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CICLOS NAS PRATICAS DE NOMINAÇÃO KAJA,Pô (*) 

Gustaaf Verswijver (* •) 

ABSTRACT 

The present paper introduces a new model on Kaiapó naming 
practices. Through an analyses of the organization of village periphery, 
it is shown that, in this particular Northern Gê tribe, personal names 
beJong to groups of matrilineally related househoJds or 'residential seg
ments'. ln the intricate process of name transmission and confirmation, 
the importance of a (female) intermediary person acting as name-sayer 
is emphasized. ln conclusion, it is made clear that the relationship between 
a person an bis direct kin of the second or third ascending generation 
has to be taken as the keystone for the Kaiapó naming system. 

As sociedades indígenas Jê do Brasil Central passaram a ser bem co
nhecidas através das -publicações de Curt Unkel Nimuendajú (1939, 1942, 
1946). Em anos recentes, em grande parte devido aos esforços do Harvard 
Central Brazil Project, dirigido por Maybury-Lewis, surgiu uma perspectiva 
comparativa sobre as estru·turas sociais das sociedades Jê-Borôro (cf. par
ticularmente Maybury-Lewis (org.) 1971 e (ed.) 1980). 

' 
Impressionado com o grande número de elaboradas cerimônias de. 

imposição d~ nomes nas . diferentes tribos Jê, Nimuendajú repetidamente 
relatou a importância da nominação e da transmissão de nomes nas res
pectivas tribos do Brasil Central onde pesquisou. Este etnógrafo alemão 
reconheceu, porém, que ele não e-empreendia realmente coino funcionava a 
nominação nestas sociedades .. Mais recentemente, Maybury-Lewis declarou 
que uma das contribuições mais marcantes da etnografia Jê-Borôro foi a 
de elucidar a iinportâ·ncia da nominação. Nestas sociedades, a nominação 
é um modo tão eficaz para estabelecer categorias sociais, organizar grupos 
e afiliar novos indivíduos, quanto linhagem e filiação (Maybury-Lewis, 
1980:311). As tribos Jê-Borôro usam da nominação e filiação através de 
parentesco como regras alternativas de organização social e a importância 
da transmissão de nomes diminui, enquanto a de clãs ou de linhagens ba
seadas em paren.tesco aumenta, à medida que passamos dos grupos Jê do 
Norte para os do Sul até os Jê Centrais e Borôro (cf. Lave, 1980:17). 

(*) Originalmente publicado em inglês na revista Comunication &: Cognition (1983, 
16(3):301-323). Na presente tradução alguns pontos foram ampliados. 

(**) Bolsista da Universidade de São Paulo, junto ao Museu Paulista. 
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O presente artigo é uma etnografia da nominação na sociedade 
Kaiapó. Excelentes contribuições sobre esse tema já foram publicadas <1 >, 
em que são discutidos e analisados os princípios básicos da nominação 
nessa tribo particular. Entretanto, meus recentes trabalhos de campo na 
tribo <2 > sugerem que a imposição de nomes é mais complicada do. que . , . 
se pensava no 1n1c10. 

Nas páginas seguintes tratarei .essencialmente dos ciclos nas práticas 
de nominação Kaiapó. Quero apresentar um modelo de nominação que 
constituiria correção dos modelos elaborados por Bamberger (1974:373-376) 
num artigo anterior e que serão discu.tidos no final deste trabalho. 

A minha premissa é a de que a nominação Kaiapó só pode ser com
preendida ·quando colocada em relação com a organização da periferia 
da aldeia. Através da apresentação da transmissão de nomes na sociedade 
Ka,iapó, demonstrarei também que grupos corporativos da periferia da 
aldeia, se não baseados em descendência, pe'lo menos em filiação, são 
mais difundidos nas sociedades Jê-Borôro do que se presume. 

A ORGANIZAÇÃO RWYK-DJÀ: UMA INTRODUÇÃO 
.r 

I 

A importância das distinções feitas entre as esferas espaciais nas 
sociedades Jê-Borôro é tal que uma compreensão da ordem espacial se 
·torna necessária antes de discutir virtualmente qualquer aspecto da socie
dade. Não deveria então causar surpresa se a chave para o conhecimento 

· da transmissão de nomes .na sociedade ·Kaiapó se encontra na inspeção 
minuciosa do "lay-out" físico das aldeias. 

Todas as sociedades Jê-Borôro são compostas de um anel circular 
ou semi-circular de casas residenciais, ao redor de uma praça central, 
roçada. Uma observação comum dos etnógrafos destas sociedades é que a 
arrumação das casas uxorilocais é fixa e é mantida mesmo quando o grupo 
se entrega à vida semi-nômade ou quando uma nova aldeia é construída. 
Isto foi observado nas aldeias Kaiapó por vários etnógrafos (Turner, 1965: 
32; Vidal, 1977:63). E a orientação espacial de categorias corporativas ou 
de segmentos residenciais é a base desta disposição. Entre os Kaiap6, como 

( 1 ) Vide, sobretudo, Bamberger (1974), Turner (1965 e 1974) e Vidal (1977): 
( 2 ) Pesquisas de campo foram realizadas entre maio de 197 4 e novembro de 1981 

em 6 aldeias Kaiapó do Brasil Central: P. I. Mekrãgnotí (29 meses), P. I. Baú 
(2 semanas), P. I. Jarina (1 mês), P. I. Kretire (2 semanas), P. I. Gorotire (2 
semanas) e P. I. Kubekrãkêin (1 mês). Entre 1976 e 1980, as pesquisas foram 
financ;iadas pela Fondation Léopold III pour la Conservation et l'Exploration de 
la Nature (Bruxelas); em 1981, pela Fondation Nationale de la Recherche Scien
tifique (Bruxelas); e, em 1978, com uma bolsa suplementar da F APESP (São 
Paulo). 
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. 
nas demais sociedades Jê-Borôro, a residência pós-marital é uxoril°'1al. As 
mulheres das várias famílias nucleares que vivem na mesma cas~ são, por
tanto, aparentadas matrilinearmente. É freqüente que tais casas se divi
dam: os que ,partem, geralmente constróem uma nova casa ao lado (ou 
atrás) da casa original. Por conseguinte, .é freqüente achar um conjunto 
de casas em que as mulhe-res todas são aparentadas matrilinearmente entre 
si. De acordo com a terminologia de Melatti (1980:51), chamarei tais con
juntos de casas de "segmentos residenciais'\ 

O termo Kaiapó com que me refiro a um segmento residencial é 
rwyk-djà (literalmente "lugar de nascimento"). Cada um destes. rwyk-djà é 
associado a um número de nomes pessoais, privilégios rituais, .. ;direitos de 
usar itens específicos de adorno pessoal, direitos de receber partes espe
cíficas de ce1tos animais durante a distribuição alimentar e direitos de 

• • • criar certos an1ma1s. 

Os segmentos residenciais não são designados por nomes, mas po
dem ser indicados através da enumeração de alguns dos mais importantes 
itens de enfeites pessoais ou de privilégios rituais <3 >. Assim, por exemplo, 
pêiàtí-iamy (vide fig. 7) faz referência ao direito de usar cocares feitos das 
retrizes amarelas ·do japu. Pàt-kri-djà (fig. 7) diz respeito ao direito de 
guardar à noite as máscaras de tamanduá no segmento residencial, por 
todo o tempo de duração da cerimônia kôkô. 

