforme o clá: para os o., 
urna faixa horizontal ao fundo (íTSAREBEPRE ), para os T., 
várias faixas horizontais (íTSIHooo ), para os P., faixas ver
ticais (íwAwr). Por fim, pelos lados e por trás de cada 
WAMÑORo, sáo amarradas nove correntezinhas feítas de 
semente de capim navalha (AE), passadas em um fío de 
seda de buriti (NOROYHoÑoRó) e terminadas com unhas de 
AYHO (veado galheiro). Em cada urna, é presa urna pena de 
arara. O nome das unhas é A YHoÑrMr'w A, e todo o conjunto 
se chama WAMÑORÓDZA'RUDZE. Quando o WAMÑORO est.á colo
cado, as correntezinhas ficam dependuradas tres de cada 
lado, as outras tres as costas. 

OS TEBE 

Enquanto os país preparam o WAMÑoRo,, os TEBE'RADA, 
isto é, os TEBE mais velhos, preparam os dois WAYHI, ou 
seja, juntam as nervuras das folhas de buriti, do compri
mento de dois metros e meio, amarrando-as, com fibras, até 
a metade. Deste ponto parte um ma<;o de seda de buriti, 
pintada de vermelho da metade para baixo : iw AnzA'Ru. Com
pete a eles, também, o preparo dos dois TEPEWAPTsu, que 
sáo urna espécie de coroa feíta com os peda<;os de flechas, 
cobertos de algodáo branco tran<;ado por cima, onde sáo 
colocadas as penas de arara. Os dois objetos servem para os 
dois rl:BE, e a sua confec<;áo requer dois dias de trabalho. 
Pela manhá do terceiro, dois país, parentes dos TEBE, pedem 
licen<;a para pintar os filhos DAUPTE. Trata-se de dois garotos 
do clá o., chamados TEPEWAPTSUYMRAMI'WA, os quais devem 
levar em urna pequena esteira amarrada debaixo do br~o 
o necessário para pintar os dois rl:B:E. Prontos os dois meni
nos, pintam-se DAUPTE também todos os homens e mulheres 
o. e T. Depois, as irmás menores dos dois TEBE tomam do gran
de cesto cheio de carne que foi levado para casa após a 
ca<;ada. Póem-se na frente da fila, seguidas pelos dois 
meninos e, depois, por todos os outros parentes, levando 
cada um um bolo, ou um pedaQo de carne. Chegam em duas 
filas ao WEDETEDE, onde depositam tudo diante dos dois es-
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1. IPO'REDZA'RU - brinco do PAHORl'WA 

Enfeites próprio~ dos 
PAHORl'WA e dos 
TEBE 

a·b·c PONIMl'WA Consta respectivamente de: AE, ur.has de veado, penas 
de ara ra 

d WATETEYHI - peda~o de flecha recoberto com fío de algodao 

e UBOO'WA - dente de capivara 

2. WAYHI 

A IWADZA'RU 

3. TEPt WATZU a penas de arara 
b peda~os de flecha recobertos com fios de algodao 

teios. Um TEPE'RADA tem a incumbencia de receber tudo e 
depois distribuir aos o. e P., enquanto aos P. dará um peda<;o 
de carne, mas em particular, de volt.a para casa. 

Na primeira tarde sáo colocadas, diante dos WEDETEDE, 
duas esteiras sobre as quais se assentam os dois TEBE para 
serem pintados pelos dois TEBE íTE ( aqueles que se tornaram 
TEBE na cerimónia anterior), assistidos pelos TEPE'RADA. A 
pintura é DAUPTE com urna variante : duas pequenas listas 
verticais, brancas no tórax chamadas íTsóuMIMI, e seda de 
buriti chamada íTSIPTSITSIPRE, amarrada nos tornozelos e 
nos pulsos. Terminada a pintura, póem em sua cabe<;a 
o WAMÑORO, e, sobre este, é amarrado o TEPEWAPTsu, com 
algodáo branco. Depois, oito TEPE'RADA pegam, dois por vez, 
os WAYHI para ensinar-lhes o que devem fazer. Antes, porém, 
que estes deem início ao ensinamento, o NONIMRAMI'WA, car
regando nos ombros um novo NONI muito maior e pesado 
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" que os precedentes, que se chama íTSAPRE, assenta-se em urna 
esteira diante do WEDETEDE, Urna vez que os oito TEPE'RADA 
ensinaram todos os movimentos, o WAYHI é dado aos dois 
jovens TEBE, os quais fazem a prova geral: o pé esquerdo 
fica diante do direito e este último, virado para fora de 
mane ira que forme com o primeiro quase um angulo reto; 
os joelhos sao levemente dobrados; o WAYHI é segurado em 
cima com a máo direita, a máo esquerda estendida na 
frente com os dedos dobrados, de modo que o polegar toque 
o índice e sustente por baixo o WAYHI com a palma. Assim 
eles batem leve e ritmicamente a ponta do WAYHI sobre o 
íTSAPRi:, acompanhando os movimentos com um assobio 
ritmado. 

Esta prova geral é feíta quando o sol já se pós. Termi
nada a prova, o NONIMRAMr'wA levanta-se ajudado por tres 
HERo.Y'WA, e o grupo se encaminha para a aldeia. Na frente 
vai o NONIMRAMI'WA, depois os dois PAHORI'WA, um atrás do 
outro, depois alguns HEROY'WA, depois um TEB:E; ainda outro 
HEROY'WA, atrás outro TEBE e finalmente todos os HEROY'WA. 
Os dois TEBE levam o WAYHI do modo anteriormente descri
to, só que colocado do lado esquerdo. 

A fila para diante de cada casa e os dois TEBE repetem 
aquilo que tinham ensaiado no WEDETEDE. Isto, por toda a 
noite. 

Um HEROY'W A do clá oposto ao do NONIMRAMI'WA, leva 
urna esteira nova sobre a qual, na parada diante de cada 
casa, o NONIMRAMr'wA assenta-se com as pernas dobradas, 
as máos no meio das pernas, os dedos tocando-se na pont.a. 

De pé atrás do NONIMRAMI'WA, os TEBE repetem os moví· 
mentos feítos antes. Os HEROY'WA e os PAHORI'WA estáo atrás, 
colocados em semicírculo e todo o grupo fica de costas para 
a casa diante da qual estáo parados. 

Antes que o sol surja, todos voltam ao WEDETEDE, onde 
logo depois se separam, para se agruparem no lugar de onde 
sai a corrida do NONI. No percurso passam atrás da al
deia e repetem o ritual_ da ida para a corrida do NONI, com 
urna diferenc;;a de ordem de caminhada, que agora é a seguin
te: primeiro o NONIMRAMIWA, depois o primeiro TEBE, depois 
o segundo TEBE, o primeiro PAHORr'wA, o segundo PAHORr'wA, 
e todos os outros HEROY'w A. 

Chegando ao lugar, a um sinal do NONIMRAMr'wA, todos 
os HEROY'WA partem com velocidade para o WEDETEDE, enquan
to os dois TEBE, segurando o WAYHI na máo direita correm 
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mais devagar, ou melhor, avanc;;am a pequenos pulos. A che
gada, em vez de tocar o WEDETEDE, colocam-se um de cada 
lado. O NONIMRAMI'WA, como sempre, parte por último. 

Quando todos acabaram de chegar ao WEDETEDE, os dois 
TEBE írl, isto é, aqueles que pintaram os dois Ti:B:E, tiram
lhes os ornamentos e levam-nos para a casa; desde esse mo
mento, eles passam a ser TEPE'RADA, enquanto os TEBE passam 
a ser ri:B:E íT:E. Depois de retirados os ornamentos dos dois 
Ti:Bt, também eles voltam ao lugar onde foi feíto o NONI e 
aí o ri:BE que chegou primeiro toma o resto dos brotos 
de buriti e joga com forQS por terra, dando um grito. 

Depois dele, repetem a mesma coisa, o segundo TEBE, 
os dois PAHORI'WA e, por último, todos os outros HEROY'WA. 

Deve-se notar que os HEROY'w A, depois da corrida dos 
TEBE, e antes de se lavarem, preparam o "ninho" da seriema 
que se chama wA'RITIDZATsr, utilizando para formá-lo as duas 
estacas que constituem o WEDETEDE, colocando outros dois 
paus verticais e pondo horizontalmente a estes outras quatro 
estacas. 

A primeira estaca horizontal, partindo de cima para bai
xo, é dupla e, sobre ela, logo que é concluído o ninho, sobe 
um DAÑOHUY'w A do clá o., imitando o canto da seriema 
(WA'RIDI). 

OS PAHORI'WA 

Terminado o ninho, váo todos lavar-se. O sol já saiu 
há mais ou menos, duas horas e meia. . 

Enquanto os HEROY'wA repousam na HO, os 'wATEBREMI, 
as BAONO, as ADZARUDU, e os AY'REPUDU do clá P., como também 
os DA'RAWAPTE (sobrinhos) do clá o. dos PAHORI'WA·levam a 
carne, como os TEBE já tinham feíto, ao WEDETEDE onde, ime
diata.mente, os PAHoRr'wA RADA distribuem a todos os P., en
quanto que aos o. dáo um pedac;;o, em particular na própria 
casa. 

Durante esta distribui<;áo, os íPRi:nu e os íHr'wA, pintam
se DAUPri: na mata, fora da aldeia. 

Feíta a distribuic;;áo, os dois PAHOR1'wA que neste ínte
rim foram pintados TSAN APRi: ( com a tonsura em vermelho 
se forem WAYARÁ) pelos dois PAHORr'wA íTE, chegam ao 
WEDETEDE. Aqui tiram o pauzinho que tinham na orelha e, no 
seu lugar, colocam brincos especiais chamados íPo'REDZA'Ru 
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Posi~io do TSAHC>OO 

e m rela~io a aldeia e ao WEOETEOE 

o 
o 

A 
~.¡¡ 

o 
Q o 

e 

B 

o 
o 

A aldeia 8 TSAHÓDÓ C WEDETEDE 

feit-0s com pedac;os de 
flechas de cerca de 40 
cm de comprimento 
recobertos de algodáo 
branco ( WETETEYHI). 

Na sua base, sáo 
colocados dentes de ca
pivara (uBoo'wA) que 
seráo introduzidos nos 
furos da orelha. Na 
outra extre·midade tres 
~enas de arara, segu
ras por urna correnti
nha de AE, e que aca-
bam com urna unha de 
veado. O conjunto das 
tres .A:E, que sustentam 
outras penas, chama-se 
PONIMI'WA. 

Esoos brincos sáo 
cruzados atrás da cabe
c;a e fixados nela por 
meio de urna coroa fei-
ta de abundante algo
dáo ( DARATETE). 

Ao pescoc;o, em vez do DAÑO'REBDZUA, terá urna corda na 
qual seráo amarrados os vários AÑANA'RATOMRI, preparados, 
como já vimos atrás, durante a preparac;áo do NONI. Para 
terminar, na barriga da perna direita, apóem o POPARA, orna
mento constituído de urna longa tranc;a de algodáo (urn me
tro mais ou menos) na qual sáo amarradas, por meio das 
costurneiras AE, unhas de veado das quais se projetam penas 
de ema, de arara vermelha ou azul; o POPARA é doado pelos 
parentes P. dos PAHORI'WA. 

Na primeira tarde, os PAHORI'WA terminam a ornamenta
c;áo. Entáo seis PAHORI'w A RADA que, no espac;o entre a aldeia 
e o WEDETEDE, tinham preparado um grande círculo (TSAHODO) 
e os dois PAHORI'w A iTEPRA, isto é, aqueles que pintaram os 
PAHORI'WA, ensinam a estes últimos os movimentos da dan<;a 
que devem fazer. 

Alternam-se oito instrutores, dois por vez, carregando, 
amarrado na barriga da perna direita um pequeno POPARA 
( 4 ou 5 cm. de algodáo, com algumas unhas de cervo ), 
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chamado POPARA iPARAPITsunu, até que os dois PAHORI'WA 
aprend.am a danc;ar que se desenvolve assim: ajoelham-se so
bre a perna esquerda, conservando a máo com os dedos tran
c;ados sobre o peito e o rosto virado para a direita; depois 
batem quatro vezes, ritmando a batida com pausas curtas 
e intermediárias, o calcanhar dopé direito; na quarta batida, 
viram a cabec;a para a esquerda e batem mais quatro vezes; 
em seguida, viram novamente para a direita, comec;am a bater 
rapidamente o calcanhar direito, viram ainda duas vezes a 
cabec;a; depois, com a cabec;a virada para a direita, levan
tam-se subitamente e comec;am a girar em torno do TSAHono, 
um atrás do outro, batendo sempre o pé direito por terra, 
como para dar um pulo e girando a cabec;a ora a direita ora 
a esquerda, no mínimo quatro vezes; em seguida, param e 
executam os mesmos movimentos como na saída, até per
correr quase todo o TSAHOOO, isto é, se ajoelham, executam 
as várias batidas, se levantam, percorrem um breve trecho, 
se ajoelham outra vez, se levantam etc. 

Quando chegam diante do lugar donde partiram, param 
e se colocam um ao lado do outro, de joelhos, e logo depois, 
sempre um ao lado do outro, voltam ao ponto de partida, com 
o olhar náo mais voltado para cima, mas para a terra, e sem 
virar a cabec;a. O percurso dos danc;arinos corresponde per
f eitamente a idéia que eles tem do caminho do sol; por isso 
parece fundada a hipótese de que no sol e, mais precisa-

e 

(1) 

Esquema da dan~a dos PAHORl'WA 

A TSAHÓDÓ - os dois pontos representam os dois PAHÓRl'WA 
ria saida, na chegada e nos vários pontos de parada ( .. ) 
A linha tra<:ejada ( - - · ) indica o trajelo e a dire~áo. A linha 
dupla ( = ) indica o caminho que os dois, cabisbaixos, per
correm para v9ltar ao ponto de saída. 

B WA'RITIDZATSI - ninho 
da seriema. 
( 1 ) sao as duas estacas 

do WEDETEDE 

C WA' RIDI - homem que 
imita a seriema . 
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mente, no itinerário que o sol faz no céu inspira-se esta 
danc;a dos PAHOR1'wA. 

Os HEROY,WA, durante a danc;a, permanecem junto a.o 
WEDETEDE, enquanto os iPRi:nu estáo escondidos atrás das 
casas com o WAMÑORÓ na máo. 

Logo que os dois PAHORI'WA chegam ao lugar da saída, 
os PAHORI'WA iTi:PRÁ tiram-lhes os ornamentos e os levam a 
casa correndo. Nesse ínterim, os dois novos PAHORI'WA pegam 
o WAMÑORÓ inzuB'A (completamente branco, sem nenhum 
colorido) amarrado a cabec;a com algodáo branco, váo atrás 
do WEDETEDE onde se deitam de bruc;os, e sáo recobertos com 
folhas de buriti, as que sobraram da construc;áo do NONI. 

Enquanto os PAHORI'WA colocam o WAMÑORó InzuB'A, as 
mulheres que sáo da mesma idade dos DAÑO,HUY'WA 
(DAÑOHUY'WATSIPIO) cantam o WANARIOOBI no pequeno bos
que que se acha atrás do WEDETEDE. 

Quando os PAHORI'WA estáo prontos, váo correndo em 
fila indiana, cantando, para o WEDETEDE. A mulher que abre 
a fila leva nas máos o UPAWÁ e comec;a a tocar quando chega 
perto dos dois PAHORI'WA que, levantando-se, partem em 
corrida em direc;áo do TSAHOOO. 

Os PAHORI'WA sáo perseguidos por essas mulheres que, 
alcanc;ando-os, os despem do WAMÑORó. 

Os HEROY'WA que estavam junto ao WEDETEDE, com um 
punhado de seda de buriti (WAMÑo'RARE) na máo esquerda, ao 
passar pela DAÑOHUY'WATSIPIÓ chegam também ªº TSAHOOO, 
batendo ora ao ombro esquerdo, ora ao direito com o feixe 
de folhas de buriti. 

O wA'RIDI, aquele que imita a seriema, e está em cima 
do wA'RITIDZATSI, desee e vai para o TSAHOOO. Tanto ele como 
os HEROY'WA, enquanto correm para o TSAHooo, imitam o 
canto da seriema. !mediatamente depois, as mulheres vol
tam as suas casas, onde recebem a carne. 

WAMÑORó 

Os homens que estavam escondidos atrás das casas cor
rem também para o TSAHono, segurando o WAMÑORÓ na máo 
direita; deles, os dois primeiros a entrar na aldeia devem 
ser aqueles que trazem o WAMÑORó para os dois PAHOR1'wA. 

Náo se trata, é importante ter presente, dos mesmos 
que as mulheres levaram; este é novo, é feit.o de modo 
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diferente, com o fundo pintado de vermelho como o 
wAMÑoRó ITSAREBEPRE. O último a sair do seu esconderijo é o 
iTsó'RE'WA, o qual náo leva o WAMÑORó, mas um chocalho 
feito de unhas de cervo, que bate ritmicamente na palma da 
máo esquerda. Quando ele chega no TSAHOOO, os outros estáo 
correndo ao redor. A sua chegada, todos param e ele se 
coloca no meio do círculo, onde comec;a a ritmar a danc;a 
com o chocalho, enquanto os outros comec;am a danc;a com 
o w AMÑORo na máo direita. Cada clá, durante a danc;a exe
cuta um movimento particular, também se o WAMÑoRo que 
trazem na máo náo corresponde ao clá e ao movimento da 
danc;a. Todos ficam com as pernas abertas, com o pé esquer
do na frente do direito, e marcam o ritmo com leves flexóes 
dos joelhos. 

Os P. movimentam o WAMÑORó para a frente e para trás e 
marcam o ritmo com urna sacudida da máo que o segura, si
multanea.mente a batida do chocalho do iTsó'RE'w A, esten
dendo e dobrando alternadamente o brac;o. Os o. e os T., ao 
invés, seguram o WAMÑORó com o brac;o rígido, estendido 
para frente, e o movimentam apenas de cima para baixo. 

Acabado o canto, todos aqueles que tomaram parte saem 
correndo, com o WAMÑORó, para as suas casas, enquanto os 
HEROY'WA e os PAHORI'WA voltam a HO para, em seguida, se 
lavar. Sáo perto das tres horas da tarde. Pela meia-noite, os 
dois PAHORI'WA saem da Ho e váo a casa do pai para se 
pintar TSANAPRE e se enfeitar com o POPARA e o WAMÑORÓ 
preso ao redor da cab~a com urna tira de algodáo. Entre-
tanto seis DAÑOHUY'WA do clá o. váo ao WARÁ, onde, senta
dos, em fila, esperam a saída dos dois PAHORI'WA. Quando 
estáo prontos, um parente segura-lhes a perna o POPARA, a 
fim de que náo fac;a barulho e os conduz até a porta. Os 
PAHORI'WA devem sair juntos. Por isso sai primeiro un1 pa
rente deles, que dá o aviso ao outro, batendo urna pedra no 
cháo. Logo que saem da casa, os dois PAHORI'WA correm pa
ra o WEDETEDE, seguidos por seis DAÑOHUY'WA (tres ao encal
c;o de cada PAHORI'WA) até serem alcanc;ados; entáo os 
DAÑOHUY'wA, um para cada um, os seguram pelos ombros, 
enquanto os outros quatro, dois para cada um, tiram os 
enfeites dos PAHORI'wA; dois tiram o POPARA e os outros dois, 
o algodáo que levam amarrado ao redor da cabec;a e, também, 
o WAMÑORó; este último é entregue aos DAÑOHUY'WA que 
seguram firme os PAHORI'WA durante o despojamento. Ter
minado isso, os dois PAHORI'wA, andando lentamente, váo até 
o WEDETEDE, depois voltam depressa para a Ho. Os DAÑ-OHUY' 
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WA voltam imediatamente para as suas casas. É meia-noite. 
Logo depois de ter entrado, os seis nAÑoHuv'w A saem nova
mente de casa e, junto comos outros e as DAÑOHUY'WATSIPió, 
comec;am a cantar WANARIDOBI; tendo feito urna volta 
pela aldeia, param e comec;am a se pintar no w ARÁ. 
Alguns, DAÑIHono, que receberam a iniciac;áo da nzuTs1'wA 
(cfr. imposic;áo dos nomes as mulheres) se pintam 
DAUPTE, com a maior parte das coxas pintadas de preto, e 
póem no pulso um bracelete de algodáo tranc;ado do qual 
pendem quatro fios, chamado nzuTs1'wANIPTs1; as mulheres 
se pintam, também, nAÑrHooo com excec;áo das filhas dos 
wA'RÁ que se pintam DAUHo; homens e mulheres que perten
cem aos AYUTE'AMAÑARI'wA, se pintam todos de vermelho com 
a boca preta e a franja vermelha, coberta de penas brancas 
de gaviáo. Quando todos terminam de se pintar, o canto 
recomec;a. 

Pelas tres da manhá os HEROY'w A, exceto os dois 
PAHORr'wA e os TEBE, que ficam na Ho, váo a casa paterna 
para se pintar DAUPTE, e pór na cabec;a o WAMÑORó. 

Neste momento, sáo pintadas também as meninas que 
pertencem a mesma classe de idade dos HEROY'WA, e que 
passam assim de ADZARUDU a ADABA. Quando meninos e me
ninas estáo todos pintados, se coloca na cabec;a deles o 
WAMÑoRó, respeitando as cores dos clás. Um 'wATEBREMI é 
pintado da mesma maneira e também ele recebe um 
WAMÑORó pequeno. 

Quando o sol está para raiar, o 'WATEBREMI sai primeiro 
da sua casa e corre para o WEDETEDE. Um DAÑOHUY'WA'RADA 
comec;a a tocar o UPAw.A, e a este sinal todos os HEROY'WA e as 
ADABA saem das casas e, seguidos pelos DAÑOHUY'WA, homens 
e mulheres, que devem tirar o WAMÑORÓ de cima dos jovens, 
mas sem parar de correr, se dirigem ao WEDETEDE onde os 
dois PAHORI'WA e os dois TEBE acenderam o fogo; os 
HEROY'WA e as ADABA devem tocar os dois esteios, os outros 
náo. 

Urna vez de posse do WAMÑORó, os DAÑOHUY'WA e as 
DAÑOHUY'TSIPIÓ reúnem-se ao WARA, e aqui escolhem o 
WAMÑoRó que mais agrada; entretanto os HEROY'WA e as 
ADABA urna vez, tocado o WEDETEDE, váo esquentar-se ao fogo, 
depois dispóem-se em fila, os HEROY'w A de um lado e as 
ADABA do outro e executam o WAYA'R.APb. Durante este canto, 
as ADABA ficam com a cabec;;a baixa e as máos juntas sobre 
o peito, as pernas e pés unidos e fazem um leve rriovimento 
com os joelhos. Os HEROY'WA, ao contrário, ficam com as 
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pernas abertas, os dedos entrelac;ados e apartados do corpo 
e os cotovelos apoiados nos flancos ; marcam o ritmo dobran
do os joelhos e levantando e abaixando as máos. 

O canto é executado primeiro diante do WEDETEDE e en
toado pelo íHI'WA ou pelo DAÑOHUY'WA deste último; depois, 
em fila indiana, os PAHORI'WA, TEBE, e ADABA, se dirigem para 
a primeira casa (a aposta a HO ), e aqui em semi-círculo, volta
dos para a casa, executam de novo o canto; e assim até a 
última casa. 

Terminada a volta, os HEROY'w A retornam a HO, as ADABA, 
cada urna para a sua casa. Daí a pouco chega a HO um DA
ÑoHuY'WA, que entoa o primeiro canto DAPRABA que é exe
cutado na frente de todas as casas; depois o DADZARONO; em 
seguida, cantam novamente o DAPRABA e, enfim, DAPRARA 
C danc;a mista do DAPRABA e DAHIPOPO). Estes cantos, no seu 
conjunto, chamam-se WAMÑORóNó'RE. 

TSAURI'WA 

Terminado o canto voltam a HO junto com os íPR:Enu, os 
quais, porém, náo entram. Sáo quase 7 horas da tarde. Um 
velho entra na HO e anuncia aos HEROY'WA que já estáo perta 
de se tomar 'RITEY'wA; em seguida, entram também iPREDU, os 
quais repetem o anúncio. Quando terminam de passar, o 
HEROY'WA que dorme perto da porta da HO fica em pé, -
os outros ficam acocorados - pega o arco e segurando-o 
entre as máos coma ponta no cháo, diz, em nome de todos, 
que já estáo cansados de ser WAPTE e que náo veem a hora 
de se tornar 'RITEY'wA. Depois disto, todos saem da HO e 
recebem de um íPREDU um punhado de folhas de buriti, que 
póem no pescoc;o e seguram as extremidades com as máos. 
Em seguida, dispóem-se em semi-círculo diante da HO, e co
mec;;am a assobiar ritmicamente, enquanto os DAÑOHUY'WA 
entram na Ho para pegar as esteiras e levá-las embora. Ten
do acabado de assobiar, os HEROY'WA entram na HO, depen
duram o broto de buriti e se estendem no cháo para dormir 
sobre folhas . Antes do nascer do sol, todas as mulheres váo 
até a HO, para destruí-la. Os HEROY'WA se levantam, se pen
teiam e ungem o corpo com saliva misturada com óleo de 
babac;u. Em seguida, póem no pescoc;;o o broto de buriti, 
que receberam antes, saem da HO, comec;am a gritar e passam 
correndo diante de todas as casas. 

185 



(' 

Num certo momento da corrida, os íPRi:nu mandam que 
deixem cair o broto de buriti. Apenas tocam o cháo, os 
HEROY'WA, sem parar de correr, comec;am a bater ritmica
mente as máos. Passam urna só vez diante das casas e, quan
do terminarem a volta, váo ao WARÁ onde recebem um pedac;o 
de nervura de folha de buriti WAYHI, entáo ficam com a 
máo direita atrás e a esquerda na frente; seguram o HAYHI 
como polegar, o indicador e o médio da máo direita, enquan
to que, com o polegar e o indicador da máo esquerda, for
mam um anel. 

Entáo, olhando para o sol, levam o WAYHI com a máo 
direita para frente e para trás através do anel formado coma 
máo esquerda, e cospem na direc;áo do sol, para que náo se 
esquente e náo se formem nuvens. 

Em seguida, os w AYHI sáo retirados por um íPRi:nu do 
clá o. Entáo, todos os HEROY'WA, tendo na frente um com 
um tic;áo de fogo aceso no WARÁ,alcanc;am, acompanhados 
dos país, o WAYATSIUBUMRODZE, isto é, o lugar d:> mato onde 
se arrumam para o WAYA, e aquí, depois de ter acendido o 
fogo, tonsuram a todos. 

Para cortar os cabelos usam queixada de tamanduá que 
póem sob os cabelos e urna espécie de formáo ( HOTÜRATAMAA) 
feita de sílex lascado que depois do contato com os civiliza
dos foi substituído pelo ferro. A tonsura é feíta com o dente 
de piranha (wA'wA'WA), dente que serve também para otra
balho das flechas. 

Enquanto os jovens cortam os cabelos e fazem a ton
sura, os pais preparam dois TSIDUPU iguais aos outros usados 
anteriormente, mas um pouco menores. Depois comec;am a 
se pintar: os HEROY'wA, TSANAPRE; os dois TEBE, DAUPTE:; os 
DAÑOHUY'WA, homens e mulheres, TSAHOOO, tendo a mais o 
uPAWÁ, dentro do qual póem um pó vermelho, que favore
cerá os HEROY'WA na corrida que está para ser disputada; 
usando-o contra os íHI'WA. Os AÁMA se pintam de preto até 
os joelhos e levam sob o DANO'REDZUB' A, nos pulsos e nas 
canelas, urna tira de wETE'RATI ( DABUTUPO). Os cabelos sáo 
penteados em rabo-de-cavalo, amarrados num pau coberto 
de algodáo branca (ABADZI nuMNARí), no qual é enfiada urna 
pena de arara. 

Antes, os íHI'WA preparam urna picada, isto é, removem, 
em uns 6-7 quilómetros, tudo o que pode machucar-lhes 
os pés, senda o ponto inicial em forma de semicírculo 
(TSAURI'WADZA'Ru ). A pouca distancia do ponto inicial, os 
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ia1'wA engiram urna cho<;a com ramos de árvore (AWA), 
onde se pintaram e onde se escondem agora com os AÁMA. 
Logo que todos estáo prontos, em fila indiana, se aproximam 
do TSAURI'WADZA'RU na seguinte ordem: os AYUTE que fica
ráo fora da aldeia; os 'WATEBREMI a uns 300 metros; todos 
os outros meninos a um quilómetro da aldeia; os dois 
PAHORI'WA, os dois Ti:B:E, os HEROY'WA, os nAÑoHuY'WA, que 
durante o percurso tocam a UPAWÁ e seguram folhas e que, 
chegando perto do TSAURI'WADZA'Ru, devem parar de tocar e 
comec;ar a gritar; os DAÑOHUY'WATSIPió, que seguram um pau 
,( WEDEHUÑIHORI) e ficam na metade do carninho; todas as 
outras mulheres, que ficam ao longo do percurso, um pouco 
antes da metade, seguram recipientes de água e náo sáo 
pintadas. 

Chegando ªº TSAURI'WADZA'RU, os HEROY'WA ficam em 
semicírculo; atrás deles, os DAÑOY'WA. Os íHI'WA, com dois 
AAMA, nesse ínterim, saem do esconderijo, onde estavam 
ajoelhados com o .cotovelo direito e a máo esquerda no 
cháo e a cabec;a voltada a esquerda, para esconder o 
ADZAHU. Quando saem do esconderijo, levantam-se depressa 
e caminham com passo cadenciado, e comos bra<;os estendi
dos ao longo do corpo, as máos fechadas e a cabec;a baixa. Os 
AÁMA ( somente os homens) atingem o centro do espac;o lim
po no final da picada, sentam-se e comec;am a chorar. Os 
iHI'WA passam diante dos HEROY'WA e ficam olhando fixa
mente o sol, viram rapidamente a cabec;a para o outro lado 
e comec;am a cantar o DAHI'WAÑo'RE, batendo com o calca
nhar direito no cháo para marcar o ritmo, e os brac;os esten
didos para baixo, com as máos fechadas, dando golpes para 
trás. 

Quando termina o canto, que é curto, os nAÑouY'WA dáo 
o sinal de partida para a corrida que se chama TSAURI'wA. 
O toque da UPAWÁ é o sinal. Os HEROY'WA partero, mas dois 
iHI'WA que estavam diante deles procuram atrapalhar a 
corrida, jogando contra eles o pó. Para defender os 
HEROY'WA, partero entáo os DAÑOHUY'WA, que tem o pó na 
UPAWA e o jogam nos ÍHI'WA. Depois dos DAÑOHUY'WA, par
tero os outros íHI'WA, também eles armados de pó contra os 
adversários (usam-no somente contra os corredores do clá 
aposto ao próprio). Se durante o percurso um HEROY'w A 
desmaia, e isto pode acontecer somente aos HEROY'w A, as 
mulheres e parentes dele, que estavam ao lado da estrada, 
avizinham-se para jogar-lhe água e soprar-lhe nos ouvidos. 
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Quando o HEROY'WA recobra os sentidos dois parentes o 

pegam sob os brac;os e o fazem correr até o rio, junto com 
os companheiros. Chegando ao rio, os HEROY'WA se banham; 
em seguida, voltam ao WARÁ, onde os DAÑOHUY'WA os pre
cederam. As DAÑOHUY'WATSIPIO ficam escondidas ao longo 
da estrada e a passagem dos HEROY'WA saem do esconderijo 
para fazer-lhes coragem, batendo com varas no cháo, dizendo: 
- WETO' Rowr, isto é, náo estáo raivosas. Também elas váo até 
o WARA. Os iHr'wA, quando chegam a uns dois quilómetros 
da aldeia param de correr, pegam as esteiras que antes ti
nham deixado aí, e voltam para casa. Os dois TSIDUPU sáo 
levados por dois 'RITEY'w A do clá P. 

CANIBALISMO RITUAL 

Antigamente, se na corrida do TSAURI'WA algum rapaz 
desmaiava e morria, os outros imediatamente o comiam. 
Depois de ter comido a carne, e ter entregue os ossos a máe 
para serem sepultados, cada um se lavava usando algodáo 
branco, e ninguém podía chorar. 

Assim refere o nosso informante : 
"Urna velha conta para seu neto, urna velha conta: -

Na corrida de TSAURI'WA os ETÉPAB'RADA, morreram muitos 
ETÉPAB' RADA, e os velhos da aldeia foram lá e levaram no 
WARA, e come, e pega uwrRE, e reparte para outro e comem: 
~carne dos Xavantes é gastosa, conta urna velha, eu já comí, 
e gastosa, carne macia, e tem muita banha, e dá osso para 
a máe e a máe daquele 'RITEI'WA faz o buraco e sepulta-se 
os ossos. E assim antigamente quem náo correm mais e 
morrem na estrada, assim os velhos comem, aquele que 
morre na corrida de TSAURI'wA, morre e o velho come, de
pois entrega os ossos para a máe e a máe sepulta os ossos. 
É assim que urna velha contou urna estória para o seu neto. 

A velha conta e o Rúbens falou para ela: - Ah! vovó, 
entáo já comeu assim gente, entáo voce náo presta, náo. 
- Porque náo presta? experimenta quando na corrida do 
TSAURr 'wA vai morrer um, experimenta lá, a carne é macia, 
náo tem couro nao só a carne e a banha, náo tem nada 
duro, a carne do animal é mais dura, agora a carne da gente 
é mais mole, já comi, com o antigo meu vovó, e a gordura 
o meu vovó passava no corpo, por isso que viveu muitos 
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anos, tem cabelos brancas. - Ah, entáo a senhora náo pres
ta, náo eu náo gosto da senhora náo, vou deixar a senhora 
andar sozinha. - Por que? - Porque comía gente. -- Náo, 
eu náo como mais, no tempo dos velhos eu comí muito com 
meu vovó, eu tirava a tripa, a sujeira do intestino, tirava, 
lavava para mim, o intestino é gordo e eu punha na brasa e 
cozinhava para mim, gastosa a tripa, e o estómago muito 
gastoso o estómago da gente, muito g,ostoso, a bolsa da 
gente é muito gostosa, a bolsa do animal é mais dura en-

' quanto a bolsa dos homens é mais mole. Agora, a gordura 
é mais saborosa e todo o dia que penteia-se passa com 
óleo no cabelo. Mas a mulher, porque antigamente as mulhe
res também faziam a corrida de TSAURI'WA e as mulheres 
morrem também, entáo eu também comí urna mulher, ex
perimentei e a mulher náo é muito saborosa, porque tem 
muito leite,. entáo náo é carne boa, náo, só o homem que é 
carne boa, gastosa." 

A IMPOSIQAO DAS MAOS 

Quando todos chegaram e curnpriram seu dever parti
cular, se reúnem no WARA e os HEROY'WA, que agora sao já 
'RITEY'WA'TE se dispóem em fila, um ao lado do outro, em 
pé, e com eles as meninas da mesma classe de idade. 

Entáo se realiza urna procissáo na seguinte ordem : os 
velhos, os iPRE:nu, os DAÑOHUY'WA, as mulheres. A procissáo 
desfila diante dos 'RITEY'w A TE e das ADABA e cada um, pas
sando, impóe a sua máo direita sobre a cabe~a deles. Nesse 
ínterim, os iHr'w A cantam o DAPRABA diante das casas, passan
do diante delas por tres vezes, cada vez com um canto di
ferente. Tudo isso termina lá pelas quatro da tarde. 

Os AAMA, que ficaram chorando no TSAURI'WADZA'Ru, 

partem por último e, chegando a aldeia, vao para as suas 
casas sem participar da imposic;áo das máos; param de 
chorar logo que os HEROY'w A partem para a corrida. 

Tanto a corrida dos TSAURI 'wA como a imposic;áo das 
máos sáo repetidas outras vezes, porém com menos aparato, 
mais tarde, no final de todas as cerimónias. Urna corrida 
semelhante é feíta exclusivamente pelas mulheres, um ou 
dois anos depois da iniciac;áo dos rapazes do seu grupo. É 
a única cerimónia que fazem separadamente. 
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"' NOIVADO PúBLICO 

Terminada a imposic;áo das máos, os RITEY'WATE pegam 
ramos compridos, que seráo enfiados pelos DAÑOHUY'WA nos 
buracos em semicírculo que fazem no WARA. Este semicírculo 
de galhos (Aw.A) com a parte convexa para o este e a parte 
cóncava para o oeste, servirá de casa aos RITEY'WATE. Na 
parte cóncava sáo postas folhas sobre as quais os DAÑOHUY' 
WA estenderáo as esteiras que lhes foram dadas pelos pais 
dos RITEY'WATE. Antes do pór-do-sol, todos os RITEY'WATE 
entram na AWA e aí se deitam brac;os cruzados sobre o pei
to e pernas urna sobre a outra. Ao cair do sol, acompanhadas 
das máes que trazem um bolo de milhoe feijáo, as suas noivas 
sáo levadas a AWA. 

