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Eu sou Jerônimo, sou eu que
estou falando agora.
Estou dizendo estas cotsas.
Não vivo escondido.
Sou eu que.vivo no mundo inteiro, também no céu, tam:.
·"
bém com 9nosso Pai, eu me ·
/
/ encontrrrconléle. / /
,)Ião lembrafÍdO' bem as mi- /
nt)a's palavras .. /

/

/ /

/

/

// /

;zãoSociol~

/!/
/

/

/

//

/ /

Não foi só com o crepúsculo do
povo xavante que Jerônimo, o
grande wamaritede'wa, sonhou.
Ele esteve muito doente esó há algumas semanas se levantou novamente. ''Sonhei que iria ficar bom
eviver por mais um ou dois anos,
até contar todas as histórias que eu
tenho para contar' ', diz, certo de
que ogrande homem com asas de
jaburu passará por Sangradouro e
o levará para o céu quando essa
hora chegar. Esse ''anjo'' com asas
de jaburu já lhe apareceu outras vezes em sonho, ensinando alguns
feitiços erevelando ao ''dono dos
sonhos'' a estrada que conduz o
xavante para sua última morada.
Jerônimo descreve com detalhes aentrada nesse mundo, descoberta com muito esforço. Océu
não émuito diferente da aldeia onde vive. Reproduz aimagem gerada por unia vontade cultural, que
nada teria de sobrenatural ou extraordinária. ''Os relatos míticos
·permitem certa dose de invenção,
mas os sonhos sempíe apontam
uma possibilidade real. Jerônimo
descreve avivência mítica até com
mais detalhes do que seus relatos
históricos'', observa Sérgio Medeiros. Quando conta a história da
conquista do fogo pelo xavante
(roubado de uma onça, ou um índio metamorfoseado vivendo fora
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Jerônimo, ao centro, narra um mito. Todos estão deitados conforme a
tradição determina: os iniciados, de costas; os moços, sobre o lado.
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O GENOCíDIO E OS LIMITES DA LINGUAGEM

O filósofo Ludwig Wittgenstein parece ter dado a palavra
final sobre o sujeito metafísico ao escrever algo como "os
limites da minha linguagem são os limites do meu mundo".
Seguindo seu conselho, talvez seja mesmo melhor calar sobre
o que não se pode falar. Mas como, diante do genocídio
cultural - para usar uma expressão pasoliniana - praticado contra os índios? A destruição do sonho xavante é uma
espécie de carnificina praticada em nome de um novo mundo
povoado por chips e canhões de laser. Por trás da aculturação imposta pelo homem branco se esconde um projeto
perverso de eliminação. Essa monstruosa parcialidade, que
reduz tudo a um único princípio, como já observou Jung,
vai gerar fatalmente um assustador e nada admirável mundo
novo, um mundo onde a diversidade vai desaparecer até nos
sonhos (e os xavantes já não estão sonhando com os deuses
dos brancos?) .

Este estudo das narrativas de Jerônimo Tsawe constitui uma versão ligeiramente modificada da dissertação de mestrado que defendi na USP em novembro
de 1990, graças ao patrocínio da FAPESP e do CNPq .

"Nunca fomos catequizados. Fizemos foi Carnaval. O
índio vestido de senador do império. Fingindo de Pitt. Ou
figurando nas óperas de Alencar cheio de bons sentimentos
portugueses." Oswald de Andrade escreveu isso em seu
Manifesto antropofágico de 1928 e até hoje os padres tentam
vestir os índios. Não vai sobrar uma pena para contar a
história. Os gregos acreditavam que o firmamento era composto de esferas invisíveis com a Terra no centro. Há muito
que o planeta já perdeu esse lugar e ninguém se atreveria a
defender a tese de Eudoxo nos dias que correm. Do mesmo
modo, a intelligentsia branca ri diante dos sonhos ingénuos
dos xavantes. Eles não tiveram Copérnico para colocar a
Terra na órbita do Sol e tampouco Einstein para defender
a lei diferencial de Newton. É uma questão impertinente para
os xavantes, já que a ·Terra está onde sempre esteve, ou seja,
no centro de seus corações.
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Do antagonismo entre essas duas culturas não pode surgir algo de bom. Talvez sejam mais freqüentes os casos de
meninos que desejam se transformar em waradzu (civilizado}
do que garotos de tênis querendo viver no meio do mato à
procura de filhotes de arara. Os últimos crescem e oferecem
o par de tênis em troca dos filhotes. E ganham. É um jogo
de cartas marcadas, em que o vencedor seduz o derrotado
com o olhar. A simples presença do homem branco na aldeia
já impõe um modelo, trazendo como conseqüência a inevitável perda da capacidade expressiva do índio. Seu imaginário sofre a interferência de valores estranhos a uma realidade pré-moral, em que não há sequer a separação do mundo
natural do sobrenatural, como já observou Mircea Eliade.
Se a riqueza expressiva do mundo onírico indígena está
mesmo fadada a ser substituída por uma trágica - e já perceptível - afasia, então talvez seja recomendável que toda
a humanidade comece a lamentar o drama desse genocídio,
pois ele representa a antecipação de uma catástrofe. Significa que toda tentativa de afirmação da diversidade cultural
de um povo será nula sempre que se defrontar com seu
inimigo invisível, que se apresenta como aliado. O perverso
vê no enigma da homogeneidade universal - a tal ordem
cósmica imperturbável - a afirmação de uma inevitável uniformização. Por isso desrespeita os valores de uma sociedade a que não pertença. Já os que se preocupam com a
ética seguem o conselho de Wittgenstein: " Aquilo que se
exprime na linguagem nós não podemos exprimir por meio
da linguagem".
Esses últimos sabem que a vida, tal como a conhecemos, depende da convivência entre opostos. Por mais que
um homem branco tente, ele jamais vai sonhar como um
índio. Seu espaço onírico em expansão se contrapõe a qualquer tentativa de decodificação. Desta vez, a perda da capacidade afásica é dos especialistas, que desejam transformar
um espaço sagrado numa experiência in vitro que aprisione
o imaginário.
É preciso, portanto, estar preparado para o paradoxo.
Quanto mais próxima está a tradução de uma narrativa mítica, tanto mais distante está do que a gerou. Em outras palavras, não há possibilidade de penetrar nesse universo sem
uma oferenda. E, conforme estrita recomendação de Mateus,
se alguém estiver disposto a ir até o altar para oferecer algo,
deve também estar disposto a se reconciliar consigo mesmo
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antes de se entregar ao juiz. Quem, entre os brancos, estaria
disposto a renunciar às delícias do paraíso tecnológico para
se enfiar numa maloca? A revelação do sagrado, conforme
a experiência moderna, é uma revelação psíquica, o que nem
de longe corresponde ao sentimento do sagrado para os
povos que ainda se acham ligados à terra e não compram
tomates nos supermercados. Para eles, o sagrado é mais ou
menos o que Nicolau de Cusa define como sendo Deus. É
um círculo, cujo centro está em todo lugar e cuja circunferência não está em lugar algum. Essa experiência só se pode
ter sendo. O resto é pura vaidade.
São Paulo, 16.06.91
Antonio Gonçalves Filho
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CAPÍTULO 1 -

JERÓNIMO TSAWE, O SONHADOR

O WAMARÍ E O DAPOTOWA
Na aldeia onde vive, o índio xavante Jerônimo Tsawà possui
um encargo muito especial : ele é o wamaritede'wa, o dono
dos sonhos.
Possivelmente Jerônimo herdou esse encargo do pai ,
que teria sido também um vidente, um sonhador. Quando
nasce o filho de um wamaritede'wa1, sobre o cesto do recémnascido amarra-se um pedaço da madeira do cerrado chamada wamari, que tem a propriedade de provocar sonhos em
seu portador. Ao se tornar adulto, o novo wamaritede'wa
está capacitado a ter sonhos proféticos e não se desfaz nunca da madeira que é a insígnia do seu encargo. O prestíg io
do wamaritede' wa provém do fato de ele ser o sonhador
oficial da aldeia e de todos acreditarem em suas profecias.
Jerônimo é um sonhador bastante respeitado, embora
sua experiência onírica tenha sido sensivelmente afetada
pelos ensinamentos dos missionários protestantes e católicos, com quem tem convivido nos últimos quarenta anos. Até
a década de 60, Jerônimo residia no Batovi, reserva indígena
de Marechal Rondon, no leste do Mato Grosso, onde foi catequizado por missionários americanos da South American
lndian Mission, tornando-se crente. Mais tarde, a partir de
1964, estabelece-se na aldeia São José - reserva indígena
de Sangradouro - , passando a conviver com missionários
católicos, que já se encontravam ali desde a década de 50,
quando fundaram a Mi~são Salesiana, com a final idade de
catequizar os bororos (os primeiros xavantes só apareceriam
por volta de 1957, mas seu número cresceu rapidamente,
afugentando os bororos).
Antes de conviver com os missionários, Jerônimo conta
que era visitado nos sonhos pela madeira waman , que se
13

·transformava num índio para conversar com ele. Como suas
mensagens proféticas incitavam invariavelmente à ação, esse
espírito era aceito como um guia bastante confiável durante
as excursões guerreiras e de caça. Seus conselhos, transmitidos através do wamarTtede'wa, eram ouvidos com seriedade
e acatados por todos. Foi assim até a conversão desses xavantes ao cristianisme>2.
Depois disso, Jerônimo afirma que passou a se comunicar com outra entidade espiritual, o Dapotowa - o Criador - , deixando conseqüentemente de associar o espírito
onírico à própria madeira wamari, que o sonhador usa nos
lobos das orelhas. Embora o Dapotowa seja identificado nos
sonhos de Jerônimo com o Deus cristão, é bem possível que
essa entidade espiritual estivesse originalmente integrada a
uma cosmogonia ou explicação da origem do homem que
hoje se perdeu (o Dapotowa não é citado nos mitos xavantes,
que não especulam sobre um poder criador cósmico)3.
O Dapotowa possui um comportamento bastante característico e não pode ser assimilado à madeira wamari. Ao
contrário do seu predecessor, esse espírito nem sempre
envia mensagens proféticas ou incita caçadores à ação: em
algumas ocasiões, ele desce à Terra para punir os xavantes
pelos seus pecados, ameaçando transformá-los em peixes.
Jerônimo não cala : protesta comovido, obtendo finalmente
o µerdão divino para seu povo.
Jerônimo é também um grande contador de histórias,
alternando em suas narrativas sonhos e mitos. Por isso mesmo, o Jerónimo sonhador e o Jerónimo narrador não podem
ser entendidos separadamente. Os sonhos de Jerónimo estão
repletos de mitos, e os mitos que ele narrou4 , de sonhos.
COLETA E LEITURA DAS NARRATIVAS
Ao longo dos anos 60, graças ao empenho de dois missionários salesianos, Bartolomeu Giaccaria e Adalberto Heide,
as narrativas míticas e oníricas de Jerônimo foram registradas em fita, pela primeira vez, visando à publicação. Esses
pesquisadores contaram com a colaboração decisiva de alguns índios jovens, especialmente incumbidos da gravação
das histórias, sendo que dois deles - Carlos Wahutede'wa
e Rafael Hitsé - depois as traduziram para o português.
Essa tradução, revista por esses missionários, originou uma
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coletânea de cinqüenta relatos em dois livros, publicados
nos anos 70: Jerônimo xavante conta e Jerônimo xavante
sonha 5•
Quando autorizou a gravação de seus relatos, Jerônimo
estava consciente de que falava para um público muito mais
amplo do que aquele constituído pelos jovens reunidos a
sua volta a cada gravação. Sabia perfeitamente que suas
palavras, depois de traduzidas, gravitariam além do público
habitual. Não fora o homem branco, afinal, quem solicitara a
gravação? Num de seus relatos, Jerónimo interrompe o que
está contando e dirige a palavra aos waradzu (a nós, habitantes da cidade), falando a respeito de um desejável relacionamento amistoso:
Agora estamos gostando de vocês. Fiquem contentes conosco. Quando nos encontrarem na estrada, levemnos de caminhão. Levem sem dizer nada, a estrada passa perto de nós, por isso vocês têm que nos levar de
caminhão. Vou quebrar o carro de quem for sovina quando me cansar de pedir para ir de carro. Eu mato logo na
mesma hora. Racharei o carro com o machadinha. É
assimª.
A partir do momento em que Jerônimo começou a ter
contatos com o Dapotowa, ou com os anjos, seus emissários,
ele foi criando de si próprio uma imagem fascinante e todopoderosa - o seu duplo mitológico - , que se tornou o
personagem central dos seus sonhos. Por isso me propus a
analisar a reminiscência onírica de Jerónimo, usando como
referência os relatos míticos que ele "próprio narrou, para
descobrir os paralelos que existem entre os mitos e os
sonhos.
Esse tipo de leitura é o que E. M. Mielietinski 7 denominou de " poética da mitologização", ou seja, o estudo da
presença de modelos e imagens míticos na composição de
uma matéria narrativa atual. Mielietinski aplicou esse método
na leitura das obras de Joyce e Thomas Mann, dois ·dos
maiores exemplos de "mitologismo" no romance do século XX.
A poética da mitologização pressupõe, naturalmente, a
poética do mito, o estudo e a definição do que é o mito. Se
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quisermos defini-lo a partir do ponto de vista das sociedades
ditas primitivas, o mito é uma história sagrada, situada nos
tempos primordiais, que controla a conduta religiosa e moral
dos homens - sobre isso estão de acordo tanto Bronislaw
Malinowski como Claude Lévi-Straussª. Mircea Eliade, por
sua vez, enfatiza o fato de o mito narrar sempre uma "criação", isto é, como alguma coisa começou a ser. Por essa
razão, o mito é solidário da ontologia: o mito, embora remeta
a tempos longínquos, fala de realidades, do que efetivamente
aconteceu9 •
Nas narrativas míticas xavantes existe um espaço, localizado fora da aldeia, onde reside certo ser ambivalente, ambíguo, estranho. Nas suas excursões pela mata e pelo cerrado,
os xavantes, às vezes, podem penetrar nesse espaço - que
denominei paragem mítica - e viverem aí alguma experiência extraordinária.
Essa paragem mítica está envolta numa atmosfera de
sonho. Para descrevê-la, analiso as figuras de linguagem
altamente poéticas empregadas por Jerônimo.