Esta maneira de referir-se aos segmentos residenciais é particular-. 
mente comum quando há visitantes de outra aldeia Kaiapó. Os visitantes 
enumeram uma série de enfeites pessoais ou de privilégios rituais, asso
ciadas com os seus rwyk-djà, para descobrir qual casa desta aldeia é do 
segmento residencial correspondente ao dele/dela. Será nesta casa ou numa 
destas casas que o visitante será abrigado e alimentado durante o período 
da sua visita. 

Mas esta é apenas uma das maneiras com que os Kaiapó se referem 
a um dado segmento residencial. Os Kaiapó freqüentemente respondem 
a uma pergunta sobre o seu rwyk-djà, apontando para a casa ou o grupo 
de casas apropriado(s) dentro da aldeia. 

Existem, pois, duas maneiras de referir-se a um segmento residencial. 
Enquanto a primeira reflete a associação dos segmentos com itens de en
feite pessoal e privilégios rituais, a segunda reflete a orientação espacial. 

A qualidade de membro de um segmento residencial é determinado 
pela m~trifiliação. Isto aplica-se tanto para homens como para mulheres. 
Dado o padrão residencial uxorilocal, porém, as mulheres continuam resi-

( 3 ) Tendo em vista os tabus existent~s· a respeito, a referência nunca é feita através 
de· nomes pessoais. 
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dindo nas casas e no espaço dos seus segmentos residenciais, enquanto os 
homens adultos vivem no segmento de sua esposa ou na casa dos homens e•>. 

Além de homens residindo uxorilocalmente, há outras situações nas 
quais_ tanto um homem como uma mulher podem viver num segmento que 
não o de seu nascimento. Os casos mais comuns são os de adoção e aque
les em que, devido a uma disputa, uma mulher e sua família de procriação 
passàm ~ viver com parentes em outros segmentos residenciais C5>. 

Há dois termos com que os Kaiapó se referem ao segmento no qual 
estão vivendo ou no qual foram criados, tj:las que pode não ser o seu 
segmento residencial de nascimento. Estes termos são hãm-djà ("lugar de 
estadia") e abatài-djà ("lugar de crescimento"). 

Hãm-dià indica o segmento no qual uma esposa está vivendo no mo
mento. Para homens que residem uxorilocalmente, esta expressão diz res
peito ao segmento residencial de sua esposa, enquanto rwyk-djà se refere 
ao segmento de nascimento no qual suas irmãs, cunhados e sobrinhos estão 
vivendo. Para mulheres, hãm-djà e rwyk-djà em circunstâncias normais re
ferem-se ao mesmo segmento, já que elas continuam residindo nas casas 
natais. Há casos, porém, .em que, depois de uma disputa, uma mulher junto 
com o seu marido e filhos, se desloca do seu segmento' residencial e mu
da-se para outro. Os Kaiapó consideram este tipo d,e arranjo residencial 
como temporário e, de fato, depois de um curto espaço de tempo, a fa
mília costuma voltar à casa uxorilocal. 

Em certas ocasiões, hãm-djà pode ser usado tanto por um homem ou 
uma mulher, para indicar o segmento residencial no qual foram adotados 
e no qual es·tão residindo no momento. Já que crianças comumente são 
adotadas por uma família do mesmo segmento <6 >, este termo, referindo-se 
ao segmento adotivo, em geral é usado antes do homem ou da mulher 
estabelecerem sua própria fam·ília nuclear. Depois disso, o homem usará 
o termo abatài-djà .para indicar o segmento que o adotou e criou, já que, 
neste caso, o seu hãm-djà é o segmento da sua esposa. 

Ao estabelecer s-ua própria família nuclear e depois de ter sido ado
tado num outro segmento, a mulher usualmente volta ao seu rwyk-djà, caso 
ainda exista na aldeia, ou restabelece-o levantando a sua casa no lugar 
apropriado dentro do anel de casas. Nesse caso, ela se referirá a este seg
mento adotivo com o termo · abatài-djà. 

( 4) O) rapazes de 8 a 18 ou 20 anos de idade, dormem na casa dos homens, loca
lizada no centro do pátio da aldeia. 

( S) A maioria das disputas que presenciei envolviam irmãs (reais ou classificatórias) 
e eram motivadas por desentendimentos quanto à distribuição de produtos da 
roça. 

( 16 ) Crianças geralmente são adotadas pela irmã da mãe (sendo esta uma mãe clas
sificatória da criança). 
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Situações complexas podem surgir quando, tanto para homens como 
mulheres, cada termo se refere a segmentos diferentes ou quando o mesmo 
segmento é indicado por· um único termo. De modo geral, porém, os termos 
correspondem ao ciclo de desenvolvime~to normal da casa uxorilocaL 

Para fins de herança, a adoção, não em geral, implica na incorpo
ração no segmento adotivo. Há exemplos de incorporação num segmento 
no caso de prisioneiros. O filho de uma mulher que não vive em seu pró
prio segmento residencial, não se torna por isso me~bro daquele segmento, 
mas é considerado membro pleno do rwyk-djà de sua mãe. 

A ORIENTAÇÃO ESPACIAL DO RWYK-DJÀ 

Na discussão precedente dos ,principais traços dos segmentos resi
denciais, tratei-os como se fossem representados por uma única casa. Nas 
cinco <7 > aldeias contemporâneas dos Kaiapó-Mekrãgnotí, .porém, os segmen
tos residenciais são representados por uma a cinco casas. A presença de 
segmentos representados por várias casas foi estimulado pela adoção pós
-contato do estilo arquitetônico neo-brasileiro, embora já existisse antes (cf. 
Posey, 1979; Verswijver, notas de campo). Os Kaiapó falam das suas casas 
atuais como sendo similares às brasileiras (o ·que de fato são), mas con
trastam as suas dimensões (kikrê ngríre ou "casa pequena") com as das 
casas compridas (kikrê ry), que constituíam a forma tradicional (me ba
nhyrkwã diwynh ou "as nossas casas verdàdeiras"). Esta distinção não alude 
às dimensões reais destas casas, mas ao seu tamanho populacional. :e por 
isto que os Kaiapó,, às vezes, apontam uma série de casas que pertencem 
ao mesmo segmento residencial e, com um movimento da mão, dizem que 
"antigamente, unÍa só casa, uma casa comprida" ( amre bê kikrê pydji bit, 
kikré ry ). Estas casas antigas, de um poste e cobertura de palha, freqüen
temente atingiam mais de 40 metros de comprimento. As casas contempo
râneas, pelo contrário, raramente~ alcançam comprimento de 20 metros. 

Enquanto o tamanho das casas tradicionais era determinado pela 
força numérica do segmento residencial (i.e., o número de pessoas resi
dentes, inclusive os homens que ali entraram por casamento), nota-se hoje 
uma tendência crescente de segmentos de qualquer tamanho construírem 
várias casas, em vez de construir uma única casa comprida. De acordp 
com dados históricos coletados em campo, parece que a existência de 
segmentos com mais do que uma casa devia-se geralmente a fricções den
tro do segmento. 

Quando há segmentos com mais do que uma casa numa aldeia, estas 
são construídas contiguamente no ·círculo da aldeia ou, como em geral é 

( 7) Enquanto em 1982 existiam 5 aldeias Mekrãgnotí, hoje Gulho de 1984) há 7: 
novas cisões ocorreram nas aldeias de P .1. J arina e P:I. Mekrãgnotí. 
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o caso de famílias imigrai,.tes, atrás da(s) casa(s) do segmento residencial 
apropriado. Este método de incor.porar famílias imigrantes é comum às 
épocas anteriores e posteriores ao contato. No que a adoção do estilo de 
construção neo-brasileiro implicou no caso de imigrantes é que, hoje em 
dia, é pouco provável que uma nova aldeia seja construída imediatamente 
após a chegada de grande grupo de imigrantes. E isto· deve-se ao aumento 
do tempo de construção. Com as casas simples de poste e cobertura de 
palha da era pré-contato <8>, reconstruir uma aldeia era bem menos 
laborioso. 