Se a menina é ADZARUDU, a máe vai embora, e ela se 
deita ao lado do noivo, sobre o lado direito, se a sua casa é a 
direita, sobre o lado esquerdo, se a casa é a esquerda, com as 
pernas dobradas e urna máq em cima do corpo do homem. 
Se, ao invés, a menina é BAONO, a máe a coloca nessa posic;áo 
e, depois, deixa-a só com o noivo. O bolo é levado pela máe 
ao DAÑOHUY'WA, padrinho do noivo da filha. Quando todos 
viram as suas noivas e os bolos f oram entregues, as meninas 
voltam para a casa e os bolos sáo entregues pelos 
DAÑOHUY'WA aos ÍPREDU que estáo no WARA. A máe da menina, 
logo que entrega o bolo ao DAÑOHUY'WA volta para casa e 
toma um outro bolo e o leva a máe do noivo da filha. O 
primeiro bolo serve para fazer saber aos outros qual é o 
noivo da filha; o segundo marca o noivado oficial, e faz com 
que o pai da menina possa chamar iTsAoMo o futuro genro. 
Este último é entregue ao pai do menino que o distribui a 
todos os parentes. Depois dois iH1'wA, junto com os 
'RITEY'wA, come~m a cantar DAHIPOPO. Os iHI'WA chama 
os 'RITEY'WA iNo. Os RITEY'WA chama os iHr'wA ínuB'RADA. Os 
'RITEY'WATE daqui para frente náo chamaráo a máe de 
'RAME, mas DATIO. 

ESCOLHA DO NOVO GRUPO DE IDADE 

De manhá, antes do nascer do sol, os RITEY'WATE váo a 
casa do pai para ser pintados DAUHOBA. Enquanto se pintam, 
as mulheres desmancham o AWÁ e os meninos e as meninas 
se reúnem no WARÁ. Já pintados, os RITEY'WATE váo até o 
WARÁ e aí pegam os meninos e os poem em ordem de 
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tamanho, mandando para casa aqueles que tem menos de 
um metro de altura. Todos aqueles que ficarem sáo colo
cados em fila e lhes é dito a classe de idade a que pertencem. 
Depois lhes cortam cerca de tres ou quatro cm., os cabelos 
de trás. Cada menino dará os seus a um velho que os reco
lherá numa caba<;a e os jogorá na água a fim de que nao 
cresc;am crespos, como aconteceria se os jogasse no fogo. 
Houve, um certo tempo, urna classe de idade que era cha
mada AA, isto é, chuva, a qual ninguém queria pertencer 
porque, diziam, as glandulas ingüinais ( DAWAY'RETO) se en
dureciam e inchavam se alguém pertencesse a essa classe, por 
isso f oi suprimida e em seu lugar f oi instituí da a classe dos 
TSADA'RO, que significa sol. 

Depois um outro velho diz aos meninos que váo buscar 
na casa deles penas de aves, e levá-las ao WARA, onde o ve
lho as colocará numa esteirazinha; depois, cantará com eles 
o DADZARONO, e, terminado o canto, voltará com suas penas 
para casa. 

CONSELHOS PATERNOS 

Logo que o 'RITEY'WATE entra na casa do pai deita perto 
dele, na mesma cama, para receber seus conselhos: - ''Náo 
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Posi~io da UTSU 

A cabanas da a ldeia 

B UTSU (situada sempre no 
lado oposto a HÓ) 

C HO 

D WA' RA 
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pode ficar sempre coma mulher, porque é nova, náo pode ir 
com a mulher dos outros nem maltratar as mulheres; isto 
voce deve observar para tornar-se mais forte". 

No dia seguinte, todos váo cac;ar. Os A Y'REPUDU, antes da 
partida, cantam o ozoMoRIÑo'RE que se pode considerar o 
fim desta iniciac;áo. Toda a festa recebe o nome de DAÑoNo, 
que significa dormir. 

ADZAHU E UMÑIATSI'RAURE 

Cerimonias complementares sáo a do ADZAHU e do 
uMÑIATSI'RAURE. No início da estac;áo da chuva, logo após a 
iniciac;áo, os 'RITEY'WATE junto comas irmá pintam-se DAUPTE 
na casa do pai, prendero nos cabelos o ADZAHU. Pela tardezi
nha saem um por vez, acompanhados pelas irmás, a cómec;ar 
pelos PAHORr'wA isto é, seguindo a mesma ordem que t,inham 
quando moravam na HO, se dirigem ao WARA. Nesta hora o 
próprio padrinho, que se tinha reunido anteriormente com 
os outros na pra<;a, lhe corre ao encentro e quando o alcanc;a 
retira-lhe o ADZAHU e balanc;ando-o leva-o ao WARA, onde tam
bém vai o jovem. Quando a fila é completa, reunem todos os 
ADZAHU em dais feixes, numos dos P., no outro os dos o. e P., 
e os entregam a dois padrinhos, um P. e um o. que seguran
do-os com as duas máos e balanc;ando-os, os levam para as 
próprias casas. 

Em seguida os 'RITEY'·wATE executam na frente das casas 
dais cantos DAPARABA. 

Depois de alguns días os 'RITEY'w A TE: acompanhados pelos 
padrinhos váo cac;ar. Neste tempo as máes das noivas dos 
moc;os preparam um bolo. 

Na volta da cac;ada os moc;os desatam a corda do arco e 
a amarram na extremidade superior do mesmo, preparam 
também apitozinhos de taquarinha. 

Chegando perta da aldeia os moc;os pintam-se como na 
volta da DABATSA, e cada um recebe do padrinho um cesto 
com carne, que entregam as máes das proprias noivas, rece
bem em traca um bolo de milho. Os moc;os náo comem esse 
bolo, mas o entregam aos padrinhos. Esta traca realiza-se 
f ora da aldeia. 

.Em seguida os 'RITEY'WATE, dois por vez, a comec;ar dos 
PAHORI'wA, segurando na máo direita o arco e na esquerda 
perto dos labios o apitozinho, dirigem-se correndo e apitando 
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ao río, passando pelo WARA. Depois de um banho rápido vol
tam, sempre correndo, a prac;a, onde enfiam os arcos em 
pequenos huracos, antecedentemente preparados pelos ve
lhos, e se póem em fila. Depois que chegaram todos um dos 
velhos faz algumas recomendac;óes. Terminada essa func;áo, 
cada moc;o recolhe-se a própria casa, onde realiza o choro 
da saudade. Em seguida os 'RITEY'WATE reunem-se no WARA, 
depois de um breve descanso, executam na frente das casas 
tres DAPARABA, e a noite DAHIPOPO. 

Aqueles, cujas noivas já sáo bastante crescidas, pela pri
meira vez, recebem licenc;a de passar a noite junto com elas, 
os outros voltam a casa paterna. 

ESCOLHA DOS PADRINHOS 

Depois da volta da cac;a, os AY'REPuou constroem para 
si urna casa de forma circular ( uTsu) no meio da aldeia) 
perta do WARA, a direita OU a esquerda, conforme O grupo 
de idade a que pertencem. Os 'RITEY'WATE, entretanto, pre
param um POPARA para os iH1'wA, chamados também 
'RITEY'WA RADA; é o início da estac;áo das chuvas (fim de ou
tubro, comeco de novembro). 

Terminado o POPARA, depois de dais días de trabalho, 
um 'RITEY'WATE se pinta de DAUHO. Após o ocaso os 'RITEY'WA 
RADA se reúnem no w ARA e daí se dirigem a UTSU, onde 
estáo reunidos os AY'REPUDU e os 'WATEBREMI; entáo se dis
póem em semicírculo diante da uTsu, donde os AY'REPUDU e 
os WATEBREMI saem e váo pegar pelo brac;o - com um gesto 
cerimonia1 que se chama DANIMIWANO - o seu padrinho, 
que se encontra entre os 'RITEY'w A'RADA e que f oi escolhido 
com antecedencia pelo pai do menino, e o conduz a uTsu. 
Nesse ponto, os 'RITEY'wA'RADA se tomam DAÑOHUY'wA. De
pois que todos levaram OS própriOS padrinhos a UTSU, OS 
novas DAÑOHUY'WA mandam acender o fogo e entáo entra o 
'RITEY'WATE já pintado, o qual dá úteis conselhos a 
estes meninos, que, dentro em breve, seráo WAPTE. Todos 
os RITEY'WATE seráo chamados pelos AY'REPUDU de lHI'WA 
enquanto os A Y'REPuou seráo chamados por eles TSINORA até 
que furem as orelhas. 

O 'RITEY'WATE que entrou na uTsu tem na máo direita 
o POPARA e, quando termina de falar, o póe no cháo e volta 
para o WARA, onde o esperam os outros 'RITEY'WATE. Depois 
ele sozinho volta para casa. O POPARA é pego por um 
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"' - ' DAAMAWAYA'WA, o qual o entrega a um dos novos DANOHUY WA, 
e lhe faz DATSIPARABU, e lhe amarra o POPARA na perna direi
ta e o convida a cantar. Se o canto do DAÑOHUY'WA lhe 
agradou, repete o DATSIPARABU, torce-lhe as orelhas e lhe puxa 
as bochechas; se náo lhe agradou, pega a perna em que já 
a.marrou o POPARA, levanta-a e bate no cháo com for<;a tres ou 
quatro vezes e diz que mude de canto. 

Quando acha que o canto agrada, todos o ensaiam e o 
cantam ao redor da aldeia junto com os AY'REPunu. O canto 
é acompanhado da danc;a do DAHIPOPO. 

Deste modo os moc;os que tinham recebido a perfura
c;áo das orelhas passam a ser 'RETEY'w A, ao mesmo tempo, 
fazem um círculo distinto cantando o DAHIPOPO e percorren
do as casas conforme o percurso que faziam quando eram 
WAPTE. 

A uTsu é destruída logo que ficar pronta a Ho e , mais 
precisamente, quando é feito o primeiro WAPTE. 
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O WAYA 

INICIACAO Aó WAYA 

A iniciac;áo ao WAYA (em Xavante WAYARINI) celebra-se 
antes do início da estac;áo das chuvas. Sáo os velhos do clá 
P. que marcam a data. Primeiramente os DAAMAWAYA'WA di
rigem-se para a mata e procurara um lugar em que haja 
muita cinza para plantar abóboras. Nesse ínterim, as mu
lheres armazenam, nos TSI'R.A, cocos de babac;u. Os país 
daqueles que pediram para se tomarem WAYARA preparam 
os ozo (maracás). Quando estáo findando as chuvas, os 
DAAMAWAYA'WA limpam e roc;am o WARA. 

·· Na direc;áo do WEDETEDE, mas um pouco mais afastado 
da aldeia, prepara-se o AWA (cfr. inicia<;áo perfurac;áo das 
orelhas). 

Quando todos estes preparativos estáo prontos, marca
se a data do início. Os velhos dividem os WAYARA em dois 
grupos: os WEDEHORI'WA e os uM'Ri:RETEDE'WA. Pela manhá 
antes de o sol sair, os pais pintam DAUPTE os filhos WEDEHO
Rr'wA; os UM'RERETEDE'WA, de TSANAPRE; tarnbém os WAPTE 
prepara.m-se para o rito pintando-se, de modo excepcional, 
na casa do pai. Esta é, de fato, a única ocasiáo em que, 
para se pintarem, deixam a HO. 

Depois os DAAMAWAYA'WA ÍTE se coloca.ro no AWA, no meio 
do qual há um mastro de cinco a seis metros; sobre ele fica 
urna sentinela, um DADZATsu, escolhido entre um dos WAYARA 
menores, que, avisará os DAAMAWAYA'WA íTE quando as mu
lheres se avizinharem para trazer água. Cada dia, mudar-se-á a 
sentinela. A pintura ritual dos DAAMAWAYA'WA íTE é íuPT:E com 
urna variante: levam penas de gaviáo, coladas ·na altura do 
estómago com resina ( Ri:); este último enfeite recebe o nome 
de DAÑOTO. 

Os DAAMAWAYA'WA'RADA, ao contrário, permanecem no 
WARA e náo se pintam. Antes de o sol nascer, sáo eles que 
comec;am a entoar o canto HOYWADZAURI. 
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Depois que termina o canto, cada um se dirige corren
do e gritando para a casa de um aspirante WAYARA, e aí colo
ca-se de costas para a porta, da qual sai o futuro WAYARÁ, 
que o agarra com as máos a altura dos rins. 

Assim unidos, correm até o WARA e aí se dispóem em 
duas filas. De um lado, os WEDEHORI'WA e, de outro, os 
uM'RiRETEDE'wA. Em seguida, cada urna das filas se subdivi
de nos grupos correspondentes as várias idades : 'RITEY'w A, 
WAPTE, AY'REPunu, 'wATEBREMI. Os winEHORI'WA colocam, so
bre os bra<;os dobrados, com as máos fechadas, o UYBRO, e 

,, es UM'RÉRETEDE'w A seguram o nzo na máo direita. 

CANTOS E FUNQOES DIURNAS 

Depois, ambos os grupos aprendem os cantos dos 
DAAMAWAYA'WA. Logo em seguida, os 'RITEY,WA pertencentes 
ªº grupo WEDEHORI'WA comec;am declamar juntos HU, HU, 
HU, WANIMIE - NA 'RE WANENA, ÍHE, DZA HADU WE NATSI 
(literalmente: diligencia com, continuamente nós dois anda
mos urna vez que aquí estáo). WAMA AMA TSABUNI, WANIMIE-NA 
WA TE'RE OHURIMONO. (Lit., por nós olhando, isto é, para as 
mulheres levarem água. Pregui<;a sem nós dela continuamente 
bebemos).' TSI'RAY'REÑANA WADZARI, WA TE 'RE OHURIMONO 
( jaburu mistura fez, nós daquela água sempre bebemos) . 
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Depois, os 'RITEY'WA com~m o canto e a dan<;a, como 
uYBRO nos brac;os, e caminhando, comas pernas curvadas e 
abertas, para frente e para trás, batendo, a cada passo, alter
nad.amente o pé direito e o esquerdo. Todos os iniciandos 
participam da dan<;a, mas o canto é executado somente pelos 
'RITEY'w A. Sempre que o canto termina, é repetida, como se 
fosse estribilho, a frase acima descrita. 

Quando os WEDEHORI'WA principiam o canto e a dan<;a, 
os uM'RiRETEDE'WA come<;am a tocar o nzo. 

Enquanto o outro grupo repete o estribilho, estes batem 
tres vezes no joelho o nzo; depois que iniciam o canto, dáo 
um salto pequeno batendo comos pés abertos e dobrando-se 
levemente para frente. 

Os dois grupos devem virar o rosto para o WARA e as 
costas para o Aw.A. Entrementes os DAAMAWAYA'WA dois 
por vez, passam ao longo da fila fazendo o DATSIPARABU 
(que consiste em procurar pisar os pés aos outros batendo 
ritmicamente os próprios e conservando as pernas um pouco 
abertas; despedem-se de cada um com um golpe mais forte e 
urna reverencia, passando logo ao outro). Apenas tenham 
terminado de desfilar, os DAAMAWAYA'wA voltam para o 
AWA, para recome<;ar novamente. Isto dura o dia inteiro, 
do amanhecer ao anoitecer, durante dois meses. 

Durante o dia os iniciandos náo podem comer nem be
ber mesmo que os parentes lhes levem cuias cheias de água. 
De fato, quando os parentes se avizinham, os DAAMAWAYA'WA, 
avisados pelos DADZATSU, correm e tomam as vasilhas com 
água, as levam diante dos iniciad.os, que estáo cantando e 
danc;ando, e quebram-nas diante deles, jogando fora a água. 
Os iniciandos devem esperar o pór-do-sol para beber e co
mer. A noite, dormem sobre esteiras no WARA. 

OS OONS DOS DAN'IMITE 

Na manhá do primeiro dia, os AYUTE'RENE que sáo esco
lhidos entre os DAAMAWAYA'WA írl e representam durante os 
WAYA o TSIMIHOPARI (espírito mau) e o PIU (abelhas), váo 
ca<;ar passarinhos e os levam para o AW.A, onde um outro 
AYUTE'RENE P. escolhe dois que tenham as seguintes caracte
rísticas: um deve ser azul (Ts1unz:E, pássaro azul) e o outro 
deve ter o bico longo e fino (TSIWATAPARE). 
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.. 
Aquele que deve escolher os dois pássaros deve sempre 

ficar sentado desde a manhá até a tarde, enquanto dura o 
WAYA, também durante o tempo em que os outros estáo 
caQando. 

Depois de ter escolhido os dois pássaros, ele os amarra 
pela cabeQa com um cordáo vermelho e os coloca de lado, 
perto de si. Os outros animais capturados na caQada sáo dis
tribuídos aos WAYA' RADA, e comidos pelos do clá o. Todos os 
animais mortos durante esta caQada devem ser comidos, mes
mo os que normalmente náo pertencem a dieta alimentar, 
como, por exemplo, o macaco. O AYUTE'RENE é pintado de 
TSANAPRE, e ornado com cordinhas feitas de WEDEÑOROPO nos 
pulsos e nos tornozelos. 

Todos os dias, um grupo vai a caQa, mas, depois do primei
ro dia, váo todos os AYUTE'RENÉ, exceto naturalmente aquele 
que tem o dever de guardar os pássaros e um outro 
AYUTE'RENE do clá T. que deve fazer todos os dias urna peque
na flecha de buriti amarrando-lhe duas penas verdes de pa
pagaio. Os pássaros pequenos podem ir sendo substituídos 
por outros animais pequenos, a princípio; depois até grandes 
como o veado. 

Mais ou menos pelas tres ou quatro horas da tarde, 
todos os que náo se pintaram - WAYA'RADA, nzo'RATSI'WAY' 
RADA, DAAMAWAYA' WA'RADA, DAAMAWAYA'WA ÍTE - pintam-se 
TSANAPRE (os primeiros) e íuPTE (todos os outros). Isto é 
feito no A WA de onde, depois de pintados, voltam todos ao 
WARA. No Aw.A fica somente o AYUTE'RENE, que deve ficar sen
tado e deve escolher e guardar os pássaros. 

Quando eles já estáo reunidos no WARA, os WEDEHORI' 
WA e os uM'RERETEDE'WA param de cantar e de danQar; assen
tam-se ao redor, em círculo, junto com os que chegaram. 

Quando já estáo todos sentados, o AYuri:'RENE que ficou 
no Aw.A, acende um fogo e, para que haja muita fumaQa, 
emprega os restos de WEDEÑoRo (os que sobraram do feitio 
das cordas). 

Esta fumaQa é o sinal combinado. Quando se percebe o 
sinal, um WAYA'RADA levanta-se do círculo e, apressadamente, 
a passos largos, balan<;ando as máos e os bra<;os para frente, 
como se fosse pegar alguma coisa, dirige-se ao Aw.A, onde 
o AYUTE'R:EN:E o espera de joelhos, com a flecha na máo es
querda, tendo, na direita, os dofs pássaros que representam 
o DAÑIMITE (um espírito bom). Eles tem, coladas no bico, 
penas de gaviáo. O hornero os segura com a corda, fazendo
os oscilar para frente e para trás, enquanto emite um som 
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característico, como se estivesse chupando rumorosamente 
algo. 

O WAYA'RADA, logo ao chegar, pega a flecha e os pássaros 
e rapidamente vai ao WARA, olhando alternadamente para 
a direita e a esquerda e sacudindo levemente a flecha e os 
pássaros. Logo que saiu do AWA, todos, menos os velhos e 
os jovens iniciandos, levantam-se do w ARA e váo ao encon
contro do anciáo. Depois acompanham-no até o centro da 
aldeia fazendo-lhe, ao redor o DATSIPARABU. Também o 
AYUTE'RÉNE, escondido no AWA, levanta-se e, aproveitando-se 
da confusáo, vai unir-se aos outros as ocultas e também ele 
chega ao WARA. Neste momento, o guerreiro que foi buscar a 
flecha e os pássaros entrega-os ao anciáo de maior-idade, 
que se levanta para receber os dois objetos rituais. Toman
do-os na máo, o velho passa, primeiramente, diante de todos 
os WEDEHORI 'WA e, depois, diante dos UM' RERETEDE'WA, dizen
do ao grupo que aquilo que ele mostra é um dos segredos 
do WAYA. Depois, o velho passa diante de todas as cabanas, 
dizendo as mulheres que estáo fechadas dentro que aqueles 
objetos sáo um presente dos espíritos bons (DAÑIMITE ). Para 
dizer isto, balan<;a o corpo, flexionando ritmicamente os 
joelhos, movendo os pássaros para frente e para trás. Depois 
que tenninou a sua caminhada diante de todas as cabanas, 
ele entrega os pássaros ao WAMARíTEDE'WA o. A flecha e as 
penas dos outros pássaros sáo confiadas ao TSARATA'WA, 

chefe da festa, que sempre é escolhido do clá P., e está pin
tado de TSANAPRE. Em seguida, os DAAMAWAYA'WA ÍTE voltam 
ao AWA onde fonnam urna espécie de procissáo e vem carre
gando lenha para o WARA com a qual é aceso o fogo. Sáo 
assados os pássaros e as outras presas. A primeira vez, o 
wAMARíTEDE'WA consome sozinho a carne; nos outros dias os 
anciáos participam em número cada vez maior. Depois disso, 
cada um volta ao lugar onde estava de manhá, no início da 
festa, e todos podem tomar sua refei<;áo e dormir. O que fica 
proibido aos WEDEHORI'WA e aos UM'RERETEDE'WA é tomar 
banho. 

Enquanto se desenvolvem estes ritos, mais ou menos 
durante um mes ou dois, como já havíamos dito antes, os 
DAAMAWAYA'WA'RADA' preparam os vários segredos do WAYA, 

isto é, o ARRIWEDE (dito também PIUMÑIPTOROQ, urna flecha 
particular e o TIIPE ( ou DA'RAÑIPTORO), urna flecha sem ponta. 

Os A YUTE'RENE devem, ªº contrário, preparar os TSIMHIRE 

assobios. 
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Outro instrumento fabricado nesse período pelos do clá 
6. é o wAPTSAÑIMRO, trata-se de urna corda de seda de buriti, 
na qual sáo enfiadas v.árias sementes de babac;u, de modo a 
formar urna espécie de colar; na extremidade é amarrado um 
pedac;o de osso, bem afiado, da perna do queixada. 

Numa tarde antes de trazer os pássaros para o WARÁ, um 
DAAMAWAYA'WA íTt 6. pega o instrumento e como osso corre 
a dar urna pontoada num cachorro; ao grito do animal, todos 
se levantam e correm ao redor do DAAMAWAYA'WA fazendo o 
DATSIPARABU. Em seguida o instrumento é entregue a um 
nz0'RATs1'wAY'RADA 6., que dá a volt.a a aldeia mostrando-o 
a todos e levando-o em seguida para a própria casa. 

A "MORTE" DOS JOVENS INICIANOOS 

Passado aquele período, um dia pela manhá, os 
WEDEHORI'WA, ajudados pelos íPREDU, váo a mata e recolhem 
·ramos e folhas de buriti, comos quais preparam o AWÁ, no 
centro da aldeia, para os uM'RERETEDE'wA; os quais aí dentro, 
permanecem por um dia e duas noites, sem sair mais. 

,. 
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Posi~io dos vários grupos no inicio da 

cerim6nia· da "MORTE" dos INICIANDOS 

A Primeiro dia 

1 . Grupo dos homens 

2 . Grupo dos. WEDEHÓRl'WA 

B Segundo dia 

1 . Grupo das mulheres DAÓRl 'WA 

2 . Grupo dos homens 

3. OHÓNIUWADZI - Corda 

4. Grupo dos UM'RERETEDE'WA 

Posi~io das várlas AWA 

A Cabanas da aldeia 

B WA'RA 

C Hb 

1 . AWA dos DAAMAWAYA'WA 

2 . AWA dos UM'RERETEDE'WA 

3. AWÁ pequenas 

4. DAÑIMITE para a entrega das 
Tl lPE 

Todo o trabalho, - recolher os materiais e construir 
o AWÁ - comec;a e termina no período de um dia. No dia 
seguinte, as sete da manhá, os WEDEH6R1'wA podem sair para 
o banho. Os UM'RERETEDE'WA, neste ínterim, permanecem 
trancados no AWÁ, e os outros estáo no AwA., porém fora da 
aldeia. Terminado o banho, os WEDEHÓRI'WA voltam ao WARÁ, 
onde seus pais aguardam para pintá-los. Aí chegam, os 
iHI, OS DZORATSI'WA'RADA, OS DZORATSI'WA ÍTE, OS DAAMAWA
YA'WA'RADA, os DAAMAWAYA'WA'íTE, os quais se colocam atrás 
dos WEDEHoRI'WA e comec;am a pintar-se assim: os iHI, 
TSANAPRE; todos os outros, DAUPTE, compreendidos os wE
DEHORI'wA, os quais recolhem atrás, como um rabo de cavalo, 
os cabelos que regem o ADZAHu (feito com penas de arara). 

Estando prontos, lá pelo meio-dia, os velhos ensinam aos 
moQos como os WAY ARA devem cair e levantar-se. Terminada 
a explicac;áo, todos se dispóem em dois círculos concentri
cosi1 sendo o interno formado pelos WEDEHORI'W¡A. Todos 
se conservam de joelhos e aqueles que f ormam o cerco ex
terno guardam na máo fechada um pouquinho d.e pó, o qual 
é tirado da raíz de urna árvore chamada íTSUPRE. F'oge a 
esta regra apenas um P. - que toma o nome de íTsó'RE'w A -
a quem cabe entoar o canto, tendo, na máo direita, um 
punhado de unhas de cervo amarradas entre si, as quais bate 
ritmicamente sobre a máo esquerda. Nesta posic;áo, aqueles 
que estao no cerco externo, entoam dois cantos. Em segui
da, dáo um grito e todos se levantam. Os WEDEHORI'w A pro-
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curam fugir, mas os do cerco externo lhes fecham a saída, 
jogando, sobre eles, o pó, que os faz desmaiar. Os 
pais e maes que assistiram a estas cenas, de repente, correm 
chorando, atiram água sobre eles. Depois, puxam-lhes os 
cabelos e assopram-lhes nos ouvidos para voltarem a si. 
Quando voltam a si, sao acompanhados por um paren
te wAYARA, que se chama DAOR1'wA, o qual tem o dever 
de levar o jovem que voltou a si (TAYWADZERE) para o peque
no AWA que ele mesmo construiu na frente da casa do 
TAYWADZERE. Se este último é 'RITEY'WA, enquanto anda deva
garinho e arrastando os pés, deve segurar o baixo-ventre com 
a mao esquerda, para que nao lhe fujam os filhos futuros. 
Na manha seguinte, todos se pintam como antes, com exce
<;ao dos UM'RÉRETEDE'WA e os WEDEHORl 'WA; também algumas 
mulheres se pintam de preto e sáo chamadas DAOR1'w A; para 
elas os maridos preparam urna corda comprida, mais ou me
nos de uns seis metros, que se chama UHON1uw Anz1. Um 
pOUCO depois do meio-dia, OS DAAMAWAYA'WA iTE vem para O 
WARA e destroem o AWA onde se encontramos uM'RERETEDE'WA. 

Depois, seguindo a mesma ordem do dia anterior, todos 
os outros, as mulheres por último, dirigem-se para o WARA. 
Aí, os uM'RERETEDE'w A'RAD.A ensinam como se deve cair e 
levantar-se. Depois todos se dispóem da seguinte maneira: 
o semicírculo interno, virado para o sol é formado pelos 
uM'RÉRETEDE'wA iTE: na frente, outro semicírculo por todos 
os homens restantes; atr.ás dos iniciandos as mulheres, que, 
antes de se disporem em semicírculo, amarram, no pescoc;o 
dos uM'RERETEDE 'wA iT:E, a própria corda, cuja extremidade 
elas seguram com a mao direita. É bom observar que a 
mulher e o seu uM'RERETEDE'wA iTE pertencem ao mesmo clá. 

Os que estáo no segundo semicírculo seguram na mao 
o pó entorpecente. Os uM'RERETEDE'WA iT:E estao de maos pos
tas ao peito e dedos cruzados. E dan<;am curvando levemen
te o joelho e batendo o calcanhar direito. 

Esta danc;a é acompanhada por urna espécie de sussurro, 
emitido com a boca fechada e os olhos voltados para o sol. 
Iniciada esta fase da cerimónia, os pais dirigem-se para 
atrás dos rapazes e entregam a cada um o nzo, com o qual 
eles acompanham o canto soturno e terminam com um grito 
estridente. Neste momento, eles procuram fugir, e as mulhe
res seguem-nos para que a corda náo os sufoque. Mas os 
homens do segundo semicírculo aproximam-se e jogam-lhes 
o pó que tinham na máo e que os faz desmaiar, renovando
se assim o rito do dia anterior, com a única diferenc;a que, 
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depois sao as mulheres que os conduzem, puxando-os pela 
corda para os AWA., onde já se encontram os WEDEHORI'WA. 

Desta maneira, cada AWA hospeda um ou mais WEDEHORI'WA 
e um ou mais UM'RERETEDE'WA. 

A ENTREGA DOS TIIPE 

Ao escurecer os DAAMAWAYA'wA, que estavam no AWA, 
fora da aldeia, iniciam O DATSIPARABU aqueles que estavam 
dentro dos A WA, diante das cabanas. Vao, em seguida, escon
der-se ao longo da estrada que conduz ao A wA. fora da al
deia, depois de ter tomado as flechas TIIPE, que sáo pelo 
menos tres, se um possui poucos parentes; porém, se o núme
ro dos parentes é maior, aumenta proporcionalmente o nú
mero das flechas. 

Estes levam sobre a cabec;a urna pequena esteira, 
e, assim camuflados, se ajoelham para nao serem reconheci
dos; representam, assim os DAÑIMITE. 

Nesta posic;áo, apertam os lábios com a mao esquerda, 
imitando a voz do morcego, enquanto a direita balanc;a o 
mac;o de flechas de cima para baixo, e vice-versa. 

Os WEDEHORI'WA e os uM 'RERETEDE' wA saem do AWA. 
dois a dois. Mantendo a ordem da fila e acompanhados pe
los pais, dirigem-se ao lugar onde se esconderam os DAÑIMITE; 
aí, os 'RITEY'WA e os WAPTE retiram as flechas diretamente 
qos DAÑIMITE, os quais podem dar-lhes somente . se o que 
as pede pertence ao mesmo clá. Para serem reconhecidos na 
escuridao, os país que acompanham os filhos, pedem repe
tidas vezes que lhes sejam dadas as flechas, até que as mes
mas sejam entregues. 

Os AY'REPunu e os 'WATEBREMI recebem as flechas do pai, 
que as retira do DAÑIMITE; isto para que eles nao reconhec;am 
os homens que se fantasiaram de DAÑIMITE, pois, pequenos 
como sao, iriam revelar o segredo as mulheres. 

Cada um deve receber duas flechas amarradas, e, vol
tando para a aldeia, ir dormir no AWA, em frente das casas, 
onde dispóem as flechas por cima de duas f orquilhas. Pela 
manhá, ao despontar do sol, os uM'RÉRETEDE'WA e os 
WEDEHORI 'WA saem dos AwA. e, cada um por própria canta, 
andando sem se virar para trás, arrastando os pés e tendo 
as flechas na máo direita, com a esquerda apoiada no estó
mago, dirigem-se para o WARA. Formam imediatamente um 
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círculo e fincam as duas flechas na terra comas duas máos, 
fazendo-as rodar lentamente para que penetrem melhor na 
terra. 

Neste momento, chegam os dois mais velhos WAYA'RADA, 

um o. e um P., recolhem as flechas, metade cada um, amar
ram-nas e as levam para a aldeia, mostrando o feixe a todos. 
Depois retornam ao WARA e, daí, as próprias caban~. 

Os uM' RERETEDE' WA e os WEDEHORr' wA voltam, por sua 
vez, aos AWÁ. 

A CERIMóNIA DO JACARÉ E DAS ABELHAS PIU 

Ao meio-dia, os DAAMA w A YA' w A saem para buscar as abó
boras no lugar, onde as haviam escondido, e as levam para 
perto do rio, onde as ungem com WEDEÑoRóTb, de modo que 
fiquem bem escorregadic;as. Depois, colocam-nas na água e 
amarram-nas junto a folhas de abóbora. Em seguida, pintam
se todos de preto com os cabelos amarrados em feixinhos 
.c.:omo se f ossem Pru ( abelha negra). Tudo isso é feito as es
condidas. Depois, de repente, e sem fazer-se notar, aproxi
mam-se da aldeia: os do clá P. , pelo sul e os do clá o., pelo 
norte. Comec;am entáo a tocar o UPAWÁ, imitando o zumbido 
da abelha. Este zumbido deve durar a noite toda. No entanto 
um DAAMAWAYA'WA P. se atira na água; ele representa o 
jacaré, que os Xavantes chamam AYHOYORE. Deve imitá-lo e 
permanecer a noite inteira na água vigiando as abóboras. 

Ao amanhecer, os w A Y A ' RADA se dirigem ao rio para bus
car sementes de abóbora, colocadas no dia anterior pelos 
DAAMAWAYA'WA e, com estas, retomam ao WARA, onde as en
tregam ao chefe da festa, dizendo, em voz baixa, que no rio 
há muitas abóboras. Depois voltam ao rio para buscá-las. 
Entáo o DAAMAWAYA'wA, que representa o jacaré, imitando-o, 
ataca os WAYA' RADA procurando afugentá-los, arranhando-os 
COnl espinhOS de WEDEDZERE ( unha-de-gato) . 

Os WAYA'RADA dáo o alarme do ataque do jacaré, e reco
lhem a maior quantidade possível de abóboras, colocam-nas 
nos cestos e voltam para casa; entáo as mostram a todos, 
como troféus conquistados. 

Os 'WATEBREMI e os AY' REPunu, neste momento, sáo man
dados para dentro da casa, enquanto os WAPTE e os 'RrTEY>wA 
dirigem-se para o rio, conduzidos pelos WAYA'RADA, levando 
os cestos. Aquele que representa o jacaré esconde-se um 
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pouco mais longe e continua a gorgolejar de onde está. Entáo 
os WAYA'RADA dizem aos 'RITEY'wA, somente a eles, que há 
um Xav~te rep.resentando o jacaré. Depois todos, também 
os WAPTE, se atiram na água para pegar as abóboras até 
q~e tenham recolhido todas. Enquanto isso o jacaré g~rgo
~eJa fortemente. Para faze-lo calar, os Xavantes jogam na 
agu~ urna ~as obó~ora~ ma!s boni~as. Nisto o jacaré gor
gol~Ja ~m smal de insatisfru;ao. Entao eles jogam a abóbora 
mais vistosa e perguntam se ele está contente. o jacaré 
resp?nde que ~im. Eis entáo que um 'RITEY''WA dos mais 
c?raJosos se atira na água para recuperar a abóbora mais 
vistosa. l!ma vez conseguido o intento, os WAYA'RADA pegam 
os próprios cestos e voltam para as suas casas, enquanto 
os outr<?s ret.ornam correndo ao WAR.A. No entanto o xavante 
que fazia o papel de jacaré é chamado pelos assobios dos 
DAAMAWAYA' WA Pru; a este sinal, sai as escondidas da água 
e se une a eles depois de se pintar de preto. 

Ent~o os DAAMAWAYA'WA PIU, que se encontravam fora 
da aldeia, comec;am a atirar as flechas PIUMÑIPTORO, que 
devem ser apanhadas no ar pelos iniciados. A primeira fle
cha que v~~ tem as penas de TSIBAAPRERE, garc;a-rosa; en
quanto a ultima tem as penas de DZAUE jaburu. Os que con
seguem pegar as flechas, depois de se ter submetido ao 
DA_!SIPARAB.u, as levam ªº DZORATSI'WA mais velho do próprio 
cl3:. Te.rmmado o lanc;amento, as flechas sáo reunidas em 
dois feixes, as dos ~· de um lado e as dos o., do outro lado, 
e entre~~s ª?s mais velhos WAYA'RADA, respectivamente um 
P. _e ~ o., pintados TSANAPRE, os quais, com as flechas na 
mao, d~o a v~lt_a ao red.or da aldeia, para voltarem depois 
ao w ARA, e dai as próprias casas. Com esta cerimónia ter-
mina a iniciac;áo ao WAY A. ' 

A FESTA DO WAYA 

. Trata-se de urna uruca festa que se celebra de quatro 
diferentes modalidades, segundo a estac;áo. A primeira, que 
se ?h.ai:na _ PIU, é o mesmo rito com o qual termina a festa 
da iniciac;ao. É celebrada no período da seca. 

. Depois, há o BARANA TIIPETSE TSI, que é o WAYA da 
noite~ no qual sao usadas somente flechas do tipo TIIPE. 
Depois, o HOYWAHO TSIMHOPARÍ·DAHA, que é celebrado no 
te,mpo das chuv~ e, por fim, o AWEUPRE, celebrado quando 
ha troca de estac;oes, no fim da chuva e início da seca. 
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O WAYA PIU 

No dia estabelecido, antes do amanhecer, todos os par
ticipantes se reúnem no WARÁ e , em seguida, entram no mato 
vizinho a aldeia, perto do rio, nesta ordem: DAAMAWAYA'wA, 
WAYARÁ, DZORATSI'WA, ÍHI. Aí, sentados em círculo, todos os 
nAAMADzo'RATSI'WA propóem um canto; o melhor será can
tado durante todo o tempo da festa. Terminado o canto os 
wAYARA vao buscar lenha, tomar banho e arranjar o ne
cessário para a prepara<;ao dos ornamentos. Durante esta 
ausencia dos WAYARÁ, os DAAMAWAYA'WA levam as mulheres 
para o mato. Depois se dividem em dois grupos : 

A) DAAMADZ6'RATSI'WA e WAYA ÍTE: OS primeiros sao 
aqueles que já conhecem todos os segredos do WAYA, mas 
que ainda náo fazem parte do grupo dos anciáos. Os segun
dos sáo os que fora.m iniciados há pouco tempo : os 
DAAMAnzo'RATsr'wA, enquanto os outros se pintam, cantam 
acompanhando-se com os nzo. 