A RESERVA DE SANGRADOURO
Conheci Jerónimo Tsawe em São José, Sangradouro.
Embora debilitado fisicamente devido à idade avançada
(entre 90 e 100 anos) e a uma grave doença que o obrigou a
permanecer meses internado em um hospital em Cuiabá, Jerônimo continua lúcido e, quando solicitado, não se nega
a conversar sobre sua cultura, que ele conhece como ninguém. Nos últimos anos visitei Jerónimo cinco vezes: a primeira em dezembro de 1987 e, à última, em 1990, acompanhando Antonio Gonçalves Filho, repórter da Folha de S.
Paulo, que o entrevistou.
Essas viagens à reserva indígena de Sangradouro me
permitiram não apenas esclarecer passagens obscuras dos
relatos de Jerônimo, consultando ele próprio e informantes
mais jovens, como também inteirar-me de certos aspectos
importantes e peculiares à cultura xavante.
Surpreendeu-me a rapidez com que os hábitos " brasileiros" se infiltram na vida xavante. Durante as primeiras
visitas, notei grande diferença em São José: as malocas re-
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dondas, antes construídas inteiramente com as folhas de
palmeira indaiá, ganharam paredes de alvenaria, usando-se
o indaiá apenas como cobertura das malocas. Segundo averigüei , a Funai e o governo do Mato Grosso pretendiam oferecer aos xavantes casas populares, cobertas de telha, mas
a Missão Salesiana apresentou uma proposta alternativa,
visando a preservação da arquitetura tradicional xavante
(aldeia em forma de ferradura com moradias redondas), que
foi aceita e resultou nas atuais casas pintadas de branco.
Na última visita, em 1990, encontrei as paredes das casas cobertas de frases e desenhos feitos a carvão e lápis-decor: o grafite finalmente foi introduzido na aldeia, assim
como os jeans e a música pop, produtos avidamente consumidos pelos adolescentes, que se parecem cada vez mais
com os jovens brasileiros dos centros urbanos.
Durante uma de minhas estadas em São José, conheci o
xavante Pedro, enfermeiro em Dom Bosco, uma aldeia vizinha. Conversamos sobre visões proféticas. Os sonhos proféticos, segundo Pedro, não são raros. Ele mesmo certa vez
sonhou com um foguete e dois povos que lutavam entre si.
Ao despertar, Pedro interpretou esse sonho como o prognóstico de uma guerra na América do Sul, embora não soubesse
dizer que pafses se envolveriam. Alguns dias depois, a Argentina declarou guerra à Inglaterra. Contudo, segundo Pedro,
os sonhos mais corriqueiros não são desse tipo, mas aqueles
em que se ouvem cantos, que depois são ensinados aos
adolescentes. De fato, entre os xavantes adultos, essa experiência onírica costuma ser muito comum.
No período em que residem na Casa dos Solteiros, os
adolescentes (jovens entre os 12 e 17 anos, aproximadamente) são chamados de wapté e recebem uma educação especial, visando à preparação para a cerimónia de perfuração
das orelhas, após o que serão considerados adultos.
Durante os cinco anos em que vivem quase que reclusos10, os adolescentes são introduzidos no cerimonial da tribo
- tarefa dos anciãos e dos padrinhos que cuidam da sua
educação - , e participam de competições e excursões de
caça, adquirindo assim as habilidades que se exigem de um
homem adulto. Paralelamente, os adolescentes devem aprender os cantos tribais, que na maioria são sonhados pelos
homens maduros e transmitidos depois aos wapté, durante
um ritual.
17

RITUAL DE INICIAÇÃO
Por volta das dez horas da noite entrei na aldeia, cruzando a entrada principal, diante da qual corre um pequeno
riacho. Havia nesse local um poste de iluminação com duas
ou três lâmpadas acesas. As malocas não possuem energia
elétrica e esmvam às escuras, pois as mulheres e as crianças
já haviam se recolhido para dormir. Os adolescentes entoavam um canto que se ouvia de longe, mas eu nada conseguia
divisar na escuridão. Atravessei o pátio da aldeia cautelosamente e então avistei os wapté, que se organizavam em círculo diante de uma casa. Por causa do frio, estavam enrolados em cobertores. O padrinho - o xavante que sonhara o
canto daquela noite - cantava com entusiasmo, não deixando que esmorecesse o ânimo de seus afilhados. O mesmo
canto foi entoado na frente de outras casas e, no ponto final
dessa peregrinação, uma fogueira foi acesa. O grupo se
reuniu em torno dela, para esquentar-se, e cantou mais uma
vez. O padrinho depois dispensou os wapté, que retornaram
para a Casa dos Solteiros, em pequenos grupos. O silêncio
era quebrado apenas pelo latido de alguns cães.
Segundo dizem, os padrinhos costumam sonhar com um
índio (às vezes também com um animal) que entoa um canto
desconhecido, cuja melodia é sempre a mesma. As letras são
muito difíceis de traduzir, pois contêm, quase sempre, termos
arcaicos ou que evocam conteúdos pouco precisos.11 Nenhum padrinho com quem conversei em São José conseguiu
explicar o significado dos cantos que, noite após noite, são
ensinados aos adolescentes. O fato de um canto haver sido
sonhado parece justificar sua obscuridade.
Esse tipo de experiência onírica é acessível a qualquer
xavante adulto, ao contrário dos sonhos proféticos, que são
mais raros. Por isso mesmo, os sonhos proféticos são uma
prerrogativa do wamaritede'wa, o dono dos sonhos. Evidentemente, isso não impede que, eventualmente, um O'J outro
xavante tenha sonhos, mesmo sem ser um wamaritede'wa.
Foi o que sucedeu ao enfermeiro de Dom Bosco, que teria
previsto a guerra entre a Argentina e a Inglaterra. Há também o caso do atual cacique de São José, o xavante Alexandre, que antes de viajar para a França em 1990 sonhou
que sobrevoava o mar e narrou isso no pátio da aldeia. Um
mês depois, chegou-lhe às mãos um convite do governo
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francês, oferecendo-lhe a estada de trinta dias naquele país.
Esse depoimento de Alexandre foi confirmado por vários
índios.
O SONHO DOS CHEFES
Além desse depoimento, Alexandre narrou a viagem que
fez, ainda garoto, com seus antepassados até San9ra?ouro,
onde fundaram a primeira aldeia xavante. Um outro 1nd10 que
participou dessa viagem, Rafael Hits~, também deu um ?epoimento muito interessante. Nos dois casos, nota-se ª. importância dos sonhos dos 1íderes xavantes que conduziam,
na ocasião, o grupo de índios foragidos. Eis o que Alexandre
narrou :
Nosso grupo compunha-se de trinta pessoas, doze
das quais eram crianças, quando saímos de São Joaquim.
Meu pai (Tsereptsé) disse, após a morte do primo, que
era o chefe do grupo: "Vou orientar os filhos do meu
primo. Vamos seguir neste rumo. No final encontraremos
alguns brancos de batina." Ele havia sonhado à noite
com uma casa branca e era para lá que nos conduzia.
Estávamos em setembro de 1956. Viajávamos a pé, nus.
Chegou janeiro de 1957. Cruzamos com um fazendeiro
que nos ofereceu farinha e milho verde.
Encontramos outro fazendeiro, que teve medo .quando nos viu . Ele nos ofereceu carne de vaca, abóbora,
milho e farinha . Meu pai insistia sempre: "Não vamos
desviar deste rumo, vamos em frente." Toda vez que sonhava, ele ouvia essa ordem de ir andando.
.
Encontramos um padre que morava em Merun. Ele
nos deu calções, mas as crianças continuaram nuas, só.
os adultos vestiram os calções. Os padres de Merun
avisaram os de Sangradouro que estávamos vindo para
cá. Meu pai recebeu de presente frutas e t~mbém rapadura. Gostou muito da rapadura, que repartiu, dando um
pedacinho para cada um. Ele falava que era bolo de
pedra, bolo de tijolo .
Chegamos em Sangradouro no dia 19 de fevereiro.
Encontramos aqui alguns índios da tribo bororo. Meu
pai se entendeu com eles e depois nos aproximamos da
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escola. Meu pai avisou: "Prestem atenção: se o padre
der um tiro, fujam depressa e escondam-se no mato."
No dia 24 de fevereiro de 1957 acampamos sob um pé
de jatobá . Um grupo se constituiu para ir ter com o padre diretor. Nisso caiu no chão uma fruta de uma árvore
próxima. Era um abacate. Meu pai provou e gostou: "Depois vamos plantar, é gostoso."
O padre nos recebeu bem e ordenou que acampássemos ao lado dos bororos. Meu pai recusou o convite:
"Bororo é nosso inimigo." Dai meu pai apontou o terreno
onde nossa aldeia está até hoje. O padre nos permitiu
acampar aqui. Meu pai disse: "Chegamos, vamos descansar agora."
Naquele tempo o padre era inimigo do índio e meu
pai ordenou que se fizesse um caminho estreito do
acampamento até o colégio, para que o índio tivesse
como se defender no caso de um ataque salesiano contra o acampamento.
Os doze meninos foram chamados à escola, iriam
ganhar roupas, mas não voltaram para casa. Ficaram
internados lá, sem a autorização dos pais. Os índios se
revoltaram contra os padres. Meu pai foi saber o que
estava acontecendo e lhe disseram que as crianças seriam alfabetizadas. Ele e seus companheiros resolveram
afastar-se um pouco e formaram novo acampamento.
Dias depois aparece um professor, trazendo presentes.
Meu pai, reconciliado com os salesianos, retornou com
seu grupo ao antigo acampamento. Ele me disse: "Filho,
se o padre vier aqui, vou entregar você." Eu chorei de
medo e pedi para ficar com ele. Meu pai respondeu:
"Você precisa estudar, aprender tudo aquilo que, mais
tarde, servirá para orientar nosso povo. Os sonhos me
mostraram isso ." Quando o padre apareceu, meu pai me
disse: "Seja pessoa de futuro. " Eu respondi: "Pai, eu
vou."
Quinze dias depois meu irmão apareceu na escola
dizendo que meu pai estava doente: era saudade do filho, chorava todo dia quando pensava em .mim.
As freiras levaram remédio e trataram de meu pai.
Quando ele ficou bom, apareceu no colégio. Os doze
meninos se reuniram e meu pai falou.: "Antigamente o
índio era escravo. Não podia dormir à noite com medo
de ser morto.'' Depois, dirigindo-se a mim, disse : "Você,

meu filho, deve ouvir o que o branco diz. Você vai ser
um dia responsável pelo povo xavante."
Na escola aprendi a ler e escrever. Um dia, o bispo
D. Camilo visitou a escola. Ele disse: "D. Bosco sonhou
que ninguém deve matar o índio, porque o índio também
é filho de Deus, como o branco." Essa história, desde
então tem sido passada de pai para filho .
Meu pai, antes de falecer, chamou-me e falou: "Filh~,
vocês são poucos, mas se permanecerem sobre as minhas costas crescerão muito. Não imitem os vícios do
branco." O futuro havia sido revelado a meu pai em
sonhos. Ele terminou seu discurso com estas palavras:
''Mais tarde, meu filho vai ser um cacique de futuro."
Meu pai tomou providências para aumentar o gru~o:
mandou trazer cinco famílias de Meruri. .Falou para mim:
"Filho, eu chamei meu compadre - ele será o seu
sogro."
Quando meu pai morreu, eu e meus irmãos rapamos
nossas cabeças, em sinal de luto. O padre orou sobre o
túmulo e o benzeu. Trinta dias depois, fez-se uma festa
e furaram-se as orelhas dos iniciados. Era a primeira
furação de orelhas em Sangradouro.
Meu pai pedira essa festa antes de falecer, para
que a tradição se preservasse.
Rafael Hitsé, atualmente professor em Volta Grande, deu
o seguinte depoimento :

A gente morava numa área chamada Parabubure,
considerada ruim porque os brancos nos atacavam. Chegaram a matar uma família inteira. Depois ap~rece.u. u!!1a
epidemia e muitos índios morreram. Isso cnou d1v1soes
na aldeia e os vários grupos se separaram.
Eu pertencia ao grupo que se dirigiu para Sangra~
douro onde não havia aldeia, mas a escola dos padres
salesi~nos, para filhos de fazendeiros.. . .
_
Permanecemos dois anos no mun1c1p10 de Sao Joaquim. Depois nos dirigimos para um lugar perto de Meruri, aldeia bororo, onde moravam também alguns padres
salesianos. Depois de convers~r co'!' os padres, um
grupo de índios seguiu para Cu1abá, isso foi em 56, 57.
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Retornaram depois a Meruri, reunindo-se ao resto do
grupo: traziam roupas e mantimentos. Então o chefe
faleceu. Antes de morrer, disse: "Vão até uma pessoa
que usa roupa comprida". O padre a que ele se referia
morava em Meruri. O grupo fez o que o chefe morto
ordenara e foi bem recebido na colônia bororo.
Mas outro líder xavante, pessoa de idade, não gostou de Meruri e conduziu o grupo para Sangradouro.
Esse líder dizia: ''Vamos ter com uma pessoa alta, que
me apareceu em sonhos". Esse homem alto, descobriuse depois, era o padre-diretor de Sangradouro. O ancião
que sonhara com o padre também tivera a revelação de
que aquela terra, para onde o 'grupo se dirigia, pertencia ao povo xavante.
Acampamos perto do colégio, numa área indicada
pelo padre-diretor. É esta mesma área onde nossa aldeia
se encontra até hoje. Éramos talvez trinta pessoas. Chegamos aqui no dia 24 de fevereiro de 1957. Havia caça
abundante. Aos poucos, pelo estudo, fomos adquirindo
consciência do valor da terra e, em 1964, conseguimos
que o governo criasse a Reserva de Sangradouro.
Agora tenho casa nova, de material, mas me
mudarei daqui, com mais 115 pessoas: vamos criar a
aldeia Volta Grande, sob a liderança de Paulo Nonda
(Tsa'e'omowa). O motivo é o desejo de provar para o
governo que o índio gosta de trabalhar e sabe usar a
terra que possui. Aos poucos, estamos ocupando todo
o nosso território. As casas livres ficarão reservadas aos
hóspedes: retornaremos a Sangradouro nas festas.
O grupo do Jerônimo chegou aqui em 1964, vindo do
Batovi. Outro grupo, também do Batovi, chegou só em
1966. Foi assim que a aldeia cresceu.
Os fazendeiros que moravam aqui tiveram de sair,
mas foram índenizados pelo governo. Alguns quiseram
ficar e armaram-se contra nós, mas a Polícia Federal
conseguiu retirá-los da reserva .