Os Kaiapó-Mekrãgnotí geralmente usam a aldeia ancestral à's : cinco 
aldeias contemporâneas como ponto de referência para o arranjo apropria
do da aldeia. Esta aldeia, Krãnhmrôpryiaká, existiu de 1936 a 1938 e os 
Kaiapó-Mekrãgnotí dela falam como sendo o lugar onde "a tradição era 
realmente seguida" (kukràdjà kôt) <9 >, A fim de esclarecer a organização 
espacial de rwyk-djà, seguirei o costume Mekrãgnotí e usarei esta aldeia 
ancestral como meu ponto de referência. 

Em anexo encontram-se diagramas das aldeias Krãnhmrôpryiaká 
(fig. 1) e das cinco aldeias contemporâneas Kaiapó-Mekrãgnotí (figs. 2 a 
6). Em cada caso, indiquei com uma letra o rwyk .. djà a que cada casa 
pertence: assim, por exemplo, o segmen.to arbitrariamen,,.te numerado "A" 
é representado na aldeia P.I. <10> Mekrãgnotí por três casas, no P.I. Pykany 
por duas casas, no P .1. Baú e no P .1. Kretire por uma casa e não· está 
presente no P.I. }arina. · · 

A partir desses diagramas, nota-se que a aldeia de Krãnhmrôpryiaká 
.possuía 20 segmentos residenciais, cada um associado a uma casa única. 
Destes 20 segmentos originais <11>, somente 15 encontram-se nas cinco al
deias descendentes . . Dos cinco segmentos ausentes, três extinguiram-se e 
dois migraram para a aldeia contemporânea de P.I. Kubenkrekêin antes 
de 1960. Na aldeia contemporânea de P.I. Mekrãgnotí, dois segmentos 
(numerados D ·e F), não encontrados em Krãnhmrôpryiaká, foram resta-

( 8 ) Dada a falta de dados consistentes sobre épocas anteriores, o período "pré
-contato" limita-se ao século XX. 

( 9 ) De fato, o conjunto dos sub-grupos Kaiapó do Xingu (i.e., tanto os grupos Go
rotire como os grupos Mekrãgnotí) consideram Pykatôtí como a última aldeia 
onde a tradição era realmente seguida. Esta aldeia, regularmente habit~da no 
período entre 1850 e .1930, localizava-se no Alto Riosinho (sul do Pará) e, em 
seu período áureo, contava com 1500 a 3000 índios (cf. Posey, 1979). Os .Me
krãgnotí separai:am-se desta aldeià por volta de 1900. Já que nenhum índio 
mekrãgnotí atual viveu em Pykatôtí, os índios deste grupo consideram Krãnhmrô
pryiaká como a sua aldeia mais tradicional. . 

(10) P.I. = Posto Indígena (da FUNAI). 
(11) Pesquisas efetuadas entre outros sub-grupos Kaiapó (Gorotire, Kubekrãkêin e 

Kokraimôrô) indicam a existência entre eles de· uma série de ·segmentos resi
denciais não encontrados nas aldeias Mekrãgnotí. Na aldeia tradicional de Pyka
tôtí (vide nota 9), o número de segmentos era certamente bem mais elevado do 
que 20. 
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belecidos: um em 1970 quando seus membros imigraram de Pororí <12> -
onde viviam com parentes em outro segmento - e o outro em 1978 quando 
a aldeia foi reconstruída. Nesta ocasião, o chefe principal da aldeia havia 
feito um discurso ·público insistindo em que a nova aldeia fosse construída 
em conformidade com o costume Kaiapó ( kukràdjà kôt ). 

Assim como nas aldeias contemporâneas há uma .probabilidade maior 
de segmentos de qualquer tamanho construírem várias casas, também há 
uma tendência para uma ou várias destas casas serem implantadas em 
outra posição que não a sua dentro do anel de casas. Não apenas segmen
tos residenciais de uma só casa podem ser colocados "fora de lugar" dentro 
do círculo da aldeia, mas também casas de um segmento de várias casas 
podem ser não contíguas. Este é o caso da aldeia de P.I. Kretire em par
ticular (vide fig. 6) e a situação é cabalmente reconhecida pelos índios 
desta comunidade. Nas quatro outras aldeias Kaiapó-Mekrãgnotí, casas 
"fora de lugar" são limitadas a uma ou duas. Esta dis·posição "errada" 
de casas parece ser em grande parte ·um fenômeno pós-contato. Os índios, 
ao explicar isto, geralmente dizem que se trata de casos de pessoas que 
não seguem o costume ou que isto se deve à adoção do estilo de casas e 
arranjo residencial neo-brasileiros. 

Assim, comparando os diagramas das aldeias atuais com o da aldeia 
ancestral, nota-se que, sem contar os segmentos residenciais que faltam, a 
seqüência de segmentos foi em grande parte mantida. Naqueles casos em 
que uma ou diversas casas estão numa _posição relativa diferen•te, deve-se 
enfatizar que os Kaiapó-Mekrãgnotí têm plena consciência disto: dizem 
que são exemplos da não obediência do costume Kaiapó (kukràdjà kôt ket). 
O chefe da aldeia de P .1. Kretire, de fato, disse-me que, quando recons
truírem a aldeia, cada casa será colocada no espaço apropriado do segmento. 

A este respeito, a aldeia de P .1. Pykany é de interesse particular. 
Resultado de uma cisão recente (1981) da comunidade de P.I. Mekrãgnotí, 
apresenta grandes espaços abertos no anel das casas, que correspondem 
àqueles segmentos cujas mulheres casadas não participaram da fundação 
da nova aldeia. Na esperança de que ao menos alguns destes segmentos 
residenciais sejam estabelecidos na aldeia, os moradores de P .1. Pykany já 
deixaram os espaços apropriados abertos .para que, na eventualidade de 
incorporação, não haja necessidade de reconstruir a aldeia. 

Os diagramas também mostram que não apenas se mantém o arranjo 
de segmentos residenciais, mas que esta seqüência está de algum modo 
ligada a uma onentação absoluta, baseada nos pontos cardeais de Este e 
Oeste. O compromisso Kaiapó com uma aldeia circular implica na prática 

(12) Pororí é o nome da aldeia Kaiapó-Mekrãgnotí, localizada na parte norte do 
Parque Indígena do Xingu. Ali viviam os habitantes das aldeias contemporâneas 
9e P.I. Jarina e P.I. Kretire, no período 1960-1970. Os índios de Pororí eram 
mais comumente designados por Txukarramãe, a denominação Jurúna para os 
Kaiapó. 
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de que as aldeias com um número reduzido de segmentos tesidenciais 
tenham u_ma orientação distorcida. Assim, ao falar de Krãnhmrôpryiaká, 
os Kaiapó-Mekrãgnotí dizem que o lugar de pêiàtí-iamy (segmento A nos 
nossos diagramas, aquele que ,possui o direito de usar cocares com as 
retrizes amarelas de japu) está a leste (myt apôtx-djà ou "lá onde o Sol 
nasce") e o lugar de ngrõ-krã (segmento K nos nossos diagramas, aquele 
que tem o direito de usar o enfeite com o bico de tucano) está a oeste 
(myt ngiê-djà ou "lá onde o Sol desce"). A ênfase Kaiapó parece ser que 
o círculo da aldeia começa no leste com a(s) casa(s) do segmento mais 
oriental presente na aldeia. Deste pon·to de partida, as casas são colocadas 
na seqüência prescri·ta. Isto se nota claramente na aldeia de P.I. Jarína 
em que, à falta do segmento A que deveria ser o segmento do leste (e. ex
cluindo o N colocado fora de lugar), o círculo da aldeia começa com o 
segmento mais oriental presente: o segmento G (vide fig. 4). 