B) DAAMAWAYA'WA: sáo aqueles que estáo numa posi
<;áo intermediária em rela<;ao ao grau de iniciac;áo. A eles 
compete a tarefa de preparar os dois tipos de flecha : os 
TIIPE, flechas curtas, sem ponta e com penas brancas nas 
extremidades; esta flecha é chamada também DA'RAÑIPTORO 
(flecha dos filhos futuros - as mulheres creem que esta 
flecha tenha sido feita, pelo filho que deve nascer); esta 
flecha é usada pelos WAYAIT'E, chamados, também, WAYARÁ; e 
o PIUBNIPTORO, flecha muito comprida ornada com peles de 
cobras e cabelos de homem. É a arma dos espíritos maus. 

Além de preparar as flechas, os DAAMAWAYA'WA tem a 
incumbencia de fazer soar o UPAWÁ, um instrumento feito 
de bambu, que imita O PIU (abelha negra que pOSSUi a prer
rogativa de cortar os cabelos dos homens) e de preparar 
um apito especial chamado TSIMHIRE. A próposito da prepa
rac;áo das flechas, é necessário lembrar que, no primeiro 
w AYA do ano, estas sáo preparadas em número de duas de 
cada tipo; aumentam de urna a mais para cada tipo em 
cada WAYA seguinte. Para a prepara<;áo destes objetos os 
DAAMAWAYA'WA se recolhem a um lugar especial chamado 
DAAMAWAYA'WATSIUB'MRODZE. Terminada a sua tarefa, ªº pór
-do-sol, eles deixam o lugar e se unem ao outro grupo, fa. 
zendo DATSIPARABU aos WAYAlTE enquanto os DAAMADZO'RATSI' 
wA comec;am a cantar. Depois, antes de chegar a aldeia, dis
tribuem entre si as tarefas a realizar durante a festa. Alguns 
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DAAMAWAYA'WA ficam com as flechas PIUBNIPTORO (estas náo 
serao levadas a aldeia; os que delas se encarregam levam, 
na hora da volta, arco e flechas comuns). Dois DAAMAWAYA
'wA, :im 6., e um P. escondem cada um, na mao, um TSIMHIRE, 
cobr1ndo-o com folhas, e levam a aldeia, onde, depois do pri
meiro canto, se afastam correndo e fa.zendo o gesto de quem 
agarra alguma coisa no ar e mostram os dois apitos a todos 
os que estáo no WARÁ, enquanto DAAMAWAYA'wA correm a 
seu redor fazendo o DATSIPARABu. A esta altura, saem do se
micírculo dois oz6'RATs1'wA, um o. e um P. e pegam os dois 
apitos, cada qual do homem do cla oposto ao seu. Entáo 
tornam a roda, de onde come<;aráo a dar a volta as casas 
cantando e apitando na frente de cada urna. 

Alguns WAYAIT:E sao escolhidos para buscar, no momen
to oportuno, as flechas TIIPE, enquanto a todos os outros 
WAYA IT:E ~ confiado o trabalho de levar a lenha para o fogo, 
que devera arder toda a noite, no centro da aldeia. 

Depois que foram distribuídas as tarefas, todos, menos 
aqueles que tocam o UPAWA (e sáo os DAAMAWAYA'WA, mas 
em particular AYUTERENE e DADZATSURADA, e devem ficar sem
pre na floresta), voltam a aldeia. Chegando, vao ao WARÁ e 
ensaiam o canto, e, entáo, come<;am a volta as casas. Termi
nado o primeiro canto, depois que se celebrou o rito dos 
TSIMHIRE que acabamos de descrever, aqueles que recebe
ram o encargo de tomar as flechas TIIPE saem da roda (~ váo 
para a floresta, nunca, porém, para o lugar onde se fizeram 
as flechas. Aí se encontram com os DAÑIMITE. Entáo se rea
liza o rito já descrito a pág. 203, sobre a iniciac;ao do ·wAYA, 
coma diferen<;a que, em lugar da esteira, os nAÑIMITE levam 
na cabe<;a f olhas de TIRIRE (palme ira). 

Tomadas as flechas, os WNYA IT'E voltam a aldeia e, 
depois de ter dado a volta, colocam-se na frente da fila 
que canta e come<;am uma dan<;a própria, virando a cabe<;a 
da direita para a esquerda, movimentando a máo direita que 
leva as flechas. 

Terminado o canto e dan<;a, um nzo'RATSI'WA P. coloca 
os WAYA IT:E nas extremidades e no meio da roda, conforme 
o número. E, em cada grupo de casas, o canto pára e os 
DAAMAWAYA'wA (aqueles que tem arco e flechas), se sepa
ram do grupo e váo correndo fechar as mulheres em casa. 
Depois de ter fechado todas as casas, o canto termina e os 
cantores se dividem em dois grupos : os ÓNIWIPARADZA, isto 
é, aqueles que nao podem entoar os cantos no WAYA, e os 
WANIMIPARADZA, isto é, aqueles que os podem entoar. 
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.. 
Os WAYA lTE e os DAAMAWAYA'WA váo buscar alimento 

nas próprias casas: cada grupo amontoa os alimentos num 
único lugar, o mais velho nzo'RATSI'WA de cada grupo reparte 
o alimento a todos, por ordem de idade e de importancia, 
menos para os WAYA ITE, que sáo excluídos do banquete e que 
para se alimentar sáo abrigados a diriger-se as próprias máes. 
Terminada a refei<;áo, os velhos váo dormir, enquanto que 
os DAAMAWAYA'WA e os WAYA lTE permanecem no WARA para 
velar toda a noite, cantando de vez em quando na frente 
das casas até mais ou menos as tres horas da manhá. 
Entáo, terminado o último canto, um WAYA'RADA P. retira as 
flechas TIIPE e os TSIMHIRE, e os leva logo a própria casa. 
A esta .altura, todos os participantes do WAYA retomam seus 
encargos e se prepara.m para a última cerimónia. Depois 
de ter cantado pela última vez na frente de cada grupo de 
casas, os DAAMA w AY A, WA, aos quais fora dado o encargo de 
pegar o PIUBÑIBTORO, desaparecem na floresta; os WAYA iTE 
estáo no centro da aldeia em atitude de espera. Improvisamen
te chega da floresta um assobio, os WAYA iT:E lan<;am um grito 
e vao em dire<;ao de onde ve~o o assobio, mas sem saírem da 
aldeia. Da.í a pouco ve-se vibrar no ar o PIUBÑITORO que os 
WAY A Iri: devem também pegar no ar. O número das flechas 
lanQadas muda toda vez; de qualquer forma a primeira é 
sempre lanc;;ada do leste, as outras sucessivamente dos ou
tros pontos cardeais, que devem ser sempre um aposto ao 
outro. Deste momento para frente, o rito segue mais ou menos 
de modo análogo ao fim do rito da iniciaQáo do WAYA (cfr. 
pág. 205). 'É preciso notar que se as flechas preparadas fo
rem somente duas, a primeira será atirada do lado direito de 
quem está voltado para a aldeia comas costas para o rio; a 
segunda, como já dissemos, da parte oposta. 

BARANA TIIPETSE TSI 

O início desta fase do w A Y A é igual ao início da fase 
precedente. Os DAAMAWAYA'wA, nesta modalidade de WAYA ) 

náo fazem flechas PIUBNIBTORO, nem se toca o UPAWÁ. Fazem 
somente flechas TIIPE : tres na primeira vez, depois aumen
ta-se sucessivamente de urna unida.de. Os TSIMHIRE que se 
usam agora sáo maiores que os precedentes. Conclui-se esta 
modalidade de WAYA, quando se recolhem as flechas TIIPE 
e com urna refei<;áo semelhante a descrita acima. 
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Técnica para afinar a ponta das flechas 

Tirando a ma~aroca aos diversos tipos de milho • 



Prontos para flechar 

Banho ritual dos WAPTE na inicia~ao. Note-se 
o mo'limento das máos ara levantar 



" 

Fase inicial na corrida do buriti 

• Dan~a dos PAHORl 'WA 



Dan~a DAPARABA; note-se a posi~ao das mios. 

Ü BARANA TIIPETSE TSI se desenvolve a noite, durante O 
período da seca, como o w A Y A precedente com o qual é 
alternado. 

HóYWAHó TSIMIHóPARi - DAHA 

O terceiro tipo de WAYA come<;a na esta<;áo das chuvas 
e dura somente um dia. Seu início é semelhante ao 
dos precedentes, com a única diferen<;a que os DAAMAWAYA'WA 
preparam, além de duas TIIPE (e o número das flechas ficará 
sempre invariável), dois TSIUYBRO (e também o número deles 
náo mudará com a repeti<;áo do rito). Como no caso prece
dente, náo há PIUBÑIBTORO, e nem se toca o UPAw.A; no seu 
lugar há as lamenta<;óes dos TSIMIHOPARi, que sáo represen
tados pelos DAAMAWAYA'WA AYUTERENE. Por este motivo, nao 
haverá DATSIPARABU. Eles se pintam de modo diferente dos 
outros, porém sem seguir um esquema fixo : a única carac
terística constante é o uso do urucu, do carváo e da argila. 
O importante é que fiquem irreconhecíveis. No momento de 
ir para a aldeia, mais ou menos ao meio-dia, eles se dirigem 
para um lugar onde nao haja plantas e come<;am suas la
menta<;óes; os outros náo se dirigem para o WARA, mas 
seguem diretamente para a primeira casa. O ÍTSIMHIRE que 
nesta ocasiáo terá dimensóes intermedi.árias entre as do pri
meiro e do segundo tipo de WA Y A, é tocado quando cheg,am ao 
segundo grupo de casas. Depois, quatro WAYARA, precisamen
te dois WEDEHOR1'wA, um o. e um P., e dois uM'RERETEDE'WA, 
um o. e um P., váo buscar respectivamente os iTSIUYBRO e as 
duas TIIPE que estáo escondidas com os quatro DAAMA w AY A' 

wA AYUTERENE, dois o. e dois P. A entrega dos objetos dá-se 
entre indivíduos do mesmo clá. Depois voltam, como de 
costume, para a aldeia e a cerimónia prossegue com a 
repeti<;áo do rito já descrito; como, porém, este WAYA termina 
antes do pór-do-sol, diversamente das outras modalidades, a 
repetic;áo só se dá urna única vez. 

Terminado o giro da aldeia, os homens dirigem-se para 
o WAYA e aí, como de costume, entregam os dois iTSIMHIRE 
e as duas TIIPE. Depois, dois que tem iTSIUYBRO comec;am 
a volteá-lo em círculo, segurando-o com as duas máos e a. 
passo de corrida dáo a volta pel a aldeia, iniciando sempre 
pela primeira casa. 

Entáo entram nas casas e, sempre correndo, dáo urna vol
ta ao redor do fogo e saem, enquanto as mulheres lhes atiram 
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cinzas e agitam urna pequena esteira para nao pegar o 
DAUBURO. Terminada a volta das casas os dois correm para 
onde estao os TSIMIHOPARi, enquanto os outros os seguem 
cantando no mesmo ritmo, mas parando de quando em quan
do. Os 'WATEBREMI e os AY'REPUDU nao participam destapar
te do ritual e ficam na aldeia. 

Os dois que levam os iTSIUBRO, chegando ao lugar onde 
estao os TSIMIHOPARi, lhos entregam. Neste momento, os 
TSIMIHOPARi, agrupam-se ao redor dos iTSIUYBRO para defen
de-los e ficam fechados pelo cerco dos outros que, cantando, 
vao apertando o círculo cada vez mais. Finalmente, quando 
os TSIMIHOPARi estao presos, o canto termina e come<;a a 
luta. Os ozó'RATs1'w A tomam logo os iTSIUYBRO, e imediata
mente enterram-nos, recobrindo-os com ramos. Os TSIMIHO
PARi depois que perderam os iTSIUYBRO, comeQam a gritar e, 
um por vez, tenta.m romper o cerco para fugir, mas sao pegos 
e retidos até que nao seja batido perto deles o UYBRb; entao 
ficam livres e, no lugar onde se encontravam, ergue-se um 
monte de galhos; este rito se repete para cada um dos 
TSIMIHOPARí, consecutivamente. 

Terminadas as cerimónias, vao lavar-se no rio. Durante 
o rito eles devem lutar, apoiando-se sobre as maos como 
animais quadrúpedes. Terminada a luta, todos voltam para a 
aldeia e, de tanto em tanto, um assobia e os outros respondem 
com gritos ritmados, agitando ramos. Quando todos estive
rem na aldeia, depóem os ramos no chao e, sobre eles, depo
sitam os bolos, e o rito prossegue com o banquete, como 
nas outras modalidades de WAYA. Enquanto os outros realizam 
estes ritos, os w APTE e os 'RITEY'w A come<;am a cantar ao 
redor das casas o DAPRABA. 

' r 

AWEUPRE 

No dia anterior ao do início da celebrac;ao deste WAYA, 
os DAAMAWAYA'WA vao cac;ar, mas nao podem comer nada 
daquilo que matam. O fruto da cagada é escondido no 
DAAMAWAYA'WATSIUBUMRODZE. Na tarde da volta da cac;ada 
reúnem-se com o chefe da festa para se informar se a cac;ada 
valeu. Em caso positivo, na manha seguinte, iniciar-se-á 
o WAYA; em caso contrário será adiado. A preparac;ao e o 
início desta modalidade de WAYA sao iguais aos dos HOYWAHO 
TSIMIHOPÁRÍ-DAHÁ, com urna diferenc;a: os DAAMAWAYA'WA 
A YUTERENE, de manha, se pintam TSAN APRE e amarram os cabe-
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los a DAADZARI'RAONO, isto é, em dois maQos cruzados, para 
depois esconderem-se perto do DAAMAWAYA'WATSIUBUMRODZE 
coma caQa sobre os braQos. Depois que os outros escolhem 
o canto e o ensaiam por duas vezes, os que estao escondidos 
saem do esconderijo e depositam a carne da ca<_;a perto do 
fogo. 

Entretanto um DAAMADZORATSI'WA se póe a fazer o 
DATSIPARABU no lugar donde saíram os que tinham a carne 
da caQa. Depois de te-la recebido o chefe da festa a entrega 
aos WAYA'RADA o., que a dividem entre os P. Os DAAMAWAYA"WA 
dirigem-se de novo para o DAAMAWAYA'WATSIUBUMRODZE, 
donde passam a fazer o papel de TSIMIHOPARÍ. Deste momen
to em diante, tudo se desenvolve como no HOYWAHO 
TSIMIHOPARl-DAHA, mas com. a durac;ao do PIU. H.á urna única 
inova<;ao : antes da luta com os TSIMIHOPARi, eles pegam 
urna dezena de espigas de milho branco ( NonzoB' A) e os fei
jóes ( UHI) ainda dentro das vagens. Terminada a luta, todos 
voltam como de costume a aldeia. Um nzo'RATSI'WA, porém, 
tem o encargo de levar o milho e os feijóes, após a chegada 
ao WARÁ, e entregá-los a um WAYA'RADA. Este último dará com 
eles urna volta na aldeia, mostrando-os a todos, depois vol
tará ao WARA e, finalmente, para a sua casa. Depois o rito 
prossegue, como no caso anterior. 
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AS ORIGENS DO WAYA 

OS OBJETOS E OS PERSONAGENS RITUAIS 

o TSIMIHOPARl e o DAÑIMITE. - Há muito tempo, a Xa
vante OMOHI do clá P., que era um ROPTSAMRI'WA (isto é, 
aquele que ve os que os outros náo podem ver), saiu um 
dia sozinho para ca<;ar, quando, de improviso, desencadeou
se um temporal. Como o temporal aumentasse sempre mais~ 
para salvar-se escondeu-se na. floresta, donde viu urna luta 
de muitos TSIMIHOPARÍ contra os DAÑIMITE. Os TSIMIHOPARi 
eram pequenos e feios, corcundas, e usavam flechas ARIWEDE 
( PIUBÑITORO ). Os DAÑIMITE eram altos, se pareciam com os 
Xavantes e usavam flechas TIIPE (nA'RANIPTORO ). 

Os DAÑIMITE sairam vencedores da luta embora suas fle
chas náo tivessem pontas. Eles cobriram os corpo dos 
TSIMIHOPA.RI com galhos de árvores e depois subitamente 
desapareceram. O Xavante OMOHI espantado queria fugir, 
mas para isso tinha que passar por entre as tumbas dos 
TSIMIHOPARi, e por isso, por causa do vento que saía dos 
seus corpos (TSIMIHOPARIWAU) arrebentaram-lhe furúnculos 
cheios de pus ( TSIMIHOPARIWAPRU ). Sobre os corpos dos 
TSIMIHOPARI o Xavante viu as flechas TIIPE e, espalhadas ao 
redor, as ARIWEDE. Quando OMOHI chegou a aldeia, contou 
aos outros o que tinha visto. Entáo morreu na sua casa. 
Depois da morte de OMOHI, os homens prepararam as flechas 
do tipo TIIPE, segundo as indica<;óes recebidas, e as levaram 
ao WAYA. 

Os TSIMHIRE. - Um WAYARA do clá P. um dia, ca<;ando, 
atirou urna flecha em um ATSADO (espécie de lagarta - TEIÚ), 
sem, porém, mat.á-lo. Voltando para casa, apenas peg.ou no 
sono come<;ou a sonhar e viu o ATSAoo que lhe mostrava 
um objeto desconhecido dizendo-lhe: "Quem poderá pegar 
este instrumento?" E depois o afastava dele. ComeQou a re
provar o WAYARA de o ter ferido, e, visto ele negar o ATSADO 
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replicou dizendo que fora ele mesmo, e, falando, continuava 
mostrando o TSIMHIRE, e como o quisesse pegar de· novo o 
afastava. Finalmente o WAYARA conseguiu pegar e esconder o 
TSIMHIRE nas máos fechadas. Neste momento, acordou e o 
encontrou nas máos. Logo o cobriu de folhas e o levou ao 
pai, sem dizer nada a ninguém. O pai abriu o invólucro e, 
vendo o instrumento, perguntou ao filho onde ele tinha arran
jado aquilo. O filho entáo lhe narrou o acontecido. D·epois 
que ouviu o fato, o pai pintou-se TSANAPRE e, com o TSIMHIRE 
na máo, passava diante de todas as casas para que cada um 
o visse. Daquele dia em diante, o TSIMHIRE vem send.o usado 
no WAYA. Há tres tipos diversos de TSIMHIRE: o MATSA· 
ÑIMHIRE, vermelho, de tamanho médio, que é encontrado n~os 
cupins; o 'RATIÑIMHI, taJmbém vermelho, mas um pouco 
menor, e também proveniente dos cupins; o UTOÑIMHI, preto 
e grande, que se encontra ao longo da picada da anta. 

Trata-se, em todos os tres casos, de um casulo de urna 
larva, ou provavelmente o abdomen da rainha. Tem urna for
ma característica alongada, a.berta de um lado e a.presenta, 
a.o tato, a consistencia de urna membrana de pele. É enfei
tado com um pequeno barbante de algodáo, que segura duas 
penas de ema. 

Como já ternos precisado descrevendo os quatro diver
sos modos de WAYA, nos noturnos usam-se os TSIMHIRE de 
tamanho ma.ior, nos diurnos os TSIMHIRE menores. 

O íTsruYBRO. - Um dia um grupo de homens com um 
WAPTE decidiram ir procurar os TSIMHIHOPARÍ, que moravam 
no oriente em casas redondas feitas de terra. Antes de par
tir este grupo se pintou íuHo. Chegando ao lugar dos 
TSIMIHOPA.Rí, os hornens come<;aram a lutar com eles, en
quanto o WAPTE ficava de lado. Os TSIMIHOPARÍ tinham na 
máo o TSIUYBRO, bastáo curvado com pontas nas duas extremi
dades, semelhantes a dois chifres, cobertos com penas de ga
viáo exceto nas pontas pintadas de vermelho. Os homens, ao 
invés, estavam armados de UYBRO. Por causa da pequena esta
tura dos seus adversários, os homens saíram ganhando, mas 
logo que todos os TSIMIHOPARí foram mortos, levantou-se um 
forte vento que exterminou todos os homens, com exceQáo 
do WAPTE, o qual correu logo a aldeia para avisar os outros 
As mulheres náo acreditaram na palavra do WAPTE, e assim 
se reuniram no WARA, e decidiram armar-se de UYBRO e de ir 
procurar os TSIMIHOPA.Rí. Depois de quatro dias de caminho, 
chegaram nas proximidades da aldeia deles. Aí se pintaram de 
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IuHo e logo em seguida, no quinto dia, atacaram a cidade vazia. 
As mulheres entáo penetraram nas casas, das quais emanava 
um cheiro forte e mau, e aí apanharam NODZOAWAWI (milho 
de graos amarelos e vermelhos) NODZOB' A ( milho branco) e 
UHIWAWE ~ feijáo grande e branco pintado de roxo). Em 
seguida voltaram a aldeia, mas, antes de entrar, pintaram
se novamente de iuH6. Entrando na aldeia, tres mulheres 
cantando ~ODZO~WAWI - NODZOMAUBUTE, urna por vez, leva
ram as tres co1sas apanhadas nas casas dos TSIMHIHOPÁRI 
e as entregaram aos homens, que as esperavam no meio da 
a.ldeia, enquanto os íPREDU tocavam o UPAWÁ. 

Desde esse tempo, os homens usaram no WARA o milho 
branco e os feijóes, e os imitadores dos TSIMIHOPÁRí usaram 

· O ÍTSIUYBRO. 

A flecha PSIUBÑIBTORO. - Um grupo de Xavante coman
dados por BUTSE do clá P., enquanto iam ca<;ar, encontraram 
um WARADZU (civilizado): todos fugiram menos BUTSE e o 
irmáo PINr'Ru, que conseguiram faze-lo prisioneiro. Depois o 
levaram a aldeia, ou melhor, ao acampamento e aí com 
auxílio ~e um Xavante que sabia a língua do 'prisio'neiro, 
consegu1ram saber que o homem estava só e que !icaria de 
boa vontade com eles. Este w ARADZU f oi iniciado no w A YA. 
Ele fez urna flecha chamada PIUBÑIBTORO, porque ele mesmo, 
que era um ROPTSAMRI'wA, isto é, um vidente, a tinha visto 
numa visáo, conduzida pelo Pru. Os Xavantes, logo que viram 
aquela flecha, notaram que era igual aquela que tinham visto 
com TSIMIHOPÁRÍ e que tinham adotado, isto é, o ARIWEDE. 

Esta flecha tem em cima, a um ter<;o do comprimento total 
dois chuma<;os de cabelos humanos, para que as mulhere¿ 
acreditem que o Pru mesmo a fez (já que este tipo de abelha 
arra.nea os cabelos dos homens). Ainda, através do espac;o 
coberto de penas, é fixado um peda<;o de pele de serpente 
com cera de PIU. A flecha mais importante das PIUBÑIBTORO 
é aquela que tem as penas de gar<;a rosa (TSIBAAPRERE ) , por
que ~epresenta os anciáos : ainda mais importante do que 
esta e a flecha com as penas de jaburu (DZAUE), que repre
senta os velhos; a TSIBAAPRERE é lan<;ada primeiro, enquanto 
8. DZAURE é a última a ser atirada. 

A ocasiáo do primeiro WAYA. - Um dia, faz já mui
to tempo, os Xavantes quiseram ver onde se encon
trava a casa do espírito TSIMIHOPARí, e decidiram ir 
procurá-la. Logo que o TSIMIHOPÁRí os viu, mandou 
um vento, que fez aparecer sobre o corpo dos que o procu
ravam furúnculos e pústulas ( DAUBUR6 ). Percebendo o mal 
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que os acometera, os homens voltaram para as suas casas 
e contaram tudo o que tinha acontecido as mulheres, que 
náo acreditaram neles. Entáo os homens disseram: "Se náo 
acreditam no que dissemos, váo lá ver". As mulheres foram 
e depois de tres dias de viagem, estando muito perto da 
casa dos espíritos, pintaram-se com as mesmas cores e os 
mesmos desenhos que agora usam os homens, quando se 
celebra o WAYA. Todas, exceto quatro ADZARunu ( mo<;as sol
teiras) e de tres ADABA ( mulheres casadas mas que náo con
vivem com o marido) que ficaram no acampamento, se avi
zinharam da casa do TSIMIHOPARí, o qual, usando o vento, 
as prendeu e as matou. As sete mulheres que ficaram no 
acampamento voltaram entáo a aldeia, e nunca mais foram 
aquele lugar. Para festejar a vólta delas, os homens celebra
ram, entáo, o primeiro WAYA. 

A mulher no WAYA. - Quando urna mulher é malvista 
pelos DAAMAWAYA'wA, é levada ao WAYA, mas a condi<;áo que 
os WAYA'RADA deem permissáo. A mulher levada ao WAYA pela 
primeira vez se chama WAYATSIPI6 íTE, se os outros homens 
a aceitam. Depois desta aceita<;áo, lhe sáo revelados alguns 
segredos do w A Y A, com a recomenda<;áo de náo revelar para 
ninguém; agora que a mulher conhece este segredo é cha
mada de WAYATSIPIO. Desse momento em diante, todas as 
vezes que é celebrado o WAYA, ela se une a todos os homens, 
com exce<;áo dos 'RITEY'WA, dos WAPTE, do AY

1
REPUDU e dos 

'wATEBREMI, os quais ignoram o papel dessa mulher. Há 
inais de urna mulher que faz o papel de WAYATSIPI6. A uniáo 
sexual se dá depois da escolha do canto, na floresta. A 
condi<;áo de mulher do w A Y A é considerada o maior castigo 
que possa ser infligido a urna mulher. As mulheres o ternero 
inuito e por isso, quando come<;a o WAYA, se fecham em 
suas casas. 

Também a uniáo dos homens coma mulher do WAYA é 
subordinada a permissáo do chefe da festa. Depois da uniáo, 
a WAYATSIPIO se lava cuidadosamente para evitar que conce
ba um filho. 

Existem casos bem determinados nos quais urna mu
lher é feita WAYATSIPIO. Vejamos alguns. 

Aquela que maltrata o marido pode ser levada ao WAYA, 
se é o marido mesmo o sugerir, porque quer que a mulher 
seja castigada, embora náo deseje abandoná-la. Terminada 
a festa, a mulher volta a viver com o esposo e - dizem os 
Xavantes - é-lhe submissa e náo o maltrata mais. 
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"' Assim, qua.ndo é um homem que maltrata a mulher, os 
outros homens, soba decisá-0 dos velhos, depois que todas as 
outras tentativas, de persuadí-lo a deixar de maltratá-la se tor
nero inúteis, urna tarde, levam a mulher ao WARÁ e todos se 
unem a ela. 

Depois o DAÑo'REBozu'w A junto com a mulher, faz a vol
ta de todas as casas dos homens que se uniram a ela, para 
tirar o pagamento: flechas, algodáo e outros objetos. Meta
de do material recolhido fica com ele, outra metade a mulher 
leva para casa. Ela deve esperar o dia seguinte para voltar. 
Depois de ter passado a noite na casa do DAÑo'REBnzu'wA, na 
manhá seguinte é entregue por ele ao marido. Ela fica muito 
envergonhada pelo acontecido e nada diz as outras mulheres. 
O marido fica furioso, mas, náo podendo fazer nada, se retira 
para a floresta até se acalmar: tendo-se acalmado, volta 
para a casa e vive, daí por diante, em boa harmonía com 
a mulher. 

Neste caso, a mulher, embora tenha tido rela<;óes com 
todos os homens, náo é feíta WAYATSIPIO, porque náo é ini
ciada nos segredos do w A Y A. 

Há o caso do marido que quer muito bem a própria espo
sa e, para ficar sempre com ela, náo participa das festas 
e das dan<;as com os outros. Entáo os DAAMAWAYA'WA, depois 
de ter consultado os velhos, decidem castigá-lo, fazendo 
sua mulher WAYATSIPI6. E eis como. No dia aprazado, os 
DAAMAWAYA'WA se escondem no caminho que conduz as plan
ta<;óes e, qua.ndo os dais passam, amarram o homem e levam 
embora a mulher. Logo que os raptores se afastam, o mari
do é deixado livre e mandado para a casa com a recomen
da<;áo de náo dizer nada a ninguém: "Agora pode voltar 
pa.ra casa, mas náo diga nada a ninguém. Fique sozinho, 
durma um pouco sozinho". O homem volta para a casa sem 
rebelar-se e náo canta nada para ninguém. Entretanto os 
DAAMAWAYA'WA, junto com a mulher, partem para urna. 
ca<;ada que durará vários días. Os ca<;adores sáo dividi
dos em dois grupos: grupos que duraráo até o fim 
a ca<;ada; a noite fazem dois acampamentos distintos. O gru
po dos íPREDUMRINI tem o dever de guardar a mulher noite 
e dia e lhe revelar, pouco por vez, os segredos do WAYA, e 
devem empregar o tempo fabricando flechas ARIWEDE e 
BURUAbno (estas últimas tem um nó característico na 
ponta); enfim, compete a este grupo dizer onde se deve 
acampar vez por vez. O grupo, dos AYUTE'RENE, cac;a. 
Depois de vários días, pela manhá, a mulher é pintada de 
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TSANAPRE, e os AYUTE'RENE se pintam com listas pretas. De
pois os AYUTE'R:EN:E, armados com arcos e flechas ARIWEDE , 
se escondem, e os íPREDUMRINI, também armados com arcos, 
mas com flechas BURUAODO devem descobri-los. Quando che· 
gam perta dos AYUTE'RENE, estes dáo um asobio, ao qual 
os outros respondem com um grito: Hu HE HE HU. Assim 
comec;a a luta, cada um langa as próprias flechas ao alto, 
de modo que caiam quase verticalmente sobre o grupo 
adversário. Os íPREDUMRINI acham-se em condic;áo de des
vantagem, visto que as flechas ARIWEDE, que eles devem 
evitar, sáo muito grandes e afiadas. 

A mulher, apavorada e tremula, assiste a luta, segurada 
com firmeza por um amigo, iPARADZA, que com palavras pro
cura encorajá-la. A um certo momento um íPREDUMRINI avan
<;a, retira todos os arcos a ambos os grupos e assim termina 
a luta. 

A mulher é entregue aos A YUTE'R:EN:E, que se unem a 
ela. Entretanto os velhos, que numa reuniáo no WARA tinham 
ordenado raptar a mulher, esperam na aldeia e seguem os 
movimentos do grupo DAAMAWAYA'wA observando as colunas 
d~ fuma<;a que se elevam dos a.campamentos; deste modo, 
sao capazes de determinar com exatidáo o día da volta. 
Quando os dois grupos, depois de ter capturado urna quan
tidade suficiente de animais, decidem voltar a aldeia, che
gando nas proximidades da mesma, a mulher é pintada toda 
de vermelho, íuPTE, enfeitada com cordóes novas, e com 
cabelos cortados em círculo no meio da cabec;a, íTSIRE. De
pois todos fazem o seu ingresso na aldeia com os cestos 
cheios de carne, também a mulher leva um, que vai levar ao 
seu DAÑo'REBDzu'w A, e com ele fica ainda um día, antes de 
voltar para a própria casa. Este encarrega a própria mulher 
de preparar um bolo de milho. 

No dia seguinte, acompanha a mulher a casa do marido, 
ao qual entrega o bolo. 

O homem, por sua vez aprendeu a lic;áo e, daí em diante, 
náo faltará mais as festas e as cerimónias da comunidade. 

Todas as vezes que houver WAYA, a mulher, feíta 
WAYATSIPI6, deverá participar. 

Em todos os casos em que urna mulher é escolhida, para 
ser feíta WAYATSIPIÓ, o marido náo poderá intervir em su~ 
defesa, mas, se o pai do marido intervier, ninguém lhe fará. 
nada, pois a autoridade de um anciáo é respeitadíssima pelos 
Xavantes. 
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o homem que revela os segredos do w A Y A as mulheres 
ou aos náo iniciados, é pego pelos DAAMAWAYA'WA e log~ 
come<;a um WAYA. Depois da escolha do canto, o ho~em e 
jogado na água, é retalhado com lascas de bambu e b1cos de 
arara; depois é mandado para casa para morrer e~san

güentado. O WAYA continua e, depois da morte do traidor, 
iniciam outro WAYA. Ninguém pode chorar sua morte sob a 
pena de ter o mesmo castigo. 

Somente urna vez, dizem os Xavantes, foi preciso cas
tigar um Xavante por ter revelado o segredo do WAYA a 
urna mulher. 

FESTAS QUE EXIGEM A INICIAQAO AO WAYA 

Em geral sáo ritos que sáo celebrados para obter a 
cura de um doente. 

o DATSIWÁYWERE. A festa se inicia como o WAYA ÁWÉUPRE, 

com esta diferen<;a : o chef e da festa no w ARA náo é um 
DAAMAWAYA' WA do clá o., mas um WAMARITEDE'WA do clá o., 
o qual diz que o doente encontra-se em estado grave. 
A maior parte da carne, depois de ser levada no DAA

MAWAYA'WATSIUBUMRonzt, é colocada numa cesta prepa
rada pela mulher do WAY A e o resto é distribuído 
pelos o aos WAYA'RADA, que somente mais tarde a podem 
comer; um AYUTERENE o. é escolhido para ficar sempre 
cuidando da carne e se chama AYWAAHIATSl-NA ROBTSIMRI'

WA; no lugar das flechas, sáo feítos por dois AYUTE'R:ENE:, um 
o, e outro P., quatro pauzinhos chamados WEDEHUPRE, c~m 
a seguinte característica: devem ser feítos de made1ra 
ARÁRÁÑIOMOWAHI e pintados de urucu; cada um deve fazer 
um curto e um comprido e, em dois destes pauzinhos, sáo 
colados perto da ponta, duas penas de asas de beija-flor. Os 
AYUTE'RENE que tem o dever de prepará-los, sáo os que ini
ciam e terminam a fila de cada movimento, levando consigo 
estes pauzinho levemente inclinados; os que estáo com ·as 
penas sáo levados na máo direita. 

O ingresso na aldeia é análogo ao dos outros WA Y A, so
rnen te que os homens em vez de ficarem no WARÁ, váo dire
tamente a casa do doente, que é levado a porta e sentado 
numa esteira com a cabec;a apoiada num cesto. Estando 
perto do doente, iniciam o canto e, findo este, os DAAMAWAYA' 

w A passam diante dele como para lhe tirar a doenc;a, movimen-
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tando as maos com as palmas voltadas para o próprio rosto 
e assoprando. Depois, fazem o gesto de atirar longe aquilo 
que recolheram do doente. Em seguida o canto recomec;a. A 
cada intervalo, os dois AYUT:E 'Ri:N:E que levam os pauzinhos 
ficam no meio dos outros e voltados para o HOYWANA'RADA 

(onde come<;a o céu), ao oriente, dizem: "WE DATSIWA 

DZAYMONO / E MRAMDI? / DATSIUPARI HO, TISSA-NA AUPA" que 
significa: "Para cá, depressa (vem) ! Estás com fome? Fica 
forte, vamos! Comer fortalece!" . Enquanto recitam esta fór
mula ritual, os dois devem ter os pauzinhos da seguinte ma
neira: os que náo tem penas, em posi<;áo horizontal, com a 
máo esquerda e o bra<;o estendido ao longo do corpo : o que 
está comas penas, ao invés, coma mao direita que se abaixa 
e levanta enquanto recitam a fórmula. Além disso, os dois 
AYUTE'RENE sáo excluídos do canto, danc;am somente agitan
do os dois pauzinhos de cima para baixo. O canto nao é 
acompanhado pelos nzo, mas por um instrumento feíto com 
unhas de veado, batido ritmicamente na palma da máo es
querda daquele que dirige o canto. 

Depois do pór-do-sol, o rito procede como aquele do 
A WEUPRE, com a seguinte diferen<;a, que quando as mulheres 
e as crian<;as estáo já adormecidas, os DAAMAWAYA'WA cavam 
um buraco de forma retangular no centro da aldeia, orienta
do na dire<;áo da casa do doente. A terrado buraco é jogada 
fora da aldeia; ao redor do buraco, o terreno deve estar liso 
e limpo. Terminada esta opera<;áo, eles avisam o AYWAHIATSI 

NA ROBTSIMRI'wA (o encarregado de guardar a carne), que, 
dando um assobio, chega escondido até o buraco e aí entra 
levando a carne consigo. Aquí, ficará toda a noite. O assobio 
significa que o doente já está melhorando. De manhá, pe
las tres, todos chegam novamente até a casa do doente que 
passou toda a noite sobre a esteira; entáo um WAYA'RADA P. 

vai, com passos ritmados, levando as maos aos ouvidos, 
como para escutar, até o buraco e comec;a a andar ao redor. 
Depois volta, até os companheiros e diz ao chefe que o 
doente já pegou muita carne. Entáo o guarda da carne, que 
deve pertencer ao clá aposto ao do doente, retira os quatro 
WEDEHUPRE e os leva para a sua casa. Entáo todos se póem zm 
fila indiana, na frente o que tem o instrumento de unhas de 
veado, e chegam até o buraco e o cercam para que ninguém 
veja; os primeiros se ajoelham e os outros ficam em pé. O 
AYUTERENE que passou a noitP. no buraco, veste os orna
mentos iguais aos dos outros e sai deixando aí a carne. 
.Oepois, todos juntos, pegam o cesto que a contém, enquanto 
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um DAAMAWAYA'WA (iPREDUMRINI) que representa o doente é 
carregado pelos ombros de outros DAAMAWAYA'wA. Entáo eles 
se dirigem a casa do doente em grande confusa.o para fazer 
crer ás mulheres que foi o próprio doente que trouxe o cesto 
da carne. Chegando em frente do doente, o que o representa 
depóe os ornamentos e os deixa coma carne, em frente dele. 
Neste momento o AYUWAHIATSI NA TSAURI'WA pega a carne 
enquanto o doente entra na sua casa, leva-a para casa e a 
distribui para todos os WAYA' RADA, que sáo os únicos a comer. 
Depois todos voltam para as suas casas. 