Para os xavantes jovens, os sonhos proféticos parecem
relacionar-se a prognósticos de boas caçadas. Crêem que
os velhos só incentivam os moços a saírem em busca de queixadas ou de outros animais quando "algo" lhes foi comunicado através dos sonhos. Se um velho afirma que existe caça
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em determinado lugar, a informação quase sempre é verdadeira, para alegria dos caçadores, que por isso mesmo respeitam muito o parecer dos anciãos.
Conversei muito com Jerônimo, e ele me afirmou que
já não sonha como antigamente. Na verdade, há alguns anos
não consegue ter sonhos proféticos. Perguntei-lhe se ainda
recebia a visita do Criador ou Dapotowa: Jerônimo apenas
sorriu.
NOTAS
1. Cf. Giaccaria, B. e A. Heide. Xavante: povo autêntico, São Paulo,
Editora Salesiana Dom Bosco, 2.8 ed., 1984. Meus dados sobre o
'
encargo de wamaritede'wa baseiam-se em informações dessa obra
(pp. 122 e 267).
2. Nem todos os xavantes se consideram cristãos, mas somente aqueles
que convivem com missionários salesianos (os das reservas de Sangradouro e São Marcos) ou protestantes (a~deias do Batovi e do
Culuene).
3. Na monografia sobre os xerentes ("Savante and Serente history must
be considered jointly. Essentially one in speech and custom, the two
groups are distinct only in a local and political sense" (p. 2) ), Curt
Nimuendaju (The Serente, Los Angeles, The Southwest Museum, 1942)
se refere à entidade religiosa chamada Waptokwa, cujo significado é
Criador, sentido que os xavantes também dão à palavra Dapotowa
(é a grafia usada pelos pesquisadores Bartolomeu Giaccaria e Adalberto Heide e que consta dos dicionários da lfngua xavante (Cf. Bibliografia) ). Serão o Waptokwa e o Daptowa a mesma entidade mfticoreligiosa? Curt Nimuendaju afirma que, para os xerentes, o Waptokwa
é o Sol, entidade com a qual eles podem entrar em contato através dos
sonhos. ~ esse também o método usado por Jerõnimo Tsawe para conversar face a face com o Dapotowa. Digno de nota é a maneira como
os xerentes incorporram ao seu universo religioso os símbolos cristãos,
dando-lhes novo significado: "ln the drollest fashion they have identified some figures of Catholic and of aboriglnal belief: Christ with
the Sun, St. Peter with the Moon, and a tailed black demon, who
lies in ambush for souls of the dead, not with the devil, but wlth the
Pope" (Curt Nimuendaju, op. cit., p. 83).
4. Usarei a locução "narrativa mftica"/"relato mftico" de preferência ao
termo mito, para deixar claro que o meu interesse reside no mito
enquanto narrativa, e não em sua manifestação através de outros
códigos que não o verbal, como a dança e o desenho, por exemplo.
5. Giaccaria, B. e A. Heide. Jerônimo xavante conta, Campo Grande,
Casa da Cultura, 1975.
- - - - -. Jerõnimo xavante sonha, Campo Grande, Casa da Cultura, 1975.
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6. " Waradzu Toro" , in Jerônimo xavante sonha, p. 47.
7. Mielietinski, E. M. A poética do mito; Rio de Janeiro, Forense-Universitária, 1987. O Autor discute a poética da mitologização na Parte Ili :
" O 'mitologismo' na literatura do século XX".
8. Em Magic, Science and Religion and Other Essays (Beacon Press,
Massachusetts, 1948), Bronislaw Malinowski afirma: "Myth as it exists
in a savage community, that is, in its living primitive form, is not
merely a story told but a reality lived. lt is not of the natura of
fiction, such as we read today in a novel, but it is a living reality,
believed to have one happened in primeval times, and continuing
ever since to influence the world and human destines" (p. 78).
A definição proposta por Lévi-Strauss é semelhante: " Um mito diz
respeito , sempre, a acontecimentos passados: 'antes da criação do
mundo', ou 'durante os primeiros tempos', em todo caso, 'faz muito
tempo '. Mas o valor atribuído ao mito provém de que estes acontecimentos, que decorrem sur:>.ostamente em um momento do tempo,
formam também uma estrutura permanente. Esta se relaciona simultaneamente ao passado, ao presente e ao futuro". (Lévi-Strauss, Glaude.
"A estrutura dos mitos" , in Lévi-Strauss, Claude. Antropologia estrutural, Rio de Janeiro, Tempo Brasileiro, 1985, p. 241 .)
Lévi-Strauss, no ensaio citado, também traça um paralelo entre essa
forma de pensar (a mítica) e a ideologia política. A Revolução Francesa, segundo ele, não seria, para o homem político contemporâneo,
apenas " uma seqüência de acontecimentos passados, mas também
esquema dotado de uma eficácia permanente, permitindo interpretar
a estrutura social da França atual, os antagonismos que nela se manifestam, e entrever os lineamentos da evolução futura" (Op. cit. ,
p. 241).
Essa adaptação do mito a uma matéria contemporânea é o que denomino de " processo de mitologização".
9. Eliade, Mircea. O sagrado e o profano, Lisboa, Livros do Brasil, s/ d.
1
Maybury-Lewis, David. A sociedade xavante, Rio de Janeiro, Francisco
Alves 1984, p . 80.
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11 . Cf. Giaccaria, B. e A. Heide. Xavante : povo autêntico, pp. 269-271.

CAP(TULO li -

JERôNIMO E A TRADIÇÃO

A seguir apresento os mitos que Jerônimo Tsawe contou.1
Curiosamente não são "exclusivos" , pois os xavantes compartilham. sua tradição oral com outros povos de língua e
cultura jê, como os timbiras, caiapós e xerentes2• Os relatos
históricos e os sonhos serão o tema de capítulos específicos.
OS DOIS MOÇOS PARINAYA
Numa época em que a caça se tornou rara e os xavantes não
tinham o que comer, dois adolescentes ajudaram a tribo a
sobreviver, produzindo mel, batata silvestre, várias espécies
de cocos. Ambos tinham o dom da palavra e era suficiente
pronunciarem o nome de qualquer alimento para que este
imediatamente se materializasse diante deles. Todas as criações eram realizadas secretamente, sem o conhecimento da
aldeia, que a princípio ignorava que os dois adolescentes
fossem parinaya (milagrosos).
Para se divertir, ~les se transformavam em animais (pássaro, cachorro, onça), mas essa brincadeira irritou os xavantes , que, ao descobrirem a verdadeira identidade dos dois
adolescentes, também passaram a temê-los, pois não podiam
mais vt.ver tranqüilos com a expectativa de que planejavam
secretamente novos "milagres" . Em comum acordo, decidem
assassinar os dois moços parinaya . No lugar onde são deixados seus cadáveres, que desaparecem misteriosamente, nascem duas árvores, de espécies até então desconhecidas.
O RAPAZ, A ONÇA E O FOGO
Um rapaz e seu cunhado, por sugestão deste, saíram para
caçar filhotes de arara. No alto de um rochedo encontraram
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um ninho: o rapaz subiu até lá, valendo-se de um pau , mas
não atirou para baixo os filhotes, como o combinado jogou uma pedra, que atingiu a mão do cunhado, ferindo-a.
Este, irritado, voltou para a aldeia, deixando o rapaz preso
no ninho, a lhe implorar perdão. Passam-se alguns dias; de
madrugada, o rapaz ouve uns urros medonhos, que denunciam a presença da onça nas proximidades do rochedo.
A onça descobre o rapaz, ajuda-o a descer, oferece-lhe
água e leva-o depois para um abrigo, onde um pedaço de
carne está assando no fogo. (A onça, apesar de seus urros
noturnos, era um índio e sentiu afeto pelo rapaz.) A mulher
da onça não recebe bem o visitante, pelo contrário, hostiliza-o desde o primeiro momento. Por sugestão da onça, o
rapaz introduz uma varinha na boca da mulher, quando esta
ameaça devorá-lo: urrando de dor, ela foge para o mato e
se transforma em tamanduá. Depois disso4 o rapaz instala-se
na casa da onça, a quem chama de "meu avô", mas um dia
sente saudades da aldeia e decide voltar para casa. A onça
não se opõe, porém, exige-lhe segredo a respeito do fogo.
Quando todos já o supunham morto, o rapaz reaparece
na aldeia, trazendo um cesto com carne assada, alimento que
os xavantes não conheciam, pois só se alimentavam de pau
podre. Pressionado pelos parentes, que desejam saber onde
ele obteve a carne assada, o rapaz revela o segredo da onça.
Os xavantes então se organizam, formando um longo cordão,
e roubam o fogo, que vai passando de mão em mão até ser
introduzido na aldeia. A onça, ao despertar, descobre que o
fogo já não lhe pertence, declara guerra ao gênero humano
e se transforma no animal que se conhece hoje.
O RAPAZ E A ESTRELA
Um rapaz está deitado na Casa dos Solteiros, admirando as
estrelas : uma delas especialmente o atrai, a que lhe parece
mais brilhante. De madrugada ele desperta e vê uma linda
moça deitada ao seu lado na esteira : é a estrela que ele viu
no céu. Pela manhã os dois se separam, mas combinam um
encontro em algum lugar da mata. O irmão do rapaz sabe
que a moça está na Casa dos Solteiros e avisa a mãe, mas
quando ela vai conversar com o filho já o encontra sozinho.
Mais tarde, tendo comunicado aos pais que iria buscar alimentos, o rapaz deixa a aldeia, acompanhado pelo irmão.
Reencontra a estrela e sobe com ela para o céu, através de
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uma palmeira que cresce indefinidamente, enquanto o menino que ficou na Terra, seguindo as instruções da moça,
bate no caule com um pedaço de madeira.
O céu é parecido com a aldeia xavante e possui campos cerrados onde há fartura de alimentos. Depois de ver
tudo, o rapaz desce à Terra e revela aos parentes que o céu
é a aldeia dos mortos, assegurando-lhes que retornará para
lá, onde ficará aguardando os próximos xavantes que realizarão a mesma viagem. Seu pai consente que ele parta, embora a separação o entristeça. Com o auxílio do irmão, que
bate com a madeira no caule da palmeira e entoa um canto,
o rapaz retorna para o céu .

A ORIGEM DOS WARADZU
Durante uma caçada coletiva, os xavantes acamparam num
local onde havia muitas palmeiras do tipo indaiá. As mulheres quebravam os cocos e armazenavam as castanhas, mas
existia um adolescente muito guloso que comia vora~mente
todo o alimento que sua mãe conseguia juntar. Seu irmão
menor, que lhe trazia as castanhas, recomendou-lhe várias
vezes que guardasse um pouco para o futuro, mas ele não
quis ouvir.
A mãe, irritada com a gulodice do filho, desejou puni-lo
e introduziu o próprio ciitóris entre as últimas castanhas que
lhe enviou. O rapaz, ao sentir na boca um gosto diferente,
descobriu o clitóris, mas não o atirou fora, guardando-o para
si: foi a partir de então que ele passou a nutrir o desejo de
transformar-se em waradzu, o homem branco. Com a barriga
enorme, arrastava-se pelo chão e era maltratado pelas mu1heres, que batiam nele e assim o puniam por 3er tão glutão
e não pensar na família.
Os xavantes logo depois abandonam aquele acampamento, deixando o rapaz sozinho, deitado sobre cacos. Algum tempo depois, seus irmãos retornam para vê-lo e descobrem-no junto a uma cachoeira, vivendo com duas mulheres (ele as criou a partir do clitóris da mãe). Não é mais
o mesmo está mudado, virou civilizado e trabalha agora em
sua ofici~a, fabricando armas de fogo. ~ capaz de realizar
prodígios, como o de fazer o cabelo crescer instantaneamente ao mergulhar na água a cabeça dos irmãos. Ao serem
informados disso, todos os homens da aldeia vêm procurá-
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lo, também eles desejosos de terem belos cabelos. O waradzu satisfaz a todos, porém, para vingar-se dos maus-tratos que recebera quando era índio, transforma um deles em
sapo. Depois se despede dos xavantes, dizendo que não o
verão mais a partir desse dia. Usando seus poderes, que
são ilimitados e assustadores, ele faz o rio alargar-se e este
finalmente vira mar, separando definitivamente os xavantes
e os civilizados.

O DOENTE E OS URUBUS
Durante uma caçada coletiva um homem fica doente: furúnculos brotam-lhe por todo o corpo, e ele precisa ser amparado para locomover-se. Como representa excessivo incômodo para o grupo, que está transportando para a aldeia os
animais abatidos, ele próprio toma a decisão de permanecer
no acampamento, até restabelecer-se por completo, permitindo assim que os companheiros, sua mulher e filhos, inclusive, sigam em frente sem mais delonga.
Os urubus, ao se darem conta de que alguém permaneceu no acampamento agora deserto, deduzem que seja um
cadáver e imediatamente se agrupam ao redor da casa, afiando os bicos para o banquete. Ao verificarem que o índio
ainda está vivo, discutem entre si o que fazer e decidem
finalmente conduzi-lo ao céu. O doente é então transportado
até o hospital dos urubus e lá ele é entregue aos cuidados
de um enfermeiro, que cura os furúnculos com cinza de
penas. Quando o índio se restabelece completamente,
trazem-no de volta à Terra. Em retribuição ao tratamento,
pedem ao homem que, durante as caçadas, os animais que
escaparem feridos sejam abandonados, para servirem de repasto aos urubus. Quando o índio volta à aldeia, transmite
essa mensagem aos companheiros.

diatamente a curiosidade da aldeia, cuja dieta
raízes e pau podre. Pressionada pelos homens,
vela o lugar onde estão brotando as espigas.
se apossam do milho e começam a cultivá-lo
WAPTÉ ROBSAMRIWA -

reduzia-se a
a mulher reOs xavantes
na roça.

O FAZEDOR DE MARAVILHAS

No fundo dos grandes rios habitava outrora um povo generoso
que teve pena dos xavantes, cuja dieta era então muito pobre, e doou-lhes alimentos tais como o cará, a abóbora etc.
o intermediário entre esses seres subaquáticos e a aldeia
era um rapaz, o fazedor de maravilhas, que mergulhava nas
águas correntes e retornava trazendo as doações. Ele viveu
até a velhice na tribo. Quando seus netos tinham fome, ele
mergulhava no rio e voltava carregado de víveres.
Ern certa ocasião, durante uma caçada coletiva, pediram-lhe que parasse a chuva, que caía há várias horas. Ele
então atravessou a cortina de água, seguindo os passos de
um misterioso caçador que só ele via, e reapareceu transportando dois veados mortos. A chuva imediatamente cessou,
pois esses animais lhe pertenciam.
A MORTE DA CORUJA
No tempo em que nem os homens nem os animais morriam,
um índio criava em casa uma coruja. Ouvindo certa vez o
canto dessa ave, eie pressentiu que ela não viveria para
sempre. Algum tempo depois, a coruja foi encontrada morta
no chão. O seu dono preparou para ela um funeral, que depois seria copiado pelos outros xavantes, quando a morte se
tornou um fato natural também para eles. Ao retornar para
casa, o dono da coruja se sentiu muito triste e pediu aos
companheiros que o alegrassem, organizando uma corrida
do buriti.3

A MULHER, OS PERIQUITOS E O MILHO
Atraída pela algazarra dos periquitos, uma mulher penetra na
mata e descobre uma árvore estranha, em cujos galhos
crescem pés de milho. Leva para casa algumas espigas e
retorna depois mais duas vezes, enchendo de milho vários
cestos. Mais tarde ela prepara um bolo de milho e atrai ime28

A LUTA ENTRE OS TSIMIHÕPARi E OS DA~IMITE
Os xavantes estavam caçando quando sobreveio um temporal. Todos os homens conseguiram retornar para o acampamento, exceto um rapaz, que buscou abrigo na mata. Ele
então ouviu gritos e logo depois presenciou a luta entre os
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Tsimihopãri (os espíritos maus} e os Dafiimite (os espíritos
bons} . Passeando mais tarde entre os cadáveres, de onde
exalava um vento pestilento, seu corpo cobriu-se de furúnculos. Ele conseguiu retornar para a aldeia, revelando para os
companheiros, antes de morrer em meio a dores atrozes,
que os espíritos maus haviam sido derrotados. Falou ainda
das flechas utilizadas pelos Dafiimite, dando indicações de
como confeccioná-las.

O JACARÉ E O BEIJA-FLOR
Um velho acalentava o desejo de transformar-se em jacaré
e deitou-se na água com a borduna apoiada no queixo (a
borduna lhe serviria de rabo). Um de seus netos, no entanto,
permaneceu ali perto e zombava todo o tempo do avô, tirando-lhe a tranqüilidade. Encolerizado, o velho transformou-o
em beija-flor, ficando sozinho no local. Algum tempo depois,
ele se metamorfoseou em jacaré, como era seu desejo.