NOMES PESSOAIS E PRIVIL~GIOS: UMA INTRODUÇÃO 

Como já foi mencionado, cada segmento residencial ou rwyk:-dià é 
associado a um conjunto de nomes pessoais, privilégios rituais, itens • de 
enfeite pessoal, direitos de receber partes específicas

1 
de certos animais 

durante a distribuição alimentar e direitos de criar certos animais. 

Se bem que todos estes elementos são associados a segmentos resi
denciais específicos, todos os nomes e a maioria dos privilégios podem ser 
transmitidos a membros de outros segmentos. Esta transmissão é efetuada 
através do sistema bilateral de parentesco ( opos·to ao laço culturalmente 
prescrito de unifiliação) e os laços diádicos de ingêt a tàbdjwy para ho
mens e de kwatyi a tàbdjwy para mulheres <13> (vide fig. 8). Quando nomes 
pessoais ou privilégios são transmitidos a membros de um outro segmento 
residencial, estes devem ser devolvidos ao segmento com o qual são asso
ciados, passando para um de seus membros. 

Como a transmissão de nomes pessoais aplica-se tanto a homens 
como a mulheres e considerando que envolve os códigos mais complexos 
relacionados com o retorno dos nomes e privilégios associados com rwyk
djà, começarei por uma discussão dos nomes pessoais. Além disso, conío 
se verá, a transmissão de nomes pessoais evidencia mais claramente a rela
ção entre os segmentos residenciais e a articulação centro/ periferia na so-
ciedade Kaiapó. · 

(13) lng2t (pai do pai, pai da mãe, irmão da mãe, etc.); kwatyi (mãe da mãe, mãe 
do pai, irmã do pai, etc.) e tàbdjwy (neto ou neta para ego masculino e f emi
nino, criança da irmã para ego masculino e criança do irmão para ego feminino). 
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NOMES PESSOAIS 

Os Kaiapó distinguem duas categorias de nomes pessoais: "nomes 
comuns" (idji kakrít) e "belos" ou "grandes nomes" (idji mêtx, idji rátx, 
idji runh ou idji katí). Na literatura antropológica, estes últimos nomes 
também são designados .por "nomes cerimoniais". 

Nomes comuns podem referir-se a algum elemento do meio ambiente, 
como Kàikwá ("céu") ou Kukryt ("anta") ou a alguma parte do corpo, 
como Par-tí ("pé grande"). Outros nomes comuns podem fazer referência 
a uma experiência na vida, como Kube-pár ("matador de estrangeiros") 
ou podem simplesmente ser uma palavra como Akamàdn ("noite, escuri
dão"). O número de fontes para nomes comuns é enorme, incorporando 
hoje fontes externas, como nomes brasileiros para pessoas (Cláudio), ani
mais (mutum) ou coisas (teco-teco ). 

Os grandes nomes consistem de duas partes: um prefixo cerimonial e 
um sufixo kakrít ("comum") que serve para a nominação individual. Exis
tem oito prefixos cerimoniais: bemp, tàkàk (ambos exclusivamente mas
culinos) e kôkô, ngrênh <14>, bekwynh, ire, nhàk e pãnh (masculinos e femi-:
ninos) <15>. Cada um destes prefixos é associado a uma cerimônia específica__, 
durante a qual unicamente nomes baseados neste prefixo são atribuídos e 
transmitidos <16>. Além destas oito cerimônias específicas, existem quatro 

(14) O prefixo ngrênh foi omitido nas discussões de Turner (1965) e de Bamberger 
(1974), mas foi mencionado por Vidal (1977:175} na sua obra sobre os Kaiapó
Xikrin. Vidal também refere-se à presença de katob como prefixo cerimonial 
exclusivamente masculino na sociedade Xikrin (ibid). Na sociedade Kaiapó-Me
krãgnotí, ondtY ngrênh constitui um prefixo cerimonial, katàp, se bem que presente, 
não mais é considerado como tal. 

(15) Nos ensaios de Turner (1965), Bamberger (1974) e Vidal (1977}, bemp e tàkàk 
(assim como katob para os Kaiapó-Xikrin} são descritos como prefixos exclusi
vamente masculinos. Somente kôkô foi descrito como prefixo de uso masculino 
e feminino, já que os cinco · outros seriam de uso exclusivamente feminino. Estes 
autores relatam a possessão pelos homens de nomes com prefixos supostamente 
.femininos e analisam este fenômeno da seguinte maneira: os homens teriam 
recebido aqueles nomes femininos com o objetivo de transmiti-los, mais tarde, a 
uma parenta da mulher que lhes deu estes nomes. Embora ocorram casos com 
este objetivo, é necessário distinguir entre três sub-categorias de nomes basea
das nos seis prefixos kôkô, ire, pãnh, nhàk, bekwynh e ngrênh): aqueles exclu
sivamente masculinos, aqueles exclusivamente femininos e aqueles de uso mas
culino e feminino. Entretanto, no caso acima mencionado, em que homens atuam, 
por assim dizer, como repositórios de nomes femininos, é apenas a sub-categoria 
feminina o objeto da transmiss·ão. O homem que recebe um nome feminino 
bekwynh (p. ex., bekwynh-kà) que será posteriormente transmitido a um tàbdjwy 
femi~ino seu e da mulher, também pode receber um nome mascuJino bekwynh 
(p. ex., bekwynh-tí) do seu ingêt. O mesmo princípio aplica-se aos outros cinco 
prefixos mencionados. De outro lado, mulheres nunca recebem nomes baseados 
nos prefixos masculinos (bemp e tàkàk). Vide a fig. 12 (caso 1), onde um 
homem transmite seus nomes bekwynh a uma menina. 

(16) A única exceção é nhàk, sendo estes nomes confirmados durante a cetimônia 
tàkàk (Verswijver, 1981). 

-lOS--



outras nas quais nomes baseados eril qualquer um e em todos os prefixos 
rerimoniais .podem ser transmitidos e atribu.ídos <11>. 

Tanto os grandes nomes, como nomes comuns, são "possuídos" <18> 

por segmentos residenciais. Cada· rwyk-djà, além de possuir nomes comuns 
específicos, possui grande número de nomes de cada um dos prefixos ceri
moniais. Assim, por exemplo, na aldeia de P.I. Mekrãgnotí, o segmento 
residencial de pêiàtí-iamy (segmento A) possui, entre muitos outros, os 
nomes masculinos Bemp-nhyrtí, Bekwynh-krê, Nhàk-ràtx e Pãnh-mári, os 
nomes femininos Kôkô-toktí, Bekwynh'ô, Nhàk-bá e Ire-pyká, assim como 
os nomes comuns Tàkiê, Pa-kytx, 'Hui-re e Nhikryh. O segmento ngrên
godjwynh (segmento P) possui, de novo entre muitos outros, os nomes mas
·culinos Kôkô-bír, Pãnh-mê. e Bemp-tyk, os nomes femininos Kôkô-bá, 
Pãnh-punu e Ngrênh-tí, assim como os nomes comuns Karà-krá, Pitê, 
N gôgàgà e Kapôt-te < 19 >. 