Se o doente é mulher, no lugar de carne, colocam. fru
tas e batatas. Terminado o DATSIWÁYWERE, o doente é lavado 
com urna infusáo de f olhas de WETSUYRE. 

Existe a.inda o WAUBURE, um outro rito que se celebra 
quando a doen<;a é muito grave: "Quando acontece doe!l<;a 
grave, e o doente está para morrer, e come<;a a gemer, dia e 
noite, dizem que o wAuBuR:E está em cima dele e o quer sufo
car. Entáo os parentes, os irmáos se reúnem e assopram todo 
o dia, para faze-lo sarar. 

"Mas todos podem ir, todos podem soprar? 
"Náo, pode somente aquele que come pouco, bebe pouco 

e deixa as coisas boas de lado. Aquele que encontra muitos 
TSIMHIRE, aquele que descobre as coisas; somente este so
pra sobre o doente, para isso enfia um TSIMHIRE num dedo 
e sopra. Entretanto a doen<;a aumenta, o doente fica 
apavorado, ve coisas feias e grita - Aí, o WAUBURE vem aí, e 
quer me matar. Entao o irmao pega o cacete e bate no 
WAUBURE, naturalmente sem ve-lo, bate no cháo. Quando o 
doente tem muitos irmaos todos vao bater ao seu lado, e 
batendo, saem e matam o WAUBURE sob urna árvore, e pegam 
ramos e folhas e colocam em cima do WAUBURE. 

"Quando um doente está em estado gravíssimo, os seus 
irmáos chamam todos os DAAMAWAYA'WA, que entram naque
la casa juntos com aquele que sopra. O doente grita: - Aí, 
já vem o WAUBURE, estou mal, tenho medo, estou fraco por
que o WAUBURE me aperta o pescoc;o. 

"Entao os AYUTE'RENE pintam-se como WAUBURE, todo de 
preto, os cabelos amarrados como chifres, um corre para o 
lado do doente e ele grita: o WAUBURE está aí. E os iPR:Enu

BRINI todos pintados de vermelho como no WAY A, chegam 
como cacete e batem no wAuBuR:E, que grita: Ai ai, e sai e os 
outros lhe correm atrás. Naturalmente é um Xavante que 
encena tuda isso, pois o WAUBURE ninguém ve. 
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"Em seguida vem outros e repetem a mesma encenac;ao. 
Entáo o doente fica mais calmo. Os Xavantes escolhem um 
AYUTE'Ri:N:E para ser o chefe dos WAUBURE que se chama 
TSIMIHOPARi wAwE; este se pinta de preto, penteia-se em 
forma de chifres, cobre-se com urna esteira preta. 

Ao ca.ir da noite ( MARA-WI), o doente ve de novo o 
wAusuR:E; aquele rapaz que foi escolhido corre, os outros o 
seguem com o cacete e batem e ele grita: Ai, Ai! Assim entr~. 
na casa do doente e sai várias vezes. Dentro da casa, os 
iPREDUBRINI lhe ordenarn: - Vai embora, desaparece da.qui, 
deixa o doente. Correm atrás dele até boa distancia da casa 
do doente e, lá, fingem matá-lo; depois, quebram ramos e 
preparam a sepultura; nes~e ínterim, o que fazia o papel 
de chefe dos WAUBURE se lava e volta pintado como os demais 
do grupo. 

"Assim o doente sara e náo mais grita dizendo ver o 
WAUBURE; de manhá j.á pede algo para comer, come um pouco 

·e dá o que sobra para os demais que estáo ao redor dele. 
"Depois ele pede batatas e carne e os parentes vao pre

parar: a mulher, as batatas; o irmao e o sogro váo ca<;ar 
pássaros e tatu. · 

"O doente comec;a aos poucos a se levantar e, também, 
a caminhar; vai ao río tomar seu banho e a mata fazer 
suas necessidades; toma vários banhos e assim vai cada 
vez mais ficando bom". 

No caso de um doente gravíssimo, para o qual nao fo
ram suficientes os cuidados precedentes, se celebra para 
ele um WAYA TSIMIHOPARI DAHA. 

Tudo se processa como nos outros WAYA, semente que, 
acabados os cantos finais, todos se reunem no WARA e man
dam adiante tres A YUT:E'R:EN:E. Dois váo-se esconder na água, 
depois de ter feíto no río o DATSIPARABU; o terceiro pega 
urna flecha TIIPE e alguns pássaros, que cac;ara antes, amar
rados com urna cordinha de algodáo, e vai se colocar perto 
dos outros dois. Depois que estes se esconderam, os 
WAYARÁ iPREDUBRINI váo apanhar o doente e o levam até o 
rio; aquí o lavam e lhe esfregam todo o carpo com folhas 
de WEDEUUDZE; durante esta func;áo os dois AYUTE'RENE imi
tam o jacaré. 

Terminado o banho, o terceiro AYUTE' RENE leva a flecha 
~ os pássaros, que sao colocados nas maos do doente, o qual 
é entao levado a aldeia. Chegando ao WARA um velho pega a 
flecha e os pássaros e percorre todas as casas dizendo : 
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A-A-A-E-E-E, estes foram caQadOS pelo DAÑIMITE, foi ele 
que os deu ao doente. Terminado o percurso ele cozinha e 
come os pássaros e leva consigo o TIIPE. Entáo os homens 
pegam a comida e tudo continua como nos outros WAYA. 

Enfim é reservado aos iniciados ao WAYA também o rito 
de AOOOWARIDZE, ou pedir aos mortos. Quando os alimentos 
estáo para acabar, o chef e da festa marca o dia em que ela 
deve comeQar, e ordena aos DAAMAWAYA'WA que escondam o 
milho, abóbora e semente de abóbora, feijóes e as outras 
sementes, sem que as mulheres o saibam. Na manhá do 
dia marcado, aqueles que sáo iniciados no WAYA, incluídas 
também as mulheres, váo ao WAYA'TSIUBUMRODZE, onde pre
param enfeites; aquí, ao meio dia, comeQam pintar-se de 
DAUPTE, exceto os velhos, que se pintam ao invés de TSANAPRE. 
Terminados estes preparativos, cinco DAAMAWAYA'WA AYUTE'
RENE, escondidos, chegam até o cemitério, onde antes foram 
preparados os cestos contendo as sementes. Os cinco, tendo 
chegado ao cemitério, sentam-se atrás das tumbas com os 
cestos dispostos no chao, ao lado deles. Os outros váo 
ao WARA caminhando em fila nesta ordem: WAYA'RADA, 
ozo 'RATSI'WA íTE, DAAMAWAYA'WA, WAYARA. Chegando aí, 
sentam-se em círculo. Um DAAMAWAYA'WA ou IPREDUBRINI do 
clá o. vai até o cemitério, onde os cinco que representam os 
mortos dizem com voz cavernosa: "E MARi ozo WE TIPRARE? 
TE WE WAWARIDZA1RA UM'RE-NA, NODZOB'ANA, NODZOB'A ADOOÑIMRO, 
UHI·NA WE WAWARIDZA'RA, TAMA AYWAABA, UDZONEE DZEMA 
TSI'RAY·RE IÑAMA-REHÁ, BO DZEMA WA TE .UM'RÁDZA'RAREMONO
-DA, UM'RE'RU DZEMA, IÑAMA DZO TE TSIMA 'REMON·O-DA, NODZOPRE 
UAWI-WA DURE UM'RERE ÍTSÜRÜRE". 

Depois que os mortos disserem estas palavras, o 
-DAAMAWAYA'WA pega um cesto de sementes de milho branco 
e volta ao WARÁ, onde o entrega ao chefe da festa, que per
gunta se os mortos tem muitas coisas. Os DAAMAWAYA'WA 
respondem o que lhe disseram os mortos, que tem pouco, 
mas que daráo tudo aquilo que tem. Depois os dois se sen
tam com os outros; todos olham para o cemitério. Após 
alguns minutos de silencio e de contempla.Qáo, do cemitério 
sobe urna coluna de fuma.Qa. Este é o sinal que convida to
dos os homens para irem lá: 

Entáo, um por vez, na mesma ordem em que vieram, se 
levantam e, dando pulos para frente e para trás, com as 
máos abertas e o dorso delas virado para o rosto, e os bra
QOS dobrados a altura dos cotovelos, aproximam-se do 
cemitério. 
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O único a ficar sentado no WARA é o AYUTE'RENE o., que 
falara com os mortos. Entretanto os mortos, sempre com voz 
cavernosa, 'ComeQam a repreender os homens que estáo che
gando ao cemitério. Durante esse tempo, os homens avanQam 
e retrocedem na zona entre o WARÁ e o cemitério. Quando os 
mortos terminam de repreende-los, os homens entram no ce
mitério e se apoderam de todas as s,ementes que estáo aí 
criando um pouco de confusáo, de modo que os cinco até 
entáo empenhados no papel dos mortos possam entrar no 
grupo sem ser notados e reconhecidos. Em seguida, tendo-se 
apoderado das sementes, os WAYARA voltam ao WARA com 
os outros, e aí depositam o que tomaram, sobre alguris 
ramos colocados perto do chef e da festa, que é o do 
clá P ., e que os distribuirá aos WAYA'RADA o., os quais náo 
comeráo, mas guardaráo todas as sementes para plantá-las. 

Assim a festa termina e todos voltam para casa. 
Com esta cerimónia comeQa o trabalho nas plantaQües. 

223 



,.,. 

MATRIMONIO E PROCRIA<;AO 

Já descrevemos como se realiza o noivado oficial entre 
os jovens, o qual est.á inserido no longo cerimonial da perfu
rac;áo das orelhas. O jovem que se tornou 'RITEY'WA já pode 
unir-se a sua noiva, mas náo convive ainda com ela. O 
filho que, eventualmente, nascer desta uniáo é considerado 
filho do irmáo mais velho, até que o verdadeiro pai seja 
DAÑOHUY'WA. Nesse período de transic;áo, o jovem náo pode 
falar com as mulheres, sejam elas sua máe ou esposa, a náo 
ser raramente e em voz baixa. A primeira coisa que deverá 
dizer ao se tornar DAÑOHUY'WA é pedir a própria máe que 
lhe prepare um bolo para comer. Se falasse normalmente 
com ela antes disso, seria considerado um desavergonhado. 
Vimos como e quando o p.ai dá ao filho que já é 'RITEY'WA 

os primeiros conselhos sobre como proceder com sua mulher. 
Daí para frente, ele continuará a dar ao filho todos os con
selhos ~ inf ormac;óes necessárias para a sua vida matrimonial. 

Finalmente, quando o seio da jovem estiver plenamente 
desenvolvido, o esposo juntamente com seus parentes, par
te para urna cac;ada que se chama DABATSA; no mor:iento 
da partida, de ADZARUDU, a jovem passa a ser AD ABA. Ass1m s~ 
processa o cerimonial da cac;ada : o 'RITEY'WA pede ao pa1 
para ir fazer a cac;ada do casamento. O pai, entáo, reúne os 
parentes próximos e os irmáos e partero todos juntos. Duran
te a cac;ada, que dura duas semanas, pode-se capturar qual
quer animal, porém, se os cac;adores tiverem a sorte de cap~ 
turar logo tres antas, ou outros animais de grande porte, 
reduzem o tempo e antecipam a volta. 

Após haver assado a carne na floresta, reúnem-na toda 
e perguntam ao noivo se o que pegaram basta para todos; 
coma resposta afirmativa dirigem-se para a aldeia; caso con
trário, continuam a cac;ar. 

O cesto em que se recolhe toda a carne capturada, e 
assada, chama-se TSIOTOHOPO e é feito por um hornero do mes-
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mo clá da esposa, que se chama DAUTSIMRr'wA. Se a carne 
náo cabe toda no cesto, ele tem o direito de tomar para si 
o que está sobrando, além da porc;áo que lhe cabe normal
mente. Enquanto o DAUTSIMRx'wA faz o cesto o noivo se pinta 
DAUHOBA. Depois os parentes do esposo levam a carne e o 
cesto até as portas da aldeia. Do lugar em que o esposo se 
pinta até a aldeia o parente mais próximo a esposa mas de 
clá aposto ou entáo, mais raramente, o pai mesmo do espo
so grita "nAPA." para avisar que estáo chegando. Quando está 
próximo a aldeia, a carne é posta no cesto e o cesto nos 
ombros do noivo, para que o leve até a porta da casa da 
esposa; ela, no entanto, está esperando fechada dentro da 
cabana, em um lugar chamado 'RINA'RADA (trata-se de um 
local feíto com varas de taquara e folhas de palmeira, e é 
reservado aos jovens esposos para proteger sua intimidade, 
isolando-os das outras famílias que habitam a cabana; esta 
cela será destruída pelo grupo imediatamente superior, de
pois da corrida do buriti, quando o marido se torna oficial
mente padrinho). Apenas o noivo depóe o cesto diante da 
porta, os que haviam ficado na aldeia ( DAÑIWARI) váo pegar 
a carne, enquanto o noivo entra na 'RINA'RADA, desata os ca
belos que estavam amarrados em forma de cauda de cavalo, 
e deita-se ao lado da esposa. Após repousar um pouco, ele 
volta para a casa do pai. 

No entanto, a carne retirada pelo DAÑo'REBDzu'wA, padri
nho da esposa, é distribuída aos outros, comec;ando pelos 
paren tes mais próximos. Esta distribui<;áo chama-se DAÑIW ARI 
MA TE TE TSOMRI. 

Terminada a distribuic;áo da carne, o DAÑO'REBnzu'w A 

entra na casa da esposa e a pinta de DAUPTE pondo no pescoc;o 
tres colares de algodáo; o DAÑO'REBDZU'A, o DAÑONIA, o 
UBoo'wA. Assim pintada enfeitada, sai de sua casa e vai para 
urna esteira que foi preparada diante da porta, ajoelha-se, 
senta-se sobre os calcanhares com os brac;os estendidos ao 
longo do corpo. Entáo os velhos comec;am a gritar: "Quem 
deseja desatar os colares?" ... Adianta-se urna moc;a· que tem 
mais ou menos a mesma idade da esposa e que pertence 
ao clá aposto e lhe desata os colares. Esta moc;a toma o nome 
de ADABAÑO'REBDZUYWATSIHU'WA e quando, por sua vez, se 
casar será a esposa atual a desatar-lhe os colares. A moc;a 
volta para a sua casa com os colares que tirou da esposa e 
que usará quando participar das grandes cac;adas. Sem co
lares, volta a esposa para a sua casa e a.í fica com a máe. 
O esposo, que náo viu nada da cerimónia,. porque ficou na 
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casa paterna, náo é livre ainda de ir habitar definitivamente 
coma esposa; pode ir somente quando o pai o permitir. Mas 
os filhos que nascerem seráo considerados seus. Enfim, 
quando se tornar DANOHUY'w A, ele se estabelecerá definitva
mente coma esposa, na casa dela. 

A ADABA deve observar urna dieta que proíbe a anta 
( uHooo), o veado ma.teiro (PONE) e o cervo ( Pooz:E); a dieta 
cessa quando a ADABA, com o nascimento do primeiro filho, 
se torna AY'RATE. 

MATRIMONIO DA VIúVA 

Se a mulher que enviuvou é muito jovem, pode casar-se 
com um homem que a.inda náo tenha casado; do con
trário só com um viúvo. O casamento entre viúvos náo , 
é solenizado por nenhuma cerimónia. Os dois esposos váo 
logo habitar juntos na casa dos pais da esposa, se esta os 
tem ainda, ou na casa que a mulher habitava como primeiro 
marido. 

Normalmente, a mulher que enviúva vai habitar comos 
pais ou, se estes nao vivem mais, com o irmáo maior do 
marido morto que pode te-la como esposa. 

O marido da viúva que torna a se casaré escolhido pelo 
pa.i da mulher ou se este náo vive mais, pelo irmáo mais 
velho. O homem quando enviúva pode-se casar somente com 
urna viúva. 

Quando uma viúva tem um filho, como é que nas ce? 
"Um outro homem quer aquela mulher e corta os pauzi

nhos e chama o DAÑIMITE" - é como fazem os Xavantes. 
Chama o filho e vai a casa daquela viúva e diz : - Fac;;a

mos um filho. E a mulher responde : - Está certo, eu deixo 
fazer. E o homem, chama o filho e faz o filho daquela viúva. 

"Quando o filho nasce, como ficam sabendo os outros 
Xavantes? · 

É a viúva que diz. Quando um Xavante pergunta a urna 
viúva: - De quem é este filho? Ela responde : - Daquele 
homem, só daquele; comigo uniu-se também um outro ho
mem, mas só urna vez. É daquele outro. E assim os Xavantes 
náo falavam mal quando urna viúva tinha um filho". 

Se num clá há poucos homens, quando um hornero 
pede urna filha como esposa, o pai dá também todas as 
outras. 
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Quando ao noivado oficial, porém, faz-se tudo como se 
a esposa fosse urna somente. Se as irmás menores da mu
lher tem a ida.de de dez anos, m.ais ou menos, váo dormir 
todas junto ao hornero, mesmo quando ele é ainda 'RITEY'wA, 

na 'RINA'RADA. Quanto diz respeito ao casamento propriamen
te dito, isto é, a caQa, o homem faz isso primeiramente para a 
mais velha; um ano depois, se a outra já é ADABA, faz outra 
caQada. 

O matrimonio é sempre fixado pelo pai, ou, em sua falta, 
pelo padrinho, ou pelo irmáo mais velho ( DAHITEBRE) da es
posa ou do esposo. Se náo tem o irmáo, o parente mais 
próximo, que se .chama DAMAMAAMO, isto é, pai adotivo. 

N áo podem casar os cegos e os que náo sáo capazes de 
dividir com os outros os frutos que recolhem e os animais 
que caQam, porque sáo psiquicamente retardados. 

Antes da grande cac;ada, que assinala o inicio da vida ma
trimonial verdadeira e própria, os noivos podem desfazer o . " . comprom1sso sem consequenc1as. 

O DIVóRCIO 

Os casos de divórcio sáo raros entre os Xavantes. Eis 
alguns exemplos, como eles mesmos os contam : 

"Quando um homem quer casar com urna mulher já ca
sada, diz a sua irmá: - Minha irmá, 'fala aquela mulher 
casada. e fala mal do seu marido. A irmá diz a mulher: -
Escuta, mulher, teu marido náo é bom para nada, náo sabe 
cac;ar; é muito feio para ti, era melhor casares com meu 
irmáo. Assim aquela mulher insulta. e murmura do marido .. 
O marido fica zangado com os insultos da mulher e fala : 
- Voce também é feia, náo prepara direito minha comida. 
A mulher responde : - Eu náo preparo porque voce náo 
cac;;a, voce é rude. Os dois nao se querendo mais, dormem e 
vivem separados. A mulher diz ao marido: - .casarei com 
um homem-que saiba cac;;ar. Entáo casa com outro. É assim 
que urna mulher casa com outro homem. E a cerimónia do 
casa.mento náo se repete. Só se faz urna vez". 

Vejamos um caso em que a iniciativa da separac;;áo parte 
de um dos cónjuges. 
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"Quando acontece que um homem deixa a mulher? 
"Depois de casados, o marido observa a mulher, o que 

faz, aonde vai; e a ve brincar com outro homem, ir com ele. 
Entáo o marido diz: - Vives com outro homem; e a mulher · 
responde - Quem te falou? - Eu te vi, diz o marido - eu 
estou te observando. A mulher cala-se, porque é verdade. O 
marido diz: - Eu te deixo, afasto-me de ti, porque náo 
queres, náo fazes o que digo, náo me obedeces. O homem tira 
todas as coisas da casa da mulher e leva para a casa do seu 
pai. Este homem pode casar-se novamente e repetir a cac;ada, 
se a nova mulher náo é ainda ADABA. 

A máe da antiga mulher náo pode ver a nova esposa e, 
por isso, ajunta todos os irmáos e pa.rentes e vai a casa da 
nova esposa, e rompe a 'RINA'RADA. Entáo a máe da nova es
posa ajunta a filha mais velha, os parentes e irmáos e luta 
e bate, xinga e ofende a máe da velha esposa do genro. 

Por que fazem assim os Xavantes? 
"Porque a máe da esposa ficou ofendida, porque a filha 

foi deixada pelo marido, mesmo se a culpa era dela. Quando 
volta para a casa continua a falar mal do genro e da nova 
esposa. Durante a cac;ada, o velho sogro toma ao ex-genro a 
sua parte de carne de anta, e o homem nao diz nada, náo 
briga, porque deve ser assim. 

"O que acontece quando os dois se separam e tém filhos? 
Os filhos vao habitar com a máe? • 

"Náo, os filhos váo habitar com o pai. 
Eis um outro fato : 
"Quando os homens acabam de discutir no WARA voltam 

para a casa, mas se um demora muito, a mulher lhe pergunta: 
Por que demoraste tanto? Foste com out.ra mulher? O 
marido se enraivece e diz a mulher: - Quem te disse isso? 
E a mulher : - Eu te vi, todos sabem que vais com outra. 
Entáo o marido, se tem mesmo urna outra mulher, pega 
seus pertences e retira-se". 

"E os filhos com quem vao ?" 
Ficam com a máe. E o filho mais velho diz para o pai: 

Por que deixaste minha máe, desavergonhado? E o pai: -
Porque sou belo para as mulheres, por isso deixei tua máe, 
para casar com urna mais jovem. O filho diz : - Que vergo
nha, pai, se eu fosse maior te bateria. Assim deixa mulher e 
filho e vai formar outra família". 
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A separa<;áo dos cónjuges faz-se ocultamente. Se os ho-
1nens, porém, sáo TSAW6Ro'wA, cumpre-se publicamente com 
urna cerimónia particular, assim descrita: 

"Um TSAWORó'wA deixa a mulher. Ele fala: - Eu te 
quero deixar, quero urna esposa mais jovem. A mulher res
ponde : - . Está bem, pode deixar-me, eu fico só. Aquele 
homem deixa a mulher, e quando a deixa pinta de preto a 
barriga e os ombros de vermelho, e póe penas de gaviáo na 
cabec;a, pega suas coisas, cesto, a esteira, e comec;a a. cantar 
quando sai de casa: é o canto do TSAWORo'wA, e sai bantendo 
com ozo, e soa e vai a casa daquela moc;a. O pai e a máe da 
moc;a esperam na porta, e o pai da nova esposa, leva o 
cesto que ele tem nas costas, as penas de arara, o arco e as 
coisas. E o homem que deixou a mulher pega a esteira e 
entra na RINA 'RADA e póe a esteira na cama e deita-se. Depois 
faz a DABATSA para completar a cerimónia do matrimonio, se 
a nova esposa é pequena, é ADZARUDU, náo é ADABA. É assim 
que o TSA ,NóRo'·w A toma outra mulher e náo ofende a ninguém. 

O INCESTO 

"O que acontecería se um homem casasse com a filha 
ou com a irmá? Antigamente os homens casavam-se com a 
própria irmá? 

"Antigamente náo, nunca, só agora é que vários homens 
casam com a própria irmá (em Xavante, mulher do mesmo 
-clá do hornero) . 

" E os Xavantes estáo satisfeitos de estar com um homem 
casado com a própria irma? 

Nenhum está contente de estar com ele. 
" E o pai, como chama o filho? cunhado? 
"Náo sei, é verg,onha para o pai e para a máe. 
"E a i rmá como chama o irmáo? 
Náo sei, penso que o chama de irmáo." 
" E os irmaos dos que se casarem com a irmá, como 

chamam a mulher?" 
"Náo sei, talvez irmá. É vergonha para o pai e a máe. 
" Por que?" 
"Porque o pai e a máe náo sabem como chamar os dois 

esposos. 

229 



"Por "que os Xavantes casam assim?" 

''Porque querem, o irmáo quer assim e faz nascer filhos 
da própria máe, e vive com a irmá. A tribo nao está conten
te. Há pouco um Xavante casou com a própria irmá, e todos 
os Xavantes estavam furiosos com ele, e fizeram o WAYA e 
pegaram a mulher dele e levaram ao w A YA. E assim o hornero 
f oi atrás da irmá que era sua mulher e f oi af ogado". 

UNIAO SEXUAL E PROCRIAQAO 

O ato sexual entre marido e mulher Xavante deve ser 
feíto em lugar coberto, em casa. Assim, durante a estac;ao da 
cac;a, quando todo o grupo está f ora da aldeia, a mulher tem 
que preparar urna choupana de forma circular-cónica. Além 
disso·, só se podem unir de meia-noite ao surgir do sol. Quan
do querem ter filhos, a mulher toma a iniciativa e pede ao 
marido. O hornero entáo pergunta se quer homem ou mu
lher. Quando se decidiu o sexo do nascituro, o esposo, na 
manha seguinte, vai como pai, e juntos preparam pauzinhos 
pintados com urucu, que o esposo enfia nas orelhas quando 
se une a esposa, para que o filho seja concebido e seja do 
sexo desejado. Os pauzinhos que servem para obter filhos 
homens, chamam-se BOYWAYHI, e para mulheres, POPAYHo. Os 
primeiros sao ornados com quatro listas vermelhas, os outros 
com urna só. 

Antes de faze-los, o pai se pinta de TSANAPRE iPo DZA e 
liga cordas feítas com WETE 1RÁT1Ñ6R6 nos pulsos e tornozelos. 
Ao fazer os pauzinhos deve assumir posic;áo diversa, segundo 
o sexo desejado para o futuro filho: para ter mulher, fica 
sentado na pose típica de urna mulher, isto é, de joelhos 
apoiado ao calcanhar. Para ser hornero, senta-se na posic;áo 
típica dos homens, com as pernas cruzadas. 

Preparados os pauzinhos, após a meia-noite, o hornero os 
enfia nas orelhas e sai da cabana, volta-se para oriente e, se 
quer um homem, pega com a direita o pauzinho da orelha 
direita, levanta-o e abaixa-o na dire~áo do oriente e assim faz 

~ ' , 
o seu pedido ao DAÑIMITE. Se quer urna mulher, levanta o 
pauzinho da orelha esquerda, fazendo os mesmos gestos. 

A posic;ao do hornero durante a uniáo varia segundo o 
filho desejado. Para ter um menino, o homem fica com os 
brac;os paralelos, dobrados a altura dos cotovelos, com as 
máos fechadas, e encostadas a.o rosto. Para ter menina, se 

230 

dispóe com os brac;os dobrados e as palmas das maos jun
tas, e apoiados sobre o ombro direito ou esquerdo. A mulher, 
ao invés, assume sempre a posi<;ao que lembra o menino no 
seio materno. 

Se a prece ao DAÑIMITE nao for escutada, e nascer filho 
de sexo oposto ao desejado, nao há, em consequencia, ne
nhuma desilusao por parte dos país. 

Após o coito, o hornero tira os pauzinhos e os coloca sobre 
o ventre da mulher para que o DAÑIMITE os fac;a ver, em so
nho, o menino que nascerá. 

A mae conhece a gravidez, nao ao cessar da mestruac;ao, 
mas ao crescer dos peitos. E dependendo deste modo de cal
cular a gravidez, o tempo varia de mulher para mulher. 

Se os esposos tem outros filhos, quando querem unir-se 
mandam-nos dormir com os avós. 

No caso de urna mulher nao conseguir ter filhos, o mari
do pede a outro homem ( geralmente o irmáo) que se una a 
ela. O filho seria considerado legítimo do marido, náo do 
verdadeiro pai. Por este costume, pode ser que se tenha a 
convicc;ao de que a esterilidade seja sempre atribuída ao 
homem. A mulher seria sempre fecunda. 

"VEM, FILHO, VEM!" 

"Esta é a história dos recém-casados, marido e jovem 
esposa. Terminados os esponsais, vivem juntos, e quando 
a esposa é um pouco grande, o esposo vai pedir os pauzinhos 
ao pai: - Pai, faca os pauzinhos que formam crianc;as. O 
pai sai de casa e faz dez pauzinhos e os lixa e os corta. 

"Entáo o velho ordena: - Limpa bem a casa, esta casa, 
minha casa. O velho comec;a a cortar os pauzinhos e corta 
vários pauzinhos e os alisa bem, e após haver cortado, pinta 
todo pauzinho, pinta de lado. E o velho explica: - Meu filho, 
escuta; este pauzinho é grande, este é menor, este é ainda 
menor e este é o menor deles; usa primeiro este. - E como 
uso? - Quanto usares este, chama o DAÑIMITE, basta chamar 
o menino para dá-lo a mulher. Entao usa este um pouco mais 
grosso; se tarda a formar o menino, este já náo adianta, dei
xa-o e pega o outro. E quando pegar outro chama outra vez : 
vem o menino e se forma. E, se demora a formar o menino, 
deixa aquele e pega outro. 
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.. 
"Entáo o filho do velho pega os pauzinhos e usa aquele 

indicado e pega o outro e assim até que forme o menino. E ; 
se tarda a formá-lo, usa o último: o jovem faz isso. E passa 
o dia, a semana, o mes, até que forme o menino. 

" Como se forma o menino? 
"Náo sei. Este é um segredo para o índio. Antigamente, 

quando o menino se formava na mulher, o velho proibia de 
falar e nao se falava aos outros e se tinha respeito para as 
Xavantes. 

"Um marido pega os pauzinhos e alisa, alisa bem corta 
pedagos para pór nas orelhas. 

"En tao como faz o homem com os pauzinhos? 
"O marido DADZAPAÓRE (antes da uniao) pega dois pauzi

nhos que fazem formar o filho, e todas as noites o marido 
chama o filho, o que dá o filho, o DAÑIMITE. Este hornero cha
ma com os pauzinhos na máo: - Vem, manda-me o filho, 
náo mande filho femea; náo mande; quero macho; náo quero 
femea. E a noite passa e ele pensa: vem o filho , vem o filho. 
E todas as noites pede que se forme o filho. 

E quando demora a formar-se ele póe sobre o estómago 
da mulher o peda<;o de pauzinho, e a mulher dorme com o 
peda<;o de pauzinho. E quando o marido de manha retira o 
pedac;o de pau, sai e chama outra vez: - Vem, filho, vem, 
forma depressa o filho, dá-me o filho, forme-se o filho. Eu 
quera macho, náo femea. 

Entáo passam os di as, meses e o filho se forma. E quan
do a mulher engorda, o marido percebe que o filho se formou. 
E, quando se torna grande, o ; filho aumenta no ventre da 
máe. 

E, quando maior, a máe nao aguenta mais trabalhar e 
fica dormindo e o marido o percebe. O filho se formou e 
quando está próximo a nascer, a mulher sonha com o filho 
e conta ao marido: - Eu tenho filho, é mulher. - Náo faz 
mal, diz o marido, DAÑIMITE quis assim. O marido tambérr. 
sonha e conta a mulher. - Eu também sonhei, o filho estava 
em teus bragos, é bonito e gordo. 

E quando o sonho náo é certo e nasce macho, o marido: 
diz : - Certamente nasceu macho, porque falei com DAÑIMITE 

com aquele pauzinho, estou contente. 
"E quando nascem dois filhos a urna mulher?" 
"Aconteceu urna vez, urna Xavante sempre falava ao 

marido, o marido retomava do WARA e dizia: - Todos os 
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homens voltam logo e voce chega muito tarde; vives com 
outra mulher, eu o sei. - Voce pensa assim, entao te darei 
dois filhos. Disse o marido, e a mulher ficou calada. Na ver
dade nasceram duas meninas. 

" E as duas meninas cresceram? 
"Cresceram e se casaram, e tem um filho que mora aquí. 
" Como e quando dois filhos vivem no ventre da mae?" 
"É assim: um com a cabe<;a para baixo, outro com a 

cabec;a para cima, assim vivero juntos um ao outro. 

"E quando nascem?" 
"Nasce o primeiro, nasce o outro. E quando tem dois 

filhos a máe sofre muito." 
"Como se formam dois filhos no ventre da mae?" 
"É assim, o marido diz assim : - A YUTE TSIUYW ADZUHA 

AYBÓ DZA NATSI TSITSUU AOTODZOMA-NA, para ter dois filhos no 
ventre da máe, para ter mulheres, passa-se o óleo de castanha 
de bocaiuva, o marido passa o óleo de castanha de bocaiúva. 

"Por que?" 
"Porque o coco de bocaiúva tem tres castanhas, o mari

do mastiga a castanha e passa o óleo na cabe<;a e no corpo. 
É assim que dois filhos nascem de urna mulher". 

TERMINOLOGIA 

Pe nis - DATSIWABDZUDZE, 
DABó Vagina DAWA'RIDI, DA'RE 

Glande DADZUTU'RA Menstruo - iWAPRU, DAWPRU 

Testículos (DA'REDUMHó - Mulher 
- escroto ) 
DA'RE 

virgem íUBUNI 

Prepúcio - DAMANAHóYRE Mulher 

Esperma = DAÑIU, DAWAU, 
Grávida - íWATSA 

íWAU Feto - AYUTE RE, 

Placenta = iTSIUDZADZE 
iWAUY-R:E, 
MATONOMRO 

Cordáo Cortar a 
umbilical = íTSIB'RA placenta iTSAN AHóRIDZE 

(DAÑIB'RA ) 

Sangue do 
Coito - DAUPI, DADZAPA 

parto iTSIMIWARA útero i'RADZE 
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" Durante as menstruac;óes, consideradas urna doenc;a e 
curadas com urna infusáo a base de raiz de RAREPA (a mesma 
dada a puérpera, para cortar o fluxo de sangue, após o par
to ) os esposos náo tem relac;óes sexuais. 

Recordemos, enfim, como já acenamos no principio, 
que durante a grande cac;ada sáo ~bservadas a~ mesmas re
gras que disciplinam a relac;áo conJugal na alde1a. 

Concluimos, acrescentando um dado interessante, que 
apareceu durante os estudos e observac;óes feitas sobre a po
pulac;áo Xavante e seus costumes n~ que diz ~e.speito as rela
c;óes sexuais : entre os Xavantes nao se ver1f1cav_a nenhum 
caso de homossexualidade, e também a masturbac;ao era des
conhecida. De nenhuma delas eles tinham a mínima noc;áo e 
a nossa sondagem reagiram mostrando incompreensáo e 
espanto. 
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IMPOSIQAO DO NOME AS MULHERES 

A festa da imposic;áo do no me as mulheres é estabelecida 
pelo DATODZA'RATA'wA do clá P., e tem inicio durante a estac;áo 
das chuvas, quando o milho ainda está verde. 

Antes que comece a verdadeira e própria func;áo, alguns 
homens, que podem ser de qualquer idade a comec;ar dos 
WAPTE, se vestem como uu: póem nos ombros urna espécie de 
manto feíto com folhas de buriti, chamado TSITSUPA, e deco
ram o corpo com pinturas particulares TSANAPRE; assim pre
parados, dáo inicio a um canto, dispostos em círculo diante 
das cabanas da aldeia; ao contrário do que acontece com ou
tros cantos náo se dáo as máos, urna vez que na máo direita 
cada um traz um feixe de WAYHI: Terminado o canto, esses 
homens partem para a cac;a, que se prolonga por alguns dias. 
Na volta, depois que os animais cac;ados foram repartidos 
entre todos, inicia-se a festa verdadeira e propriamente dita.. 

Os homens entáo se dividem em cinco grupos assim 
constituidos: 1.0 WAPTE, 2.º 'RITEY'wA, 3.0 'RITEY'WA, 4.º íPREDU, 
5.º DAÑOHUY'wA. Cada um destes grupos deve escolher duas 
mulheres, entre as desposadas que ainda náo tem nome. Por 
isso, cada grupo executa um canto diante da casa da mulher 
escolhida; terminado o canto, e depois de ter pedido a per
missáo ao pai e ao marido de cada mulher, o grupo faz entrar 
na casa os íTso'REBDZUY'WA, para pintá-las; as pinturas sáo 
TSAN APRE para as mulheres escolhidas pelos w APTE e pelos 
'RITEY'wA; sáo DAUPTE para as mulheres escolhidas pelos 
DAÑOHUY'WA. 

Assim pintadas, as mulheres permanecem todo o dia com 
o grupo que as escolheu; as dos WAPTE na HO, bem vigia
das pelos DAÑOHUY'wA, para que náo haja relac;óes entre el9.s 
e os WAPT:E; as dos dois grupos 'RITEY'WA nas uTsu; e assim 
também as dos iPREDU e dos DAÑOHUY'WA. A tarde, as mulhe
res voltam todas para as suas casas, bem como os iPREDU e 
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TRAJETOS PARA O DATSIWAYO 

A HEERIDZA'RU 

B Aldeia 

A C HO 

O Mata 

1. Ponto de sa ída e it inerário dos 
WAPTE 

2 . Ponto de saída e itinerário dos 
DAÑOHUY'WA 

3. Ponto de saída e itinerá rio dos 
'RITEY'WA 

4 . Ponto de saída e it inerá r io dos 
I PR~DU 

os DAÑOHUY'wA; os 'RITEY'WA ao contrário, permanecem na 
uTsu e. os WAPTE na HO (note-se que as UTSU sáo de tamanho 
diverso : as dos 'RITEY'WA, menores que as dos iPR:Enu e dos 
DAÑOHUY'WA. 