AS MULHERES CORAJOSAS
Os guerreiros xavantes estavam ausentes ou haviam morrido,
por isso as mulheres, elas mesmas, decidiram sair para caçar
os brancos,4 preservando assim uma das tradições da tribo.
Naquele tempo as distâncias eram menores e, de fato, elas
logo vêem um acampamento que não pertencia à sua tribo.
As " espiãs" são enviadas à frente e retornam com a notícia
de que ali habitavam os espíritos maus, índios de rosto chato
e pele branca, temidos pelos xavantes. O ataque é rapidamente decidido. Quando as mulheres invadem a aldeia, os
espíritos fogem, mas enviam um vento forte que, mais tarde,
provocará muitos furúnculos nas guerreiras.
Depois de se apossarem das armas dos espíritos maus
(paus com uma extremidade pintada de preto ou vermelho},
elas retornam para casa, com a consciência do dever cumprido. Uma mulher aprende num sonho este canto: "Milho
riscado, mastiga, mastiga, mastiga. Minho riscado, mastiga,
mastiga, mastiga."
Para celebrar a volta das mulheres corajosas, os homens
celebraram o primeiro way'a.s
COMEÇO DO WAY'A
Os xavantes saíram para caçar e com eles foi um waradzu,
certo escravo que sabia fazer as flechas pi'u.s Como os clãs
desejavam repartir entre si as flechas, o escravo permaneceu
a noite toda sentado numa esteira, trabalhando isolado.
As mulheres trancaram-se em casa e cobriram-se com
as esteiras. O escravo tocou várias vezes um berrante e, pela
manhã, assobiou para os homens que o aguardavam no pátio.
As flechas foram então caindo diante dos xavantes, que as
repartiram entre si.
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CAÇADA DEMORADA E VINGANÇA DAS MULHERES
Os homens saíram para caçar, mas suas esposas e filhos
ficaram na aldeia. Passa-se mu ito tempo. Cansadas de esperar pelos maridos, as mulheres abandonam suas casas e
transformam-se em queixadas, enquanto os filhos se metamorfoseiam em animais menores, como araras e preás. Entretanto, precedidos pelos " espiões", os caçadores já estavam
retornando para a aldeia, com os seus cestos de carne. São
então alertados por um velho que vê num sonho as moradias
vazias, o que é logo depois confirmado pelos ''espiões" . Os
homens entram na aldeia, examinam todas as casas e os
arredores e descobrem, no alto de um galho, uma índ ia velha
que fingia ser um camaleão. A velha lhes revela o que aconteceu às mulheres e às crianças, e depois é assassinada (os
homens usam como arma o próprio membro sexual}. Seu cadáver é retalhado e os pedaços de carne são distribuídos
entre as casas vazias. Os homens organizam a seguir nova
caçada, porém desta vez não a prolongam demasiado, visto
estarem ansiosos para rever suas mulheres e filhos.
Quando decidem retornar para a aldeia, um velho sonha
com as mulheres e crianças e transmite essa mensagem encorajadora aos companheiros. Dois "espiões" seguem na frente e avistam sinais de fumaça sobre as casas, o que muito os
alegra. Ao entrarem na aldeia, os homens reencontram suas
mulheres e filhos, mas um dos caçadores é enganado e fica
sem a carne que deveria oferecer à esposa. é enxotado de
casa e passa a viver no mato, onde finalmente se transforma
em seriama. O seu canto triste desperta a compaixão da
companheira, que depois se junta a ele e também transforma-se em seriama.
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ORIGEM DOS TSARE'WA
Há muito tempo, no começo da sociedade xavante, os homens saíram para caçar com suas famílias. Um índio machucou o pé e, como era-lhe doloroso caminhar, precisou
retornar mais cedo para casa. Antes de aproximar-se da
aldeia, no entanto, ele toma outra resolução e conduz sua
família para um recanto desconhecido da mata. Ali, usando
con:io matéria-prima a madeira embira, ele confecciona alguns pauzinhos e os deposita no chão: esses pauzinhos se
abrem como vagens e deles surgem várias pessoas dos dois·
sexos. Nasce assim o primeiro acampamento dos t sare'wa.
Com o passar do tempo, esses acampamentos vão se tornando maiores, pois a população cresce rapidamente graças
à madeira milagrosa.
·
Quando os xavantes descobrem que o caçador m'achucado não retornou para casa, saem à procura dele e avistam,
do outro lado do rio, fumaça no céu, indicando que ali há
um acampamento. Dois "espiões" são enviados em missão de
reconhecimento e iniciam os primeiros contatos com os
tsare'wa . Algum tempo depois, os xavantes retornam e presenciam a festa da onça.1

LUTAS ENTRE AUWÉª E TSARE 'WA
Certo dia em que está caçando desacompanhado, um rapaz
encontra uma anta já ferida. Retorna para a aldeia levando
as flechas que retirou do animal, embora estas pertencessem
aos tsare'wa e não aos xavantes. Depois que relata o incidente aos homens, estes acompanham o rapaz até o local
onde a anta foi deixada e aí fazem um banquete, enquanto
que um " espião'' , imitando uma arara, alo;a-se no alto de
uma palmeira, incumbido de avisá-los se o inimigo se aproximasse.
Os tsare'wa atacam de surpresa, matando a todos, mas
o " espião" se salva e volta para a aldeia. Os xavantes realizam então um ataque à aldeia inimiga e matam indiscriminadamente homens e mulheres, mas não retornam tranqüilos
para casa, pois conhecem a ferocidade dos tsare'wa . Ao
amanhecer, as duas tribos finalmente se defrontam. Os xa-
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vantes saem vitoriosos, graças ao auxílio de um poderoso
feitiço, que paralisa os guerreiros tsare'wa, detendo-os em
seu avanço. Os xavantes tentam fazê-los seus escravos, mas
um dia todos esses índios desaparecem, sem deixar rastro.
AUWE E HEREROYWA9

Era tempo de seca. Os xavantes estavam caçando e avistam
fumaça no horizonte. Dois "espiões" são enviados em missão
de reconhecimento e retornam falando de outra tribo que já
estava acampada naquela parte do cerrado. Os xavantes se
aproximam e, sem serem notados, começam a observar todos
os movimentos dos hereroywa, com o objetivo de aprender
o canto da queimada que eles estavam entoando.
Quando adquirem domínio da língua dos hereroywa, se
introduzem no meio deles, imitando-lhes todos os costumes.
Porém, ao tentarem ganhar os favores de uma moça, são
descobertos e precisam fugir para não serem mortos. Quando voltam para casa, ficam envergonhados de contar para
os companheiros toda a aventura e só mencionam o canto da
queimada que conseguiram memorizar. A noticia atrai a
curiosidade dos demais xavantes, que organizam imediatamente uma excursão até o acampamento dos hereroywa.
Atacam e matam muita gente, mas poupam as mulheres,
levando-as com eles como prisioneiras. Os maridos, porém,
interceptam o caminho dos xavantes e exigem a devolução
das mulheres. Os xavantes aceitam discutir o assunto e, por
fim, depois de ouvirem a opinião das próprias mulheres,
estas são devolvidas aos seus respectivos maridos.
Então, os xavantes são aconselhados a não atravessar
determinado vale, mas não dão importância ao aviso e seguem em frente, sendo logo depois atacados por jovens
guerreiros. Abrigam-se no barranco de um rio como se fossem pacas acossadas, mas são todos mortos, exceto um
rapaz, que consegue escapar e. voltar ·para a aldeia imitando
uma cutia.
LUTAS ENTRE AUWE E TSIRETEDE'WA

Há muito tempo, um xavante e seu afilhado saíram para buscar cabaças e invadiram o território dos tsiretede'wa, índios
pequenos mas corajosos, também conhecidos por seus hábi-
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tos estranhos, como o de bater-se nas costas com galhos
secos. Os dois intrusos são atacados e fogem, mas o adolescente é muito lerdo e fica para trás, transformando-se num
jabuti. Seu padrinho, no entanto, correndo com a velocidade
de uma ema, consegue retornar para a aldeia e revela tudo
aos companheiros. Em represália, os xavantes se organizam
e atacam' os tsiretede'wa, porém não exterminam a tribo:
preferem deixar alguns sobreviventes, para que eles também
possam contar a sua v.ersão daquela guerra.
Tempos depois, os jovens xavantes estão procurando
taquarinhas para confeccionar suas flechas quando topam
novamente com os tsiretede'wa e são todos mortos, exceto
um rapaz, que consegue voltar ileso para a aldeia. A resposta
dos guerreiros xavantes não tarda: eles invadem a aldeia do
inimigo e se apropriam de tudo, depois de matarem homens,
mu lheres e crianças. Vingam assim os wapté mortos, mas os
tsiretede'wa não recuam e contra-atacam a aldeia xavante.
Os poucos xavantes que conseguem sobreviver pedem então
a ajuda de um escravo tsare' wa, que caçava nas redondezas.
Este, ao ser informado do ocorrido, decide vingar a morte
dos seus senhores e de fato consegue, após um acirrado
combate, vencer sozinho os tsiretede'wa.
TSIRETEDE'WA, O PÁSSARO GRANDE,
OS DONOS DAS AGUAS
Os tsiretede' wa, índios de baixa estatura e inimigos tradicionais dos xavantes, decidiram certa vez se mudar para um
novo acampamento, mas um dos meninos era muito preguiçoso e não queria andar. Por isso ficou para trás e foi agarrado pelo Pássaro Grande (tsiwawé: águia), que o levou para
o seu ninho, no alto de um jatobá, oferecendo-o como alimento a seus filhotes famintos. A mãe deu o alerta e os
homens da tribo se reuniram para caçar o pássaro. Este,
porém, cada vez que descia até o chão, agarrava um caçador
e o depositava em seu ninho. Um índio esperto, no entanto,
conseguiu abater a ave, usando um cacete de madeira em
vez de flechas. O pássaro era enorme e suas unhas se assemelhavam às do tamanduá.
Os tsiretede' wa adotavam o mesmo método dos xavantes
para caçar, ou seja, aprisionavam o animal num círculo de
fogo, o que tornava mais fácil a captura. Certa vez, um dos
índios encarregados de espalhar o fogo tentou atravessar
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uma lagoa, mas foi agarrado e engolido por uma enorme
sucuri. Seus companheiros mergulharam atrás da cobra e
conseguiram agarrá-la, distribuindo entre si as partes da
sucuri e do cadáver do índio que estava dentro dela, pois
os tsiretede' wa eram antropófagos.
Ao final do banquete, os tsiretede' wa saíram para nova
caçada e descobriram, no fundo de um rio, duas formas
humanas, sendo que uma tirava os piolhos da outra. Eram
os terríveis otede'wa, os donos das águas correntes. Os
tsiretede'wa conseguiram capturá-los e os trouxeram para
fora da água, onde eles começaram a definhar. Tinham a
pele tão deli cada, que ela se desmanchou ao contato com
0 capim seco. Exposto à luz do sol, não suportaram o calor
e morreram. Os tsiretede'wa repartiram entre si as partes dos
cadáveres e fizeram novo banquete. Na avaliação deles, era
uma carne muito gostosa, como o é em geral a carne de
seres humanos.
WARADZU TOMODZA'RO

o

can to da caça, no decorrer do qual se nomeia o animal
abati do (queixada, tamanduá, sucuri etc.), não foi criado pelos próprios xavantes, mas tomado aos t omadza'ro, índios
de ol hos brilhantes, que enxergam no escuro como à luz
do dia. 10
O DONO DOS TOCOS
Du rante um temporal, um xavante não conseguiu retornar
com os companheiros para o acampamento e se abrigou na
mata. A certa altura, ouviu o ruído de raízes se partindo e
logo depois uma árvore tombou para o lado: do buraco onde
a árvore estava fincada surgiu um homem gordo, um tsimihopãriwa' wé, o dono dos tocos, que avançou pela chuva, seguido por vários cães. Mais tarde o xavante retornou para o
acampamento, sendo acolhido com alegria por seus companheiros.
AS MULHERES E OS DONOS DAS LAGOAS
Em ce rta ocasião, quando retornavam para o acampamento,
trazendo cestos cheios de cocos, as mulheres pararam junto