Os pais, assim como os seus "siblings" do mesmo sexo (que são os 
pais classificatórios da criança) nunca passam os seus próprios nomes, co
muns ou grandes, a seus filhos, pois isto resultaria na morte da criança. 
Antes, estas são as famílias nucleares que providenciam o amparo necessá
rio ao desempenho da cerimônia na qual grandes nomes são confirmados 
(vide também Bamberger, 1974). 

Via de regra, tanto os grandes nomes, como o&i comuns, são trans
mitidos entre as categorias de parentesco ingêt e tàbdjwy masculino e entre 
kwatyi e tàbd;wy feminino. A única exceção a esta regra é a da transmis
são de um ou mais nomes a um não parente, caso em que um laço de 
parentesco fictício, do tipo prescritivo, será estabelecido <2i>>. 

\ 

Alguns dias depois do nascimento de uma criança, vários ingêt e/ou 
kwatyi transmitem um certo número de nomes comuns e de grandes nomes 
para a criança. Grandes nomes baseados em vários prefixos cerimoniais 
são habitualmente dados nesta ocasião. Tanto um nome grande como um 
nome comum podem ser usados para designar a criança durante sua 
infância. Mas se o belo ou grande nome posteriormente não for cerimo
nialmente confirmado, este será considerado um idji mêtx kaigo . ("belo 
nome dado falsamente"). Kaigo é um termo polisêmico, que tanto pode 
ser usado para designar um objeto que foi dado gratuitamente, como ·para 
alguma coisa que não possui a qualidaqe original do objeto ou do evento 
do qual é exemplo. Referir-se com kaigo a belos nomes que não foram 

(17) Estas quatro cerimônias são caracterizadas pelo fato dos parentes das crianças 
honradas serem sempre "siblings" (reais ou classificat6rios) do mesmo sexo. 

(18) Por "possuídos" entendemos que os nomes e os direitos citados pertencem a 
estes segmentos residenciais, i.e., a estas matrilinhagens. 

(19) Não se sabe ainda se todos os nomes comuns também pertencem a sub-categorias 
masculinas e femininas. 

(20) Este e outros aspectos da transmissão de nomes serão discutidos num futuro 
ensaio sobre a nominação Kaiapó. 
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cerimonialmente confirmados reflete, de um lado, que não se materializou 
o amparo econômico de ,parentes, necessário para a realização da cerimô
nia, e de outro, que faltou o prestígio associado a ser a criança (ou umas 
das crianças) honrada(s) pela cerimônia. Me rer mêtx ("pessoas que se 
destacam belamente") é o termo Kaiapó para crianças honradas numa das 
esmeradas cerimônias de nominação. O significado do termo idji mêtx 
kaigo foi discutido em termos similares por Bamberger (1974:365). Nomes 
comuns, porém, não são confirmados cerimonialmente, mas sim dados 
livremente. 

Algum tempo depois da transmissão, os belos nomes são confir
mados cerimonialmente. Nesta ocasião, os mesmos . ingêt ou as mesmas 
kwatyi, além de confirmar os nomes já transmi·tidos, conferirão e confir
marão outros nomes do mesmo tipo específico apropriados à cerimônia 
em execução. Outros ingêt ou kwatyi, que previamente não o haviam 
feito, também podem nesse momento transmitir o tipo prescrito de belos 
nomes <21 >. 

Essa confirmação de belos nomes durante uma cerimônia ocorre 
depois da criança ter desenvolvido as habilidades motoras e lingüísticas 
básicas e quando ·a sua pele é considerada bastante forte ( kà tàitx kãm) 
para tê-los confirmados. Antes disto, uma · criança é considerada fraca 
demais para a confirmação e a transmissão cerimonial dos belos nomes. 
O fato da criança receber certos destes nomes pouco depois do nasci
mento não implica na mesma situação de risco. Apenas a confirmação 
cerimonial de belos nomes é considerada perigosa para a saúde da 
criança: se demasiado jovem, ela ficará doente e .morrerá. 

Assim como há um limite inferior antes do qual grandes ou belos 
nomes não podem ser confirmados cerimonialmente, também há um limite 
superior depois do qual grandes nomes não podem mais ser ritualmente 
confirmados. Para homens, este limite corresponde à categoria de idade 
me ôkre (''gente pintada") - vide fig. 9 - e para mulheres à sub-cate
goria me kraityk ("gente com .as coxas pintadas") da categoria de idade 
me kure-rer ("aqueles que são dados"). Se bem que um menino se toma 
me ôkre mais cedo (8 a 10 anos) do que a menina se toma me kraityk 
(13 a 14 anos), estas duas categorias de idade são paralelas nP. medida 
em que é nessa altura que meninos e meninas se incorporam formalmente 
nas metades associadas com o centro da aldeia Kaiapó através de ri·tos 
de passagem curtos. Como foi descrito por Turner (1965), a filiação nas 
metades baseia-se em laços prescritos de não parentesco: os meninos são 
levados à casa dos homens (ou a uma das duas casas dos homens, se pre
sentes) .por um "pai substituto" (bam ka'àk) e as meninas são levadas às 
metades femininas corr~spondentes por uma "mãe substituta" (na ka' àk). 
Pais substitutos não podem ser parentes. 

(21) Um Kaiapó pode ter 40 ou mais' nomes (de ambas as categorias), mas pode ser 
conhecido na aldeia apenas por 1 ou 2 deles. 
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Ao contráriQ dos outros grupos Jê do Norte, como Apinajé (da 
Matta, 1976), Krahô (Melatti, 1976) e Suiá (Seeger, 1981), a transmis-· 
são de nomes pessoais Kaiapó não efetua a separação da casa familiar 
para a filiação a grupos associados com o centro. Esta separação marca 
os limites da transmissão e confirmação de nomes, tanto comuns como 
grandes. 

·PRINC1PIOS DA TRANSMISSÃO DE NOMES 

Como já se disse, os nomes pessoais são transmi·tidos entre as cate
gorias de parentesco de ingêt ou kwatyi para tàbdjwy. · 

A fim de bem compreender os princípios da transmissão de nomes 
Kaiapó, é útil distinguir três papéis envolvidos na transmissão efetiva: o 
recebedor do nome (a criança que recebe o nome), o anunciador do nome 
(a pessoa que efetivamente diz ou transmite o nome) e o por~ador do 
nome (a pessoa cujo nome está sendo transmitido). 

Em 70 dos 162 casos analisados <22 >, o anunciador do nome era a 
mesma pessoa que o portador, i.e., l,lm homem ou uma mulher que trans
mitiu os seus próprios nomes. Nos outros 92 casos, porém, o portador do 
nome ou já tinha morrido ou vivia numa outra aldeia <23) . Nestes casos, 
uma pessoa intermediária, atuando como anunciador de nome, procedeu 
à transmissão efetiva dos nomes. Transmitindo seus próprios nomes ou 
os de uma outra pessoa, os Kaiapó referem-se a ela como "aquela pessoa 
que realmente disse o nome para ele/ ela" (kum idji iarenh djwynh). A 
pessoa que transmite nomes de outrém, geralmente é. um ingêt ou uma 
kwatyi da criança e muitas vezes aproveita a ocasião .para também trans
mitir alguns dos seus próprios nomes. Os pais também podem atuar como 
anunciadores de nomes para seus filhos: podem transmitir nomes do ing2t 
ou da kwatyi da criança, quando estes estão ausentes ou mortos, se bem 
que nestes casos eles geralmente pedem a outra pessoa <24> para efetuar 
a confirmação cerimonial. Na maioria dos casos (76% ), porém,' quando 
alguém transmite os nomes de outra pessoa, os anunciadores de nomes 
são mulheres mais velhas, da segunda .ou da terceira geração em relação 
à criança, e geralmente pertencem ao segmento residencial de um dos 
.progenitores da criança. Anunciadores de nomes eram mulheres em 88% 
dos casos analisados! 