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 maneira: os WAPTE 
executam o canto nzuwi, procuram o ROO (macaco) e as 
mulheres teráo o nome iniciado por RO; o primeiro grupo 
dos 'RITEY'WA executa o canto WAINIDZU, procura RENIPRE 
(periquito com urna mancha vermelha na cabe<;a) e o nome 
das mulheres comec;ará por RE:; o segundo grupo dos 'Rr
TEY'wA, cantando o AYWANARIU, procura TSIÑOTSEERE (quero
-quero ), e as mulheres teráo nomes iniciados com TSIÑOTsi:E; 
os ÍPREDU, com o canto HUU WAHURE, procuram TEPE (peixe) 
e as mulheres teráo nomes que iniciam por TEPE, abreviados 
posteriormente muitas vezes em E>E; os DAÑOHUY'WA cantando 
o HOWAPRE procuram WAUTOMO (urna variedade de árvore), 
e o nome das mulheres comec;ará por WAUTOMO. A tarefa de 
levar as mulheres, urna vez escolhidas e pintadas, aos lu
gares acima elencados, pertence aos AYUTEMANARI'WA. Che
gando a estes lugares, as mulheres se assentam e falam entre 
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si, sobre quais homens escolher. Após decidir isto, elas pro
curam os homens que se encontram nas uTsu e apertam for
temente o bra<;o do escolhido, obrigando-o a levantar-se· de
pois juntos váo até um lugar afastado na mata, ond~ se 
unem.: É significativo o fato de que os escolhidos sáo sempre 
do cla oposto ao da mulher e que, de preferencia sáo esco-
lhidos os irmáos do marido. ' 

Como acenamos acima, as mulheres escolhidas pelos 
w APTE náo podem unir-se a estes, porque estes ainda náo 
foram iniciados; portanto, no momento de escolher o homem 
saem da HO e váo até as uTsu. ' 

Esta ~scolha se repete cada dia, até o tempo da ca<;a .. 
mas ela nao pode recair sempre no mesmo homem. No re
torno da cac;a, a escolha dos homens náo é feita mais nas 
UTSU' mas no WARA. 

Quando todos estáo novamente na aldeia, os DAÑOHY'wA 
com os w APTE comec;am a cantar, passando diante de todas 
as casas, o ABADZI 1RAYHIDIBA-MA DAÑO'RE, acompanhando-o com 
os passos do DADZARONO, enquanto os 'RITEY'WA e os ÍPREDU 
executam o mesmo canto comos passos do DAPRABA. Durante 
esta danc;a as duas mulheres escolhidas pelos WAPTE dan<;am 
com o grupo deste modo : ficam atrás dos WAPTE, segurando 
com as maos o cordáo do pulso esquerdo de um WAPTE e 

, - , 
com os pes e as maos unidas executam saltinhos ritmados 
para frente e para trás. Terminado o canto e a danc;a, as 
mulheres alcanc;am a H6, onde os DAÑOHUY'WA e os WAPTE as 
precederam, e ali iniciam um novo canto e urna nova dan<;a, 
o canto do WAPARAPIRÁ; este canto é executado somente no 
primeiro día da festa, enquanto os outros ( DAPRABA e DADZA
RONO) sáo repetidos todos os dias, até a partida para a ca<;a. 
Eis como é executado o canto do WAPARAPIRA: entoam-no dois 
WAPTE e urna mulher por vez: a mulher se coloca no meio 
dos dois e acompanha o canto movendo os pés unidos com 
pequenos saltos laterais, enquanto os WAPTE n1antem os pés 
afastados e os deslocam lateralmente arrastando-os. Urna vez 
que os tres terminaram o canto, outros dois WAPTE com ou
tra mulher o recomec;am e assim por diante, até que as dez 
mulheres cantem e dancem. Dentre estas, as que se recusas
sem a cantar seriam ac;oitadas pelos DAÑOHUY'WA. Ao cair da 
tarde, as mulheres voltam sozinhas as suas casas. O rito se 
renova todos os dias durante um mes. Depois, quando os 
feijóes come<;am a secar, os homens partem para a cac;a e 
as mulheres destroem a UTSU. 
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"' No día da volta da cac;;a, os WA'RA'RADA preparam, bem 
as margens do río, urna pequena casa feíta com folhas de pal
meira de baba<;u e de acuri, chamada WA,RAÑORÓWA, enquanto 
o AYUTEMAÑARI'WA vai buscar as dez mulheres, e sáo executa
dos o DAPRABA e o DADZARONO. Depois, tendo chegado as mu
lheres, canta-se, na maneira descrita acima, o WAPARAPIRA. 

DATSIWAYO 

Na manhá seguinte ao retorno da cac;;a, os AYUTEMAf ·
Rr'wA váo buscar as dez mulheres nas suas casas, e as tra
zem para os respectivos grupos. Mais ou menos as quatro 
horas da tarde tem início urna nova dan<;a, acompanhada 
por um canto que se chama DATSIWA Yó. Para esta cerimónia, 
todos se reúnem no HEEREDZA'Ru ( prac;a fora da aldeia) ; os 
w APTE se pintam como na corrida do buriti, os 'RITEY'WA e 
os DAÑOHUY'WA sáo pintados de DAUPTE, bem como os 
iPREDU, com a única diferenc;;a que no brac;;o tem urna tira 
preta. Antes de iniciar o novo canto, porém, cada grupo exe·
cuta o canto com o qual deu início a festa e junto com as 
próprias mulheres váo a aldeia correndo, dáo toda a volt.a. 
e regressam ao ponto de partida. As mulheres, durante 
a corrida, anda.m normalmente, exceto as dos WAPTE, que 
correm com os brac;os dobrados para tr.ás e as máos 
entrelac;;adas na nuca. Quando cada grupo terminou de dar 
a volta na aldeia, os WAPTE ensaiam o DATSIWAYó, e entáo 
váo cantar diante de todas as casas, iniciando e terminando 
no centro. Depois voltam para o HEEREDZA'Ru, onde ¡exe
cutam o último canto e, entáo, alcanc;am a HO, enquanto as 
duas mulheres voltam para casa. Quando os WAPTE acabaram, 
os 'RITEY'w A iniciam nova.mente o canto, mas fazendo um 
percurso inverso ao que os WAPTE fizeram. Terminado o 
canto ao redor das casas e tendo regressado ao HEEREDZA'Ru, 
volta.m para suas casas, urna vez que as uTsu foram destruídas. 
O mesmo fazem as duas mulheres do grupo. Partem, depois, 
os nAÑOHUY'WA e, também, os íPREDU, segu.indo os primeiros 
o percurso dos w APTE e os segundos, o dos 'RITEY'WA. Depois, 
cada qual volta para sua casa. 

O canto DATSIWAYÓ é repetido da mesma maneira du
rante cinco días, coma única modificac;;áo que cada dia inicia 
numa hora diferente, até ser antecipado, no quinto día, mais 
ou menos para meio-dia. 
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Eis os movimentos da da.nc;a : a posic;ao de base dos 
homens é com as pernas ábertas, o pé esquerdo na frente 
e o direito atr.ás; os brac;os dobrados no cotovelo e as máos 
fechadas em punho. O movimento consiste em dobrar rit
micamente os joelhos e marcar a batida com o calcanhar 
esquerdo para acompanhar o movimento do corpo e dos 
brac;os para frente; este "passo" se repete a cada duas fle
xóes. As mulheres, ao contrário, teráo as pernas ligeiramente 
abertas, com o pé esquerdo um pouco a frente do direito; 
as máos, fechadas em punho, se unem no peito mediante o 
contacto dos polegares. O movimento consiste em dobrar 
ritmicamente o corpo para frente e para trás; qua.ndo se 
dobra para frente, os joelhos se flexiona.ro e se marca a 
batida com ambos os calcanhares. 

No día do primeiro DATSIWAYó, as mulheres escolhem 
novamente, para unir-se, o homem escolhido no início; por
que - explicam - os movimentos da da.nc;;a suscitam um 
certo langor do estómago, e o estómago é a sede da saudade, 
e a leva a desejar aquele que se uniu a ela na primeira vez. 

Quando termina o canto, ao cair do sol, todos váo para 
o WARA com excec;áo dos dois wA'RA iT:E, um o. e um P., 
escolhidos antes pelos wA'RA RADA, e acompanhados a presenc;a 
de todos, para que todos os conhec;am; depois sáo convi
dados a ir ao rio, no día seguinte de madrugada, no lugar 
onde foi preparado o WA'RAÑORÓWA, e sáo imergidos. Ao mesmo 
tempo e do mesmo modo, os nzuTsr'wA íT:E: dois homens e 
duas mulheres, (um homem e urna mulher o., um homem 
e urna mulher P.), relacionados por parentesco, os quais 
deveráo, também eles, imergir-se no río onde os nzuTSIWA 
'RADA prepararam urna pequena casa semelha.nte a feita pelos 
WA'RA RADA e chamada DZUTSI'WAÑORÓWA. Quer os DZUTSI'WA ÍTE 
quer os wA'R.A iT:E náo podem sair da água, nem esquentar-se 
ao fogo. Somente, segundo tumos estabelecidos, podem sen
tar-se um pouco as margens do rio e esquentar-se ao sol, 
tendo, porém, sempre os pés na água. A tarde, depois do cair 
do sol, voltam para suas casas, para voltar novamente ao rio 
na manhá seguinte; isto se repete até que se de o nome as 
mulheres. 

Quando a tardinha OS dois WA'RA ÍTE e OS quatro 
nzuTsr'wA iri: voltam para suas casas, sáo untados com urna 
papinha obtida de raízes de WEDEUWA'RA, cortadas fininhas , 
deixadas amolecer em água e depois descoladas e postas 
numa pequena esteira; o trabalho de preparar cada dia esta 
papinha pertence aos dois WA'R.A'RADA e aos quatro 
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nzuTs1'wA~RADA, aos quais compete também com ela untar os 
wA'RA íri, e os nzuTs1'wA íT:E, que depois váo se estirar no 
cháo. Por este seu trabalho eles recebem, cada dia, um 
bolo feíto pela máe dos jovens. Os dois w A'RA.'RADA que 
desenvolvem tal trabalho sáo chamados wA'RA.MANA
WAUPTSOY'WA, e os quatro DZUTSI'WA'RADA, ªº invés, 
DZUTSI'WAMANAWAUPTSOY'WA. Os WA'RA lTE e DZUTSI'WA ÍTE sáo 
homens escolhidos entre os 'RITEY'WA ou íPR:Enu jovens; as 
mulheres, ent,re as ADABA que já receberam o nome. 

No sexto dia do DATSIWAY6, pela manhá, todos os ho
mens váo para fora da aldeia para pintar-se; os WAPTE, como 
na corrida do burit.i, os outros, DAUPTE. Dois íPREDU, chama
dos TSIÑOTSEEÑIMHIDZANI'WA, pintam-se DAUPTE num lugar 
afastado dos outros e, além de pintar-se cada um, deve pre
parar dois pequenos peda<;os de taquara ( TIIBU) unidos com 
cordáo, que é chamado TSIÑOTSEEÑIMHI. 

Terminados estes preparativos, voltam todos para o 
WARÁ, com excec;áo dos dois que váo esconder-se no 
HEEREDZA'Ru, e alcanc;am os companheiros mais ou menos ao 
meio-dia, segurando na máo os pedac;os de ba.mbu escon
didos com galhos. Chegando ao WARÁ, eles se sentam no 
centro. Depois disso, o mais velho dos íPREDU levanta-se e 
come<;a a correr ao redor do WARA. Depois dele vao os outros 
separadamente em ordem de idade, até que todos tenham 
corrido; por último, também os dois TSIÑOTSEEÑIMHIDZA· 
NI'wA se levantam tocando os Ts1Ñ6TsE:E:ÑIMHI. Entáo todos 
os outros, que corriam aü redor, se dispóem em fila indiana 
atrás dos dois e, correndo, dáo por quatro vezes, o giro 
ao redor das casas, sempre ao som dos bambus. Depois, 
correndo sempre, alcanc;am o HEEREDZA'Ru onde param pou
cos instantes para chegar finalment·e, ao lugar onde se pin
tam para o WAYA. Os dois tocadores chegam por último, e 
logo que chegam, dáo os instrumentos a outros dois 
TSIÑOTSEEÑIMHIDZANI'WA, que deveráo fabricar outros dois 
igua.is na seguinte imposic;ao do nome. Os dois novos 
investidos desamarram entao o cordáo que segura os dois 
pedacinhos de bambu juntos e ü conservam, jogando fora 
os dois pedac;os de taquara.. Também as mulheres praticipam 
desta cerimónia. No fim, os WAPTE voltam a HO, enquanto os 
outros grupos permanecem onde estao, mas se apartam um 
do outro, e cada um estabelece um certo número de nomes 
para propor as mulheres, que deveráo escolher um; o 
nome só seria imposto a quem se recusasse a fazer a escolha. 
Quando as dez mulheres acabaram de escolher os nomes, os 
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WAPTE com um DAÑOHUY'WA e os ÍPREDU iniciam o canto 
ozuwi; segue depois o primeiro grupo dos 'RITE;Y'wA que can
tam o WAINIDZU, depois o segundo, que canta AYWANARIU; 
depois os DAÑOHUY'WA e os ÍPREDU, que cantam respectiva
·mente o HOWAPRE e o Huu WAHURE. Executando o canto, cada 
grupo desfila defronte as casas e, a sua passagem, as mulhe
res de dentro perguntam que nome as duas mulheres do 
grupo escolheram; a pergunta responde um do mesmo grupo 
e, no caso dos WAPTE, responde o DAÑOHUY'w A que os acom
panha. 

Terminada a cerimónia, todos, com exce<;áo dos WAPTE, 
que retornam a Ho, voltam ao lugar onde se pintam para o 
w A YA, e aí os hÓmens pintam de vermelho a. franja das mu
lheres, menos as dos ·w APTE e as do primeiro grupo dos 
'RITEY'WA. Cada urna das seis mulheres é pintada pelo 
cunhado; ao hornero que pinta se dá nome de DATSIDAYMAMA, 
enquanto a mulher que é pintada se chama DATSIDANA. 
Executada a pintura, inicia-se a dan<;a REYREWA que é feita. 
em fila indiana; ao passo desta dan<;a, todos se deslo
cam do lugar onde se pintaram para o HEEREDZA>Ru, passando 
pelo centro da aldeia. 

Eis os movimentos da dan<;a: os homens tem as máos 
com os dedos cruzados no peito, e se dobram ritmicamente 
sobre os joelhos, mantendo os pés abertos e deslocando-se 
com pequenos saltos; a cabe<;a está sempre voltada para a 
direita; depois de certo número de passos, voltam-se para. 
a parte oposta, mas continuando a avan<;ar na mesma dire<;áo. 
As mulheres tem os pés unidos, e também elas avan<;am sal
titando, segurando as máos fechadas sobre o peito. 

Terminada a dan<;a, os íPREDu e os DAÑOHUY'WA voltam 
para suas casas, os 'RITEY'WA váo sentar-se no WARÁ e os 
WAPTE com um DAÑOHUY'WA e as suas duas mulheres ·iniciam 
o canto WAPTETOMOHEDZAnzu, que tem os mesmos movimen
tos do REYREWA; termina.do o canto voltam para o HO. E 
assim se concluí o dia. 

Na manhá seguinte, ao surgir do sol, todos os ho
mens e as dez mulheres se reúnem no WARÁ e -cantam 
o WANORi; logo após váo diante das casas predeterminadas, 
que sáo aquelas onde permaneceu esperando, um 'RITEY-WA 
ou um íPR:Enu desejoso de combater. Quando chegam a casa 
param e se sentam em terra, enquanto urna das dez mulhe
res entra e conduz o homem para fora, segurando-o pela 
máo. Entáo, do grupo se·ntado, levanta-se um 'RITEY'w A, se o 
homem que sair da casa for um íPR:Enu; um íPREDU, se for 
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um 'RITEf'wA. Segura na máo um peda<;o de pau (wEDEHu) 

que deve bater na coxa do outro. Neste momento, os dois se 
agarram e come~a a luta, que é ritual como todo desenvolvi
mento da cerimónia: o homem do grupo de fora abate, sem 
muito esfor<;o, o homem saído da casa. De particular 
é de notar-se que os 'RITEY'WA que váo combater devem adi
antar-se com um andar especial, mantendo os joelhos unidos. 
Esta luta se chama DAUTSUYHORIWAYRu; logo que termina, os 
WAPri: voltam para a Hó, enquanto os outros com as dez 
mulheres voltam para o lugar onde se pintam para o WAYA. 
Aqui os DATSIDAYMAMA pintam as mulheres com os suco do 
jenipapo ( WEDE'RA) misturado com carváo; tal pintura se 
chama DAWAWI. Os homens se pintam DAUHOBA sem riscos 
na coluna vertebral. Mais ou menos as cinco horas da tarde, 
quando todos acabaram de pintar-se, as dez mulheres, urna 
por vez, tomamos respectivos DATSIDAYMAMA pela máo; cada 
mulher toma pela máo um por vez, todos os homens com os 
quais se uniu e, depois de te-lo segurado pela máo, o deixa 
e dirige-se para a casa deste, e ele a segue. Chegando a casa 
do homem, este entra por primeiro, e dá a mulher que o 
seguiu dentro da casa, como recompensa, algodáo, flechas 
e outras coisas. Tudo o que as mulheres recebem deste modo 
é levado ao WARÁ, onde estáo as máes esperando; única 
excec;áo, as duas mulheres dos WAPTE, que levam os objetos 
recebidos a HO, onde sáo esperadas pelas máes. Quando to
das levaram as recompensas a seu destino, o DATODZARQTQ'WA 
vai primeiramente ao WARA e depois a HO para verificar se 
cada urna recebeu o justo. Depois deste controle as máes vol
tam para as suas casas, enquanto as dez mulheres tomam 
os que as pintaram e com estes passaráo a noite, oito duplas 
no WARÁ e duas na HO, mas sem que haja coito. Os outros 
homens, ao contrário, voltam para suas casas. 

Antes que o sol desc;a, os dez homens que deveráo passar 
a noite com as dez mulheres devem confeccionar um outro 
objeto do ritual. Cada um finca na terra dois pedac;os de 
bambu, com um metro de distancia um do outro, e os liga 
com um outro bambu· disposto transversalmente; depois, 
com o algodáo que a mulher recebeu, prepara um fio de 
mais ou menos um metro, que deverá ligar pelas duas pontas 
as extremidades dos bambus verticais, e ama.rrá-lo bem, para 
depois ligar outros fios com mais ou menos quarenta centí
metros; deste modo confecciona-se urna espécie de manti
lha, que se chama ABADZIPARA. De manhá cedo, os dez homens 
e as dez mulheres váo juntos lavar-se, e depois disso 
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os 'RITEY' w A com as suas quatro mulheres váo ao 
HEEREDZA'Ru; as mulheres que receberam o nome que comec;a 
ou contém a sílaba RE trazem na cabec;a penas de ar:ara liga
das com cordáo; os íPREnu e os DAÑoHuY' wA com as suas 
quatro mulheres váo a HO. Quando cada grupo está no pró
prio lugar, os homens que passaram a noite juntamente com 
as mulheres as alcanc;am e cada um póe nos ombros da com
panheira a maneira de xa.le o ABADZIPARA; enfim, repetindo o 
o mesmo canto e seguindo o mesmo itinerário de quando 
escolheram as mulheres, as levam para casa. Deve-se 
notar que cada grupo agora age separadamente, e que 
primeiramente saem os dois grupos 'RITEY'w A, depois os 
DAÑOHUY'WA, e OS ÍPREDU. 

Cada mulher, apenas entrada na sua casa, é estendida 
numa esteira nova posta por terra pela máe, e aqui o 
DANO'REBnzu'wA lhe tira os ornamentos. 

O grupo dos WAPTE, enquanto os outros desenvolvem 
estas func;óes, vai colher talos de folhas de buriti ( WABU) de 
dois metros e meio a tres de comprimento; cada um toma 
cinco ou seis. Para as oito mulheres pertencentes aos grupos 
dos 'TITEY'WA, dos DAÑOHUY'WA, e dos ÍPREDU com a en
trega dos ornamentos ao DAÑO'REBnzu'wA tudo termina; as 
duas mulheres do grupo dos w APTE, ao invés, devem passar 
ainda urna noite na HO. Na manhá seguinte, pouco antes do 
nascer do sol, todos se reúnem diante da HO. As duas mulhe
res, sentadas dentro da HO, tem nos ombros o ABADZIPARA e, 
atrás, é posta urna caba<;a contendo milho preto ( NonzoMRÁ
RE ). Entra, entáo, na HO um DAAMAWAYA'WA, que lhe faz o 
DATSIPARABU, e um velho que toma a vasilha com milho e 
sai com ela rapidamente da HO e, correndo, dá um giro pela 
aldeia para ir depositá-la no WARÁ. Entáo todos váo ao WARÁ, 
e dizem ao velho que náo deve comer aquele milho, mas 
conservá-lo para a semeadura. Depois o grupo dos WAPTE sai 
comas duas mulheres da Ho e as acompanha as suas casas, 
seguindo o mesmo ritual dos outros grupos. 

HEERE 

Depois disso os WAPTE se pintam DAUHO e com eles tam
bém os dois DAÑOHUY'wA, um o. e um P., com a única dife
renc;a que estes últímos póem na franja penas brancas de 
gaviáo. Cada um tem consigo um WABU. Os que sobraram 
sáo levados, antes que comecem a pintar-se, ao HEEREDZA' Ru. 
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... 
Enquanto os WAPTE se pintam, os WARA'RADA e os 
DZUTSI'WA'RADA váo buscar os dois WA'RA ÍTE, e os quatro 
nzuTs1'w A íT:E, que permanecem durante todos estes dias 
dentro dágua, e os conduzem a casa dos seus pais. Feíto 
isso, alguns DZUTSI'WA'RADA se pintam DAUPTE e alguns 
WA'RA.'RADA como os WAPTE, mas de vermelho no rosto. Os 
WAPTE, terminando de pintar-se, cantam na HO, junto com 
dois DAÑOHUY'WA o canto WANARÍDOBI (para o qual cfr. a ini
cia~ao da perfura~ao das orelhas); terminando o canto, dáo 
um grito e póem, no WABU, o nzo preparado precedentemente 
pelo pai. Depois saem dá HO e, correndo, alcanc;am o 
HEEREDZA'Ru, onde se dispóem um ao lado do outro e come
<;am a cantar HEERE, batendo ritmicamente o WABU por terra. 

A esta altura, as mulheres que receberam o nome saem 
das suas casas e váo, correndo, até os WAPTE, e tiram os 
nzo de cima dos WABU, para levá-los para casa. 

Antes que os WAPri: saiam da HO para irªº HEEREDZA'RU, 
os DZUTSI'WA'RADA e os WA'RA'RADA tomam os bolos preceden
temente preparados pelas suas mulheres e os dáo aos A YUTE
MAÑARI'w A, que os levam ao HEEREDZA'Ru onde, por sua vez, 
os entregam aos dois wA'RAMANAWAUPTsov'wA e aos quatro 
DZUTSI'WAMANAWAUPTSOY'WA, que os dividem; os o. levam o 
bolo para os o e os P. para os P. Tais bolos sáo divididos entre 
OS WA'RA'RADA, OS DZUTSI'WA'RADA e OS AYUTEMAÑARI'WA'RADA. 
Terminada tal divisáo, os WA'RA'RADA pintam de preto todas 
as partes do corpo que tinham pintados de vermelho, os 
DZUTSI'WA'RADA pintam os DZUTSI'WA ÍTE homens DAWAWI, e 
os nzuTs1'wA ÍTE mulheres com as pernas pretas dos joelhos 
para cima, a imita<;ao do cervo ( DAHINITSU) e, quer os ho
mens, queras mulheres, póem na cintura o ABADZIPARA e nos 
cabelos o ADZAHUPITSUDU, feito como o ri:PEWAPTSU, com a 
única diferenc;;a que os cabe los es tao amarrados em forma 
de rabo de cavalo; nas máos todos trazem o WABU, tendo em 
cima um mac;o de unhas de cervo. Concluída esta vestidura 
os nzuTs1'wA'RADA váo para os Círculos trac;;ados no 
HEEREDZA'Ru: um para os o. e um para os P., e ensinam aos 
quatro nzuTSIWA íTE o canto e a danc;;a. Logo após, os quatro, 
junto com os WAPTE, come<;am a cantar; melhor, somente 
os homens cantam, enqua.nto as mulheres acompanham o 
canto batendo no chao o wABU. Quatro nzuTs1'wA íT:E acom
panham o canto com a danc;;a, ao redor do cerco onde exis- . 
te o buraco em que pór o WABU. Este é segurado coma máo 
esquerda mais abaixo da direita, deslocado para a esquerda 
e batido durante a danc;;a, quando o pé direito, que se le-
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vanta e se abaixa para completar o passo, toca a terra. 
Enquanto isso, os WAPTE ficam parados. Este rito é 
celebrado mais ou menos as duas ou tres horas de. 
tarde. Enquanto estes danc;am, os wA'RA.'RADA váo a mata, 
onde se pintam de preto e colocam o PO'REDZA'Ru, 
tipo de brinco, semelhante aos dos PAHORI'WA, com a 
única diferenc;a que no lugar dos dentes de capivara, 
póem-se dentes de cutia, amarrados por dois peda
c;os de cordáo (DA'RA.TE:n:E). Neste ínterim, também os dois 
DZAUE se pintam, escolhidos entre os DAÑOHUY'WA e os WAPTE, 
os quais representam o jaburu, trazendo na cabe<;a penas 
deste pássaro. Estes sáo um o. e um P., ainda que ambos 
tenham pintado no rosto o desenho do clá o.; na máo tra
zem o UYBRO. 

Terminada esta preparac;;áo, os AYUTEMAÑARI'WA (que 
poden1 ser também mulheres, e tal dever é transferido de 
pai para filho e exclui qualquer outra tarefa), cantando em 
fila, caminham para trás e para frente diante dos WAPTE, os 
quais estáo de pé, tendo na máo o WABU. Depois destes vem 
os DZAUE, que, com o UYBRO, rompem o WABU dos WAPTE, que 
logo substituem por outros. Chegam também os WA'RA.'RADA, 
que até este momento haviam permanecido de joelhos depois 
de ter voltado da mata; vem antes cinco ou seis, em seguida 
todos os outros e, passando diante dos WAPTE, tentam incutir
-lhes medo com os dentes de caititu que levam na máo. 

Enquanto os DZAUE e os wA'RA'RADA executam este rito, 
os AYUTEMAÑARI'WA pintam os outros - os que náo sáo 
nem WA'RA, nem DZUTSI'WA, nem AYUTEMAÑARI'WA, nem 
WAPTE - como onc;;as pintadas; depois tingem um menino 
e um adulto de vermelho desde o tornozelo até o umbig.o, e 
de preto do umbigo para cima, inclusive a boca: estes dois 
representam o lobo pai e o lobo filho. Essa tarefa, na ceri
mónia, é hereditária. 

A onc;a pintada é chamada HU, o lobo vermelho ATSADA'RA. 
As HU tem ligados ·ao pescoc;;o, dentes de caititu. Também 
os seus filhos sáo pintados com manchas pretas e ficam amar
rados aos país, durante a corrida., com corda de buriti que 
trazem na cintura. Pouco antes do pór-do-sol, depois de se 
pintarem, as HU e os ATSADA'RA, pai e filho, sáo conduzidos 
pelos AYUTEMAÑAR1'wA do lugar onde foram pintados ao 
HEEREDZA'Ru; devem caminhar com os joelhos e os brac;;os 
por terra, avanc;;ando lentamente e procurando esconder-se. 
Durante o deslocamento, avanc;;am nesta ordem : primeiro 
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AYUTEMAÑARI'WA, depois HU, finalmente ATSADA'RA pai e filho. 
Chegando as cercanias do HEEREDZARU, levantam-se e passam 
correndo, com o peito inclinado diante dos wAPri depois as 
HU e os AYUTEMAÑARI'WA entram na fila dos WARA, enquan
to os ATSADA'RA pai e filho, alcanc;am um círculo vizinho, 
o dos DZUTSI 'w A, onde inicia a sua danc;a, tendo na máo o 
WABU. Deveráo espetar bem na terra e, entáo, saltar cruzan
do os pés e tendo os joelhos dobrados e as pernas ligeira
mente abertas. 

Terminada esta dan<;a, as HU come~m a gritar, imitando 
o mais grave e a cada dois gritos giram alternativamente 
a cabe<;a para a direita e para a esquerda. Quando o ritmo 
tornou-se mais veloz, os dois DZAUE avan<;am na dire<;áo dos 
WAPTE e repetem a destrui<;áo dos WABU, para voltar, em 
seguida, aos seus lugares. As Hu, entáo, recomec;am a emitir 
os seus gritos, depois se levantam e, seguidas pelos filhos, 
precipitam-se sobre os WAPTE avan<;ando aos saltos e pro
curando espantá-los. Mas os WAPTE continuam a cantar, 
enquanto os AYUTEMAÑARI'wA, cantando também, come<;am 
a brincar com as HU, e, de tanto em tanto, levam-nas a 
repousar fora do HEEREDZA'Ru. 

Por toda a noite, o rito prossegue sempre renovado, 
na seguinte ordem : canto dos nzuTs1'wA, destrui<;áo dos WABU 
por parte dos DZAUE, canto dos WARA, canto do ATSADA'RA pai 
e filho, destruic;áo dos WABU por parte dos DZAUE, canto das 
HU. 

Antes da alvorada, os AYUTEMAÑARI'WA levam os wA'R.A, 
as HU, os DZAUE e o ATSADA'RA. pai e filho, para esconder-se 
ao longo da estrada do buriti, enquanto os WAPTE terminam 
seu canto. Os WAPTE P. tomam, entáo, a mulher P., e os 
WAPTE 6. a mulher 6., e levam-nas diante das suas casas para 
voltar logo após sempre correndo ao HEEREDZA'Ru. Na casa, 
os nzuTs1'wA RADA preparam, neste meio tempo, duas estei· 
ras para estender e fazer repousar as mulheres, as duas 
DZUTSIWA lTE. Neste momento, chegam os dois DAÑO'REBDZU'WA, 
que retiram os ornamentos das mulheres. 

Na alvorada, dois AYUTEMAÑARI'WA tomam dois peque
nos troncos de buriti e, imitando a corrida do buriti, como se 
fossem crianc;as, alcan<;am o HEEREDZA'Ru, onde come<;am a 
cantar. Terminado o canto, conduzem todos os WAPTE para 
procurar as Hu; primeiramente indicam-lhes falsas pistas, 
obrigando-os a um grande esfor<;o; depois, finalmente, os 
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guiam para a caminho certo, o dos buritis. Aqui, os DZAUE 
ocupam o centro do caminho, enquanto todos os outros -- HU, 
wA-RA, ATSADA'RA estáo escondidos nos lados. Quando os 
WAPTE alcanc;am os DZAUE, os AYUTEMAÑARI'WA executam 
novamente o seu canto, mas em forma abreviada, termina
do o qual os DZAUE jogam fora os WABu; este é o sinal para 
todos voltarem correndo ao HEEREDZA'Ru, aonde chegam nes
ta ordem: a) os WAPTE; b) os AYUTEMAÑARI'WA, que defen
dem os WAPTE; e) os WA-RA, que representam a on<;a par
da; d) as Hu; e) os ATSADA'RA, que seguem muito lentamente. 

Urna vez no HEEREDZA'Ru, os WAPTE procuram tirar os 
ornamentos das Hu, mas estas sáo defendidas pelos WARA. 
Depois de alguns minutos de luta, os wA'RA emitem um grito 
e as Hu comec;am a arrastar os pés na terra; este é o sinal 
de que os WAPTE venceram e podem retomar os ornamentos, 
que daráo aos respectivos pais. Dois AYUTEMAÑARI'WA RADA, 
que entáo náo participam mais da festa, vem retirar os orna
mentos dos AYurl:MAÑARI'wA juntamente com os dos WAPTE 
que, por direito hereditário, pertenceráo no futuro aos 
AYUTEMAÑARI'WA. Os wA'RA recolhem os seus ornamentos em 
do is feixes e os ligam com f olhas de buriti. 

Todos os participantes da festa e os outros habitantes da 
aldeia se reúnem, entáo, ao redor dos dois wA'RA'RADA mais 
velhos, que estáo ajoelhados no meio de HEEREDZA'Ru, tendo 
nas máos os feixes de ornamentos, como se os fossem jogar 
fora. Diante destes, passam. outros seis wA'R.A'RADA, ensinan
do como os feixes deveráo ser lanc.;;ados, a fim de que possam 
ser apanhados com urna máo somente. Quando desfilam os úl
timos dois, que sáo w A'RA iTEPRÁ, isto é, que estáo para tor
nar-se WA1RÁ1RADA, os feixes sáo finalmente lan~dos. Estes 
os agarram e se póem no lugar dos dois primeiros, esperan
do os dois wA'RÁ írl: que, durante toda a última parte da festa, 
permaneceram nas suas casas. Estes saem segurando, na 
máo, um pedac.;;o de madeira de cipó (1Ts1uwADZIPRE), e ca
minham com peito ereto, olhando fixo para frente; chegam 
ao HEEREDZA'Ru, parando antes de chegar, por quatro vezes. 
Apenas chegados, passam o íTSIUWADZIPRE da máo direita para 
a esquerda; depois se colocam diante dos dois wA'RA íTEPRÁ, 
estendendo a máo direita e permanecendo ligeiramente incli
nados para frente . Os wA'RA íTEPRA, depois de ter mirado por 
tres vezes, jogam, na quarta, a máo direita dos dois wA'R.A iT:E 
os feixes de ornamentos. Agarrando-os, os dois voltam para 
sua casa, parando nos mesmos lugares em que tinham parado 
anteriormente e, a cada etapa, se viram para olhar para trás. 
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O ATSADA'R.A pai e filho dáo os próprios ornamentos aos 
DAÑIMAMATA (tios). Depois disso, todos voltam para suas ca
sas, e daí váo até o rio para lavar-se, enquanto os DAÑoHuY'wA 

com os WAPTE cantam por todo o resto do dia. 
Resta ainda a recordar que, na primeira parte da cerimó

nia de imposic;áo do nome as mulheres, os WAPTE, guiados 
por um DAÑOHUY'w A, executam, no intervalo de tempo livre, 
os seguintes jogos: 

1. O jogo do UHO, para o qual pintam as bochechas 
com cinzas, e depois de ter ensaiado o canto na HO, fazem 
o giro das casas. A dan<;a imita os movimentos do UHO 
( javali), e consiste em caminhar muito dobrado para frente 
e mover os braQos, a maneira de patas, alternadamente para 
frente e para atrás. Enquanto os WAPTE danc;am e cantam, 
os AYUTEMAÑARI 'WA os golpeiam com pequenas flechas 
( WAYHIÑITSU ) e a esta provocac;áo os primeiros se atiram 
contra eles, imitando o grito do javali. A danc;a acaba quando 
o grupo termina o giro da aldeia e entra na Hó. 

2. O jogo do WAPTSA ( cáo ), que é semelhante em tudo 
ao precedente; os danc;adores imitam o latido do cáo e o seu 
andar; com as pernas dobradas nos joelhos e a direita um 
pouco levantada de terra, como se fosse pata, os braQos 
dobrados e as máos comos dedos unidos, dobrados sobre os 
pulsos. O grito que dáo quando sáo atingidos pelas flechas 
é um ulular, e agridem os assaltantes, procurando morde-los. 
Para este jogo se pintam inteiramente do branco, com man
chas vermelhas e pretas. 

3 . O jogo do ROORE (macaco), com esquema in variado. 
A voz imita a do macaco; o andar consiste em avanc;ar de 
joelhos, e a arrumac;áo é a seguinte : os cabelos sáo recolhi
dos em forma de topete, as sobrancelhas sáo pintadas de 
preto e urna corda na cintura imita o rabo. 

Os cantos que acompanham estes jogos sáo fixos, nem 
mais nem menos do que os que dáo início a festa da imposi
c;áo do nome as mulheres. 

IMPOSIQAO DO NOME AOS HOMENS 

Apenas o menino Xavante comec;a a ensaiar os primei
ros passos, o avó materno, na falta deste, o paterno ou o 
pai do menino mesmo, lhe impóe o nome, que deve ter sido 
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captado no sono. O que recebe a revela<;áo chama-se 
ROWAPARI'WA, e náo pode ser urna mulher. Qtiando o menino 
deixa de ser WAPTE troca o nome recebido quando pe
queno como do próprio DANO'REBDZU'WA. 

Antigamente, tornando-se 'RITEY'wA, ia com o pai a caQa 
dos brac;os (WADZURI 'wA); o primeiro da fila levava na 
cabec;a urna coroa de penas (wAYRo); o que conseguia matar 
um branco se chamava AuwETEDE'wA (dono da pessoa), e, 
para demonstrar que tinha cumprido a empresa, devia apo
derar-se das vestes do morto para mostrá-las aos outros. 
Voltando a aldeia, os iPREDU faziam-lhes no corpo cortes 
transversais, do peito ao umbigo (DANOUTUWANORI) comec;an
do pelos 'WATEBREMI, aos AY'REPunu e aos WAPTE. Depois 
disso, todos os homens, a come<;ar pelos 'WATEBREMI, mu
davam o nome. Somente os ' RITEY 'WA mudavam no mesmo 
lugar onde tinham mRtado o homem branco. Em cada caso, 
era o ~ai que impunha o novo nome, menos para os iPREDu, 
que o impunham a si mesmos. 

Atualmente, a cac;a ao homem é substituida pela cac;a 
a onc;a; para o resto, o cerimonial permanece invariado. 

Daremos aqui alguns exemplos de nomes de homem e 
de mulheres. 

NOMES DE HOMENS 

AHOPÓWE: 

APTSI 'RE: 

ARA : 

AUWEWARI: 

BUDZE : 

BURUREWE : 

DUTSA : 

DZEO : 

A == terra, H6·P6 == plano, wE: = belo: 
bela planicie. 