35

a uma lagoa habitada pelos u'utede'wa, os donos das águas
paradas. A superfície da água ent~o estremeceu e apareceram boiando nela cabeças coloridas. Atraídas por esses
objetos, as mulheres mergulharam na lagoa e ficaram prisioneiras dos u'utede' wa.
No acampamento, enquanto isso, a família que caçara
um tamanduá pertencente a esses seres subaquáticos morria intoxicada, logo após o banquete. Para reaver suas mulheres, os xavantes pediram a um adolescente que batesse
os pés ao redor da lagoa, a fim de que a água baixasse de
nível. Quando finalmente surgiu o fundo da lagoa, onde residiam os u' utede'wa, estes se mudaram para outro local,
sempre cantando e dançando em círculo. 11 As mulheres voltaram para seus maridos, mas morreram logo depois.
O RAPAZ E OS WARADZU'WATSA
Os xavantes saíram para caçar e iam construindo acampamentos improvisados à medida que se deslocavam pelo cerrado. Por essa época, alguns rapazes que teriam em breve
suas orelhas perfuradas iniciaram o banho ritual, que geralmente se prolonga por um mês, até a franja crescer e cobrir
os olhos do wate'wa (aquele que bate na água ou que se
submete às regras do ritual) .
Certo dia, o acampamento foi atacado por uma tribo
inimiga. Os waradzu'watsa, mas dois wate'wa , alertados pelo
canto aflito de um passarinho, saíram do banho e defenderam as mulheres e as crianças, espantando os guerreiros da
tribo atacante. Quando os homens retornaram da caça, eles
enterraram os mortos e realizaram a cerimônia de perfuração
das orelhas, porém não da maneira como esta se realizaria
se o grupo estivesse na aldeia. Os nomes dos heróis dessa
aventura - Teyhidzatse e Waay're - são sempre relembrados pelos xavantes.
OS MOÇOS E OS MACACOS MATADORES
A pedido dos velhos, vários guerreiros armam-se para caçar
brancos. No meio do caminho eles se aproximam do lugar
onde vivem os macacos assassinos, que são grandes como
um homem adulto. Os adolescentes, desobedecendo a seus
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pais, assobiam várias vezes, atraindo alguns macacos, que
estão armados de pedras. Os macacos atacam e provocam
uma grande carnificina, salvando-se apenas os adolescentes
que se ocultam dentro de uma gruta. Mais tarde eles regressam para a aldeia e narram a sua triste aventura. Os guerreiros xavantes organizam então uma excursão punitiva ao
território dos macacos assassinos e matam a flechadas todos
os animais que atendem aos seus assobios. Desde esse dia,
nu nca mais se teve notícias dos macacos matadores.
A MOÇA E O LOBOt2
Quando voltavam da roça, as moças eram importunadas por
um xavante muito feio, que havia se recusado a viver na
ald eia e agora perambulava pelos arredores, como um animal arisco. Certa vez, uma moça parou para conversar com
ele e os dois tiveram relações sexuais. A moça ficou grávida
'
.
e ao retornar seus parentes começaram a plane1ar o assassinato da prole maldita que ela geraria.
Quando as crianças nasceram, elas foram afogadas no
rio ao mesmo tempo em que na aldeia a moça era colocada
no' to po de uma fogueira, para ser punida pela transgressão.
As chamas cresceram e envolveram a moça, mas nesse
instante el a se transformou num gavião e ganhou o céu.
CASTIGO DO MOÇO E DA MOÇA INFlt:IS
Uma índia jovem costumava unir-se secretamente a um home m casado, em algum lugar na margem do rio. Ao retornar
para casa, ela sempre trazia peixes para alimentar a família.
Seu irmão, no entanto, não aprovava esse comportamento
da moça e proibiu-a de passear sozinha fora da aldeia. Mas
ela desobedeceu, e continuou a encontrar-se com o amante.
Para puni-los, o irmão da moça reuniu um grupo de amigos e com eles se dirigiu ao rio. A moça deveria ser morta a
pauladas, mas no último momento seu irmão mudou de idéia
e preferiu queimá-la viva. O fogo circun~ou ~ m.oça, que se
abrigara num capinzal, mas não conseguiu at1ng1-la: a ~oça
desapareceu subitamente, na forma de um redemoinho.
Quanto ao rapaz, ele atravessou o rio e transformou-se em
um jacaré, ao atingir a outra margem.
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MÃE E FILHOS DESAVERGONHADOS
Quando ia catar cocos de buriti, uma mulher sempre se fazia
acompanhar de um filho já quase adolescente. O marido,
desconfiado dessa conduta da mulher, pediu ao seu filho menor que seguisse secretamente os dois. O menino se transformou num beija-flor e sobrevoou a mata, descobrindo a
mãe e o irmão mais velho tendo relações sexuais. Bastante
envergonhado, voltou para casa e, depois de alguma resistência, revelou tudo ao pai, que ficou furioso e enxotou de
casa a mulher e o filho, logo que regressaram à aldeia.
Os dois transgressores, agora sem lar, perambularam
pela mata durante algum tempo e transformaram-se finalmente em antas. Depois foram caçados pelo xavante que ambos
traíram, o qual repartiu a carne entre os companheiros embora uma das antas ainda não estivesse "completa" e exibisse sinais de que era um ser humano em processo de metamorfose.
NOTAS
1. Neste Capitulo apresento um resumo das narrativas mfticas que constituem o livro Jerônimo xavante conta. Apenas o relato "Começo de
way'a" não integra esse livro, pois foi inclufdo entre os relatos de
reminiscência onírica para formar a coletânea Jerônimo xavante sonha.
2. Um dos mitos mais difundidos entre os jês, por exemplo, é o do roubo
do fogo. Em Le Cru et le Cuit (Paris, Plon, 1964), Lévi-$rauss analisa
várias versões desse mito colhidas junto a tribos distintas e constata
que, comparadas entre si, essas versões coincidem em pontos essenciais: em todas elas, a onça é a dona do fogo, e, graças à indiscrição
de um adolescente, que revela à aldeia o segredo da onça, esta é
dele despojada, pois o mesmo passa a ser propriedade dos fndlos,
desde esse dia. A onça declara então guerra ao género humano e se
transforma no animal que se conhece hoje.
Das versões analisadas por Lévi-Strauss, a que está mais próxima da
versão de Jerónimo é aquela fornecida por um informante aplnayé.
O final dessa versão, no entanto, é anômalo, se considerarmos o resumo apresentado anteriormente: a onça oferece espontaneamente o fogo
aos índios, quando em todas· as outras versões, inclusive na de Jerónimo, se dá exatamente o oposto. A história do roubo do fogo não é
o único exemplo de mito largamente disseminado entre os jês.
O mito da mulher celeste, que desce à Terra e aqui se casa com um
índio solitário, é também muito difundido. Um terceiro exemplo é o
mito que descreve a origem do homem branco. Nas versões jês que
se conhecem, o homem branco, em sua vida pregressa, era um adolescente desajustado em sua aldeia e depois abandonado (em algumas
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versões, morto) por seus próprios familiares, mas que, Inesperadamente, se transformou num ser poderoso, o inventor das armas de
fogo : o homem civilizado. Jerônlmo Tsawe descreve esse personagem
como o demiurgo que teria criado o mar, para separar-se dos xavantes.
Se por um lado as narrativas tradicionais xavantes possuem vários
pontos de contato com o corpus mitológico jê, por outro elas também
se distinguem por suas caracterfsticas especificas. Enquanto que
entre os caiapós e os xerentes, por exemplo, existem os ciclos míticos
protagonizados pelo Sol e pela Lua, essas figuras estão ausentes da
mitologia xavante, como observou David Maybury-Lewls em A sociedade xavante (Rio de Janeiro, Francisco Alves, 1984). Assim, a visão
de mundo xavante não requer, hoje em dia pelo menos, esse par de
heróis complementares, dando-se o oposto quando levamos em consideração as sociedades caiapó e xerente, cuja concepção religiosa é,
por isso mesmo, outra.
3. " A corrida do buriti consiste em transportar duas toras de palmeira
desta espécie, com um peso de mais ou menos oitenta ou noventa
quilos, a uma distância de aproximadpmente oito quilômetros. ~ mais
ou menos como um desafio de estafeta entre dois grupos, cuja testemunha e árbitro são as duas toras transportadas no ombro dos corredores" (Xavante: povo autêntico, p. 258).
4. A llngua xavante possui a palavra wadzurl'wa, que o Dicionário xavante - português (edição experimental), de Georg Lachnitt, define como
caçador de branco. Na tradução para o português das narrativas de
Jerônimo os tradutores utilizam essa mesma locução, sempre que a
pal avra aparece.
5. O mais importante culto xavante, durante o qual "matam-se" os espíritos maus. Os Danimite, os espíritos bons, ·são reverenciados.
6. Conforme se lê em Xavante: povo autêntico, o way'a, é uma única
festa que se celebra de quatro modos diferentes. O relato "Começo
do way'a" refere-se particularmente ao way'a "pi'u" (nome de uma
flecha).
7. Jerónimo, no relato "Lutas entre Auwe e Tsiretede'wa", assim descreve a festa da onça:
" Os meninos que cantam he'ere (canto dos adolescentes) ficam bem
no centro atrás das casas. Eles fazem Isto durante a noite. As onças
saem quando começa a escurecer. Os dois levantam para quebrar o
pau dos wapté (adolescentes). Aqueles dois chamam-se dzaue, Isto é,
jaburu. E volta mao lugar. As onças levantam também para passar
no meio dos meninos. E voltam ao lugar, enquanto isso os dzutsl'wa
(quem toca o chão, durante o rito) cantam. De manhã somem do lugar
para o mato os ayuté manari'wa (adultos que na festa Imitam o comportamento das crianças), quem os leva são os donos das onças.
Os wapté levam as duas mulheres dzutsi'wa para terminar as funções
delas. Quando levam, eles fazem duas alas; uma mulher fica no melo
dos poredza õnõ (nome de um clã), a outra fica no melo dos owawe
(nome de outro clã) . E começam a correr com ela. Vão em duas filas,
as duas alas começam a correr e dão meia-volta no melo do pátio.
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Quando as duas filas se encontram, vão direto para as esteiras que estão no chão. Aí as mulheres deitam-se só um pouquinho e levantam-se,
e agora os he'ere'wa (os donos desse canto) saem em busca das onças.
Os wapté começam a cantar, no fim um joga um pau na frente dos
he'ere'wa, as onças vão indo, vão indo até chegar na frente da aldeia.
Quando chegam perto, os wapté vão tirando os enfeites das onças.
Isto é o encerramento da festa das onças." (Jerónimo xavante conta,
8.

9.

10.

11 .

12.
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p. 258).
Em sua língua, o nome que os xavantes se dão é AuweJ, que significa,
ainda segundo o Dicionário xavante - português de C. Lachnitt,
homem, pessoa, gente.
Hereroywa é o nome que se dá aos wapté após a perfuração das
orelhas. Neste relato, porém, ela denomina uma outra tribo, cuja
1ingua era bastante parecida com a dos xavantes.
Esses fndios de "olhos de gato" parecem criaturas saídas de um
sonho. Os cantos que eles teriam doado aos xavantes podem talvez
ser cons:deredos como cantos de origem ou inspiração onírica.
O canto e a dança dos u' utede'wa são reproduzidos, desde erltão,
pelos xavantes, na festa de imposição de nomes às mulheres.
Segundo alguns xavantes com quem conversei, o lobo a que se refere
esse relato é um animal de cerca de 1,45 m de comprimento, chamado guará ou lobo-guará. ~ um mamffero da família dos canfdeos
(raposas, lobos, cachoros-do-mato ... ), muito comum na América do
Sul. Possui hábitos noturnos e é multo arisco.

CAPÍTULO 111 -

AS FAÇANHAS MfTICAS

PATRIMONIO CULTURAL: AS CONQUISTAS

o

mito de origem do povo xavante 1 fala de uma época em
que nenhum ser humano habitava a Terra. Logo depois, porém, dois homens deslizaram através do arco-iris e aqui desembarcaram. Ambos estavam apreensivos, pois não possu iam mulheres. Uma voz lhes ordenou então que preparassem alguns pauzinhos (entre os quais, a madeira wamari,
estimulante dos sonhos) e os dividissem entre si, de modo
que a cada um coube três pauzinhos.
O que distinguia cada feixe era que, num deles, havi~
um pauzinho vermelho e, no outro, um preto. Desses pauzinhos coloridos nasceram as mulheres e elas se uniram naturalmente aos dois homens, dando origem às primeiras familias, já divididas em metades exogãmicas como indica a cor
diferente dos dois .pauzinhos procriadores. Esse mito não foi
narrado por Jerónimo, cujos relatos se situam num momento
posterior ao da criação das duas mulheres, pois falam sempre de uma grande aldeia onde existem várias cabanas e
vivem muitas famílias. Ou seja, as aventuras míticas narradas
por Jerônimo são protagonizadas não pelos dois casais primordiais, mas pelos descendentes deles, que já estão vivendo numa aldeia bem estruturada, não obstante se alimentarem de pau podre e desconhecerem o fogo doméstico.
Esses xavantes excursionam regularmente pelo misterioso território que circunda a aldeia e depois retornam para
casa de posse de algum segredo (por exemplo, .ª ex~stênci~
do milho), que revelam aos companheiros e assim vao enriquecendo, de revelação em revelação, o patrimônio cultural
da tribo. Graças a essas excursões e às conquistas ~ue se
lhes seguiram, como o roubo do fogo que era propriedade
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da onça, a sociedade xavante foi adquirindo, paulatinamente,
sua configuração definitiva.
Port~nto, segundo a tradição mitológica xavante, não
teria havido sobre a Terra um homem " natural ", um ser hum~no. indiferente ~ sociabilidade. Tendo-o situado nos primord1os da humanidade, J.-J. Rousseau afirma que o homem
natu~al não possuía cabana e se alojava, para dormir, onde
a ~01t~ ? encontrasse. Tampouco conhecia o uso da palavra,
pois v1v1a completamente isolado, alimentando-se com o que
a natureza lhe oferecia.2 Para Jerônimo, pelo contrário o
xavante primordial já é um ser social, que reside co~ a
mulher e os filhos numa aldeia constituída por várias outras
fa~ília~. Não é um indivíduo mudo e isolado, mas já possui
a 1dent1dade xa~ante : na comunidade onde vive todos recon~ecem seu~ dir:itos e ele próprio sabe muito bem quais
sao suas obngaçoes perante o grupo. é por essa razão, aliás,
que . toAd~ segredo que possa contribuir para enriquecer o
patnmon10 cultural deve ser revelado à comunidade, e esta
certamente saberá fazer bom proveito dele.
Os primeiros xavantes eram pessoas comuns e não seres
extraordinários, dotados de poderes divinos, o que os colocaria na categoria de demiurgos. Conforme falarei adiante,
somente aqueles personagens que não conseguiram se integrar à vida da aldeia e foram excluídos dela, ou a abandonaram, é que se deixaram possuir por uma força poderosa
que os podia elevar, num caso, à condição de criadores e
no outro, rebaixar ao estado de natureza.
' '
Portanto, um xavante só se tornava um ser extraordinário, e nesse caso também assustador, quando se recusava a
integrar-se à aldeia. Por outro lado, se a vida dentro da
aldeia estava destituída de prodígios, isso não queria dizer
que, ao excursionar pelo cerrado, o xavante comum não pudesse topar com alguma paragem mítica, onde coisas curios~s poderiam acontecer, como por exemplo despertar a afeiçao da onça e ser adotado por ela, o que significava, pelo
menos no plano da alimentação, a realização de todos os
desejos, visto ser a onça a dona do fogo doméstico.
Muito importante era o fato de um xavante jamais ficar
confinado na paragem mítica, uma vez que poderia voltar
quando quisesse para a aldeia, como quem desperta de um
sonho. Um exe~pl? é o caso do. menino que foi adotado pela
onça e que, mais tarde, ao sentir saudade dos pais e irmãos
voltou para a aldeia, fazendo então a revelação da existên~
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ei a do fogo. O fogo foi apenas uma das muitas conquistas
míticas.
Em " A mulher, os periquitos e o milho" menciona-se
uma árvore curiosa, em cujos galhos crescem pés de milho:
atraída pela algazarra das aves, uma índia penetra na mata,
descobre a árvore e o milho e depois volta para casa carregada de espigas. Foi uma rápida passagem por uma paragem
mítica, que Jerônimo descreve assim.
Ela olhou para cima e viu os milhos que estavam
nos galhos da árvore, os galhos que estavam no meio
do tronco davam pequenas espigas, e aquelas que estavam mais para cima, davam espigas maiores.
- Eu vou subir, devo subir, para tirar deles. Então
é perto do milho que eles estão cantando sempre. Eu
vou tirando as que estão mais perto do tronco.
Ela subiu. Foi quebrando e jogando para baixo o
milho, passou para o outro lado, foi jogando, jogando,
jogando, jogando para o chão.3