(22) Este número refere-se a casos de transmissão de nomes e não a pessoas. 
(23) Às vezes, quando o portador do nome está na aldeia, mas é demasiado jovem 

ou não conhece todos os seus nomes, a transmissão é efetuada por um anun-
ciador de nome. · 

(24) Nos casos em que um segmento residencial não conta com mulheres velhas, uma 
mulher de idade de outro segmento, não parente, atua como anunciador, por 
conhecer os nomes daquele segmento. 
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Enquanto o papel de anunciador de nome pode ser desempenhado 
por pessoas que ocupam diversas posições de parentesco em relação à 
criança, o laço entre o portador de nome e o recebedor de nome sempre 
é de ingêt/kwatyi para tàbdjwy. 

A relação familiar entre portador e recebedor' de nome é, portanto, 
prescrito pelo sistema de parentesco. Mas a circulação de nomes não 
segue apenas os laços ramificadores de parentesco. Ela é determinada 
pelo seguinte princípio: se ·um nome é transmitido a um membro de 
outro segmento residencial, esta pessoa (ou alguma pessoa atuando como 
anunciador no seu lugar), deve retransmitir o nome de volta a uma 
criança nascida no segmento residencial possuidor original. Nestes casos 
não se pode transmitir nomes a uma criança nascida em outro que não 
o segmento possuidor <2õ>. Quando retransmitidos, os nomes serão dados 
a uma criança que é tàbdjwy da pessoa que os recebeu daquele segmento. 

Os Kaiap6 referem-se à "posse" de nomes pessoais pelo rwyk-djà 
com a frase kikrê kãm idji ("o(s) nome(s) na casa") ou kãm ne idji krátx 
("lá onde o nome começou"). 

:S interessante observar aqui que são as pessoas mais velhas da 
aldeia (geralmente na função de xamãs) <26> que trazem os nomes para a 
comunidade: durante os seus passeios no mato ou no cerrado, ou durante 
os seus sonhos, eles conversam com os elementos da flora e da fauna, 
pedindo-lhes seus nomes .<21>. Depois, passam estes nomes, estes novos 
nomes, para os seus tàbdjwy. O segmento residencial natal do xamã torna
se assim o segmento original ou "possuidor" do novo nome. Daí a ex
pressão Kaiapó "}á onde o nome começou". 

Abstraçã9 feita da pessoa intermediária {o anunciador de nomes), 
o número de segmentos residenciais que podem ser envolvidos na cir
culação de nomes é limitado a dois f28 >. Em alguns casos, os nomes, de 
modo algum, deixam o segmento residencial: assim, por exemplo, qul:µldo 
o irmão da mãe transmite os s~eus nomes (originais do segmento de 'nas
cimento dele) ao filho da sua irmã ou quando a mãe da mãe transmite 
os seus noµies (originais do segmento de nascimento dela) para a filha 
da sua filha. Nesses casos há apenas um segmento envolvido. 

Falo de transmissão direta quando o nome é transmitido de pessoa 
a pessoa, ambas nascidas no mesmo segmento residencial, sendo este o 

(25) Notei apenas três casos nos quais essa regra não foi seguida: os três casos, 
porém, foram reconhecidos como atípic9s e muito discutidos. 

(26) Estes homens geralmente pertencem à categoria de idade me bengêt (vide fig. 9) 
e já são avós. 

(27) Vide Vidal (1977:109 e 221), onde se refere ao contato dos xamãs com animais. 
(28) A transmissão de nome de um outro segmento por um homem ao seu tàbdjwy 

fictício é a única exceção. Neste caso, o novo portador de nome não o retrans
mitirá a ninguém: a circulação do nome simplesmente pára e se iniciará de novo 
no segmento possuidor. Os Kaiapó referem-se a este fato como "abandonando o 
nome" (idji kangá). 
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segmento "possuidor". Neste caso, somen·te um segmento está envolvido. 
A transmissão indireta refere-se a casos em que o nome é primeiramente 
transmitido a uma pessoa nascida num segmento que não aquele "possui
dor" e depois devolvido a um membro do segmento original, "possuidor". 
Trata-se, pois, de transmissão ·que envolve dois segmentos residenciais 
(Verswijver, 1984). 

Embora não prescrito, desconheço casos em que uma criança não 
recebeu nomes do seu segmento de nascimento e de, pelo menos, um 
outro segmento. 

A fim de ilustrar a circulação de nomes transmi·tidos para fora do 
segmento e depois devolvidos, discutirei um caso particular que é bas
tante comum na aldeia de P.I. Mekrãgnotí (os números referem-se àqueles 
mencionados na fig. , 10): 

Um homem (1) nasceu no segmento pêiàtí-iamy e ali recebeu, entre 
outros, vários nomes possuídos ·por este _segmento. Mais tarde, casou-se 
com uma mulher do segmento ngrõ-krã e transmitiu alguns destes nomes 
ao filho do seu filho, nascido no segmento ket-te. Depois da morte do 
homem nascido no segmento pêiàtí-iamy (o homem "l"), um menino (3) 
nasceu neste mesmo segmento que, seja lembrado, possui ós nomes que 
ele {o homem "1 ") recebeu e de.pois transmitiu ao filho do seu filho (2). 
A mãe da mãe do menino recém-nascido (3) foi à casa do atual portador 
dos nomes para pedir-lhe que retornasse estes nomes que ele recebera 
do ingêt (1) e que pertencem ao segmento de nascimento dela. Tanto o 
possuidor original (1) como o homem (2). são ingêt do menino. O homem 
do segmento ket-te, en·tão, acompanhou a mulher até a casa do seu tàbdjwy 
(3), onde ele mesmo deu estes os seus nomes. Se ele não conhece bem 
os nomes, como é freqüente entre os homens, a mulher cita-os para o 
menino. Na maioria dos casos, são as mulheres que acompanham aten- · 
tamente a (boa) circulação dos nomes . 

• 
A fig. 11 (a, b, c) ilustra três casos específicos de transmissão de 

nomes, mencionando sempre o portador e o anunciador dos nomes: , 

- fig. lla: o nome Nhàk-ydjàr (transmissão indireta). A mulher 
{1), nascida no segmento F, transmitiu este seu nome para a sua 
tàbdjwy (2), nascida no segmento A. Depois da morte desta última 
(2), uma outra mulher {3), aparentada de (1) e também nascida 
no mesmo segmento, o segmento "possuidor", e atuando como anun
ciadora de nome, devolveu o nome transmitindo-o para a menina 
{4). O nome assim retornou a um membro do segmento "possuidor". 

- fig. 1 lb: o nome Beb-djír-tí (transmissão direta). Um homem (1) 
· do segmento F, transmitiu este seu nome para o seu tàdbiwy (2), 
nascido no mesmo segmento. Depois da morte dos homens (1) e (2), 
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uma mulher daquele segmento, por ser a mais velha ainda viva e 
por ser conhecedora destes nomes, atuou como. anunciadora e trans:.. 
mitiu-os para o rapaz { 4), tàbdjwy do homem (2) e do mesmo 
segmento. Assim sendo, o nome não saiu do segmento "possuidor". 