APSTI == abacaxi, RE == seco: abacaxi 
seco. 

A == terra, RA == branca : terra branca. 

AUWE == pessoa (Xavante), WARI == va
lente, de pulso, prepotente. 

su == cana, nz:E == azeda. 

BU RURE = pequena plantaQáO, WE 
bela : plantac;áo pequena. 

nu == erva, TSA = ver ou colocar : ver 
ou colocar erva. 

DZE = apetitoso, gastoso, 6 == superla
tivo. 
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HOYRADI: 

MÁDU: 

OPOWE: 

PAHORI: 

PE'RAPRA: 

'RITE : 

ROPRE: 

ROWADZO: 

'RUÑAMRI: 

TOMOTSU: 

TSADZE: 

TSAMRI: 

TSARAWAWE: 

TSAYRE: 

TSERETAAWE: 

TSERETSUYRE : 

TSEUWADI: 

TSIBUPA : 

TSIOMOWE : 

250 

HOY == pele, RADI = é preta: pele preta. 

MÁ = avestruz, nu == Estómago: estó
mago. de avestruz, forte. 

o == água, PO == larga, wi 
água larga. 

cortar ( lenha). 

belo: bela 

PE = peixe, 'RA = cabe~a, PRA == mais ou 
menos, quase: quase urna cab~a de 
peixe. 

'RI == casa, TE = nova: casa nova. 

RO == lugar, PRE = vermelho : lug.ar ver
melho. 

RO == lugar, WAnzo = limpo (sem ma
to) : lugar sem mato. 

'Ru == folha trepadeira, ÑAMRI == entre
la~ada : f olha trepadeira entrelada. 

TOMO == olho, Tsu == pelo : sobrancelhas. 

TSA = alimento, nz:E == azedo, áspero: 
alimento áspero. 

forma imperativa de "olhar", curioso. 

TSARA == nuvem, WAWE == grande. 

TSAY == alimento, RE == (diminutivo), 
pouco : pouco alimento. 

TSERE == prefixo, TAA = bate, WE == bem, 
belo : o que bate bem. 

TSERE == prefixo, TSU = folha, y == liga
~ao, RE = pequena: o que é como urna 
pequena f olha. 

Ts:E = macaúba, uw ADI == mole : macaú
ba mole. 

rsr == si mesmo (reflexivo), su = cana, 
PA = longa, eu me fac;o cana longa. 

TSIOMO == falcao, WE == belo : belo 
falcáo . 

TSIPE: 

TSIPRA: 

TSITOMOWE: 

TSITOPTE: 

TSORODZADADZE: 

TSOROPRE: 

TSOROPREDU : 

TSORO'RADA : 

TSUWAPTE : 

UYWEDEWE: 

WAAYHO : 

'WADZAE : 

WAHONE : 

WAIPO : 

WARÁWI: 

fazer tudo. 

molengáo ( contrário de TSIPE). 

rs1 == pássaro, TOMO == olho, wi == belo : 
pássaro com olho bonito. 

TSITOP == fechado, rl: = outra vez, no
vamente: fechado novamente. 

TSORO == corda, DZADADZE = perfumada : 
corda perfumada. · 

rsbR6 = corda, PRE == vermelha: corda 
vermelha. 

TSOR6 == corda, PREDU = grande, madu
ra, forte : corda forte. 

TSOR6 == corda, 'RADA == velha : corda 
velha. 

TSU = folha, WAPrl: == jovem : f olha 
jovem. 

UYWEDE == buriti, WE = belo : belo 
buriti. 

WA == eu, A YHO == rindo ( estou rindo) : 
homem contente. 

'w A = dentes, nzAE: == faltam ( alguns) : 
sem dentes. 

WAHo == frio. NE == como: como frio. 

== lúcido. 

WARA == prac;a da vila, wr 
vem da prac;a. 

direc;áo: 

NOMES DE MULHERES 

PEÑARIO: 

PETSIHOY'REDE : 

PEWAPARIO : 

(TE )PE peixe, Ñ.ARI == dizer, falar, 
6 == Nao : peixe que nao f ala. 

(TE )PE = peixe, TSI = reflexivo, HOY'RE 
= pele dura, DE = sufixo enfónico: pei
xe que se to rnou pele dura. 

(TE )PE == peixe, WAPARI - escutar, 6 
= nao : peixe que nao escuta. 
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PEWARI: 

- -REBAWE: 

REDZAPRÓNIÓ : 

REDZAWIPE: 

REÑIMHOÓ: 

RETSIWATSIHU : 

RETSUURE: 

ROOÑARIO: 

ROOÑI'RAYWE: 

ROONO.MRIÓ : 

ROOPE: 

ROO'RAYHO: 

ROOTSITSARU : 

TEPETSIPAYO : 

TSIÑÓTSEHÓDZAO : 

-- - - -TSINOTSEMAPARIO : 
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( TE)PE peixe, WARI = dura, elástico, 
como borracha : tirar escamas. 

RE = periquito, BA = costa, wi = boas: 
periquito de costas boas. 

RE == periquito, nzAPRONI = conduzir, 
guiar. 6 = náo: periquito que náo sabe 
conduzir, guiar 

RE == periquito, DZAWI == amigo, PE = 
muito : periquito muito amigo. 

RE = periquito, ÑIMHOó = pontual; 
periquito pontual 

RE = periquito, TSI == reflexivo, 
WATSIHU = livre, solto: periquito que 
se libertou, se soltou. 

RE = periquito, TSUURE = liso: peri
quito liso. 

ROO == macaco, ÑARI = falar, 6 = náo: 
macaco que náo fala. 

ROO == macaco, ÑI'RAY = tirar de alto 
a baixo, wi == macaco que sabe tirar 
bem de alto a baixo. 

ROO = macaco, NOMRI = dar, ó = náo: 
macaco que náo dá . 

Roo == macaco, PE = bem feito: macaco 
bem feito. 

Roo = macaco, RÁYHO == alto: macaco 
alto. 

Roo == macaco, TSITSARU = torcer-se: 
macaco que torce. 

TEPE == peixe, TSIPAY = salta, ó == náo: 
peixe que náo salta. 

TSINOTs:E = quero-quero, HO = pele, 
ozAo = levantada: quero-quero com a 
pele levantada. 

TSINOTSE = quero-quero, MAPARI 
= esperar, 6 = náo : quero-quero náo 
espera. 

TSIÑÓTSE'RATSIÓ: TSIÑOTSE == quero-quero, RATSI == MUR· 
MúR10, 6 == náo : quero-quero sem mur
múrio. 

TSIÑÓTSEWAMRIÓ: TSIÑÓTSE = quero-quero, WAMRI = so
brenome, 6 == náo: quero-quero sem 
sobrenome. 

TSIÑOTSEWAYHORIÓ : TSÑOTSE = quero-quero, WAY == corpo, 
HORI = romper cortar, ó náo: quero
-quero que náo corta. 

WAUTOMOÑOWA: WAUTOMO == árvore, ÑowA = parte ex
terna do ventre. 

WAUTOMOREMEó: WAUTOMb = árvore, REME == deixar, 
6 = náo : árvore que náo deixa. 

WAUTOMORÓ: WAUTOMb = árvore, RO == queimar: 
árvore que queima, ardente. 

WAUTOMOTERÓPTÓ: WAUTOMO = árvore, TE == ele, RÓPTó = 
== aproximar-se, fazer lama. 

WAUTOMOTIWE: WAUTOMb == árvore, TIWE = ser boa: 
árvore boa. 
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A INICIAQAO DOS TSA WORO'W A 

A inicia<;;áo dos TSAWORo'wA se celebra quando come<;a 
o tempo das chuvas, em um espaQO de tempo que vai de 
um ano depois da perfura<;áo das orelhas, até um ano antes 
que se inicie a perfura<;;áo seguinte. 

Semente os iPREDU podem ser TSAWORo'wA; se, entretan
to, estes sáo pouco numerosos, podem se-lo também os 
RITEY'WA. A data da inicia<;áO·é marcada pelo TSAWORO'WA do 
clá P., o qual entra em acorde com os velhos para fixá-la. 
Fixada a data, se informa aos TSAWORo'wA que váo deixar a 
fun<;;áo, porquanto cabe a eles preparar a seda de buriti p~ra 
o DADZAMO ( espécie de cinto com uma tira que cai) e tambem 
a corda e o algodáo para os vários ornamentos. 

Na manhá do dia preestabelecido, aqueles que prepa
raram os enfeites se encaminham para o local da pintura 
para o WAYA, e aí se pintam DAUPTE com ADZAHU sobre a 
cabe<;a. Terminada a pintura, por volta de meio-dia, tomam 
o arco e um conjunto de flechas debaixo do braQO esquerdo 
e, com o ozo na direita, se dirigem para a aldeia, onde ime
diatamente come<;am a cantar, passando na frente de todas 
as cabanas, acompanhados pelo som rítmico dos ozo. Ter
minada a vol ta pela aldeia, váo ao w ARA onde se dispóem um 
ao lado do outro para lhes serem tirados os ADZAHU, os ou
tros enfeites e arco por dois TSAWORo'wA'RADA um o. e outro 
P. Depois, todos voltam as suas casas. 

No dia seguinte, a tarde, os TSAWORO'WA se pintam 
oAuHo nas suas cabanas, enquanto os futuros TSAWORO'WA 
esperam sentados no WARA, náo estando enfeitados por ne
nhuma pintura ritual, tendo na máo cabacinhas furadas. 

Juntamente com os futuros TSAWORO'WA, estáo tam
bém dois WAPTE chamados TSAWORO'WA DZATSU, um p e ' - .. .. , 
outro o, os quais fazem todas as fun<;oes dos TSAWORO WA 
íT:E. Logo que os TSA woRo'w A terminam de se preparar, saem 
um a um da própria cabana e, tocando o chocalho, váo ao 
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WARA. Aí dando várias voltas ao redor da mesma pra<;;a, 
executam um por um, acompanhando-se com o ozo (maracá) 
e cantando, uma dan<;;a de saltos característicos, levantando 
alternadamente o pé direito até a altura do joelho esquerdo 
e o pé esquerdo até a altura do joelho direito. 

Quando termina a danc;a, os TSAWORO'WA ÍTE, ou melhor, 
aqueles que estáo sendo iniciados, tomam as penas de gaviáo 
das franjas dos TSAWORo'wA, enquanto os TSAWORo~.wAB'RADA 
tomam seu nzo. Depois que todos os TSAWORo'wA chegaram 
e foram "despojados", voltam todos para casa. 

Um ~ia depois~. ~. , terc_ei:o do início da cerimónia, logo 
de manha, os TSAWORO WA lTE se reúnem no lugar de pintura 
para o w A Y A, e aí se pintam TSIÑOTSE. Depois, comec;am a 
cantar, enquanto os dois WAPTE váo cortar um buriti menor 
que o normal. 

Terminado o canto, os TsAwoRo'wA íT:E váo ao encontro 
dos WAPTE que chegam com o buriti, tomam o tronco e o 
transportam para o WARA. Depois, danc;am e cantam 
UYWEDEÑO'RE, passando na frente de todas as cabanas. 

No outro· dia, isto é, o quarto, os TSAwooo'wA íT:E váo 
cac;ar sozinhos para demonstrar que sáo capazes de captu
rar a presa sem ajuda de ninguém; desta cac;ada náo parti
cipam os dois WAPTE. Termin~da a cac;ada, termina também 
a INICIAQAO dos TSAWORO'WA. 

Um particular do rito rigorosamente respeitado é o se
guinte: as pinturas dos TSAWORo'wA que caem e dos que 
entram na fun<_;áo se alternam em toda a iniciac;áo; e, assim, 
fazem, uma vez, os TSA woRo'w A que saem pintados DAUHO e 
os que entra.m, TSIÑOTSE; na vez seguinte, os que saem, pin
tados TSIÑOTSE e os que ent.ram, ao invés, pintados DAUHO. 
O tipo de pintura que recebem ao se tomarem TSAWORO'w A, 
o conservam na corrida do buriti. 

AS FUNQóES DOS TSAWORO'WA 

Todos os anos, quando, nas plantac;óes, o milho atinge a 
altura de mais ou menos um metro, toda a populac;áo da 
aldeia - homens, mulheres e crianc;as - se divide esponta
neamente em dois grupos, e cada grupo escolhe um lugar 
para cac;ar. Os TSAWORo'wA se subdividem também, indo par
te para um grupo, e parte para outro. 
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Tem inicio, entáo, a grande ca.Qada chamada nzoMoRi, 
enquanto os dois grupos se chama nzoMORi AMO. Depois de 
mais ou menos um mes de Ca.Qada os velhos mandam os 
TSAWORo'wA a aldeia para que examinem a planta<;áo. Para 
este retomo, os TSAWoRo'wA se pintam DAUHO e se armam 
de flecha e arco, que, tendo chegado a aldeia, deixam nas 
próprias casas. Na aldeia, estes inspetores fazem o controle; 
váo até as ro<_;as e cada um apanha da própria ro<_;a algumas 
abóboras para lev.á-las ao acampa.mento de ca<;a, e cestos apro
priados. Na volta, nas proximidades do acampamento, come
<_;am a cantar e gritar; entáo os velhos se reúnem no WARA do 
acampamento gritando por sua vez, enquanto· os iPREDU 
come<_;am a tocar o UPAWÁ. No acampamento, os TSAWORo'wA 
relatam o resultado da expedi<;áo e entregam as abóboras 
as mulheres e aos anciáos. Depois o acampamento de ca<_;a 
é construído ainda mais longe da aldeia, e a ca<;ada continua 
até a época em que o milho come<_;a a amadurecer. Recomeqa 
entáo a marcha de retomo do campo a aldeia. Quando o 
grupo chega a urna posi<;áo muito próxima da aldeia, os 
TSA woRo'w A novamente sáo enviados para indaga.Qóes e agem 
como f\a vez precedente. A única diferen<;a é que, no retomo, 
em vez de abóbora, levam milho. 

O rito da chegada deles ao acampamento é semelhante 
ao da outra vez, o mesmo acontecendo na distribui<;áo do 
milho, o qual é cozinhado e comido antes da entrada de 
todo o grupo na aldeia. Como os dois grupos nao chegam 
juntos, quando os TSA woRo'w A do segundo grupo váo apa
nhar milho, os velhos do primeiro pedem informaqóes a res
peito da ca<;ada deles, como também da saúde dos compa
nheiros. Se as notícias que recebem sáo boas, encarregam os 
mensageiros de propor ao próprio g,rupo urna corrida de 
buriti contra o que já está na aldeia. 

Os TSAWORO'wA voltam e comunicam a proposta. Na tarde 
do mesmo dia, o grupo, ainda acampado fora da aldeia, vai 
cortar buriti e preparar dois troncos para a corrida. Na 
manhá seguinte, antes de o sol nascer, os homens de ambos 
os grupos se pintam todos, até os AY'REPunu, com exce<;áo 
somente dos velhos e das crian<_;as. 

Terminada a pintura, os homens do grupo que já está 
na aldeia se reúnem todos no WARA, onde os velhos recomen
dam lealdade no desafio. Depois um pai entrega a um 
WAMARiTEDE'WA um pozinho branco chamado WAMARiDZU, que 
o WAMARiTEDE'w A toma entre as máos e esfrega na cabe<_;a. 
Ao menos um dos grupos de idade se pinta de vermelho -
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para facilitar a distin<.;áo entre os dois grupos na corrida. 
Depois encaminham-se todos pela estrada que conduz a.o lu
gar onde está o outro grupo e procedem da seguinte manei
ra: primeiramente os lPREDU, depois os AAMA, os WAMARiTE· 
DE'WA, os lPREDU, os TSAWORO'WA (que se distinguem facilmen
te porque tem na franja penas de gaviáo, o DADZAMO na cin
tura e o nzo que está pendurado nas costas), os 'RITEY'WA 
(reconhecíveis porque levam a tiracolo um apito especial), 
os WAPTE, os AY'REPUDU. Na estrada, já andando, os homens en
contram as mulheres do grupo que ainda está acampado, 
levando os cestos cheios de carne ca<.;ada e também as cri
an<.;as. Muitos deles váo ficando ao longo do caminho. 

Os dois grupos se encontram náo longe do lugar onde 
prepararam o buriti que servirá para a corrida; antes de se 
encontrarem, também o grupo acampado teve de ouvir as 
exorta<.;óes dos mais idosos para que sejam leais. Um 
WAMARlTEDE'WA esfrega na cabe<.;a o pó WAMARiDZV entregue 
pelo pai. Note-se que é estabelecido que bs dois w AMARiTE· 
DE'WA sejam de clá oposto, um o. e outro P. 

Depois do encontro, os dois grupos se dispóem em duas 
filas, uma de frente para a outra. A esta altura, os dois 
WAMARiTEDE'WA passam correndo em derredor dos dois par
tidos já prontos para o desafio e jogam nos homens um 
pozinho que guardavam e que temo significado de afugentar 
as desaven<.;as. !mediatamente depois, os 'RITEY'wA apitam, 
enquanto os WAMARÍTEDE'WA do grupo proveniente da aldeia 
pedem informa<.;óes do buriti e da ca<.;ada; depois, cada um 
se dispóe no· local por onde deve passar o estafeta. Conduzin- . 
do o pesado tronco de buriti, enquanto dois iPR:Enu, um de 
cada lado, e quatro WAPTE, dois para cada lado, estes últimos 
com a finalidade de ajudar os iPREDU a carregar sobre o 
ombro esquerdo o buriti - tomam o lugar de partida, onde 
estáo colocados os dois troncos. A corrida pode entáo come
Qar. Os iPREDU dáo tres gritos. No terceiro, o buriti é posto 
nas costas e come<_;a a verdadeira partida. Frequentemente, 
o tronco é pa.ssado de um ombro para o de outro companhei
ro do grupo, estando estes já a espera ao longo do caminho, 
até chegar ao WARA. 

Esta corrida tem os vencedores rituais e estes sáo os 
homens ainda acampados para a caQa f ora da aldeia; mas, 
no sentido em que nós estamos falando, náo há vencedores 
nem vencidos; sáo simplesmente aqueles que correm mais 
e melhor do que os outros e sáo chamados UYWEDEPEY'WA. 
Terminada a corrida, todos os homens se dividem em tres 
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grupos : o primeiro é constituído pelos WAPTE, pelos A Y'REPuou 
e por dois DAÑOHUY'wA; o segµndo grupo é formado pelos 
'RITEY'wA; o terceiro, pelos íPREDU e pelos TSAWORo'wA. Os 
tres grupos comeQarn a cantar cada um independentemente 
do outro, em volta dos grupos das cabanas. Geralmente dáo 
urna só volta, mas, as vezes, continuam a cantar todo o dia, 
acompanhados pelos passos do DAPRABA. Terminada a volta 
pela aldeia, todos váo para as suas casas, onde se dá o en
contro com os parentes e isso faz com que a aldeia se encha 
de choro de alegria e de saudade. Depois faz-se a divisáo da 
caQada e de outros comestíveis. 

A CORRIDA DO BURITI 

Vamos enriquecer com algum particular técnico a des
criQáo precedente. A corrida do buriti consiste em transpor
tar duas toras de palmeira desta espécie, com um peso de 
mais ou menos 80 ou 90 quilos, a urna distancia de aproxi
madamente 8 quilómetros. É mais ou menos como um de
safio de estafeta entre dois grupos, cuja testemunha e 
árbitro sáo as duas toras transportadas no ombro dos 
corredores. 

Urna corrida semelhante, mas com urna tora mais leve, 
de 40 ou 50 quilos, num percurso de 4 a 5 quilómetros, é feita 
pelas mulheres quando os homens estáo todos f ora na caQa. 

Os homens a realizam como ficou dito, durante o período 
das chuvas e em festas particulares (cfr. os ritos das várias 
festas e iniciaQóes). Em todos os casos, a modalidade da 
corrida permanece fundamentalmente como foi descrita, 
com urna diferenQa: nas outras ocorrencias, os dois gru
pos partem contemporaneamente do WARA e náo do 
lugar fora da aldeia. 

A corrida de buriti serve, como eles dizem, para dar 
Rowi DA, isto é, alegria e_ felicidade. 

"Por que os Xavantes fazem esta corrida?" 
"Fazem isto para alegrar-se e para festejar o tempo, náo 

pode o tempo estar parado, nem pode permanecer sem movi
mento. Para o tempo se faz esta corrida e, portanto, quando 
os Xavantes estáo preparados, esta corrida pode sempre 
ser feita; por isto se faz a corrida do buriti; para as outras 
festas sáo precisos muitos preparativos, mas para esta festa 
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náo, e ainda mais que se faz esta corrida para passar o 
tempo". 

" Depois des ta corrida, que é que f azem os 'RITEY'w A?" 

"Os 'RITSY'WA váo até as próprias casas e aí se penteiam 
bem e depois voltam para o WARA e comeQam a cantar, e 
olham as mulheres e elas ficam enlevadas pelos 'RITEY'w A, 
porque estes sáo os mais reluzentes e os mais bem pen
teados, os mais elegantes e os mais limpos. E danQaIIl en
quanto os adultos os observam e eles continuam a danQar". 
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DOENQAS E CURAS 

NAS ORIGENS 

Conta a história que houve tempo em que os Xavantes 
viviam felizes e sem doenc;as, e o seu número aumentava 
sempre. Nesse tempo, eles guardavam e criavam um pássaro 
chamado HOARE ( curiango); enquanto tiveram cuidado deste 
pássaro, tudo ia bem. Mas, um triste dia, talvez por descuido 
dos Xavantes, o pássaro adoeceu. Todos, entáo, ficaram 
preocupados e fizeram tudo para salvá-lo. Tudo em váo: 
o pássaro morreu. Os Xavantes choraram muito e o enter
ra.ram. Depois daquele dia, a doenc;;a e a morte chegaram até 
os índios. 

A CAUSA DAS OOENQAS 

Quem provoca e é responsável pela doenc;;a sao os espí
ritos maus, especialmente se se trata de doenc;;as graves; 
assim, por exemplo, o TSIMIHOPÁRÍ provoca as doenc;;as da 
pele e as bubonicas, o WAUBURE as doenc;;as que tomam difícil 
a respir~áo e assim por diante. 

As doenc;;as de gravidade excepcional sao, ao contrário, 
provocadas pelo feitic;;o de um inimigo. Se sao os pequenos 
que adoecem, os responsáveis sao os pais, que comeram, 
ainda que inadvertida.mente, alimentos proibidos. 

Também os espíritos bons, por vezes, castigam os Xavan
tes enviando-lhes doenc;;as. 

"Quando um homem fica com muita raiva, o DAÑIMITE 
manda a doenc;;a; vem essa doenc;;a, chamada doenc;;a terrí
vel, e o homem cai adoentado. Essa doenc;;a chama-se 
DAWA'RE (literalmente: pontada). Agora vem o DAWEDE'WA, o 
DAWA'REWEDE'WA, aquele que sabe onde está o mal. Alguns 
homens bons se achegam e póem a máo sobre o peito, sobre 
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a parte que dói; apalpam todo o corpo e procuram 
onde está a doenc;;a, onde está a. dor, descobrem onde está 
a doenc;;a, onde está a dor, descobrem onde está o mal da
quele homem doente. O homem doente grita: - Ai! É aquí 
que está o mal, diz o oAwA'REWEDE'WA, e aperta, aperta for
temente e mata a doenc;;a e assim cura o homem, que esta
va doente de DA WABDZA, que é o nome desta doenc;;a". 

Também o cansac;;o e as menstruac;;óes sáo consideradas 
doenc;as e · curadas como tais. 

DIAGNOSE E TERAPIA 

A doenc;a é sempre provocada pelo sangue. É o sangue 
que dói. Tratando do WAY A, ti vemos a ocasiáo de descre
ver a cerimónia do DATsrw.A·YWÉRE, um rito que se faz para 
curar os doentes. Vejamos agora urna outra cerimónia que 
tem a mesma finalidade. 

Quando alguém está muito doente, os seus parentes 
DAAMAWAYA'wA, pintados TSANAPRE, entram em sua casa e 
fazem sair as mulheres. Pintam, entáo, de preto um 
AYUTE'RENE, que deve representar o WAUBURE, demonio que 
tenta sufocar os doentes. Depois todos se dispóem ao redor 
do doente, menos o AYUTE'RÉNE, que se esconde em um canto 
e comec;a a gritar. Os outros, entáo, o prendem e batem 
perto dele com o UYBRO. Quando o doente faz sinal de estar 
melhor, todos lanc;;am um grito de vitória e saem da sua 
casa para se lavarem. É necessário, para o bom exito da 
cerimónia, que as mulheres náo reconhec;;am o A YUTE'RENE. 

Quando alguém se sente mal, os Xavantes riscam com 
faquinhas de bambu a parte que dói para fazer espirrar o 
sangue, que é a origem do mal. Antes de cortar a pele, 
lava.m a parte com água fria, depois cortam e, por fim, para 
facilitar a hemorragia, póem sobre a ferida água moma mis
turada com um pó que tiram das raízes de UTOPARANE. O talho 
deve ser feito por urna pessoa bem determinada : o marido 
faz na esposa, os país ou avós fazem nos filhos ou netos. 

Trata-se, pois, preferivelmente, de pessoas ligadas ao 
doente por parentesco. Mas, na sua ausencia, pode ser tam
bém o DAWEDE'WA, aquele que conhece as plantas medicinais. 

E eis urna série de agentes medicinais usados pelos Xa
vantes: 
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Contra a dor de cabeca 

- íTsu'RADZAIDI - planta que se poe para queimar, 
respirando-se a furnaQa. 

- WED~HUUDZE - picam-se as f olhas e respira-se o 
aroma. 

- WARlWATSEDE - vegetal que se usa como o iTSU' RAD
ZAIDI. 

- REEÑO - também este empregado como o precedente. 
( é o mesmo vegetal do qual se tiram os pauzinhos que, 
envernizados de urucu se enfiam nos lóbulos das orelhas). 

- 'Ru'wANE - planta cujas raízes, cozidas em água, sáo 
aplicadas na fronte como um cataplasma : aspira-se, ao mes
mo tempo, o cheiro da madeira. 

- ABAWADZI íPRE - planta que é usada como a prece
dente. 

- WEDEHUTEDE e iTSUPARAHI - usam-se como o 
ISTU'RADZAIDI. 

- ÍTSÓRÓBAYHO - com suas embiras se fazem cordinhas 
para pór nos pulsos e tomozelos. 

Contra a dor de estómago 

AÓYOYREPA - raiz da planta que, em portugues, se chama 
jatobá-do-cerrado; com a casca desta raiz, moída, se faz 
um chá. 

iTSA'RENE - usa-se a casca da raiz como no caso pre
cedente. 

wA'RATEHONE - usa-se a raiz como no caso precedente, 
enquanto a embira tirada do caule serve para fazer urna 
corda que se usa a cintura. 

nzARAE - com a raiz desta árvore se faz um pó que se 
passa no corpo, molhado com saliva. 

WETSUYRE - bate-se com os ramos desta árvore no cor
po do doente. 

WEDEPAWARA - mastiga-se o carváo e passa-se o bolo 
mastigado no corpo do éioente. 

ARARÁÑIU - dela se faz urna cordinha para pór nos pulsos. 
A YUTEDZAónz:E - faz-se urna cordinha para amarrar os 

pulsos e os tomozelos. 
WEDENÓRÓTO, WEDEÑÓROTOTSUPO e APTSI - usam-se como 

O AYUTEDZAÓDZE. 
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Note-se que, entre as curas acima elencadas, o DZARAE e 
todas aquelas que se lhe seguem náo sáo exclusivas da 
dor de estómago; podem também ser empregados contra 
todos os tipos de doenQa. 

Contra dor de garganta 

iTSADZAPO - com sua raíz se faz urn benéfico chá. 
DATOBTOMDZE - além do chá de sua raíz, se utiliza para 

fazer cordinhas para pór nos pulsos e tomozelos. 

Contra a dor de dente 

TSIBDZIBI - p6e-se um pedacinho de sua raíz no dente 
que dói. Enfim, para ser ágil e estimular o apetite; 

ATSERERE - faz-se urna cordinha para os pulsos. 

Os reumatismos e as dores provocadas por esforQos 
excessivos sáo curados com urna espécie de massagem, 
apertando com forQa a parte que dói. Esta massagem se 
chama DAWATI. Ainda para as dores internas e reumatismos 
articulares, que se chamam todas indistintamente de DAWARE, 
usam flechas do tipo ARIWEDE, que se tenham partido durante 
a caQa, ao matar um animal, p6em-na no fogo e depois 
molham com a saliva o carváo obtido e o aplicam sobre a 
parte que dói. 

CUIDADOS PREVENTIVOS 

Tem este caráter os pauzinhos que os Xavantes 
usam nos lóbulos das orelhas, e servem, em particular, 
como proteQáo contra as serpentes, mas sáo usados 
também para afugentar todos os tipos de doenQas. 
Estes pauzinhos podem ser tirados do lenho do iwAYHÓNE, 
UTOPARANE, ÍTSADAPRIRINE, ÍTSUUDZE, ÍTSÓRORA, PAWI, lWA
REMREDZE, UYWEDEWEDE, ÍTSUDZAPODO, iTSOROHOPRE. Os pauzi
nhos contra as serpentes sáo chamados w AHIWEDEDZE. 

Outras coisas, além dos pauzinhos, tem fun<;áo apotro
paica, inclusive as cordinhas que os Xavantes usam ao redor 
do pescoQo, dos pulsos, da cintura, dos tornozelos e dedo 
médio da máo direita. 
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No pésco<_;o, os homens podem usar no máximo tres cor
dinhas, enquanto que, para as mulheres, o número pode 
subir até quatro. A cintura, antigamente, só os P. podiam 
levar duas cordinhas, urna branca e outra preta, enquanto 
as vezes, se permite também a eles usar as duas. 

E eis alguns tipos de pauzinhos : 
WEDEHI'RATI, que serve para sonhar e para amansar os 

"civilizados". 
w:ETEPAREWAYHI, que serve para sonhar e contra a on<_;a. 
WEDEPAWARA, serve para sonhar. 
WAMARi, também para sonhar, mas podem ser usados 

apenas pelos WAMARiTEDE'WA (os visionários, literalmente: 
os sonhadores). 

PRATICAS PARTICULARES 

Para a.tirar bem com o arco, os Xavantes costumam 
f~er, sobre os bracos, tatua.gens: tres faixas transversais 
do pulso ao cotovelo e duas do cotovelo ao ombro. Estas 
tatuagens, chamadas DAPU, sáo feítas com um estilete afiado 
e fino de bambu ( TIBu'w A); com este estilete faz-se urna 
incisáo sobre a pele e sobre ela se póe urna pasta feita com 
água e carváo obtido das raízes da planta que chamam 
UDZEYRE. 

Para correr com mais velocidade e desembara<;o, os 
·xavantes fazem cortes de cerca de 20 centímetros, de 4 a 6 
em cada perna, nas coxas. Os talhos devem ser feitos com 
ossos de animais machos que se distinguem pela velocidade, 

. como sejam o vea.do, o cervo, a ema, a seriema, e a anta. 
Come<_;a-se a fazer a incisáo na coxa esquerda, porque, ex
plicam, sobre o ombro esquerdo é que vai ser carre<;ado o 
buriti. 
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A MORTE ENTRE OS XAVANTES 

Morte em Xavante diz-se Ano ou DADÓ. 

Quando um homem est.á doente, náo o deixam deitado, 
mas quase sentado, sustendo-o pelos ombros. E quando tudo 
se tornou inútil, e o doente está próximo a morte, fazem-no 
assumir urna posic;áo particular. Apóiam-no em um flanco, 
pernas dobradas, bra<_;os unidos a altura do estómago, máos 
fechadas urna dentro da outra, sob a cabe<;a, a altura das 
orelhas. Se, durante a agonía, o doente abandona esta posi<;áo 
é recomposto pelos parentes. 

Apenas morto, é posto numa esteira. Os parentes póem
se ao redor, a mulher e os filhos póem a máo direita sobre 
o cadáver, a quem náo se fecham os olhos. 

Apenas informados, os do clá oposto ao clá do defunto 
(WAPTE, 'RITEY'WA, lPREDU, se se trata de um homem; 
ADZARUDU, ADABA e PIO iPREDU, se mulher), prepara.m a cova 
longe da aldeia, orientada para o centro da mesma. 
Tal cova (ABRE) é redonda, do is metros de profun
didade, um e meio de largura, no centro de urna área limpa 
e circular. ( Aooo'Runzt ) . 

Quando está terminada a cova, tres homens (AB'RE'WA) 

váo a casa do morto e o amarram a altura do joelho, dos 
bra<_;os e da cabec;a, com a esteira na qual está depositado, 
o prendero a um pau e o levam ao cemitério, seguidos pelos 
parentes todos. O cadáver é deposto em terra, perto da cova, 
dentro da qual os parentes próximos, chorando e gritando, 
procuram jogar-se, sendo segurados pelos AB'RE'WA, que 
procuram acalmá-los. Há quase urna espécie de Iuta entre 
eles. Os AB'RE'wA aproveitam para desatar o morto e depó
-lo na cova, onde o recebem outros dois AB'RE'WA que póem 
o cadáver na posi<;áo em que estava no leito de morte. Se 
é b. ou T., com o rosto para oriente; se é P., para ocidente. 
Deposto o cadáver, os dois saem e come<_;am a cobri-lo. Ele nao 
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Esquema de tumba xavante 

A ADO' RUDZE, pequena área 
limpa 

8 AB'RE , bu raco 

e ADO'RU, tumba termina· 
da e fechada 

D Paus e esteiras que fe. 
cha m a .cova . 

é coberto com terra, mas por urna fileira de paus, sobré 
os quais sáo colocadas duas esteiras e, sobre as esteiras, 
terra e ramos, até que o túmulo assuma a forma de urna 
cabana. O seu nome é AOOO'Runz:E. 

Terminada assim a sepultura, todos, em fila indiana, 
voltam para a casa, menos os que prepararam a cova, que váo 
a casa do morto e, ao entrar, comec;am a chorar. Só param 
quando recebem a recompensa do trabalho: penas, urucu, 
arco, flechas, algodáo, etc. Os objetos pertencentes ao morto 
sáo queimados pelos parentes mais próximos. 

Este é o procedimento geral, mas veremos casos parti
culares. 

MORTE DE UM MENINO 

Quando morre um menino, com menos de 7 anos, é 
levado nos brac;os até o AOOO'Runz:E. Só a máe procura jogar
se na cova, e se bate nas costas com pedras e varas. Na 
tumba coloca-se urna vasilha fechada com leite materno, para 
que o menino possa beber no longo caminho que deve per
correr, como também penas de asas de PARI'WATSA (urubu
. rei) que servem para o menino fazer asas para fugir da 
onc;a; e, por fim, o cordáo umbilical do menino. 
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MORTE DOS PARENTES DO WAMARiTEDE'WA · 

O rito é o geral, descrito; só que, no dia seguinte ao da 
sepultura, o WAMARÍTEDE'WA pinta-se de TSANAPRE, póe a cin
tura e no pulso cordas de casca de árvore de WAMARi, e, 
no furo das orelhas, pauzinhos obtidos do galho da mesma 
árvore. Em seguida, prepara dois paus de WAMARi, ligan
do-os para que desenhem a figura de um p.ássaro de asas 
abertas; enfim, empoa a cabec;a com íTSUBRA (pó de raiz de 
WAYODO, misturada com fubá de milho branco ). 

Com um canto especial, juntamente com os filhos 
AY'REPUDU volta a tumba onde póe o simulacro de pássaro e, 
sem chorar, volta a casa, onde recomec;a o pranto. 

Para significar a sua dor, observa alguns días de jejum 
e vigília. Entáo, no mesmo dia em que comec;a a comer, 
comec;a a sonhar : sonha com o parente morto que está no 
céu, onde se vive como na terra, e onde tudo é igual a terra. 

A exc~áo dos parentes dos WAMARÍTEDE'WA que, como 
dissemos, váo para o céu, os outros váo para WARAnzu. 
Hoje, este termo significa "civilizado", mas antes tinha o 
sentido com que é aquí usado, algo que só se atinge depois de 
morto; algo desejado intensamente, mas que, em vida, náo 
se conseguiu obter. Os que fi:zieram algumas feiti<;arias e, 
por isso, foram punidos pela morte váo para o TSIMIHOPARí, 

com .alma e corpo. 
Os parentes dos mortos, em sinal de dor, náo comem 

nem dormem por alguns dias; também, logo que voltam do 
cemitério, a cabec;a dos meninos é completamente rapada 
com dentes de piranha, enquanto que a dos adultos se raspa 
no dia seguinte; póem ao pescoc;o o TSORÓRA, um cordáo 
branco. 

Se o morto é crianc;a, só a máe, o pai, os irmáos e irmás 
cortam os cabelos. Cada qual faz isso na própria casa e, 
depois, váo ao rio jogar fora os cabelos. 

Após muitos dias, semanas as vezes, os parentes se 
reúnem no WARA, e procuram o motivo da marte, se foi 
doenc;a ou outra coisa. Estabelecida a causa, se se trata de 
um feitic;o o hornero que seria o autor é condenado a morte 
urna vez que é considerado malvado, perigoso a comunidade~ 
e náo merece outra sorte. A execuc;áo da condenac;áo é feíta 
na casa mesma do condenado, logo após o pronunciamento, 
com um golpe de uYBRb; ou entáo se mata o condenado du-
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rante a corrida do buriti; quando o homem estiver sozinho 
alguém o imobiliza por detrás e outro co~ um cacete o mata. 