Se os xavantes não conheciam até então o milho, a razão é óbvia: o milho estava " bem escondido" (a árvore que
o abrigava mantinha-o oculto dos olhos dos homens). O
mil ho, portanto, é o segredo dos periquitos que será revelado à aldeia. A partir desse exemplo, podemos definir a
paragem mítica como sendo um reservatório secreto de bens
culturais, mas não apenas isso: a paragem mítica é também
o habitat do outro, ou seja, do guardião dos bens culturais,
o oponente, aquele que guarda algo precioso que os xavantes desejam conquistar, e que pode ser alguém terrível como
a onça, e não apenas indefesos periquitos.
Enfim, o outro é sempre um ser extraordinário, ao cont rário dos próprios xavantes que, quando bem integrados à
aldeia, são pessoas comuns, destituídas de qualquer poder
divino que as habilite, por exemplo, a serem demiurgos, a fazerem criações.
De fato, os primeiros xavantes não eram criadores. Por
isso, com força e astúcia, precisaram conquistar todos os
bens culturais que deram uma fisionomia acabada à sua
cultura.
O outro, quase sempre um ser extraordinário, nos relatos míticos é exemplarmente diferente dos xavantes. Em
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geral distingue-se por seus hábitos estranhos, ou por viver
num outro "meio", como é o caso, por exemplo, dos u'utede'wa, que habitam o fundo das lagoas.
Em "As mulheres e os donos das águas paradas" , seres
subaquáticos raptaram as mulheres que deles se aproximaram
temerariamente, atraídas por cabaças coloridas, e as levaram para o fundo da lagoa que era seu habitat Mas as mulheres foram recuperadas (embora mais tarde todas viess~m
a morrer), graças à dança que um adolescente executou
para baixar o nível das águas, expondo o fundo da lagoa.
Cantando e dançando em círculo, os u'utede'wa mudaram-se
para outra lagoa.
A proeza dos xavantes, portanto, foi ter acesso a dois
segredos dos u'utede'wa - o canto e a dança - , que recriariam depois na festa de imposição de nome às mulheres.
Mas o preço que as mulheres pagaram por sua breve estada
na paragem mítica· foi muito alto: todas morreram.
A verdade é que, nos relatos míticos, o protagonista nem
sempre sai ileso da experiência de penetrar no território do
outro, desvendado aí um segredo qualquer. Certas paragens
míticas, pode-se dizer, são proibidas aos xavantes, mas acessíveis. Paga-se, no entanto, um alto preço pela ousadia ou
imprevidência de se aproximar demasiado desses lugares.
"A luta entre os Tsimihopãri e os Daflimite" conta que,
durante um temporal, um índio presenciou a luta entre os
espíritos bons (Daflimite) e os espíritos maus (Tsimihopãri),
que saíram derrotados. Antes de voltar para casa, o xavante
passeou entre os cadáveres, aspirando o ar pestilento da
putrefação. Depois ele reuniu os amigos, narrou-lhes sua
aventura, descrevendo os espíritos bons como homens altos,
semelhantes aos próprios xavantes. Os espíritos maus, porém, eram feios, baixinhos e corcundas. Seguindo a descrição das flechas dos Daflimite, os homens elaboraram artefatos idênticos e realizaram o way'a, o culto em que se reverenciam os espíritos bons. Mas o personagem que trouxe a
revelação pagou com a própria vida o "privilégio" de ter
visto de muito perto os Daflimite e os Tsimihopãri: seu corpo
cobriu-se logo depois de furúnculos e ele morreu em meio a
dores atrozes. Esse personagem, além de caçador, era um
roptsamri'wa, uma pessoa capaz de sentir e perceber dimensões da realidade inacessíveis aos demais.
Os TsimihÕpãrT, espíritos maus, também aparecem na
história "As mulheres corajosas". Da mesma forma que os
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waradzuri'wa (caçadores de brancos), as mulheres decidiram
enfrentar o outro, para preservar esse costume tribal, agora
ameaçado pela ausência dos guerreiros, que estavam fora
ou haviam morrido. Então, depararam-se com índios de cara
chata e pele clara, que fogem imediatamente, deixando-lhes
armas e utensílios domésticos. Mas depois eles enviam um
vento forte, que provoca furúnculos nas mulheres, quando
elas retornam à aldeia.
Para celebrar a volta de suas esposas, os homens realizam o primeiro way'a . A experiência custou às mulheres alguns furúnculos, porém todas sobreviveram.
Os xavantes, numa outra versão desse mito,4 espionaram
certa vez a aldeia dos espíritos maus. Quando retornaram
para casa, depois da rápida visita à paragem mítica, o corp?
dos guerreiros cobriu-se de furúnculos, ~.ª~ eles consegu~
ram sobreviver. Curiosas, as mulheres dec1d1ram também visitar os Tsimihopãri e tomaram o caminho que levava à aldeia
" proibida". Quando chegaram lá, foram aprisionadas pelos
espíritos maus. Porém, sete mulheres conseguiram escapar
e voltaram para casa. Os homens, felizes com o retorno delas,
realizaram então o primeiro way'a. Na versão de Jerônimo,
que analisamos anteriormente, todas as mulheres, no final,
regréssaram para a aldeia, trazendo as armas e os utensílios
domésticos dos espíritos maus. Além disso, Jerônimo descreve essas mulheres como destemidas guerreiras - embora
comicamente desorganizadas ao atacar.
A outra versão desse mito diz apenas que algumas moças curiosas se aproximaram da aldeia dos espíritos maus.
A maioria ficou retida na paragem mítica, o que nega o que
afirmei anteriormente, isto é, que ninguém ficava preso na
paragem mítica, e poderia retornar quando quisesse para a
aldeia. No entanto, mesmo nessa versão sete mulheres pelo
menos conseguiram escapar das garras dos espíritos maus.
Enfim, faz parte da trama das narrativas míticas o segui~t~
fato : pelo menos uma personagem escapa da paragem m1t1ca, enquanto o restante do grupo permanece retido lá, para
contar depois a experiência e revelar um segredo.
.
Na versão ~e Jerônimo, o segredo são as armas p1~ta
das de preto ou vermelho de que se apossaram as guerreiras
xavantes, trazendo-as depois para a aldeia e ao conhecimento dos homens.
O outro hostil, que se nega a qualquer aproximação com
os xavantes, acaba conferindo à paragem mítica uma aura
de espaço proibido e perigoso, mas acessível. Existe, porém,
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o guardião " camarada", particularmente empenhado em auxiliar os xavantes, como é o caso dos seres subaquáticos
o fazedor de maravicitados em Wapté Robtsamriwa lhas . O personagem dessa história, primeiro quando jovem
e, depois, já velhinho, mergulhava em águas correntes quando necessitava de alimentos e retornava à tona carregado
de víveres ( cará, batata etc.), doados pelos seres bonachões
que habitavam o fundo do rio.
Esse exemplo e os anteriores nos permitem concluir
que, nas narrativas míticas, as excursões pelos arredores da
aldeia - e particularmente as visitas às paragens míticas,
nas quais sempre havia algo de muito valor escondido constituíam uma oportunidade oferecida aos primeiros xavantes de enriquecer o patrimônio cultural, que muito pobre seria
sem as doações, empréstimos e roubos.
O acesso da aldeia à paragem mítica era intermediado
por um personagem solitário - o rapaz que descobriu o
fogo, a mulher que trouxe para casa as espigas de milho, a
espiã que precedeu às guerreiras, o mergulhador que recebia
no fundo do rio as doações dos seres bonachões que ali
habitavam, o caçador que presenciou a luta entre os espíritos bons e os espíritos maus - , que tinha o encargo de
abrir o caminho para os demais, seja levando os companheiros até a casa do outro, como fez o personagem de "O
rapaz, a onça e o fogo " , por exemplo, seja dando-lhes informações precisas sobre como fazer um certo tipo de flecha,
o que não implica uma viagem "real" da aldeia até a paragem mítica, tal como na história do roubo do fogo. Há, portanto, várias maneiras de se penetrar na paragem mítica e
de se apropriar da coisa preciosa que lá está guardada.
As excursões guerreiras dos primeiros xavantes tinham
também a finalidade de fazer conquistas. Para que haja uma
guerra, é necessário, naturalmente, que uma outra tribo, considerada inimiga, esteja habitando o território "mítico" e não
apenas um ser extraordinário como a onça, por exemplo.
Quando há na paragem mítica uma outra tribo, vivendo como
os espíritos maus numa aldeia só dela e proibida aos xavantes, então neste caso a ida à paragem mítica se configurará
inequivocamente como uma excursão guerreira. Sabe-se, inclusive, a origem daquela que teria sido a primeira tribo não
xavante a existir.
Conforme veremos mais adiante, uma família se separou
do grupo constituído pelos primeiros xavantes e se multiplicou rapidamente, dando origem a outro povo, os Tsare'wa.
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Em "Lutas entre Auwe e Tsare 'wa", a tribo hostil com
que se depararam os xavantes é im.ediatamente associada a
essa família que, sem nenhum motivo aparente, se separou
do grupo original: "São aqueles mesmo, são aquele.s mesmo
que se separaram de nós", 5 _exclam~ um dos ~er~ona~ens.
Nessa história, os Tsare'wa sao descritos como 1nd1os nomades de hábitos noturnos, pois costumam atacar à noite, como
criaturas de sonho ou pesadelo, a quem agrada passear na
escuridão. São seres ''excêntricos", que preservam aqueles
atributos que podemos considerar como típicos do outro: a
estranheza e o mistério.
Nas narrativas míticas, portanto, o xavante nunca se reconhece no outro, pelo contrário, acentua ao máximo as diferenças pintando seu oponente com as cores fortes do estranhamento. O outro pertence a um mundo à parte, é o habitante da paragem mítica e, como tal, um ser misterioso..!
estranho, ambíguo. Mas, voltando à guerra entre os Auwe
(xavantes) e os Tsare'wa, o motivo que a desencadeou foi
uma flecha que um adolescente furtou ao inimigo ao abater
um ·animal já ferido por este. Essa flecha, nas mãos dos
xavantes, significava a revelação de um segredo dos Tsare'wa, que por isso mesmo atacarão o povo xavante, em
represália.
Conhece-se pelo menos outra tribo com predileção idêntica pela escuridão, a dos Tomodza 'ro. A história intitulada
Waradzu Tomodza'ro refere-se a esses índios, os quais
possuem, como os gatos, olhos brilhantes, e vêem na escuridão tão distintamente quanto os próprios xavantes à
luz do dia. Contudo, não eram hostis, pois teriam ensinado
aos xavantes o canto da caçada. Quanto à "estranheza" ou
magia desses índios noctívagos, nada há a acres~entar senão
que são atributos que definem o outro. Essa tribo, do.adora
de cantos (ou inspiradora onírica destes, como tambem se
poderia afirmar), traz à tona um aspecto imp?rt~nte da cultura xavante, ou seja, a origem dos cantos tribais, enq.ua~to
bens culturais conquistados e não criados pelos proprios
xavantes.
Segundo Jerônimo, exceto o canto do way'a, t~dos os
demais foram tomados de empréstimo a outras tribos. É
assim que se explica, por exemplo, a origem do canto da
queimada. Conforme conta o relato "Auwe e Hereroywa'.',
durante uma caçada os xavantes avistaram fumaça no horizonte e enviaram dois espiões para verificar se se tratava de
acampamento xavante. Os .espiões retornaram com a notícia
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q~e ha~ia uma tri~o d~sconhecida logo adiante, porém essa
t~1bo nao era muito diferente dos próprios xavantes, inclusive falava uma língua bastante parecida.
A "estranheza", portanto, não é um dos atributos dos
Hereroywa. Na condição de outro, essa tribo se assemelha
ao.s ~s~re'wa, que se originaram dos próprios xavantes e, a
pnnc1p10, t~mbém falavam a mesma língua. Sem se deixar
perceber, f1ca.ndo portanto sempre à espreita, os guerreiros
xavantes, dev1d~mente intermediados pelos espiões, aproximam-se da aldeia do outro, ouvem e finalmente memorizam
o canto da queimada, o que equivale a apropriar-se de um
segredo valioso.

Haverá mais tarde uma guerra entre as duas tribos mas
os inimigos tradicionais dos primeiros xavantes não er~m os
Hereroywa e sim outros índios, que se distinguiam pelo comportamento bastante bizarro. Refiro-me aos Tsiretede'wa ,
personagens que aparecem no relato " Lutas entre Auwe a
Tsiretede'wa" : Esses ín~ios, segundo Jerônimo, eram muito
valentes, porem de baixa estatura. Além disso tinham 0
curioso hábito de bater-se nas costas com galhos. ' Em " Tsiretede'~a, o Páss~ro. Grande, os donos das águas" , eles são
des~ntos como 1nd1os antropófagos, que disputam entre si 0
cad~ver de um companheiro. Como se vê, o outro ad.quire
fre~uent~mente uma aura misteriosa, como se fosse alguém
muito distante e apenas entrevisto na bruma onírica que
pa~ece .envolver constantemente as paragens míticas. As frágeis criaturas que os Tsiretede' wa retiram do fundo de um
ri? e depois expõem ao sol, antes de se servirem delas como
allme~to (trata~se dos donos das águas correntes) , vêm acentuar ainda mais esse clima maravilhoso.
. ~t~ aqui percebe-se a paragem mítica na vizinhança do
terntono xavante, ou seja, nos campos cerrados que se estendem p~r~ .alé~ da. aldeia. Ela constitui um lugar virgem
de~se terntono, isto e, um lugar ainda não visitado ou conqu1stad? (quando ~s .xavantes roubam o fogo, a onça, que
até entao era um 1nd10, s~ . transforma em animal e perde a
posse. d~ sua paragem m1t1ca, que deixa conseqüentemente
de ex1st1r) .
No entanto, nem sempre a paragem mítica está situada
no próprio te.rritó~ic:> dos xavantes, ou no fundo de uma lagoa
ou d.e um no v1z~nho à aldeia. Existem paragens míticas
localizadas bem distantes da Terra, ou seja, no céu, como
por exemplo a aldeia dos mortos descrita em " O rapaz e a
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estrela" . Outro exemplo é o " hospital" dos urubus descrito
em "O doente e os urubus" . Conta-se ar que um índio doente, abandonado pelos companheiros, recebeu os cuidados
de um " enfermeiro" urubu, depois de ter sido transportado
para o céu, restabelecendo-se completamente. Ao retornar
para a Terra, revelou aos companheiros que o "segredo" dos
urubus, no que dizia respeito ao tratamento de furúnculos,
era um medicamento especial à base de cinza de pena. Quanto ao outro exemplo que citei, o do rapaz que também chegou ao céu, em visita à aldeia dos mortos, a revelação que
ele mais tarde fez à comunidade foi a de que os xavantes,
após a morte, continuariam a habitar uma aldeia, aliás muito
perecida com a aldeia da Terra, porém situada nos campos
cerrados do céu.
Portanto, há duas paragens míticas situadas alhures, em
algum ponto muito distante da Terra. As outras, que mencionei anteriormente, estavam todas encravadas no próprio
território xavante, em um ponto ainda não visitado ou conquistado ou, embora 'já conhecido, identificado como "proibido".