- fig. 11 c: os nomes de Bekwynh-tetxô, representando dois casos 
(respectivamente, transmissão direta e indireta). No ·primeiro caso, 
uma mulher (2), mãe da menina (3), atuou como anunciadora de 
nome, transmitindo o nome de uma .parenta (1), já falecida, para a 
sua filha (3). O nome assim não saiu do segmento "possuidor". No 
segundo caso, uma mulher (4), nascida no segmento A, transmitiu 
o seu nome para a filha da sua filha (5). Depois da morte destas 
duas mulheres (4 e 5), outra mulher (6), conhecedora destes nomes, 
transmitiu-os para a sua tàbdjwy (3), nascida em outro segmento 
residencial (F). O nome, assim, saiu do segmento "possuidor" e a 
menina (3), posteriormen.te, terá que devqlvê-lo para um membro 
nascido no segmento A, o segmento original. 

A figura- 12, porém, é de particular interesse, pois não apenas
foram citadas as diferentes categorias de belos nomes que uma dada 
menina (neste caso, Ire-pi, do segmento F) recebeu, mas também cita 
os vários nomes que foram transmitidos simultaneamente ·e as cerimônias 
nas quais foram confirmados. Este caso demonstra de modo cabal tanto 
a complexidade real da nominação como o número de nomes. que uma 
pessoa pode ter (tendo sido mencionados apenas os belos nomes, sem 
contar todos os nomes comuns). 

As figuras l il e 12 refletem claramente que existe, em quase cada 
segmento residenFial, pessoas especializadas em nominação: são estas pes
soas (mulheres) que observam e controlam a circulação dos nomes e que 
são consu_ltadas na hora do nascimento de uma criança. · 

Resumindo, ·podemos notar que nomes pessoais são ligados a, e 
possuídos por, segmentos residenciais. A qualidade de membro nestes 
segmentos é determinada pela matrifiliação. Deve ficar claro que a ·qua
lidade de membro de um segmento residencial não vincula em e de si 
mesmo o direito de receber no~es associados com aquele segmento, se 
bem que, como já disse, desconheço casos em que uma criança não tenha 
recebido vários destes nomes. Não é a coleção de membros contempo
râneos do segmento que possui os nomes e sim o segmento residencial 
como entidade corporativa de pessoas com perpetuidade .presumida. 

O NEKR2TX, O MRY E O KRIT 

Além dos nomes pessoais possuídos pelos rwyk-djà, três outras cate
gorias de bens são associados com segmento: õ nekrêtx (as prerrogativas 
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rituais e os itens de enfeite pessoal de uma pessoa), Õ' mry (os direitos de 
uma ·pessoa receber partes específicas de certos animais durante a distri
buição alimentar) e õ krít {o direito de uma pessoa criar animais es.pe
cíficos). 

) 

Os direitos de usar itens específicos de enfeite pessoal e a maioria 
dos direitos de desempenhar funções rituais específicas, são transmitidos 
de acordo com os mesmos critérios acima discutidos em relação aos 
nomes pessoais. Como no caso de nomes pessoais, o fato de nascer como 
membro de um dado segmento residencial, não confere em si mesmo 
os direitos (õ nekrêtx) ligados a este segmento: eles devem ser transmi
tidos para que a pessoa possa exercê-los ou usá-los (Verswijver, 1984). 
J;: raro uma pessoa não poder reivindicar nen·hum dos õ nekrêtx deste tipo 
do seu· rwyk-djà, mas alguns destes casos .parecem existir. 

O mesmo critério aplica..;se aos direitos de receber e de comer partes 
es,pecíficas de certos animais durante a distribuição alimentar durante mi
grações no mato ( õnto-mõr) ou durante cerimônias. Mas estes direitos 
( õ mry) são exclusivamente masculinos e as regras de transmissão são 
idênticas às discutidas para nomes pessoais, exceto os que são transmi
tidos unicamente de ingêt para tàbdjwy masculino. 

Assim como os privilégios õ mry são exclusivamente masculinos, os 
direitos de criar certos animais ( õ krít ), como porcos, antas, papagaios, 
coatis e jaguatiricas, são exclusivamente femininos. 

A NOMINAÇÃO KAIA·Pô: UM .MODELO 

Baseado nos dados apresentados nas páginas anteriores, podemos 
avaliar os modelos de nominação existentes, propostos pQr Jo.an Bamber
ger, e passar a propor um novo modelo. 

Partindo da relação irmão/irmã, como base do sistema de nomi
nação Kaiapó, e observando que a troca de nomes pessoais pode ser vista 
como o aspecto mais importante desta relação, Bamberger (1974:373-
376) propõe vários modelos de nominação: demonstra que nomes mascu
linos movimentam-se por uma linha uterina de parentela masculina (de 
filho da irmã para filho da irmã) e que os nomes femininos se movimen
tam por uma linha agnática de parentela feminina (da filha do irmão para 
filha do irmão), conduzindo ao "inter-generational inheritance of names 
by same-sex kin, and the cohesiveness of the cross-sex sibling band" (Bam
berger, 1974:374). 

Enquanto os modelos propostos por Bamberger sugerem que os 
nomes se movem ao redor do círculo da aldeia, mostrei neste ensaio que 
um dos princípios básicos de nominação Kaiapó é que nomes são "possuí
dos" pelos rwyk-djà ou segmentos residenciais. 
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Nomes pessoáis, entretanto, :Pertencem a matrilinhagens. E se bem 
que · estes nomes possam ser transmitidos a pessoas nascidas em outros 
segmentos residenciais, devem retornar à matrilinhagem "possuidora", sen
do· retransmitidos a um membro nascido no segmento apropriado. O 
mesmo acontece com a maioria dos privilégios rituais, direitos cerimo
niais e direitos de cri ar certos animais ou de receber certas partes de 
animais durante a distribuição alimentar. 

Ademais, de acordo com Bamberger, a nominação Kaiapó desta
caria a troca entre ego e o seu ingêt /a sua kwatyi da primeira geração 
ascendente (respectivamente o irmão da mãe para ego masculino e a irmã 
do .pai para ego feminino). Como já citei neste ensaio, somente um nú
mero reduzido de casos envolve este tipo de transmissão, já que não menos 
de 70% dos casos analisados dizem respeito à transmissão de nomes pes
soais de ingêt/ kwatyi da segunda ou mesmo da terceira geração ascen
dente de ego: o irmão da mãe da mãe é o mais importante de todos 
os doadores potenciais de nomes para ego masculino e a mãe da mãe ou 
a mãe do pai para ego feminino. Concluo, portanto, que a relação entre 
uma pessoa e seus avós - assim como os irmãos e as irmãs (reais ou 
classificatórios) ou mesmo pais destes - deve ser vista como fundamental 
no sistema de nominação Kaiapó. 

Proponho, portanto, novo modelo de transmissão de nomes Kaiapó, 
em que não apenas nomes pes,soais, como também outros prerrogativos 
e certos direitos pertencem às matrilinhagens. A transmissão destes ele-

. mentos é efetuada através do sistema bilateral de . parentesco ·e os laços 
diádicos de ingêt p~ra tàbdjwy para homens e de kwatyi para tàbdjwy 
para mulheres. E se bem que nomes e os outros direitos citados possam 
ser transmitidos Jl membros nascidos em outros segmentos residenciais, o 
ciclo de transmissão envolve não mais do que duas destas categorias cor
porativas: uma pessoa recebendo nomes ou direitos de um segmento que 
não o dela por nascimento deverá retransmiti-los a um membro nascido 
do segmento residencial apropria4_~. 