Em tal caso, a corrida náo chega ao fim, todos se reti
ram imediatamente para as suas casas. Logo após, o 
WAMARÍTEDE'WA pinta-se de DAUHO, joga um punhado de 
ÍTSUBRA, na cabec;a, póe no DAÑO'REBDZU' A urna pena de WAAHA 
e na máo direita um pedac;o de WAMARÍ. Entáo comec;a a 
fezer o giro de todas as cabanas jogando íTSUBRA. Quando 
todos se reuniram na wARA, WAMARÍ na direita inicia a dan<;a 
WAMARÍMRAMIDZE, acompanhada com o canto WAMARÍÑO'RE. 
Após o canto e a danc;a, que executou sozinho, exorta todos 
a paz e a náo matar mais ninguém. Para fazer os parentes, 
dos mortos pararem de chorar, todos se reúnem no WARA e 
encarregam o WAMARÍTEDE'WA de convidar a família do morto 
a náo mais chorar. O WAMARÍTEDE'WA faz preparar pela pró
pria mulher um bolo grande e, no dia seguinte, pinta-se de 
DAUHO e, posto no pescoc;o o oAÑo'REBDZU'A com a pena de 
seriema (porque o canto da seriema, como o choro, desperta 
a saudade ), vai com o bolo a casa do morto, onde já se 
reuniram os parentes, e comec;a a chorar. 

Os outros também choram e o pranto de cada qual 
é diverso e mais ou menos longo, segundo o grau de paren
tesco e amizade que o ligava ao defunto. Quando todos pa
raram de chorar, o WAMARÍTEDE'WA levanta-se e, confortan
do-os, convida-os a náo chorar mais. Os parentes respondem 
que obedeceráo. O WAMARÍTEDE'wA entrega o bolo e, por sua 
vez, os parentes do morto dáo-lhe penas de arara e algodáo. 

Assim termina a cerimónia pela morte de um Xavante. 
Se a morte de urna pessoa, ou só a ferida, é causada por 

coisa ou animais, os parentes do morto ou ferido destróem 
as primeiras e matam os animais. Sáo considerados sinais 
infaustos, presságios de morte, os eclipses do sol e da lua, 
estrelas cadentes, halos e alguns pássaros. 
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CANTOS E DANQAS 

Cantos e danc;as estáo sempre estreitamente unidos en
tre si : náo existe canto que náo esteja acompanhado pela 
danc;a nem danc;a que náo esteja unida a um canto. Os can
tos Xava.ntes náo sao cantos fixos, sao composic;óes com
postas conforme o tempo, por ocasiáo de muitos ritos, pelos 
mem?ro~ do el~ P. que já tem orelhas furadas; para os 
WAPTE sao os DANOHUY'w A que compóem os cantos. O ritmo 
dos cantos é sempre o mesmo, as palavra.s é que variam; 
trata-se de textos difíceis de traduzir, porque sao compos
tos com vocabulário evocativo, alusivo, provavelmente ar
caico. O canto Xavante é sempre compreendido como ex
pressáo de alegria íntima e de alegria para os outros. 

Vejamos agora rapida.mente alguns cantos dos mais 
importantes com as respectivas danc;as. 

DADZARóNo : é o canto .da manhá e vem acompanhado da 
seguinte danc;a : os homens se dispóem em círculo 
de máo dadas e batem o ritmo unindo e desunindo 
os calcanhares, com as pernas sempre curvas. 
Este canto é executado pelos WAPTE e DAÑOHUY'w A 

no mesmo círculo, enquanto os 'RITEY'w A fazem um 
círculo por própria conta e comec;am o giro pela 
a!deia em sentido contrário ao dos wAPTE; este par
ticular se encontra constantemente em todos os 
cantos e danc;as. 

DAHIPOPO: É o canto da tarde, executado pelos homens, 
em círculo, de máos unidas, com as pernas semi
-curvas, ritmando a danc;a com ligeiro movimento 
dos joelhos. 

MARAWA'·wA DAÑo'RE : É o canto da meia-noite executa-
' do pelos homens em círculo, porém, aqui náo estáo 

com as máos unidas entre si; cada danc;arino 
mantém o brac;o esquerdo dobrado, indo a máo 
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" esquerda parar sob a axila direita e vice-versa: du-
rante este canto no grupo dos WAPTE há semente 
um DAÑOHUY'WA. 

UYWEDEÑo'RE : é um canto executado após a corrida do 
buriti; os círculos mantem-se unidos pelas máos; 
e o movimento da danc;a é assim : ergue-se o pé 
direito dobrando ligeiramente o joelho, depois bate
se, no cháo, o calcanhar direito, que se une, com um 
movimento, ao esquerdo. Após certo número de 
passos que variam conforme o durar do canto, se 
muda, isto é, vira-se em sentido contrário, levan
do sempre o pé direito, porém, unindo ao outro pé o 
calcanhar do direito e náo do esquerdo. Deste can
to participam, além dos dois grupos habituais tam
bém o dos ÍPREDU. 

Quanto aos cantos e dan<;as próprios de cada festa, para 
os quais remetemos ao capítulo adequado, recordamos que 
eles, embora mudando o nome, conservam, em geral, os 
movimentos próprios da dan<;a do momento no qual sáo 
executados. Quem entoa o canto ocupa, no círculo, o lugar 
ao lado dos PAHORI'WA, enquanto os demais conservam o 
lugar que tem ou tinham na Ho. 

Vejamos agora o esquema de um canto, cujas palavras 
conseguimos traduzir : 

traduzir: 

'wA wE: 'RE Pbb 'wA wE: 'Póó flecha da ponta bonita quebrou 
'RE DZANIHO 'RE DZANIHO, cortar para afiar a ponta 
'w A wE: 'RE POO 'w A wE: 'Póó (para repetir trés vezes) 

'RE DZANIHO 'RE DZANIHO, (para repetir tres vezes) 

'w A wi: 'RE POO 'w A wi: 'póó (para repetir dez vezes) 

'RE DZANIHO 'RE DZANIHO, (para repetir trés vezes) 

'w A wi: 'RE Poo 'w A wi: 'Póó ( ']Xlra repetir tres vezes) 

Eis a origem deste canto, inspirado, como quase todos 
os cantos Xavantes, em um sonho :· "durante a ca<;a atira-se 
urna flecha belíssima para matar um animal, mas a flecha 
náo o a tinge e bate no cháo; e a pon ta quebra. Como a fle
cha é bem feita, náo a querem desperdic;ar, e assim procura-se 
afiar a ponta cortando a parte quebrada." 
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Para compreender melhor qual a importancia que os 
Xavantes dáo ao sonho e ao canto que ele inspira, transcre
vemos e traduzimos o que eles dizem a respeito: 

AHA DAÑOTO- ' ROWI DATE ' RE lROTSAWE_REDZA'RAMONO-NA 

NA TE 'RE DANO' REDZA'RA. TE AYMAWI MARÍÑO'RE-NA 

TE ' RE DAÑO'REDZA'RA, AUWE TE DAÑO'REDZA' RA 
1 

AUWE DZA 'RINO'RE, DAÑOTO-'ROWIHA, DAÑÓTO-'RÓWI 

RÓTSAWERE. 

" Co·m o sano eu sonho, durmo e sonho. 
Os outros vao cantando. 
Eu sonho para tornar f elizes os outros 
que cantarao meu sonho. 
,Qutros cantam no sonho 
e eu durmo e sonho o que outros cantarao". 
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APENDICES 



.. 

RECENSEAMENTO DE TODAS AS ALDEIAS XAVANTES 
OUTUBRO 1969 

NÚMERO DE CABANAS: 190 

NÚMERO DE FAMÍLIAS: 446 

Homens 

P. 87 
o. 57 
T. 21 

Tot. 165 

54 viúvas ou mulheres solteiras 
33 homens com duas ou tres mulheres 

(esposas) 
9 viúvos ou homens solteiros 

DONOS DE CABANA 

Mulheres Total 

103 190 
87 144"' 186 
21 42/ 

211 376 

HOMENS E MULHERES CASADOS 

Homens Mulheres Total 

P. 210 235 44!l 
o. 148 189 337"' 428 
T. 37 54 91 / 

Tot. 395 478 873 

FILHOS NAO CASADOS 

Homens Mulheres Total 

P. 365 280 645 
o. 277 243 520 > 642 
T. 76 46 122 

Tot. 718 569 1287 

WAPTE 

P. 41 o. 32 T. 2 Tot. 75 

TOTAL DA POPULAQAO XAVANTE 

Homens Mulheres Total 

P. 575 515 1090 
o. 425 432 857

"' 1070 T. 113 100 21l/ 

Tot 1113 1047 2160 
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Totcll Populaqao Xavante 
2160 Pessoas 

1~ 
S. MARCOS 

798 

11,9°/o 

3,6°/o 

Total pessoas nao casadas 
1287 

MULHERES 569 

.. 
P282 0287 

•• 

0353 p 365 

HOMEHS .118 
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ALDEIA DE S. MARCOS 

NÚMERO DE CABANAS: 54 

21 viúvas 

NÚMERO DE FAMÍLIAS: 144 2 viúvas em cada urna 

Homens 

P. 21 
o. 15 
T. 5 

Tot. 41 

Homens 

P. 61 
o. 53 
T. 8 

Tot. 122 

Homens 

P. 142 
o. 127 
T. 21 

Tot. 290 

P. 19 

Homens 

P. 203 
o. 180 
T. 29 

Tot. 412 

13 homens com 2 mulheres 
1 mulher com 2 homens 

DONOS DE CABANA 

Mulheres 

33 
30 

2 

65 

HOMENS E MULHERES CASAOOS 

Mulheres 

82 
69 
8 

159 

FILHOS E FILHAS NÁO CASADOS 

Mulheres 

110 
109 

8 

227 

WAPTE 

Total 

54 
45" 52 
7/ 

106 

Total 

143 

122 ) 138 
16 

281 

TotaJ 

252 
236) 265 

29 

517 

o. 19 Tot. 38 ( já contados com os fi· 
lhos náo casados) 

TOTAL POPULAQÁO 

Mulheres 

192 
178 

16 

386 

Total 

395 
358"' 403 

45 / 

798 

N B - Entre os do.nos de cabana, há 9 viúvas; em 2 casas, 2 vlúvas em cada urna; em !t 
cabanas, 2 esposas em cada urna . 
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ALDEIA DE SANGRADOURO 
.. 

NÚMERO DE CABANAS: 33 

NÚMERO DE FAMÍLIAS: 75 

Hom ens 

P. 15 
o. 12 
T. 4 

Tot. 31 

Homens 

P. 68 
o. 39 
T. 14 

Tot. 121 

P. 11 o. 

Homens 

P. 105 
o. 64 
T, 23 

Tot . 192 

3 viúvas 
2 mulheres solteiras 
1 homem solteiro 

DON OS DE CABAN A 

Mulheres Total 

18 33 
12 2

; > 31 3 

33 64 

FILHOS NAO CASADOS 

Mulheres Total 

49 117 
41 80 > 105 11 25 

' 101 222 

W APTE 

Total 17 (já contados com 
6 filhos nao casados) 

TOTAL POPULA~ÁO 

Mulheres Total 

87 192 
71 135 > 175 
17 40 

175 367 

NB - Dentre as cabanas , urna pertence a vtúva , outra a mulher solteira . 
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os 

ALDEIA DE BATOVI 

NÚMERO DE CABANAS : 30 

NÚM ERO DE FAM Í LIAS: 56 

Homens 

P. 18 
o. 10 
T. 1 

Tot. 29 

Homens 

P. 46 
o. 32 
T. 13 

Tot . 91 

WAPTE: faltam 

Homens 

P. 75 
o. 50 
T. 17 

Tot. 142 

5 viúvas 
1 viúvo 
7 homens com duas mulheres cada. 

DONOS DE CABANA 

Mulheres Total 

12 30 
13 23 "' 29 
5 6 / 

30 59 

FILHOS NAO CASADOS 

Mulheres Total 

31 77 
30 62 > 85 
10 23 

71 162 

TOTAL POPULA~ÁO 

Mulheres Total 

59 134 
57 107 > 141 
17 34 

133 275 

NB - Dentre os donos de cabanas há : uma viúva; em seis cabanas duas mulheres (esposas) 
em cada urna . 
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ALDEIA DO PARAÍSO 

" NÚMERO DE CABANAS: 28 

NÚMERO DE FAMÍLIAS: 50 

Homens 

P. 13 
o. 9 
T. 6 

Tot. 28 

3 viúvas 
2 homens com duas mulheres ( espo-

DON OS 

sas) cada um 
1 mulher solteira 
1 Ca.iapó casado com urna xavante 
1 mulher branca casada com um xa

vante. 

DE CABANA 

Mulheres Total 

15 28 
7 16""' 28 
6 12 / 

28 56 

HOMENS E MULHERES CASADOS 

Homens 

P. 20 
o. 16 
T. 10 

Tot. 46 

Homens 

P. 
o. 
T. 

Tot. 

WAPri:: faltam 

40 
26 
20 

86 

Homens 

P. 60 
o. 42 
T. 30 

Tot. 132 

Mulheres 

27 
16 
9 

52 

FILHOS NAO CASADOS 

Mulheres 

35 
27 
11 

73 

TOTAL POPULA<;ÁO 

Mulheres 

62 
43 
20 

125 

Total 

47 
32""' 51 
19 / 

98 

Total 

75 
53""' 84 
31 / 

159 

Total 

122 
85

""' 135 50 / 

257 

¡ , 

N B - Náo lhes é fácil saber a que clá pertencem. Já náo celebram nenhuma festa e 
cerimOnia tradicionál . 
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ALDEIA DE SAO DOMINGOS NÚMERO DE CABANAS: 14 

NÚMERO DE FAMÍLIAS: 50 

Homens 

P. 
o. 
T. 

Tot. 

8 
4 
o 

12 

9 viúvas 
1 viúva com um hornero solteiro e urna 

mulher solteira 
8 homens com duas mulheres ( espo

sas) cada um 
2 homens solteiros 
2 homens com trés mulheres (esposas) 

cada um 
1 viúvo 
1 homem que só vez que outra pode 

unir-se a sua mulher. 

DONOS DE CABANA 

Mulheres 

10 
10 
3 

23 

Total 

18 
14""' 17 
3/ 

35 

" 

,, 

HOMENS E MULHERES CASADOS 

P. 

Homens 

P .. 
o. 
T. 

Tot. 

27 
14 
o 

41 

Homens 

P. 
o. 
T. 

Tot. 

5 

25 
25 
o 

50 

ó. 

Homens 

P. 52 
o. 39 
T. o 

Tot. 91 

., 

4 

Mulheres 

30 
22 

8 

60 

FI~HOS NÁO CASADOS 

Mulheres 

30 
14 
o 

44 

WAPTE 

Total 

57 
36""' 44 
8/ 

101 

Total 

56 
39""' 39 
O/ 

94 

Total 9 (já computados entre os filhos 
nao casados). 

TOTAL POPULA<;ÁO 

Mulheres Total 

60 112 
36 75""' 83 
8 8/ 

104 195 

NB - Dentre os donos d~ cabana, há 2 viúvas; em 5 cabanas, há 2 mulheres casadas 
com um mesmo homem; em 2 cabanas, 3 mulheres casadas com um mesmo homem 
em cada uma . 
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ALDEIA DE AREóES 

NÚMERO DE CABANAS: 20 

NÚMERO DE FAMÍLIAS: 51 

Homens 

P. 5 
o. 5 
T. 5 

Tot. 15 

(5 viúvas) 

DONOS DE CABANA 

Mulheres Total 

11 16 
7 12 "" 19 
2 7 / 

20 35 

HOMENS E MULHERES CASADOS 

Homens 

P. 25 
o. 15 
T. 6 

Tot. 46 

Homens 

P. 34 
o. 17 
T. 6 

Tot. 57 

P. 6 o. 3 T. 

Homens 

P. 59 
o. 32 
T. 12 

Tot. 103 

Mulheres Total 

22 47 
13 28 "" 50 
16 22 / 

51 97 

FILHOS NAO CASADOS 

Mulheres Total 

15 49 
16 33 ) 45 
6 12 

37 94 

WAPTE 

2 Total 11 (já contados entre os 
filhos nao casados) 

TOTAL POPULA~AO 

Mulheres Total 

37 96 
29 61 "" 95 
22 34 / 

88 191 

N B - Entre os donos de cabana, há 5 viúvas . A aldeia consta va ainda de cabanas 
provisórias . 
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ALDEIA DE LAGOA 

N ÚMERO DE CABANAS: 11 

NÚMERO DE FAMÍLIAS: 20 

Homens 

P. 7 
o. 4 
T. o 

Tot. 11 

1 homem com 2 mulheres (esposas) 
1 homem casado com urna mocinha de 

cerca de 12 anos 
1 com 3 homens solteiros 
1 mulher solteira 

DONOS DE CABANA 

Mulheres Total 

4 11 
8 1~ > 12 o 

12 23 

HOMENS E MULHERES CASADOS 

WAPTE: 

Homens 

P. 
o. 
T. 

Tot. 

11 
7 
o 

18 

Homens 

P. 
o. 
T. 

Tot. 

faltam 

10 
11 
2 

23 

Homens 

P. 21 
o. 18 
T. 2 

Tot. 41 

Mulheres 

8 
12 
o 

20 

FILHOS NAO CASADOS 

Mulheres 

10 
6 
o 

16 

TOTAL POPULA~ÁO 

Mulheres 

18 
18 
o 

36 

Total 

19 
19"" 19 
O/ 

38 

Total 

20 
17'\, 19 
2/ 

39 

Total 

39 
3~) 38 

77 

NB - Ent re os donos de cabana há : 2 mulberes casac1as oom um mesmo homem, wn 
homem e uma rnulher solteiros. Os 2 T. sao órfáos. 
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PORCENTAGEM M / H e tJ/ P NAS VÁRIAS ALDEIAS 

MULHERES 386 

SAO MARCOS 798 

HOMENS 412 

SANGRADOURO 367 BATOVI 275 

MULHERES 175 MULHE RES 133 

HOMENS 192 HOMENS 142 

MULHERES E HOMENS NAO CASADOS 
PARA CADA ALDEIA 

MULHERES 227 

S. MARCOS 517 

HOMENS 290 

SANGRADOURO 222 PARAÍSO 159 

MULHERES 101 MULHERES 73 

HOMENS 121 HOMENS 
0

86 

284 

PARA(SO 257 

MULHERES 125 

HOMENS 132 

AREOES 191 

MULHERES 88 

HOMENS 103 

BATOVI 162 

MULHERES 71 

HOMENS 91 

AREOES 94 

MULHERES 37 

HOMEMS 57 

S. DOMINGOS 195 

MULHERES 104 

HOMENS 91 

LAGOA 77 

MULHERES 36 

HOMENS 41 

S. DOMINGOS 94 

MULHERES 44 

HOMENS 50 

LAGOA 39 

MULHERES 16 

HOMEMS 23 
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Aldeia do Paraíso ( Simoes Lopes) 
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Aldeia de Lagoa 
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PINTURAS 
CORPORAIS 

2 

4 

1 

3 

1. Pintura AHU'RA 

2. Pintura do ATSADA'RA 

3. Pintura do AYUT~MAl\IARl'WA : 

DA'RÁUMIMI = 'pintura da franj~ dos cabelos 
com urucu, sobre o qual é aplicada penugem 
branca de gavlio (TSIÑIROBO); 

DADZADA'RA = pintura preta da boca 

4 . Pintura DADZAPR~ -



5 

9 

13 -

6 

10 

5 . Pintura do DAÑOHUY'WA: 

DAPAÑIHóoó = listras pretas nos brac;os; 

DAÑO'RA = listra preta sobre o estomago; 
DATE'RA = pintura preta da barriga da perna; 

DA'RAPRt:WARó = cordao vermelho na cabec;a; 
DAMANARADA = as duas listras pretas nas cos· 
tas. Esta pintura passa a chamar-se DAUPTt:, 
quando nao há as listras sobre os brac;os e o 
estómago. 

6 . Pintura DAÑIHóoó 

7 . Pintura DUHó. Pode ser usada também pelas 
mulheres e pelos WAPTt:, que, porém, nao podem 
usar a penugem de gaviio. 

7 

11 

8. Pintura DAUHóBA: 

DADZADAZUTEÑITSU = listras pretas sobre as 
coxas 

9. Pintura DAUPTt: 

10. Pintura DAUPTt: dos DZUTSI 'WA 

11. Pintura DAWAWI 

12. Pintura DAWAWI dos DZUTSl'WA 

13. Pintura DZAUE 

1... Pintura da on~a , HU 

a 

12 



1 

15 

17 

19 

i V • 

·' ' 

15. Pintura TSANAPRÉ 

16. Pintura TSANAPRÉ 

17. Pintura TSIÑóTSÉ dos TSAWORO'WA 

18 

18. Pintura dos WAPTÉ para a corrida do buritl 
e para o WAIÑO' RE 

DAWABDZA = pintura da barriga da perna 

19 . Pintura dos WATE'WA 

DAr'IO'RA = listra preta sobre o estomago 

DAPAr'llHOOO = listras pretas nos bra~os 

DAMANAWADZU'RA = listras pretas nas costas 

DATE'RA = pintura preta na barriga da perna 

DICIONÁRIO DOS TERMOS XA V ANTES 

AAABó - penas do rabo do 
mutum. 

AAAPRE - jacu. 
AÁMA - defensor, advogado de 
um certo grupo de idade, por 
exemplo, dos E:TEP:EPA. 
AA - nome antigo de um grupo 
de idade, em lugar de TSADA'RO 
AÁMATSIPió - quando a mu
lher se torna AAMA. 
AAMODZA'RU - halo de lua, si-

nal de morte. 
AAMO MA DóRó - "a lua mor
reu", grande escuridáo. 
ABADZI - algodáo. 
ABADZEY&IY'RE DAPÁ - (can-

to) melodía monótona (urna 
nota só) quando voltam com 
muita carne depois da caQada 
(alegria). 

ABADZIDUMNARí - algodáo 
antes da fiac;áo, porém sem 
caroc;os. 

ABADZIDZAÑ AMRI - algodáo 
tranc;ado, tecido, trabalhado. 

ABADZIPARA - algodáo tranc;a
do grosso, largo, semelhante a 
urna cinta. 

ABADZI 'RAYHIDIBA-MA DA
ÑO'RE - canto para as festas 
dos nomes das mulheres. 

ABAMERE - cestinha pequena 
com tampa. 

ABAREU - nome dum grupo de 
idade piqui. 

ABARUDU - nome de árvore, 
cuja casca vermelha serve pa
ra enfeite dos pulsos e torno
zelos dos meninos. 

A 

ABA W ADZI - timbó para pes
caría. 

ABA WADZI iPRE - timbó ver
melho. 

ABDZUMA - meio-dia. 
AB'RÁ - meteoro - última ca

sa da aldeia. 
AB'RÁ AMO - última casa do 

lado oposto. 
AD ABAÑO' 

REBDZUYW ATSIHUY'W A 
moc;a que tira os colares dos 
esponsais a ADABA e que de
pois os colocará na grande ca
c;ada, aquela que tira as cor
dinhas do pescoc;o da ADABA. 

ADZAHU - p ena.cho de urna até 
8 penas compridas de arara 
amarrado acima da cabel;(a no 
meio dos cabelos. As penas sao 
montadas num peda<;o de ta
lo seco de buriti. 

ADZAHUPITSUDU - penacho 
com poucas penas. 

ADZARUDU - menina crescida, 
antes de ser W APTE. 

ADZE - machos dos cervos e 
veados. 

AOO - morte ou morto. 
AOOC>'RU - cemitério. 
ADóó'DUDZE - galhos e ramos 

que servem para cobrir o tú
mulo. 

ADóóW ARIDZE cerimónia 
para pedir coisas aos mortos, 
por ex. feijáo. 

ADUBDóMNOMRI - brinquedo 
na água: nadando levanta-se 

291 



rapidamente urna perna, dei
xando cair sobre a água. 

ADUMHóPRA - grávida (mu
lher). 

AE - semente de capim que 
serve para Enf eite ( "pérolas" ). 

AHU'RA - pintura pre ta f eita 
levemente no corpo com car
váo. 

AMHUNA'RE - passagem do 
mato (cerrado) para urna pla
nície aberta. 

AÑANA'RATOMRI - espécie de 
lagarta preta, grande colar de 
PAHóRI'WA. 

ANARóWA - nome de um gru-
po de idade. 

ANE - assim, desta maneira. 
ANE - veado, mateiro na lín
gua AAMA. 
Aó - coco de palmeira macaú

ba. 
AóDó - cóco de palmeira ma

caúba. 
AóYREPA - raiz de AóYYRE 

(no me da árvore). 
APTóMRI - cera preta de abe-

lha selvagem. 
APTóRóRE - ina.mbu. 
APTSI - abacaxi, gravatá. 
APTSIÑORó - fibra do broto 

do gravatá. 
ARARAÑIOMOWA YHI - arbus

to de galhos secos, serve para 
o REBE, varinhas do fogo. 

ARARAÑIU - arbusto do cerra
do de galhos secos. 

A'RA'RU - mutum. 
A'RA'RUBó - penas do rabo de 

mutum. 
ARIWEDE buritirana 

flechas de buritirana. 
ARIWEDENAPó - flecha de 

ponta larga de buritirana. 
ARóBóRE - morcego. 
ATEBRE - orvalho. 
ATSABU - casa, na língua do 

AAMA. 
ATSABUTEY'WA, mogo que Ja 

mora na aldeia, na língua do 
A.AMA. 

ATSADA'RAPó'RENE urna 
planta parecida com a berin
jela. 
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ATSADAATEYHI - osso da C~\ 
nela da onc;a parda, serve par:· 
furar as orelhas. 

ATSADA 'RA - lobo guará. 
ATSADó - camaleao, teiú. 
ATSAENE - anta, na língua 

AAMA. 
ATSAETEÑI - carne da anta. 
ATSANADZE - preá. 
ATSAREBEA - peixe, em língua 

AAfvIA. 
ATSERERE - Buritirana. 
ATSEREREUMO - pauzinhos 

lavrados de buritirana. 
AUWE - Xavante, gente, pessoa. 
A UWE ATSIMÑOHU - afilha

dos de um A.AMA. 
A UWEDZERE - cabelo de Xa

vante. 
AUWEWA'REDZAPU - furo de 

orelha de Xavante, em língua 
A.AMA. 

AWA - sombra - um grupo de 
arbustos ou árvores para som
bra. 

A WARA - arbustos de galhos 
ct>mpridos e retos. 
AWEUPRE - festa de W A YA 
ao amanhecer do día com par
ticipac;áo dos espíritos maus. 

AYARE - dente, em língua 
A.AMA. 

AYHóÑIMI'WA - unha de ve~.
do. 

AYHóUBUNI - WAPT:E de ore
lha furada; sinal de distinc;ao 
por urna conduta boa. Mais 
tarde tornou-se hereditário. 

A YHóY'RE - jacaré. 
A YHUÑIHóRI - galhos lisos e 

cortados para enfeite das ore
lhas. língua AAMA. 

AYMAMARE - palavra com a 
qual os jovens chamam os ve
lhos. 

AY'RATARE - palavra com a 
qual os jovens chamam as mu
lheres velhas. 
AY'RATE - nome dado a mu: 
lher casada depois de ter o 
primeiro filho. 
AY'REPUDU - menino cres
cido antes de entrar no gru
po dos WAPTE. 

AY'RERE - nome de um grupo 
de idade. 

A YUTEDZAóDZE - arbusto de 
folhas brancas, macias para 
enxugar as crianc:;as . 

AYUTE AMAÑARI'WA - adultos 
que numa festa imitam o com
portamento das crianc;as. 

A YUTEPR:E - crian9a recém
-nascida. 

A YUTE-RENE - o grupo dos 
homens e moc;os que se torna
ram WAYA quando ainda 

BABA TI - ca9ula ( homem) 
BAóNó - menina pequena 
BARANA TIIPETSE TSI 

quando de noite (no WAYA) 
só a flecha TIIPE está sendo 
usada. 

Bb - urucum. 
BóDó MA DóRó - "o sol mor

reu", quando o sol está co
berto, eclipse solar. 

BóDóRA - quando endurece o 
seio da mulher por estar des
masiado cheio de leite - abs
cesso mamário. 

BóTóDZA'RU - halo do sol. 

DAAMAWAYA'WA - os instru
tores do W A Y A na importante 
iniciac;ao. 

DAAMAWAYA'WA'RADA - os 
instrutores antigos do W A Y A. 

DAAMAWAYA' 
WATSIUBUMRóDZE - lugar 
dos instrutores dos W AY A. 

DABATSA - cagada para o noi
vc,; casamento definitivo. 

DABUTUPO - casca larga de 
árvore para o enfeite do pes
coc;o dos instrutores do WAYA. 

DADO - morte, desmaio. 
DADZADA'RA - pintura preta 

ao redor dos lábios. 

B 

D 

W AT:EBR:EMI (menino peque. 
no ). 

AYWAHIATSI NA RóBTSIMRI' 
W A - o vigía da carne de ca
c;a na cerimónia de um doente 
grave. 

AYWAHIATSI NA TSAURI'WA 
- homem idoso que leva a 
carne de cac;a na cerimónia 
do doente grave. 

' AYWANARIU - canto para a 
imposic;ao do nome as mu
lheres. 

BóYHó - a casquinha vazia do 
urucum. 

BóYWAYHI - galho do arbusto 
do urucu serve para o R:EB:E 
l pauzinhos do f ogo). 
BURUAóDó - flecha de ponta 
grossa para estontear os pás
saros. 

BURUAóTóRE - flecha peque· 
na de ponta grossa. 

BURUTEYHI - capim de talo 
grosso, vermelho, que é posto 
nas orelhas depois da perfu
rac;ao. 

DADZADADZUTEÑITSU - mús
culo superior ressaltando da 

. perna. 
DADZADAPATA W A YRí - torcer 

as faces durante o W A Y A. 
DADZADUTUDU - amarra9áo 

dos cabelos dos homens a ma
neira do rabo do galo. 

DADZAMO - (cauda) cinta ver
melha que cai por detrás como 
urn rabo. 

DADZAPóRi - soprar, ventilar 
urna pessoa doente para afas
tar a doen9a. 

DADZAPR:E nintas de verme-
lho. 
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DADZADAPTSÜ estalo da 
língua como sinal de agrado. 

DADZADAB'RE - rugas na face 
quando se está demasiado tris
te. 

DADZA'RóNI - chegada de sur
presa depois de urna cagada co
letiva. Os cac;adores saem cor
rendo com pedac;os de carne 
pendurados no corpo. 

DADZARONO - canto de roda 
com curtos saltos. 

DADZATSU - crianc;a que se 
torna WAYA. 

DADZATSU'RADA - o mesmo 
depois de velho. 

DADZERE'RA'RU - cabelo on
dulado, crespo, desordenado. 

DADZUTU'RA - glande. 
DAHIP6Pó - canto de roda 

com leves movimentos de joe
lhos. 

DAHITEBRE - irmáo, <lito por 
urna mulher. 

DAHI'WAÑO'RE - o canto do 
grupo mais velho (anteceden
te). 

DAMAMAAMO - pai adotivo, 
tío. 

DAMANARADA - duas listas 
pretas nas costas para a cor
rida do buriti. 

DAMANAWADZU'RA - lombo 
pintado de preto para a ceri
mónia de bate-água 

DAÑANAPR:E - ventre pintado 
de urucu. 

DAÑOHUY'W A - padrinho de 
um certo grupo. 

DAÑOHUY'W A íT:E - padrinho 
novo. 

DAÑOÑIA - clavícula, colare~ 
para diversas festas. 

DAÑONO - sono - festa da 
iniciac;áo. 

DAÑOPREW AYRí - fino tran
c;ado de casca de árvore colo
cado em cima dos cabelos das 
'RITEY'W A ( moc;as) . 

DAÑIHóDó - trac;os, listas pre
tas no _peito e no ventre -
escrita. 

DAÑIMAMATA - padrinho dos 
sobrinho; cerimónia especial. 
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DAÑIMITE- espiritas bons, que 
dáo a vida as crianc;as; cen
tro do culto do W A Y A. 

DAÑIMIW AÑO - as pessoas de 
certo grupo que tem afilhados 
dentro de um outro grupo que 
é o segundo abaixo dele. 

DAÑIPTSI - os braceletes feí
tos de cordas. 

DAÑIMÑO'REBDZU - enfeites 
para colocar no pesc0<;0. 

DAÑITSEBDI - ter vergonha 
pudor. 

DAÑITS:EBó - sem vergonha, 
desonesto. 

DAÑIU - amarra¡;ao, cinta. 
DAÑIW ARI - pedir coisas, an

tes de tudo carne. 
DAÑIWARI MA TE TE TSOMRI 

- "ele lhe deu o que pediu". 
DANÑIWARIPE - quem gosta 

de pedir muito. 
DAÑO'RA - um pequeno trac;o 

preto no ventre. 
DAÑO'RADA - sobras de comi

da. 
~ DAÑO'RE - canto. 
DAÑO'REBDZU'W A - o padri· 

nho dos próprios sobrinhos. 
DAÑO'REBDZU' A cordao 

branco tranc;ado, de algodáo; 
enfeite mais comum; sinal de 
alegria, de amizade. 

DAÑóTó - língua (de carne). 
DAPA - melodía de um único 

tom; alegria e sucesso. 
DAPAÑIHóDó - trac;os pretos 

nos bragos. 
DAPARAHIDZU - pisar nos de

dos dos pés; cerimónia do 
WAYA. 

DAPÉÉDZ:E-TE TE 'RE DA'Rtt 
'Rü - "estáo chorando de sau
dade". 

DAPIBUY'W A - guarda, vigía, 
observador. 

DAPO'REDZAPU - furo da ore
lha, sinal do homem adulto. 

DAPO'REDZAPUU'W A - aque
le que fura as orelhas. 

DAPO'REWAU - o pauzinho 
que se póe nos furos das ore· 
lhas. 

DAPO'REWAYRí - torcer a 
orelha, cerimónia do W A Y A. 

DAPU - cortes rasos na superfí
cie da pele. 

DA'RAÑIPT6R6 - as flechas 
do espírito bom "DA'RA". 

DA'RAPREW ARó pintura 
fraca dos cabelos que cobrem 
a testa. 

DA'RATEDE cabega dura, cabe· 
c;udo. 

DA'RAUMINI - penugem colo
cada por cima dos cabelos 
pintados de urucu. 

DA'RAWAPTE - sobrinho. 
DA'REDUMHó - escroto (que 

contém os testículos). 
DARó - estójo peniano. 
DATE'RA - pintura preta das 

canelas. 
DATE'RAWABDZA - listas bran

cas na pintura preta das cane
las. 

DATió - nome da máe dito pe
los adultos. 

DATOBTOBDZE - seiva branca, 
pegajosa, de certas árvores. 

DATODZA'RATA'WA - quem or
ganiza as cerimónic,s e festas. 
DATóRiDZ:E - lugar de urinar. 
DATSIDAYMAMA - cunhado, 

dito pela mulher ao irmáo do 
próprio esposo. 

DATSIPARABU - forte pisa-pé 
no cháo; cerimónia do W A Y A 
em sinal de desagrado. 

DATSIW ABDZUDZE - partes 
genitais, tanto masculinas co
mo f emininas. 

DATSI'WAPE - luta, guerra. 
DATSl'W ATE - cerimónia do 

bate-água: movimento conti
nuo de abaixar e levantar-se 
jogando água para cima com 
as costas das máos. 

DATSIWAYó - canto inicial da 
festa dos no mes das mulheres. 

DATSIWAYWÉRE - canto, dan
<;a para expulsar a doenc;a, o 
espírito da doenga. 

DA UBURó - abscesso. 
DA UHóBA - pintura dos 'RE· 
TEY'W A: parte dianteira do cor· 

po preta, parte traseira verme
lha. 

DAUPI - tocar, ato sexual. 

DAUPTE - pintura do WAYA, 
corpo todo vermelho. 

DA UPTEPRA - pintura verme
lha, mas f raca. 

DAUTSIMRl'WA - mendigo de 
carne: um homem acompanha 
um grupo de cagadores para 
ganhar um pedago de carne. 

DAUTSUYHóRI W AYRU - ca· 
belos da testa mal cortados. 

DA 'W A - dente. 
DA W ABDZA - listas na pintura 

do corpo feitas com as unhas. 
DA 'W ADZE - imitar com as 
palmas das maos e a boca o 

gorjeio dos pássaros, voz do 
DAÑIMITE. 

DA W A'RE - ferir com um obje
to pontudo - dores f ortes. do 
tórax - espécie de gripe. 

DA WA'RIDI - vagina. 
DAWATI - aperto, apertar, pi

sar. 
DA 'W ATSA - certa estrela. 
DAWEDE'WA - o que dá remé

dio, o que passa o pó misterio
so nos outros para atormentar. 

DZAUE - jaburu. 
DZEBRE - cozido. 
DZó - chocalho de urna cabaci

nha. com sementes de capim, 
dentro, maracá. 

DZóHURURE - cutia. 
DZóMORí - grande cagada, jun

tamente com as famílias. 
DZóMORíAMO - cagada dife

rente, segundo grupo de cac;a
da. 

DZóMORiÑO'RE - canto no~ 
turno durante a cac;a. 

DZb'RATSI'WAY'RADA - osan
tigos que durante o canto usam 

o chocalho. 
DZUTSl'W A íTE - duas mulhe

res e dois homens durante a 
festa da on~a batem no chao 
com varas compridas e, an
dando, descrevem meio círculo. 

DZUTSl'WAMANAWAUPTSóY' 
W A - os que lavam as cos· 
tas dos DZUTSl'W A com er
vas especiais para ficarem for
tes. 

DZUTSI'W AÑIPTSI - os bra· 
celetes dos DZUTSl'W A. 
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DZUTSI' WAÑORóWA - casa 
da palha dos DZUTSI'WA 
perto da água. 

DZUWÉ - canto dos adolescen· 
tes na festa do nome das mu
lhere~. 

DU UBUNIRE - capirn alto, 
denso, virgem. 

HEERE - urna parte da festa 
da onga. Os rapazes, com. urn 
comprido talo seco de buriti, 
ficam batendo no chao. 

l!EEREDZA'RU - lugar onde. se 
colocarn os HEERE. 

HEROY'W A - intermediário en
tre W APTE e 'RITEY'W A du· 
rante a cerirnónia da iniciagao. 

Hb - casa dos adolescentes . 
HóYWADZAURI - cerimónia no 

fim de urna cagada coletiva. 

iABARE'RE iTSA - comida den· 
tro do estómago - estómago 
pequeno dos ruminadores. 

iAMO - colega, . companheiro, 
amigo especial ( DAAMO). 

iA'RENI - carne do lombo. 
iDUB'RADA - irmao mais ve

lho, falado pelos hornens. 
CDADUB'RADA - irmá mais ve

lha, falado pela mulher) . 
iDUPETSE'W A - o ·hornero que 

planta muita cabaga, abóbora. 
iNINITSU - amarrac;áo das fle

chas. 
i:HIRE - velho. 
iHI'REDZAPARI - gordura do 

joelho ( DAHI 'DEDZAP ARI). 
iHI'REPRABA - amarragáo de 

urna fita de cipó imbé na fle
cha. 

iHóRó'W A - aquele que cha
ma, grita, toca um instrumento. 
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DUDZAHI'W ATSA - especie de 
capim, alto semelhante ao ca· 
pim cidreiro. 

DUMA - nome coletivo para as 
cobras. 

DUÑIDZE - fumac;a de capim. 
DUTSU - queimagao de capim 

·- cagada de fogo. 

HóYW AHb - a tarde, a tarde. 
HóYWANA'RADA - a base, iní

cio do céu, horizonte. 
HóYW AÑIRONO - nuvern. 
HóTóRA - nome de um grupo 

de idade. 
HbTóRATAMAA - tipo de f or

rnáo para lavrar madeira. 
Hb'WA - adolescente, igual ao 

WAPTE. 
HUU W AHURE - on9a inteira. 

i'MADZA - colocar, pór dentro 
objetos de maior número, por 
ex. cocos, bananas, etc. 

iMANAWAPóN:E - planta de 
folha grossas, compridas. Plan
ta semelhante ao abacaxi; 
serve para f azer cordinhas. 

iNA'RATAWATSI - amarragao 
de alguma ponta ou base. 

iNI - compridos bastóes de 
aroeira. 

iNO - irmao mais novo, falan
do um hornero. 
( DANO - irma mais nova, fa
lando urna mulher). 

ióRI'W A - ( DAóRI'W A) aque
le que carrega, leva. 

íPADZATóBRó: - raiz ralada 
como pó; serve para tirar a 
valentia e a bravura do inimi
go; usa-se contra os civilizados. 

íPANIHóN:E - arbusto com fo
lhas em forma de pan creas, 
cuj os galhos finos servem pa
ra cha111ar -com rnovimentos 
das maos. 

iPARADZU - orlas, pontas sol
tas, por exemplo, de urna cor
da de algodao ou de urna es
teira. 

iPARAPITSUDU - um trangado 
ralo, pequeno, por ex., no 
NONI. 

iPO'REDZA'RU -- (DAPO'RED
ZA'RU) enfeites para as ore
lhas, brincos. 

iPóTO-RADA - (DAPOTO'RA
DA) que foi criado p1imeiro, 
que nasceu antes. 

iPRE:DU - adulto, hornero e mu
lher. 

lPREDUB'RINI - os que fazem 
a iniciagáo do W A 'Y A j á 
moc;os. 

iTEDE - seguro, firme, forte. 
iTSADAPRIRINE - arbusto que 

serve para cordinhas. Para ter 
sorte na cagada da anta, as 
cordinhas sao postas no pes
co<;o. 

iTSADAY'RENE - arbusto com 
f olhas em forma de cobras. 
Remédio contra as cobras. 

iTSADZAPO - urna batatinha 
selva:gem; passa-se no corpo 
para ter sort0 na ca<;ada da 
anta. 

iTSAMIMI - enfeitar com penu
gem; comida mofada. 

iTSANAHóRIDZE - espécie de 
navalha de taquarinha racha
da para cortar o cordao umbi
lical das criangas. 

iTSANAHóRI'WA - a mulher 
que corta o cordao umbilical 
durante o parto. 

iTSANA'RADA - início, come90. 
iTSAOMO - ( D·ADZAOMO) gen

ro. 
iTSAPRE - CDADZAPRE) pin

tar de vermelho. 
iTSA'RAY'WA - o que carrega, 

o primeiro que carrega a tora 
de buriti. 

iTSAREBE'PR:E - cauda ver
melha, orla vermelha. 

iTSA'RENE - o pó ralado de 
urna raíz que o Xavante passa 
no corpo para nao ter medo 
dos civilizados. 

iTSA'RERANA - as pequenas 
penas colocadas e amarradas 
numa borduna. 

iTSA YPRA - aquele que come 
qualquer coisa, também proi
bida. 

iTSIB'RA - a parte do cordao 
umbilical que se corta - abó
bora no início da formagao. 

íTSIDANA (DATSIDANA) 
assim diz o hornero a espo
sa do próprio irmao. 

iTSIDóDZ:E - tampa, algo para 
fechar. 

iTSIHó - Colher. 
- ( TIIÑIHb) o corte da fle
cha para por r, corda do arco. 

iTSIHóDó - (DAÑIHóDO) tra
gos, riscos, escrita. 

iTSIMIW ANO - distribuir sem 
fim, que dá largamente. 

iTSIMIW ARA - as dores depois 
do parto. 

iTSINE - semelhante - tragos 
pintados na flecha. 

iTSIOMODZE - alga, "orelha", 
amarra<_;ao para carregar. 

iTSIPR:E - pintura nas tempo
ras - caga sumida. 

iTSIPTSITSIPRE - bracelete 
vermelho de casca de árvore, 
por ex .. TEBE - dono da seca. 

iTSIRóRi - queimar as beira
das das penas numa flecha 
para ficarem iguais. 

íTSITSE - vergonha, sombra. 
iTSITSU - amarra<;ao das pe

nas da flecha. 
iTSIUDZADZE - placenta. 
iTSIUTSU - ( DATSIUTSU) no

me coletivo do mesmo grupo. 
iTSIUW ADZIPRE - liana ver

melha, arame vermelho. 
iTSIUW AMRENE - f olha que 

se assemelha - remédio con
tra infecgao grave de ferida. 

iTSIUWAMRE - parte do intes
tino da anta. 

íTSóHUY'W ATSIPió - as ma
drinhas de um certo grupo de 
idade. 
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iTSóNIA - (DAÑONIA) colar, 
clavícula. 

iTSó'REBDZU'W A - (DAÑO· 
'REBDZU'W A) veja DAÑO
'REBDZU'W A. 

iTSó'RE'W A - cantar, o que 
puxa. os cantos. 

iTSóRó - corda, barbante, ten
dáo. 

iTSORóBA YHó - cordinhas fi. 
nas. 

iTSORóDZADADZE - corda pa
ra bracelete~ - queixadas. 

iTSORóHóPRF. - casca verme
lha de urna raiz para bracelete 
do clá P . 

iTSORóNA'RATAPRE - arbusto 
para obter um filho ; a máe usa 
a casca do galho como brace
lete; o pai, os galhos para en
feite nas orelhas. 

iTSORó'RA - casca de árvore 
branca; colocada na água fica 
pre ta. 

iTSORóRA - casca alva de ár
vore para o W A'RA. 

iTSóUMIMI - enfeite de penu
gem no ventre. 

iTSUB'RA - pó, farinha branca. 
iTSUDZAPóDó - arbusto, os 

galhos servem para enf eite de 
orelhas em sinal de alegria e 
amizade. 

iTSUPARAHI - folhas de árvo
re em forma de mao. 

iTSUPRE - pó vermelho. 
iTSU'RADZAIDI - raízes peque

nas que servem como remédio 
em geral. 

iTSUUDZE, UNEYRE - arbus
to de f olhas pequenas que ser
vem como vassoura. 

iTSUYHARE - arbusto cujas 
folhas esmagadas servem con
tra a bscesso. 

MANAUYPE - cerimónia dos 
nomes das mulheres. 

MARARE - cedo de manhá. 
MARAW A 'W A - meia-noite. 
MATSAÑIMHI - casulo ( ?) mis-
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i 'RA - (DA'RA) cabec;a, minha 
cabec;a. 

i'RATó - feitio de um pedac;o 
de pau com pequenas cabec;as 
enf eitadas para chamar os 
civilizados. 

í'RAYHóDZAHU - a corda so
bressalente num arco. 

i'RAYODZA'RANA - "póem na 
minha cabeceira". 

i 'RAYHóDZARANA - amarra
c;áo fina da corda do arco. 

t 'REDUMHó - (DA'REDUM· 
Hó) - escroto (dos testículos). 

i'RENE - arbusto cuja fruta 
em pó serve pada pintar o 
corpo com a finalidade de ter 
a certeza de matar urna anta. 

iW ADA - bico, focinho. 
i'W ADZAPRE - pintura verme

lha da flecha do WAYA. 
i'WADZA'RU - pequeno enfei

te de semente de capim nas 
flechas. 

i'W ANIMO - flecha comum. 
iWAPRU - (DAWAPRU) san· 

gue. 
iWAREMEDZE - arbusto, cuja 

fruta aquecida em água serva 
como remédio contra a tosse. 

iWATSA - gravidez, gestac;áo. 
iWAWI - trago, risco. 
i'W AYHóNE - planta. 
iWAYPóNE - planta com fo-

M 

lhas semelhantes as da cebo
la; serve para lavar, embelezar 
os cabelos. 

iUBUNI - virgem, inocente, 
novo. 

iUPARI'WA - a ajudante no 
parto; aquele que ajuda um do
ente. 

iUTI'WA - aquela que no parto 
lava a crianc;a e lhe concerta 
a cabec;a com apertos. 

terioso da f ormiga. 
MOONIA - batata silvestre co

mestível. 
MOONIWAPRU - b atata < cará) 

vermelha. 

NAPR:E - juriti, pássaro. 
NODZó - milho in jfgena. 
NODZóAUPE - canto antigo. 
NODZOAW AWI - milho rajado. 
NODZóB' A - milho branca. 
NODZóU - grupo de idade. 
NOÑAMAHóPOóNó - bolo de 

milho de médio tamanho. 
NONI - feixe de folhas, de bu

riti com alc;a para corrida de 
iniciac;áo. 

NONIDZAóDZE - amarrac;áo 
na qual se póe o NONI. 

óNIWIPARADZA - divisáo he
reditária para certas cerimó
nias. 

ON A DAPABDZURI - lanc;ar 
a sua com a máo no bate-água. 

PADI - tamanduá. 
PAHóRI'W A - cerimónia ao sol, 

a mais importante do clá Po
redzaono. 

PAHóRI'WA iTE - PAHORI
'WA novo. 

PAHóRI'WA iTEPRA - PAHó
RI'WA anterior. 

PAHORI'W A'RADA - PAHORI
'WA antigo. 

PAHóRI'WAYMANADO - Toda 
comida da festa do P AHó
RI 'W A. 

PAÑITSIHU - raiz redonda, 
cheia de raizinhas p a ra mis
turar os diferentes pós que 
servem para matar. 

PAÑITSIHUiTSUW ADZARIDZE 
- veja A. 

POÑIMI'W A - unhas de cervos 
e veados. 

PAHI'WATSA - urubu cac;ador. 
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NONIMRAMI'W A - aquele que 
leva o NONI na corrida. 

NONIÑOÑIATSIDZE - os dois 
paus semelhantes aos ombros. 

NORODZó - coco de baba~u. 

NORORE - cocos de, palmeira 
indaiá, pindoba, piac;aba. 

NOROWEDEDZAHó - a folha 
. de babac;u para o estojo penia· 

no. 
NOROYHóÑORó - a corda pa

ra o arco ainda náo t ranc;ada. 

óTEDE'W A - dono das águas 
carentes. 

óWAWE - nome de · um cla. 
OYO - ( 'WATEBREMI) luta 

dos m eninos com raízes de um 
capim grosso < pé de ema). 

PATEDE - raízes comestíveis. 
PATIHóYWAU - leite de ta

manduá. 
PATIRE - mixila. 
PA TIW A - gordura de "bandei· 

ra". 
PAWI - guatambu. 
PEA - peixe. 
PEHóYRE - peixe matrincháo. 
PE'WATO - peixe pacu. 
PIO - mulher. 
PIU - abelha preta, arapuá. 
PIUBDZERE - ca bel os de PIU. 
PIUMÑIPTóRó - flecha do 

PIU. 
Pó - flecha da ponta larga de 

taquara especial. 
PóDZE - cervo. 
PóDZEÑIMI'WA - cascos de 

cervo. 
PóDZETó - planta cujo fruto 

é semelhante ao olho de cervo. 
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PóDZETOMONEÑORó - corda 

feita com planta PóDZETO 
( semelhante a cebola). 

PONE- veado mateiro. 
PóóRE - taquara trabalhada 

para flecha; espécie de taboca. 
PóóTE - o talo da ponta da 

flecha po. 
POPARA - enfeite para perna; 

semelhante a. um cinto, enfei
tado C'Om sem~n.tes de capim 

RA - árvore lixeira. 
'RAME - mae, dito por um jo

vem. 
RARE - lixeira pequena do cer-

rado. 
RAREPA - raiz da mesma plan-

ta. 
'RA. TIÑIMHI - casulos miste

riosos da formiga carregadei
ra. 

'RA.YME - . canto antes da caga
da coletiva. 

RE - resina. 
REBE - pauzinho para fogo -

acender (produzir). 
'REÑ AMRI - pequena esteira 

que serve de prato. 
'REÑ AMRI TE - 'REÑ AMRI 

quando novo. 
R:ENIPRE - espécie de peri

quito. 
REÑO - fruta silvestre que cres

ce ao longo de um córrego. 
REÑOWEDE - árvcre do RE

ÑO. 

TA YW ADZERE - urna espécie 
de padrinho; na festa do 
WAYA (iniciac;;ao). os WAYA 
novos estáo sendo escolhidos 
pelos homens. 

TA YW A YPO - arco-íris. 
TEBE - peixe. 
TEBE - cerimónia principal no

turna dos moc;;os do clá O. 
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e cascos de veados e queixa
das. 

PóPAYHb - árvore para corda, 
galhos finos para f azer arcos 
d.os meninos. 

POPA YHóTSUTSU - as f olhas 
pequenas e lustrosa.s da mes
ma planta. 

POPAYHó ZPTABI - verdadeiro 
POPAYHO. 

Pó'REDZAONO - clá principal. 

REREDZA'REBA - pequenas pe
nas amarelas de periquito pa
ra enfeitar as costas dos ado
lescentes. 

'RETSU - palhinha para cobrir 
a casa Xavante; palmeira pia
c;;aba, pindoba, indaiá. 

REYREWA - canto de homem e 
mulher juntos. 

'RI - maloca Xavante. 
'RINA'RADA - corredor da en

trada e cela dos recém-casa
dos. 

RIÑO'RE - pátio. 
'RITEY'W A - moc;;o que mora 

na aldeia. 
'RITEY'WA iTE - RITEY'WA 

novo. 
RóMHURI'WA - trabalhador. 
Roo DZO - para acender. 
RóbRE - macaco. 
'RI'W ANE - arbusto de flores 

amarelas parecidas com den
tes de rato. 

TEBE iTE - TEBE novo. 
TEPEDZO - peixe buscar, pes

car. 
T:EP:EMANADó - comida dos 

TEBE. 
TEPEPE - peixe pequeno e pre

to com garganta vermelha. 
TEPE'RADA - TEBE antigo. 

TEP:EW APTSU - enfeite de pe
na de arara para a cabec;;a dos 
TEBE. 

TE PO'RE Ho - soprar no ou-
vido. 

TI - flecha. 
TIA - terra. 
TIIBU - taquarínha. 
TIIBU'WA - lasca de flecha pa-

ra fazer cortes rasos na pele. 
TllÑIHó - (iTSIHó) corte, ta

lho na parte posterior da fle
cha para a corda do arco. 

TIIPE - flecha do espírito bom. 
TIRIÑO - palmito de acuri. 
TIRIRE - cocos do mesmo <ve-

ja o seguinte). 
TIRIREWEDE - acuri do cam

po. 
TIRóW A - nome de um grupo 

de idade. 
TO.A - basta, chega. 
TIRITEBE - coco de acuri. 
TOBDAE - peteca. 
TóB'RATATó - clá menos nu-

meroso, faz parte dos ó. 
TSADA'RE - bolo de milho. 
TSADA'Ró - nome de um gru

po de idade. 
TSADZUDZU - farinha torrada 

de milho. 
TSAHóDó - ajuntar / amontoar, 

monte, espago limpo para ce
rimónia. 

TSARE - cac;;ula. 
TSATEDE - casca de árvore 

para os WAPTE. 
TSAURI'WADZA'RU - lugar da 

última grande corrida da ini
ciac;;áo. 

TSAWóRó'WA - cerímónia de 
volta da cac;;ada coletiva - no
me de um grupo. 

TSEÑO - palmito de macaúba. 
TS:EW A YPbÑORó - corda de 

broto de macaúba. 
TSIBAAPRERE - garc;;a verme

lha. 
TSIBDZIBI -· gengíbre. 
TSIDUPU - apito feito de dois 

pedac;;os de taquara. 

TSI:ER:E - tranc;;ado especial na 
amarrac;;ao das flechas. 
TSI ERE - parece pássaro. 
TSIMHIRE - casquinha, cápsu-

la de urna lagarta que serve de 
apito no WAYA. 

TSIMIHoPA.Ri - espírito mau 
que os Xavantes "matam" na 
festa do WAYA. 

TSIMIHóPA.Ri-DAHA - para os 
espíritos maus. 

TSIMIHóPARiWAU- vento dos 
espíritos maus. 

TSIÑI'RóBó - penugem de 
pássaro. 

TSIÑO'RA - assim chama um 
moc;;o 'RITEY'W A o seu irmáo 
W APT.E ou também irmá que 
fez a iniciac;;áo mais tarde. 

TSIÑOTSEE DZO - nome de 
urna mulher: "vai buscar". 

TSIONO - cesta para carregar 
crianc;;as. 

TSióTóHóPb - cesta verde de 
cac;;ada. 

TSI'RA. - cego - cesta para fei-
jao - pássaro preto. 

TSI'RE'W A - do outro cla. 
TSIRóMA - civilizado. 
TSIRURU - constelac;;áo. 
TSITSUPR:E - f olha de buriti 

seca. 
TSITSU'RA 

madura. 
TSIUBURA 

vento. 

f olha de buriti 

redemoinho de 

TSIUDZE - nome de pássaro; 
pássaro verde para o 
WAYARINI. 

TSIUYBRó - pau com duas ou 
tres pon tas em forma de chi
f res; borduna de espírito mau. 

TSIW ARIPE - gosta de pedir. 
TSó DZETI - gosta de cereaís. 
TSOÑIA - viga, vara transver-

sal. 
TSO óRIBó - devia guardar; 

em espera levar devia. 
TSORóPIE - o tranc;;ado das 

cordas dos meninos. 
TSttRtt PE - pouco entáo. 
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UAWI (U'WAWI) - cabacinha 
aberta como concha. 

UAWI PRERE - cabacinha ver-
melha. 

U A - tartaruga. 
UAOOWINE - planta mágica. 
UAYWAY'RE - ovos de tarta-

ruga. 
UBDó - capivara. 
UBDó'W A - · dente de capivara. 
UBU'RAYPRE - enfeite de ca-

belo num pedac;o de talo de 
buriti com urna só pena de 
arara (para o WAYA). 

UBUROYA - enfeite de folhas 
de buriti para os cabelos du
rante DATSIWAYó. 

UDZAPO - moranga. 
UDZAPODZó - semente de mo

ranga. 
UDZóNE - abobora. 
UDZóNEEDZO - semente de 

abóbora. 
UHI - feijáo. 
UHIW A W:E - · feijáo grande, es

pécie de fava. 
UHóDó - anta. 
UHóDZEREPARA - enfeite de 

pelo de queixada. 
UHóHóYWAU - leite de quei-

xada. 
UHóWA - gordura de queixada. 
UHóRE - caititu. 
UHóTEDE'W A - dono das quei-

xadas. 
UMÑIATSIPRE - arco verme
lho. 

UMÑIATSI'RA - arco preto. 
UMÑIATSIRE - pequeno arco. 

W ABU - talo de f olha de buriti. 
W ABUÑIHóRI - pedac;os de 

talo de buriti. 
W ADZEBDI - respeito, recato, 

vergonha. · 
W ADZO - em busca de nós. 
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UM RANA - taboca, taquara. 
UMÑIATSIRE - pequeno arco. 
UM'RANA - taboca taquara. 
UM'RA - abelha selvagem. 
UM'RAÑIMRE - cerca de abe-

lha sel vagem. 
UM'RERETEDE'W A - dono das 

cabac;as. 
UNIÑA - espécie de feijoada · 

seca (tutu). 
UPA - mandioca. 
UPADZATSU - mandioca assada 

no fogo aberto. 
UPAWA - instrumento de so-

pro de taquara para o WAYA. 
UTóÑI - carne de Anta. 
UTóHó - couro de anta. 
UTóÑIMHI - espécie de apito 

cerimonial. 
UTóPARANE - planta com fo

lhas semelhantes as patas de 
anta, cuja raiz serve como 
remédio. 

UTóTEDE'W A - dono da anta. 
UTSU - ch uva f orte, continua. 
UUTEDE'W A - dono da lagoa. 
UWI - faca e semelhantes, las-

ca de flechas. 
UYBRO - cacete, borduna. 
UYWEDEDZADA'RA do is 

troncos excepcionalmente com
pridos para serem carregados 
depois do bate-água. 

UYWEDEÑO'RE - canto depois 
da corrida do buriti. 

UYWEDEWEDE - arbusto que 
serve para a corrida do buri
ti - pó ralado para a sorte 
- pauzinho para orelhas. 

w 
W AHIHó - pele de cobra, para 

flecha de WAYA. 
W AHIHóYRA - cobra nao ve

nenosa, jibóia .. 
W AHITEDE'W A - dono da co

bra. 

WAHUBTEDE'W A - dono da 
seca. 

W Al - terra tombada, virada 
para a luta - bicho roedor de 
árvore - serra-pau. 

W AIÑIDZU - canto na festa dos 
nomes das mulheres. 

W AIÑO'RE - canto depois da 
luta. 

WAMARi - cruz, cruzeiro, pau 
que se coloca na cabeceira de 

um túmulo em forma de cruz. 
WAMARiDZUBTEDE'W A - do

no do pó branco de madeira 
WAMAR.t; pacificador. 

WAMARiMRAMIDZE - ac;áo de 
levar o pau WAMARi ao cemi
tério. 

WAMARíÑó'RE - canto. 
WAMARiTEDE'W A - sonhador. 
W AMÑORó - seda de buriti : 

enfeite em forma de peixe, 
amarrado num lado, semelhan
te a um capuz. 

W AMÑORóBABARiDZE - cos
tura de seda de buriti com 
algodáo. 

WAMÑORóNO'RE - canto da 
cerimónia do W AMÑORó. 

WAMÑORó iDZUB'A - WAM· 
ÑORó sem pintura. 

W AMÑORóDZA'RUDZE - enfei
te de W AMÑORó com semente 
de capim e penas de pássaro. 

WANARIDOBE - canto tradicio
nal para a festa do WAMÑORó. 

WAÑIWIPARADZA - padrinho 
hereditário que enfeita o 
W A Y A afilhado. 

WANORi - nós. 
WAÑóU - sucuri. 
WAó - quati. 
W APARAPIRA - canto para a 

festa dos no mes. 
W API'E - adolescente. 
W API'EBÑIPTSITSIPODZE 

amarrac;áo de casca de árvore 
acim~. dos tornozelos. 

W APTEPÑOÑIA - colar de algo
dáo enfeitado para a festa dos 
adolescentes. 

WAPTSA - cachorro. 
WAPTSAWAWE - raposa. 
WAPTSERE - mingau de milho. 

W A 'RA - nossos filhos - jira u 
para carne. 

W ARADZU - civilizado branco. 
W ARA - prac;a das reunióes no 

meio da aldeia. 
WA'RA - homem pintado de 

preto na festa do HEERE. 
WA'RA-iTE - WA'RA novo. 
WARADZE - lugar pa.ra reu-

nióes. 
W ARAHóBó - tatu. 
W ARAHUDU - tatu-peba. 
W A'RAMANA WAUPTSóY'WA 

aquele que lava o WA'RA para 
ficar forte. 

WA'RAÑORóWA - a casinha do 
W ARA perto da água. 

WARARE - tatu-galinha. 
WARATEHóNE - árvore com 

casc2, semelhante ao casco de 
ta tu. 

W ARA 'W A - o primeiro que 
chega a prac;a do conselho e 
que chama os outros. 

W ARAW A W:E - tatu-canastra. 
W A'RIDI - seriema. 
WA'RITIDZATSI - ninho de se-

riema_ 
W A'RITIRE - índio que faz a 

seriema na festa da iniciac;áo. 
'W A TEABA&O'RE - canto de

pois do bate-água. 
'W ATEBREMI - meninos, ga

rotos. 
WATETEYHI - pedac;os de fo

lhas para colocar dentre penas 
de arara para o penacho 
ADZAHU. 

'W ATE'W A - o rapaz que par
ticipa do bate-água. 

W ATSIToBPRE - estrela ver
melha. 

W ATSITSIWAPTO - duas estre
las, urna ao lado da outra, 
constelac;ao. 

W ATSITSIW A YWERE - fileira 
de gente para cantar o 
DATSIWAYW:ER:E. 

W ATSIWA W:E - grande estrela. 
W AUBUR:E - demonio, doenc;a. 
WAUTOBTU - meninos que náo 

conhecem os segredos do 
WAYA. 

WAUTOMO DZO - buscar o 
nome de WAUTOMO. 
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WA'WA - piranha / WA'WA'WA 
dente de piranha. 

W A YA - festa e pessoas do 
culto principal dos Xavantes. 

WAYA'RADA - ant igo WAYA. 
W A Y ARA - o primeiro estágio 

depois da iniciac;;áo ao W A Y A. 
W A Y A'RAPo - canto com os 

feixes do WAM:NORó na máo. 
W A Y ARINI iniciac;;áo do 
WAYA. 
W AY ATSIPló - mulher que 

participa do W A Y A. 
W A YATSIUBUMRüDZE - lugar 

onde os W A Y A preparam a fes
ta. É afastado da aldeia. 

W A YHI - talinhos de broto de 
buriti para as flechinhas dos 
meninos. 

W A YHI:NITSU - flechinha de 
WAYHI. 

WAYHbRbBó-NA - enfeite de 
cauda de papagaio. 

WEDEDU - batata selvagem. 
WEDEDZU - pó de raízes e cas

ca de árvores para remédios, 
perfumes e enfeites. 

WEDEHóPU - corte numa ár
vore ou pau. 

WEDEHó RI'W A - cerimónia no 
WAYARINi. 

WEDEHU - vara, galho. 
WEDEHU:NIHóRI - pedac;;os 

de galhos, varinha¡s. 
WEDEHU TEDE - vara dura. 
WEDEHU UDZE - arbusto para 

remédio de cabec;;a. 
WEDEHI'RATI - no "joelho", 

pau curvado. 
WEDENA'RATATEDE'WA - do

no dos tocos; ser misterioso 
que arranca os tocos; homens 
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que faz as vezes de urna cri
anc;;a. 

WEDENORó - corda de casca 
de árvore. 

WEDE:NORóTO - casca lisa, 
espumante, sabáo natural. 

WEDE:NORóTOBTSUPO - cas
ca espumante para lavagem. 

WEDEPA W ARA - raiz contra 
doenQa do sangue. 

WEDE'RA - jenipapo. 
WEDE'RAPO - fruto de jeni

papo. 
WEDE'RAPüDZó - semente de 

jenipapo. 
WEDETSITSARINI - forqui

lha de pau. 
WEDETSITSA'RITIRE - for

quilha pequena. 
WETE'RATI - (WETE'RATI ) 

árvore que fornece fruta e 
casca para enfeites. 

WEDE'RUTU:NORó - corda de 
casca de angico. 

WEDE'RUTURA - raíz de arbus
to: usa-se para bater na cabe
c;;a dos meninos para eles fi· 
carem destemidos. 

WEDETEDE - aricá. 
W:ETEN AMRI - esteira. 
WETEPAREW AYHI - arbusto 

cujos galhos servem para en
f eite das orelhas e para es~ 
cutar cantos. 

WETSUA'RE - árvore que ofe
rece lenha boa. 

WETSUYRE - árvore de folhas 
pequenas, cuja seiva serve· pa
ra feridas. 

' WII - perdiz. 
WIITSADZE - comida de perdiz . 
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GENEALOGIAS 



,... 

Com~ando pelos avós de Jerónimo, chegamos até o presente, tendo particular cuidado em seguir as genealogías 
dos moradores da aldeia de Sangradouro. 

As fichas A, B e C dizem respeito aos que nao entram diretamente no parentesco de Jerónimo. 

Ao lado de cada nome.anota-se o sexo, o clá e o grupo de idade; o t~o, debaixo da letra que indica o grupo de 
idade, significa que se trata de menino ainda náo iniciado; a cruz na frente, ao invés, indica tratar-se de um velho. 

Ex. TSóWA O <+ e) = individuo que pertence ao grupo de idade ETÉPA BRADA, i.é, ETÉPA, velho. 

Sinais convencionais usados: I 

(/\) = homem (t) TIROWA 

(º) = mulher (e) ' -ETEPA 

(r) = homem morto (a) = AY'RERE 

(0 ) = mulher morta ( ab) = ABAREU 

(ts) = TSADA' RO (n) = NODZOU 

(an) = ANARÓWA (ho) = HOTORA 

Os nomes sublinhados indicam pessoas que aparecem várias vezes. 

Eis o esquema do parentesco ascendente de Jerónimo: 

WATU T. TEPEHOPARi P. 

l 1 
( 0 ) 1 (ts) ( 0) 1 (+ah) 

- ' TOMOTSE T. REWAYBU T. TSIWADZU T. TSIMRIHU T. WAABARE T. PEPITSI T. TSIÑOTSEETSIMIWI T. 

r--1---, 
1 ( " ) - ( + e) 1 
1 TSOWA O T. 1 
1 {JERÓNIMO) 1 
L-----...1 

1 



( " ) (ho) 
MARATEDE'\VA P. 

TSEREMUNO P~ 

( A )-(an) 

) 

( /)-(ab) 
SEBASTIAO P. 

(A )-(a) 
TSIBODOWANOOWE P. 

2 

(o )-(t) 
,, -- - ' .RENORAMIWE T. 

(o) - (ab) 
ROOTSIUPE O. 

- ' WAUTOMORAWE P •. 

(o )-(n) 
NICOLAU O. 

(A)-(ab) 
TSEREÑORU 

( A )- (an) 
P. 

(t) (o)-(e) - - ' TSERINUW ADA \VE P._ ROTSITSABABA O._ 

(o)-·· (o)-· (A) 

TEPEÑIMIU P. ' RODZA WINE P. ' TSAITSE P. 

(A 1 
PO P. 

( A ) (o) 
MARINO P. .CELESTINA P. 

(o)I 
SILVIA O. 

t (") · (a) 

1 
ROBERTO P. 

1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
A 

(o)' (t) 
ROWADZA P. 

(A )-(n) 
' - .. RETSIPIDZARIO O. _ . BABATIRE P. 

(ts 
FELIPE O. 

(A) J 
' ' .. WADZERERE O. ( A ) (an) 

AIBOPITSE o. 

( A )-(t) 

DZOTSI'W A O. - TSIMHONE 

( A ) (a) ( A ) (ho) (o)-· (t) 
TSATSATARE P. DUPTODI P. RODZAI P. 

( A ) - (a) 
TSEREROWE O. 

( A ) (ª) 
EGIDIO O. 

(o) . (ts) 
. . ' .. 

PEORENE O. 

(o 
JOSEPHINA P. 

( A )- (ts) 
TSORONE'WA P. 

(o) (ho) 
DQRINA PL 

(A )-(ho) 

(A )-(ho) 
TSAWE'WA o. = WAUTOMODZARIWA P.: 

( A ) 

LEONARDO O. ATANASIO O~ 

( o ) (a) ( o ) ( n) ( A ) - (ah) 

WAHUTOMOÑIDZAU. O. 
,.,.,, ~ .. ' 

RENIU O. = TSIREDZAE P. 

(o )-(n) (A)-(e) 

PEDZAO O. TSAHOBO P. 

1 
(o)l 

TSEMIWADZE P. DONATO P. CESARINA P. 

T: 

( 
1 

R 



... 

IA P. 

) 

• 

( 7) 
.. TOMOTSE T. ( 0 ) F. 

1 

(/)-(e) 

(o)-(e) 

TSIROBOWE P. 

1 
(o)-(e) 

ROTSITSIMRO T. ~ - - - - - - - -- -·~ . 

( "' ) l (ah) ( A )Í (ah) (o)- (n) 
- ROTSITSABABA O. 

1 
PETSIHOREDE O. TSEREDUMRA P. WAUTOMODZAHINE T. TSIROBO P. ' PROBDZE P. -

- (o )1 
( A ) 1 (ts) 

TSEREBODO\VIRE P. PEÑORE P. RINA P. MÁRCIA P. 

') 

( 0 )'-(ah) - ' ... 
REWAWE O. 

( o )l(t) 
PEDZONE P. 

( o ) (e) 

REÑIPTETEO O. 

(o) l (a) 
ROOBABA P • 

. 
( /) o. 

( A ) (ts) 
TSIPIBU P. 

(~)-(+e) 

1 
• - - - - WARITIÑODZA P. _..,.., __ ~ = 

(o J (e) ( j)-(ts) 
, 

= TSERETOMODZATSE O. WAUTOMOAYUDO P. 

( A )l (ts) 1 (o) 1 (ho) 
JOAO O • MARILENE O. 

("')-(e) ( o ) (n) ( o ) (ah) 

TSIÑOTSEPIRF. 5 O. TSEREROMO P. PF.DZAERE O. 

(o) (ts) ( A ) (a) ( o ) 

REÑIMIBA P. U\VAWl\VE P. SILVINA P. 

(o) (t) 
DZAROM\VE p. 

( 0 )-(e) 
' .. 

TSARE O. 

(A )-{ho) 

TSIDZAPI O. 

1 
(A )1 

CELSO O. 

(A )-(ab) 
' DUMHIWE P. 

P. 

( A ) (~) 
TARCISIO P. 

PERAHORITSIRO P. 

· ("')l(e) 
BENEDITO P. 

("' )-(an) 

TSEREPEWE o. 

3 



( A ) ( o )- ( + t) (/')-(e) 

( A ~ ! (~h) 
1------ - - - -·-....1 TSEREÑORii. P. 

( 0 ) - (ho) ( " ) - ( ts) ( o ) - (e) ( o ) - (e) 

REÜWA P. 'NERETEPA P. 

( A ) l. (a) (o )-(t) 
RODZAYDI T. 

( A ) _! (ab) 
1 

TSEREÑORA P. 

( A ) - (ts) 
DAMAPO P. 

( A ) - (ho) 
TSEREPTSE P. 

(A ) - (ts) 
TSEREOMODZAE P. 

\V A YRUYRA P. = PEÑIHO T. TSERENIBE P. WAUTOMODZARIO T. TSERETSU P. - TSIÑOTSEEÑIMI'WA O 

( A ) 1 (t) (o) 1 
WADZATSE P. PAULA P. 

( "r )- (a) (o·) - (o)-
TSIRUYA P. PE\VAYBUYO P. LEONIA P. 

( 1) ( o ) 
TSIMIHUDO P. 

. ' .. 
PEDARE O. 

( 0 )-(e) (o)-(ah) 

1 ! 
1 ( A ) 1 (ts) 
1 SERAPHIN P. 

1 
1 
1 1 LUIS P. 

1 
1 
1 
1 
1 
1 
A 

(o)-(+ a) 
TSITSIO P. 

(A )- (ah) 

(o) 1 (a) 
REDZABU P. 

( A ) ( o )- P. 

AGOSTINHO P. TSERE\\.:EDE P. 

( /')-( + t) 
- RUDZAPARi T. 

(o )-(n) 
T. TSIÑOTSEWAHUNA T. TITO T. TSIÑOTSEWAPTAO T. = ABDZU P. 

(A ) 1 ( /) - (t) ( 0 ) - (ho) 
WAUTOMOTSITSAWI P. = O. 

(o)-(e) 
ROOTEROMRETSIO o. 

( /\ ) - (ª) 
( j/)- P. TSAHOTOWA P. 

(")-(ah) 
TSERETSU O. 

(A )-(1) 
' ' TSERETEME P. 

( "' ) - (n) 
WAAMTSIWA O. 

• 1 (A ) 1 (ho) 
EFREU P. IDA P. RAIMUNDO P. 

(o) (ho) (" )-( + an) ( o) (t) (o) (ah) 
WAARO O. = 

1 
REWARE P. RERANAO P. -- ' TSERENOPARIWE P. 

( A ) j_ (ts) ( J\ ) 1 ( o ) 

JOSANA P. 
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