1 

Através de uma apresentação preliminar de segmentos residenciais · 
Kaiapó, mostrei que, tanto como o centro, a periferia ou o domínio do
méstico naquela sociedade têm sua própria forma de organização. Como 
este ensaio tratou apenas de um aspecto específico e vital da nominação 
Kaiapó, não se tocou no problema de saber se os segmentos residenciais 
podem ser considerados como laços unifiliativos, problema que trataremos 
num futuro ensaio. 

Considerando o caráter etnográfico do presente ensaio, evitei deta
lhes sobre as práticas de nominação, limitando-me à apresentação do ciclo 
de nomes pessoais. Assim sendo, introduzi novo modelo de nominação na 
sociedade Kaiapó. Espero que a apresentação de tal modelo, bem como 
a de sua relação com as categorias corporativas que constituem a peri
feria da aldeia Kaiapó, possam contribuir para a continuidade das pesqui-
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sas comparativas das sociedades Jê-Borôro. Creio que uma análise mais 
profunda dos dados apresentados conduzirá a melhor entendimento da 
construção social da pessoa, tal como percebida nestas sociedades do 
Brasil Central. 
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Figura 1 - Aldeia Krãnhmrôpryiaká (1936-1938). População aproximada: 650 ín
dios. 
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Figura 2 - Aldeia de P.I. Mékrãgnotí (1981). População: 340 índios. 
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Figura 3 - Aldeia de PJ. Pykany (1981). População: 95 índios. 
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Figura 4 - Aldeia de P.I. Jarina (1981). População: llO índios. 
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Figura 5 - Aldeia de P.I. Baú {1981). População: 60 índios. 
' 
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Figura 6 - Aldeia de P.I. Kretire (1981). População aproximada: 175 índios. 
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Segmento DIREITO ASSOCIADO 

A pêiàtí-iamy (õ nekrêtx) 

B rob-motí djuá (õ nekrêtx) 

e kukryt nhõ tô (õ mry) 

D màdniamy iakrô ngrãngrã (õ nekTêtx) 

E màdniamy krãne (õ nekrêtx) 

F pàt krf-djà (õ nekrêtx) 

G kube kà kamrêk (õ nekrêtx) 

H tyktí (õ krít) 

1 

J 

K 

L 

? 

màdnarãnh pry ô kôkiêr (õ nekTêtx) 

nêi djuá (õ nekrêtx) 

ngrõ-krã (õ nekrêtx) 

M pàt (õ krít) 

N ngrênhôdjwjnh (õ nekrêtx) 

o 
p 

Q 

R 

s 
T 

u 

V 

? 

krwjnh-rã (õ nekrêtx) 

màdniamy iakrô iakatí (õ nekTêtx) 

màdniamy iakrô kamrêk (õ nekTêtx) 

kette (õ krít) 

rob-tykre kà hô prê (õ nekrêtx) 

afre (õ nekrêtx) 

ngàp-õkredjê (õ nekrêtx) 

direito de usar as retrizes do japu 

direito de usar colar de dentes de onça 

direito de comer o inchaço da anta 

direito de usar retriz de arara com pin-
gentes de peninhas amarelas e ver
des 

direito de usar remige de arara duran
te a cerimônia do milho 

direito de guardar a máscara de taman
duá na casa durante a cerimônia de 
kôkô 

direito de usar pano vennelho 

direito de criar mutum 

direito de usar peninhas de arara du
rante a cerimônia do milho 

direito de usar colar de dentes de capi-
vara I 

direito de usar enfeite labial com bico 
de tucano 

direito de criar tamanduá 

direito de executar a função ritual de 
líder de danças 

direito de usar penas de papagaio 

direito de usar retriz de arara com pin
gentes de peninhas brancas 

direito de usar retriz de arara com pin
gentes de peninhas vermelhas 

direito de criar certo tipo de papagaio 

direito de usar cinto de couro de onça 
preta 

direito de usar tipóia de trançado de 
burití 

direito de usar colar de conchas 

Figura 7 - Segmentos com indicação de um dos principais direitos associados (as 
letras referem-se aos diagrainas das aldeias: vide figs. 1 a 6). 
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1 
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______ J L------' 

• 
EGO EGO 

o 
Kwatyi 

Figura 8 - Terminologia de parentesco, com indicação dos doadores ( 1) e recebe
dores (2) potenciais de nome de EGO. 

Categorias de idade 
(masculino) 

~ 

mê prfre ("gente pequena") 

mê bengàdjyre ("gente quase 
entrando na casa dos h<r 
mens") 

mê ôkre ("gente pintada") 

mê nõmyre ("gente que dor
me de uma maneira n<r 
va") 

me krare ("gente com crian
ças") 

me hengêt ("gente velha") 

Idade aproximada 

O- 3 anos 

3 - 8 anos 

8 - 13 anos 

13 - 18 anos 

18 - 35 anos 

+de 35 anos 

Categorias de idade 
(feminino) 

mê prfre ("gente pequena") 

mê prftíre ("grande gente pe
quena") 

mê kure-rer ("aqueles que são 
dados") 

mê kraityk ("gente com as 
coxas pintadas") 

mê krare ("gente com crian
ças") 

mê bengête ("gente velha") 

Figura 9 - Categorias de idade (masculinas e femininas) . 
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Figura 10 - Diagrama mostrando a transmissão de nomes (A, B e C referem-se a 
segmentos). 
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11A 
Nhàk- ydjàr 

118 
Beb-djir-tí 

11 e 
Bekwynh-tetxô 

Figura 11 - Três casos específicos de transmissão de nomes. 
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1. Caso de transmissão de wn 
nome masculino para urna 
menina. Estes nomes terão 
que ser devolvidos a um me· 
nino nascido no segmento "f'. 

2. Transmissão direta, dentro do 
mesmo segmento. 

/ 

3. Transmissão de nomes que de· 
verão ser devolvidos a urna 
menina nascida no segmentQ. 
"A". O pai atuou como anun
ciador de nomes, mas a mu
lher (a) confirmou-os na ceri· 
mônia. 

4. Transmissão de nomes que de· 
verão ser devolvidos a uma 
menina nascida no segmento 
"A". A mulher (a) atuou co
m~ anunciadora de nomes. 

5. 5a. nome saiu do segmento 
"possuidor" sendo transmiti· 
do a uma mulher nascida no 
segmento "V". 

5b. esta mulher de"tOlteu os 
nomes a uma menina do seg
mento "possuidor". 

Belos nomes 
transmitidos 

bekw)'nh·lcukatí* 
bekw)'nh·iakôr 
bekw}'nh-kangatí 
bekw)'nh-ngrànhtí 

ire-pi* 
ire·ngrànhtí • 
ire-bôr 
ire-kôrytí 
ire·lcungrenktí 
ire-mynh 
ire-pepektí 

kôkô-tô. 
kôkô-prôtí • 
kôkô-nõrtí • 
kôkô-iakatí 
kôkô-pryiakatí 

pãnh-kanhyrtí • 
pãnh-kakiimtí * 
pãnh-kàbiêrtí 
pãnh-kàrw1ktí 

ire-krô 
ire·kàràtx 
ire-prytô 
ire-tôtkrê 
ire-krãiaká 
ire-mrãnhpunu 

---- ' ----- ' 

Cerimônias de 
confirmação 

.kwYrkangô (1980) 

me ni ni'ôk (1971) 

kôkô(l976) 

pãnh-te (1975) 

me ni bi'ôk (1981) 

1 
1 
1 
1 

1 
1 
1 

' 

V 

Figura 12 -- Os belos nomes de Ire-pi: transmissão e confirmação cerimonial (*ll!di-. 
caos nomes que foram dados inicialmente, dias após o nascimento). 
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