PATRIMONIO CULTURAL: AS CRIAÇÕES
Se os xavantes caracterizaram-se desde o começo como
índios conquistadores, porém destituídos de poderes divinos,
então não houve entre eles demiurgos, criaturas sobrehumanas? Segundo a história Os dois moços parinaya, os
demiurgos nunca conseguiram se integrar à comunidade,
embora vivessem nela. Eram dois adolescentes que se mantinham à parte do grupo, caminhando sempre atrás, sem
misturar-se com os outros durante as excursões de caça e
coleta. Numa ocasião em que estavam cruzando uma região
árida e os alimentos se tornavam a cada dia mais escassos,
os xavantes foram beneficiados, para não dizer salvos, por
esses dois esquivos demiurgos.
Sempre secretamente, sem permitir a presença de testemunhas, os dois moços parinaya pronunciavam o nome da
coisa que desejavam, e esta, como num sonho onde os desejos se realizam instantaneamente, se materializava diante
deles. Se o impulso inicial era egoísta, centrado na própria
satisfação do sujeito, os frutos da criação beneficiavam mais
tarde todo o grupo:
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Os dois saíram juntos.
Um parou na frente e perguntou :
- Amigo, o que está desejando ?
E você o que está querendo?
Estou desejando o coco de babaçu, o coco
maior.
Você quer mesmo? Então vamos, vá prestando
atenção. Vai vendo o matinho grande.
Eles iam chegando onde estava o coco.6
O grupo se beneficiava com essas criações que fertilizavam o até então árito território xavante, mas também
estava assustado com o poder dos dois adolescentes, cuja
verdadeira identidade fora finalmente descoberta, e temia
pelo pior, caso eles continuassem a fazer o que bem entendessem. Por exemplo, transformavam-se em cachorros e
onças, criando enorme confusão na aldeia, divertindo-se eles
próprios, mas irritando muito os homens, que, em comum
acordo, decidem assassinar os moços parinaya. Ninguém
protesta, ninguém se põe ao lado dos adolescentes, que são
realmente pessoas "marginalizadas" dentro da aldeia, sem
pais, parentes ou amigos. É por isso, e não apenas pelo fato
de permanecerem sempre afastados dos outros, que se pode
afirmar que eles nunca conseguiram se integrar à aldeia, visto
que a sua condição de wapté ou de candidatos à iniciação
por si só não os excluiria da vida comunitária, embora vivendo como que reclusos na Casa dos Solteiros. Para os
xavantes, os criadores são sempre pessoas desajustadas que,
justamente porque dispõem de um poder imenso e mágico,
não só vivem à margem da sociedade como, eventualmente,
também se voltam contra ela, pretendendo estabelecer o
caos onde antes imperava a ordem, o cosmo.
O wapté ou adolescente, como cadidato à iniciação, parece particularmente predestinado, pela sua própria situação
problemática dentro do grupo, a tornar-se um criador, manifestando-se nele uma força divina que o faz revoltar-se contra
a educação que está recebendo. A Casa dos Solteiros onde
eles vivem até a perfuração das orelhas simboliza, segundo
David Maybury-Lewis,7 o distanciamento dos wapté em relação ao grupo como um todo, e sua classe de idade pode ser
considerada conseqüentemente como marginal do sistema. A
origem do homem branco, narrada na história "A origem dos
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adzu" está relacionada a uma revolta adolescente. Exist" ª 'certa ~ez um wapté tão guloso e insaciável (desajustado,
iu rtanto) que nunca se satisfazia com as castanhas que _sua
~ºãe lhe enviava, pedindo ao irmão menor sempre mais e
mais castanhas.
.
_
Irritada com o filho, cuja gula prejudi~~va a al1me~taçao
da família, a mãe, num gesto .que . ~i~n1f1cava rompimento
com 0 wapté, envia-lhe o próprio clttons, ~ue o rapaz mastiga inadvertidamente, sem engolir. Ao_ sentir um gosto es!ranho na boca, guarda o clitóris talvez Já pensando ~m usa-lo
no futuro. Porque, desde aquele momento, o wapte começa
a nutrir o desejo de transformar-se em w~radzu, . o e~tran
gei ro, 0 outro, o homem branco. Atrai entao a an1~os1dade
de toda a aldeia, inconformada com o fato ~e ele nao pensar
nun ca na própria família, mas apenas em s1 mesmo, e é depois abandonado sozinho no acampame~to q.uando o grupo
parte em nova excursão de caça. A partir dai ele se arrasta
pelo chão, com a barriga enorme feriA
ndo-se no~ c~cos, mas
tempos depois, ao retornar~m pa~a ve-lo, seus 1rm~os o encontram do outro lado do no, muito bem estabelecido e trabalh ando em sua oficina:
Eles chegaram aonde o homem estava, escutaram
golpes . . . Toe. Toe . Toe . . .
Eles tinham medo de armas de togo.
Não era uma arma bem feita , estava só experimentando.
- Viemos para ver nosso irmão. 8
Esses xavantes descobrem que o wapté transformou-se
em homem branco e que agora ele possui duas mulheres,
tendo-as criado para si a partir do clitóris da mã~. A _paragem mítica, como se pode ver, é o espaço da real1zaçao d~s
desejos e os xavantes, ao penetrarem nessa paragem, nao
só desdobrem que o wapté conseguiu concretizar todos ~s
seus desejos mais íntimos (ser um homem. bra~co, possuir
duas mulheres fabricar armas), como tambem tem seus desejos realizad~s em parte, pois durante sua estada junto ao
irmão, este, ao molhar-lhes a cabeça na cascata, torna seus
cabelos mais longos e bonitos. Ansiando pelo mesmo embeleza mento todos os homens da aldeia vêm até o waradzu, mas
'
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o homem branco, depois de satisfazer a todos, transforma o
rio em mar e se separa definitivamente dos xavantes.
O criador, portanto, se tomarmos por base este exemplo,
é alguém que trocou a aldeia por uma paragem mítica, tendo
nele se manifestado uma força divina. O processo de separação d~ wapté, primeiro da família e depois da aldeia, foi
progressivo e doloroso, mas o caso contrário, o da separação
não dramática, também pode acontecer.
É o que mostra a história "Origem dos Tsare'wa". Um
índio fere o pé durante uma caçada coletiva e decide voltar
com a família para a aldeia, porém muda de idéia no meio
do caminho. Seguido pela mulher e pelos filhos, ele se isola
num lugar da mata e aí se torna demiurgo, estabelecendo
par~ si uma . pa~agem mítica onde o maior de todos os prodígios, a criaçao de uma nova raça, torna-se inesperadamente possível.
O demiurgo distribui no chão alguns pedaços do "pau
multiplicador" (embira) e estes se abrem como vagens, deles
brotando os seres humanos tanto do sexo feminino como do
masculino, que habitarão o primeiro acampamento dos Tsare'wa. Algum tempo depois os xavantes reencontram 0 excompanheiro e o segredo da nova tribo lhes é então revelado
Os xavantes tiveram de admitir que já não estavam sós n~
planeta e que, daí por diante, conviveriam mal ou bem com
um outro povo, cujos interesses não eram exatamente os
s~us. ~ confronto era inevitável, mas sem ele os xavantes
n8:o teriam certamente adquirido sua identidade como guerreiros.
A presença dos Tsare'wa no território dos xavantes, portanto, se por um lado representava uma contrariedade para
eles, por outro era a oportunidade de exercitarem suas habilidades de guerreiros, firmando uma reputação de bravos da
qual sempre se orgulhariam, não contra si mesmos, mas
contra o outro, o waradzu.
O demiurgo que criou os Tsare'wa só adquiriu os poder~s divinos após. ter-se . separado dos xavantes. Enquanto
viveu na sua aldeia de origem, era um índio como os outros.
Porém, .sentiu-se excluído do grupo ao ferir o pé e, de fato,
esse acidente o impedia de caçar ao lado dos companheiros.
Ao voltar para a aldeia, ter-se-ia sentido ainda mais solitário
e foi j~stamente a partir de então que ele começou a nutri;
o dese10, que logo depois o dominaria completamente, de separar-se dos companheiros e criar um novo povo, os Tsare'wa.
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O espaço de atuação dos criadores não é a aldeia, mas
a paragem mitica. É ai que eles se tornam demiurgos e realizam prodígios, sem dar satisfação a ninguém. Os xavantes,
naturalmente, não exercem nenhum controle sobre essas
criaturas sobre-humanas. O caso do "fazedor de maravilhas",
por exemplo, não constitui exceção a essa regra, mas antes
a confirma. Vejamos:
O índio que, segundo a história Wapté Robtsamriwa o fazedor de maravilhas, mergulhava até o fundo do rio
onde habitavam seres bonachões e de lá retornava repleto
de doações em alimentos, ao contrário dos moços parinaya,
estava perfeitamente integrado à aldeia e aí viveu até a velhice, tendo constituído família e deixado descendentes. Mas o
" fazedor de maravilhas" não era um demiurgo, em quem a
força divina se manifestara, mas apenas um visitante habitual da paragem mítica, desde a adolescência até a velhice,
pois quando seus netos lhe pediam alimentos, ele prontamente mandava-os se afastar e, ao constatar que estava
sozinho e não era observado por ninguém, mergulhava no
rio e mais tarde voltava à tona como alguém que retornava
da roça, carregado de batatas e carás.
O "fazedor de maravilhas" era alguém privilegiado ou
um predestinado, mas não um criador: ganhara o afeto dos
" doadores" bonachões e podia transitar livremente entre a
aldeia e a paragem mitica provedora de alimentos.
A manifestação da força criadora requer outro contexto.
Somente em situações de isolamento e solidão - seja porque a sociedade xavante desapareceu (cf. o relato "Caçada
demorada e vingança das mulheres") ou porque o personagem foi dela excluido - é que se acende a centelha demiúrgica e o xavante se eleva à dimensão de criador.
A história Começo do way'a fala de um demiurgo que
vivia entre os xavantes, ao que parece, perfeitamente integrado à vida na aldeia, mas depois descobre-se que se trata
de um escravo, um waradzu (estrangeiro, branco). É mais
um operário ou artesão do que propriamente um demiurgo,
como se vê.
O MODELO NARRATIVO DOS RELATOS MfTICOS
Agora, um pormenor narrativo: os personagens inicialmente
relutam em admitir, quando voltam para a aldeia, que estiveram na paragem mítica. No mito do roubo do fogo, por
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exemplo, ao ser indagado como obteve a carne assada, o
rapaz desconversa, tenta preservar o segredo da onça, tal
como esta lhe recomendou . Seu pai submete-o a um interrogatório na frente de todos, porém o rapaz, muito argutamente,
responde com evasivas. Só depois confessa tudo, não suportando a pressão do grupo sobre ele :
- Como é que ele cozinhou? Nós não temos fogo.
- Como ele trouxe a carne bem cozida? - O pai
perguntava ao filho como ele cozinhou a carne.
- Fui eu mesmo que cozinhei - disse o rapaz para seu pai. - Cozinhei com pedra quente.
- Encontrou as queixadas?
- Sim, encontrei muitas.
O pai perguntou ao filho como tinha descido da
pedra.
Então o rapaz contou:
- Pulei de cima da pedra.
- Mas você não quebrou sua perna?
Depois ele contou como cozinhava a carne:
- Foi meu vovô, foi meu vovô , foi meu vovô que
cozinhou a carne.
- Quem é?
É meu vovô quem cozinhou. ( . .. ) Ah! Não queria falar porque o vovô me tinha proibido de contar para
os outros. Ele cozinhou com fogo .
( . ..)
O pai dele ficou alegre porque o filho descobriu o
fogo.s

Num primeiro momento, o rapaz se mantém fiel à promessa que fizera à onça, por quem ainda nutria alguma
afeição, chamando-a carinhosamente de " meu vovô" . Não
era para menos: enquanto foi hóspede da onça, o rapaz teve
tratamento especial e jamais precisou caçar para se alimentar. A onça não apenas o mimava como também queria adotálo como filho, porém o rapaz não rompeu os laços com a
aldeia e um dia resolveu voltar, porque sentiu saudade dos
parentes. (Atitude muita diversa foi a do personagem da
história " A origem dos Waradzu ", pois, mesmo antes de se
separar da aldeia, esse wapté já se sentia identificado com
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outro, com o estrangeiro, vindo. ele próprio a trocar de
identidade, satisfazendo a um dese10 seu, ao estabelecer-se
na paragem mítica.)
o personagem adolescente de "O rapaz e a e.strela"
também se negou num primeiro momento, tal como f1z~r~ o
" neto" da onça, a admitir que visitara uí!:'a paragem m1t1ca.
Ao ser interrogado pela mãe, tenta faze-la crer que esteve deitado e sonhando em sua esteira e que não pusera os
pés fora de casa:

0

o

rapaz desceu de volta, segurando o broto.
o pau da palmeira ficou baixinho.
( . .. )
.
Ele desceu enquanto os outros cantavam. Foi para
casa e deitou na cama, e se cobriu com a esteira.
- De onde você chegou?
- Fiquei em casa. Fiquei em casa.
- O seu irmãozinho não contou assim. 10
Teria ele motivo para esconder dos pais o seu passeio à
paragem mítica? Aparentemente, sim.: não
se ause~t~ra
da aldeia clandestinamente como ainda deixara de tirar
embira" com o cacete como sua mãe lhe solicitara. Temia,
portanto, algum castigo. Mais tarde, já tendo revelado para os
companheiros o segredo da aldeia dos ~ort~s, onde declara
desejar residir, seu pai lhe dará a autonzaçao para retornar
para lá, embora a partida do filho o entristec~sse: O adolescente viajara da primeira vez sem essa autonzaçao paterna.
Essa relutância inicial em revelar a estada na paragem
mítica também pode se manifestar num personagem adulto.
Em " O doente e os urubus", por exemplo, o índio que esteve
no céu e depois voltou são para a aldeia recusa-se inicialmente a falar sobre a experiência:

s?

-

Como é que acabou o furúnculo?
Acabou sozinho. Sim, foi me deixando. 11

Os urubus, ao contrário da onça, não exigiram do p~r
sonagem silêncio sobre o medicamento eficaz_ contra furunculos. A revelação desse segredo, portanto, nao lhe acarre-
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taria nenhuma maldição. Mas ele se cala. De qualquer modo,
essa reserva inicial, que se define como negação e silêncio,
serve para acentuar o fato de que o personagem está no
limiar da revelação de um segredo. O seu pudor inicial ou
desconforto se explicaria, assim, pela circunstância de encontrar-se no pátio da aldeia, rodeado pelos companheiros, aos quais terá de divulgar, aparentemente não por vontade própria, sua aventura solitária. (Ao estudarmos mais
adiante os relatos de sonhos, veremos que neles também se
vive uma experiência pessoal e solitária, mas o wamar1tede'wa não demonstra, ao despertar, desde que tenha, é
claro, segurança como orador, nenhuma relutância em divulgá-la aos companheiros). Mas, voltando à questão da recusa em se admitir a estada na paragem mítica: o caso da
mulher que descobriu o milho contém uma motivação curiosa
e digna de nota. Ao retornar para casa, ela conversa nestes
termos com o pai :
achou?

Meu pai.
O que é, o que é?
Passa aqui.
Hepre! - o pai exclamou. - O quê, o que você
De -onde você achou?
É daqueles que estão cantando, os periquitos.
( . . . ) Você tem que conservar bem escondido, para ninguém saber. Deixe que vou trazer muito para guardar.
Eu quero trazer aqui escondido.
- Vai ser assim mesmo, vai ser assim mesmo. Eu
vou guardar bem sem falar para os outros.
- Espere que eu quero trazer muito. Você tem que
comer escondido.12

O silêncio da mulher, em tal caso, parece dever-se ao
desejo de fazer um bom estoque de espigas, para assegurar
a alimentação da família. Outra razão para o seu silêncio é
que ela aparentemente só admitiria divulgar o segredo dos
periquitos à moda feminina: como talentosa cozinheira que
é, ela inventa o primeiro bolo de milho e, quando este fica
pronto, entrega-o ao filho, para que ele o exiba aos homens
no pátio da aldeia. Desse modo, o milho é introduzido na
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comunidade já processado (como algo "doméstico" ) e transformado num dos pratos principais da cozinha xavante.
A revelação do segredo do outro não acarreta, necessariamente, alguma forma de maldição. Isso é válido apenas
para os exemplos anteriores. Conforme o relato "A luta entre
os Tsimihõpãri e os Danimite", o índio que presenciou a
contenda entre os espíritos bons e os espíritos maus foi
amaldiçoado: o vento que emanava dos cadáveres em putrefação o contaminou, e ele retornou para casa já muito doente, com o corpo inteiramente coberto de furúnculos. 13
Depois de revelar aos companheiros sua visão e descrever detalhadamente como eram as flechas dos espíritos
bons, morre sofrendo dores atrozes, fulminado pela maldição
que se abateu sobre ele. Se tivesse sido mais precavido, não
se aproximando muito dos espíritos, ele teria evitado a contaminação, cuidado que teve o personagem do relato "O dono dos tocos", livrando-se de posteriores complicações (foi
ele quem presenciou, durante um temporal, a emergência
do interior da Terra de certo espírito que habita sob as
raízes das árvores e a quem é dada a alcunha de "dono
dos tocos" ).
Existem outros casos evidentes de maldição ou contaminação, que se pode verificar em " As mulheres corajosas"
e " As mulheres e os donos das lagoas" . Falarei a seguir dos
casos em que a própria aldeia, em nome do seu código
moral, pune os personagens que excursionaram por uma
paragem mítica, a qual, neste caso, é sinônimo de espaço
da desordem e da transgressão.
o personagem masculino do relato " A moça e o lobo"
é um índio que perambula, mal-tratado e solitário, pelos
arredores da aldeia, à qual ele se recusou integrar-se.
Trata-se de um ser humano degenerado e particularmente
execrado por seus ex-companheiros, que não ignoram a
ameaça que ele representa para a comunidade.
Quando um xavante se separa do seu grupo, passando
a viver sozinho fora da aldeia, duas possibilidades existem:
ou ele adquire uma dimensão divina, ~eix~ndo-s7 invadir
pela força demiúrgica, ou, pelo contrário, e rebaixado ao
estado de natureza, na condição de um animal qualquer. Tal
parece ser o caso desse índio marginal que, escondido atr~s
dos arbustos, espreita as moças que retornam P.ara a aldeia
e lhes faz propostas indecorosas. Nenhuma aceita, exceto a
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última da fila, que se deita com ele. Quando, mais tarde,
a moça volta sozinha para casa, sua transgressão torna-se
pública e a aldeia como um todo decide puni-la. Os filhos
aos quais ela dá à luz são imediatamente sacrificados, já que
se trata de uma prole temida pela comunidade; enquanto
isso, no pátio da aldeia, arma-se uma fogueira e nela é colocada a moça transgressora. As chamas crescem e a fumaça
a envolve, mas, no último instante, a moça se transforma em
gavião e ganha os céus, desaparecendo no horizonte. Essa
metamorfose em animal não é surpreendente, uma vez que
anteriormente a moça havia não só se identificado com o
"lobo" como também se unira a ele, como que preferindo o
estado de natureza ao estado de cultura. Depois disso não
conseguiu mais reintegrar-se à aldeia e mereceu a condenação de todo o grupo.
Vejamos outro exemplo : a personagem feminina de " Castigo do moço e da moça infiéis" se transforma em redemoinho porque se ligara também a um homem proibido. Porém
não se trata, no caso, de um xavante degenerado, como o
"lobo", e sim de um índio casado, ao qual ela não estava
prometida e daí a sua transgressão. Vale notar que a união
do casal acontecia sempre fora da aldeia, num lugar secreto, a exemplo do que também sucedia em " A moça e o
lobo", se bem que neste último caso o lugar do intercurso
amoroso, conhecido das outras moças e evitado por todas
elas, seja mais adequadamente denominado de lugar proibido e não de lugar secreto, conhecido apenas dos dois
personagens envolvidos.
O esquema de encontros clandestinos fora da aldeia
está presente ainda no relato "Mãe e filhos desavergonhados", onde se narra a relação incestuosa dos dois personagens citados no título. São descobertos por um filho menor,
que é enviado pelo pai para espionar o casal. O espaço da
transgressão se caracteriza, neste relato, assim como no
relato sobre a sedução do " lobo", por conter o elemento
maravilhoso já associado à experiência mítica. O menino que
presencia o incesto, por exemplo, o faz metamorfoseado em
beija-flor:

- Vou entrar como beija-flor.
Voou fazendo o seu assobio.
E entrou na mata.
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Foi procurando o buriti para achá-los.
Não achava, não achava.
Foi no fundo e deu uma volta; saiu da mata, voltou
para a mata à procura, até que no fim os achou.
Os dois estavam deitados; um em cima do outro.
O beija-flor voou em cima deles .
Assentou num pau para olhar.14

A metamorfose, como já afirmei, ocorre quando o personagem se sente solitário e separado do grupo. Ou seja, assim
como a força demiúrgica, a troca de identidade é atributo
de seres desajustados, que são rebaixados, por isso mesmo, ao estado de natureza. Ora, a situação do meninoespião, no relato acima, é extremamente problemática:
enviaram-no à mata para espionar a mãe e o irmão maior
e, agora que comprovou a transgressão cometida pelos
dois, deve retornar para casa e revelar toda a verdade ao
pai. Ao fezê-lo, porém, perderá para sempre a mãe, que será
exemplarmente punida. Ao assistir à cena do incesto, empoleirado num galho, ele sabe que sua família, daquele momento em diante, não existe mais, daí sua solidão e desencanto simbolizados pela metamorfose. É muito reveladora
sua recusa inicial em contar tudo o que presenciou na mata:

Chegou em casa.
Deitou-se na cama, de vergonha.
- Você já viu os dois?
- Não - respondeu ao pai.1s

Mostrarei agora a presença de um esquema narrativo padrão, que denominei "modelo das narrativas míticas xavantes" tanto nos relatos de transgressão como nos de aquisição
'
.
.
de bens culturais já estudados anteriormente. Tomarei como
referência o trabalho de Alan Dundes, estudioso do corpus mitológico norte-americano. A. Dundes 16 propõe um modelo narrativo abstrato, capaz de descrever, de um ponto de vista
formal, todos os relatos indígenas abrangidos pelo seu corpus. Somente a partir da elaboração desse modelo tornou-se
possível classificar as narrativas indígenas levando-se em
conta apenas suas propriedades internas, ou seja, estruturais.
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A. Dundes desenvolveu e adaptou, tendo em vista a
especificidade do seu material narrativo, um modelo proposto
anteriormente pelo folclorista russo V. Propp, que estudou
os contos maravilhosos do seu país.
Ao analisar cem contos de magia, V. Propp constatou que
as ações dos personagens são sempre as mesmas: o que
varia, de conto para conto, são os nomes e os atributos dos
personagens, como idade, sexo, condição social etc. Ele verificou também que o número de ações presentes nesses
contos é limitado e que essas ações, por ele denominadas
de "funções dos personagens", se organizam numa seqüência sempre idêntica.
O modelo canônico dos contos de magia russos que
Propp apresenta na conclusão do seu estudo compõe-se de
um esquema de 31 funções (proibição, interrogatório etc.)F
Como nem todas essas funções estão necessariamente presentes em cada conto, surge então a possibilidade de se
elaborar uma tipologia , considerando-se as funções que
se excluem mutuamente, uma vez que muito raramente elas
apareceriam juntas no mesmo conto. Mas a utilidade do modelo não se restringe a isso: ele nos permite compreender
os contos maravilhosos ou de magia .
Os contos maravilhosos russos narram, basicamente, o
rapto e a libertação de uma princesa, opondo de um lado
o malfeitor e, do outro, o herói incumbido de salvá-la, que
é portador de um objeto mágico qualquer. Portanto, o enredo começa - empregando a terminologia de Propp - com
prejuízo ou carência e culmina na reparação dessa carência.
Na terminologia de A. Dundes, tratar-se-ia da passagem de
um estado de desequilíbrio a um estado de equilíbrio. Ao
aplicar o esquema proppiano no estudo dos mitos norteamericanos, A. Dundes constatou que o relato mais simples
consistiria de dois pares de funções : carência (Jack) e carência suprimida (Jack liquidated) . Porém esse não é o esquema
mais comum, embora possa ser considerado, sem dúvida, o
mais universal. 18 Outras funções - ou motifems, na terminologia de A. Dundes - se intercalam entre as duas funções
nucleares, originando relatos mais extensos e complexos,
porém nunca tão complexos quanto o conto de 31 funções
descrito por V. Propp.19
Tanto Propp como A. Dundes operam com os elementos
invariáveis das narrativas, cada um propondo uma seqüência narrativa canónica que descreva e classifique, a partir
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de um ponto de vista estrutural, todos os relatos que compõem seus respectivos corpus. Os modelos que esses autores elaboraram são altamente abstratos, a tal ponto que o
de A. Dundes, por exemplo, é aplicável a qualquer mito indígena norte-americano, independentemente da língua em que
0 mesmo tenha sido narrado. O modelo mítico que apresento não visa a esse grau de generalidade e se presta exclusivamente à descrição das narrativas xavantes que constituem o meu corpus. A finalidade desse modelo é elaborar
uma poética da mitologização que elucide as afinidades estruturais entre os mitos e os sonhos. Vejamos, portanto,
quais são as invariáveis estruturais.
Os primeiros xavantes eram seres humanos comuns e, tal
como os xavantes de hoje, residiam numa aldeia circundada
por campos cerrados. A força demiúrgica e criadora só se
manifestava nos índios que, por uma razão ou outra, haviam
se separado do grupo e habitavam uma paragem mítica, distante da aldeia. Os xavantes integrados à comunidade realizavam excursões de caça e coleta e, eventualmente, também penetravam nalguma paragem mítica, onde encontravam
algo valioso de que imediatamente se apossavam, enriquecendo o patrimônio cultural da tribo. Essas conquistas pressupunham sempre a intermediação de alguém, ou seja, daquele índio solitário que primeiro visitou a paragem mítica e
depois revelou aos companheiros o caminho de acesso a
ela, ao mesmo tempo em que lhes atiçou a cobiça falando
acerca do objeto (o fogo, o milho etc.) ali oculto.
Um relato de estrutura mais complexa, como "A origem
dos Tsare'wa", narra não só a excursão de conquista ou reconhecimento, mas também como o outro, o habitante da paragem mítica visitada pelos xavantes, passou a exi_stir,_ no
caso após uma cisão no próprio seio do grupo. Depois disso
o enredo se desenvolve segundo o esquema convencional ,
que pressupõe um movimento progressivo em direção ao
outro, através da intermediação de alguém, neste caso os
espiões.
. .
Os relatos de estrutura mais simples, por sua vez, l1m1tamse a relatar a existência do outro, sem o necessário deslocamento dos guerreiros xavantes até a paragem mítica. Por
exemplo, no relato " A luta entre os Tsimihõ'pãri e os Daflimite", os xavantes não deixam a aldeia em busca da paragem
mítica e se satisfazem tão-somente com o que lhes narra o
índio moribundo que presenciou a luta entre os espíritos. O
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mesmo esquema reaparece no relato " O dono dos tocos" ,
onde o personagem, ao retornar para a aldeia depois de um
temporal, revela ter visto um espírito emergir de um buraco
em que antes existia um árvore. Como os guerreiros xavantes
temem esse espírito, preferem compreensivelmente permanecer em suas casas.
Após essas considerações, proponho o seguinte esquema narrativo, em que cada um dos três episódios define-se a
partir de uma ação independente, como o modelo dos relatos míticos. Trata-se, na verdade, do tipo estrutural mais
simples, ao qual novos episódios podem ser acrescentados:
• Um personagem visita a paragem mítica.
• Esse personagem mais tarde retorna para a aldeia.
• A aldeia se beneficia com o retorno do personagem,
visto ser ele portador de um segredo ou de uma mensagem cuja divulgação enriquecerá o patrimônio da
tribo.
O esquema é abrangente o bastante para incluir também os relatos de transgressão. Pois ainda que o personagem seja um transgressor e traga uma mensagem negativa,
da mesma forma ele contribui para o enriquecimento do
patrimônio cultural: o código moral da tribo tem origem na
punição que o personagem vier a sofrer.
Para demonstrar a operacionalidade do modelo, podemos usá-lo na leitura de um relato mais complexo do que os
de transgressão. Por exemplo, o relato "Caçada demorada e
vingança das mulheres".2º As índias xavantes, durante a
ausência de seus maridos, que já se prolongava demasiado,
sentiram-se abandonadas e exilaram-se da aldeia, metamorfoseadas em queixadas.
Os caçadores, mais tarde, entram na aldeia vazia e
sentem-se eles também excluídos da sociedade xavante
porém, ao contrário de suas companheiras, que foram rebai~
xadas ao estado de natureza, adquirem nesse ínterim o poder
demiúrgico de reinventar a sociedade, pressionando o membro sexual sobre a única índia que permaneceu na aldeiá
(uma velha, ou a memória xavante). Voltam para o mato,
retomam a caçada, matam vários animais e finalmente retornam para suas casas, onde reencontram as mulheres e
filhos. Aprenderam uma lição: a usar com sabedoria o tempo, pois desperdiçá-lo implica a dissolução da vida em
comunidade.
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Se levarmos em conta essa mensagem ou moral do mito,
podemos reduzi-lo, como se faria com qualquer outro, a um
esquema básico de três episódios (ao qual, naturalmente,
novos episódios podem ser acrescentados) : os caçadores
saem para o cerrado, têm aí uma visão apocalíptica (a imagem do fim e também do começo da sociedade xavante) e,
mais tarde, retornam para a aldeia "real", revelando para
as gerações futuras (seus filhos e netos) o segredo do uso
do tempo.
Um relato particular - "A morte da coruja" - merece
nossa consideração. Ele fala dos tempos primordiais, quando
os xavantes não conheciam a morte; o mundo era muito recente e ninguém ainda havia envelhecido. Um casal criava
em casa uma coruja, que parou de cantar e caiu imóvel no
chão. Estava morta. Foi enterrada como se fosse gente e,
mais tarde, quando eles também se descobriram mortais,
os xavantes adotaram o mesmo tipo de funeral.
O índio que se identificou profundamente com a coruja
e elaborou para ela um funeral "humano", parece que abriu
os olhos dos companheiros para o fato de que, como tudo
na natureza, também os xavantes morreriam um dia. Nesse
relato, o outro - no caso a coruja - não está instalado
numa paragem distante, porém foi trazido para dentro da
aldeia. A mensagem do relato justifica plenamente essa proximidade do outro e, mais do que isso, a própria identificação do xavante com o outro. A excursão até o outro é muito
breve: num instante se descobre que todos somos mortais.
Falei da identificação dos xavantes com o outro. No entanto, ocorre exatamente o oposto nos demais relatos míticos. Em "Os moços parinaya", por exemplo, quando se torna
público que os dois adolescentes são "estrangeiros" ou demiurgos, eles vão se distanciando cada vez mais do grupo
até finalmente serem eliminados dele. Em vista disso, restanos concluir que o lugar de atuação do outro é sempre um
espaço localizado fora dos domínios xavantes, já que apenas
aqueles índios que realmente assumiram a identidade tribal
estariam autorizados a viver na aldeia.21
NOTAS

1. Uso como referência a versão do mito de origem do povo xavante
incluída no volume Xavante: povo autêntico. Segundo os autores B.
Giaccaria e A. Heide, esse mito foi "redescoberto" num encontro de
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estudos, realizado em 1983 em Sangradouro e Parabubure, reunindo
várias gerações de xavantes (Op. cit., p. 11 ). A partir da lembrança de
cada um dos participantes, o mito, antes só conhecido em parte, foi
integral mente reconstitu ido.
2. " ( ... ) dans cet état primitif, n'ayant ni maisons, ni cabanas, ni propriétés d'aucune espéce, chacun se logeoit au hasard, et souvent pour
une seule nuit; les mâles et les femelles s'unissoient fortuitement,
selon la rencontre, l'occasion et le désir, sans que la parole f1,.1t un
interpréte fort nécessaire des choses qu'ils avoient à se dire: ils se
quittoient avec la même facilité" (Rousseau, J .-J. " Discours sur
!'origine de l'inégalité parmi les hommes", in Rousseau, J .-J. Contrat
social, Paris, Garnier Fréres, s/d., p. 52).
3. Jerónimo xavante conta, p. 63.
4. Trata-se de uma versão resumida desse mHo (Xavante: povo autêntico,
pp. 214-215), sem o nome do informante.
5. Jerónimo xavante conta, p. 134.
6. Ibidem, p. 50.
7. " Aqui é importante perceber que, quando se fala na 'reclus~o· dos
meninos na Casa dos Solteiros, o termo é empregado em sentido restrito. Os ho'wa ( = wapté) não são impedidos de ter contato com o
resto da comunidade: podem visitar suas casas e, se quiserem, passar
ali a maior parte do dia. Podem até mesmo dormir lá de vez em
quando, embora não seja considerado adequado que um menino .durma em sua casa habitualmente ao invés de fazê-lo na dos solteiros.
São considerados " reclusos" apenas porque sua classe de idade foi
formalmente alojada em uma casa específica, separada das demais.
Essa separação especial simboliza um distanciamento social em relação ao conjunto da comunidade. Não são mais crianças, mas também
não são adultos iniciados. São reconhecidos como membros de uma
determinada classe de idade, mas ainda são considerados imaturos
e sua classe de idade é, em certo sentido, marginal ao sistema"
(Maybury-Lewis, David. A sociedade xavante, Rio de Janeiro, Francisco
Alves, 1984, p. 158).
8. Jerônimo xavante conta, p. 222.
9. Ibidem, p. 24.
10. Ibidem, p. 33.
11 . Ibidem, p. 43.
12. Ibidem, p. 63.
13. O furúnculo, em sua origem, está associado a um vento provocado
pelos espfritos maus ("As mulheres corajosas" ). ou ao cheiro pestilento que emana dos seus cadáveres ("A luta entre os Tsimihüparr·
e os Danimite" ). O personagem que visita o céu no relato " O doente
e os urubus" é completamente tomado por furúnculos, tal como sucedeu ao próprio Jerõnimo, quando ele entrou em contato com um
espfrito onfrico, o wamarT, conforme ele narra num relato de sonho
Intitulado "Ataque aos brancos". Talvez se possa dizer que os furúnculos estão associados à manifestação dos espf ritos. Num caso, eles
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14.
15.
16.

17.

18.

19.

seriam a seqüela ffsica do contato mfstico e, no outro, a condição
que propiciaria esse contato.
Jerônimo xavante conta, p. 117.
Ibidem, p. 117.
Além de The Morphology of North American lndian Folktales, FF Communications n.0 195, Helsinki, 1964, pode-se ainda consultar o seguinte ensaio, que resume as pesquisas de Oundes, A.: "Structural
Typolorgy in North American lndian Folktales", in Dundes, A. The
Study of Folklore, Englewood Cliffs, N.J., Prantice-Hall, nc., 1965.
As 31 funções do modelo de Propp são as seguintes: (Situação
inicial) : 1. Afastamento (uma princesa), 2. Proibição, 3. Transgressão
(surge o antagonista), 4. Interrogatório, 5. Informação, 6. Ardil, 7. Cumplicidade; (Nó da intriga): 8. Dano/carência (desaparece a princesa),
9. Mediação, momento de conexão (surge o herói), 10. Inicio da reação, 11. Partida (o herói deixa a casa) ; (Ação): 12. Primeira função
do doador, 13. Reação do herói, 14. Forneclmento-recepção do meio
mágico, 15. Deslocamento no espaço (herói), 16. Combate (herói x
antagonista), 17. Marca, estigma (herói), 18. Vitória; (Apice do conto) :
19. Reparação do dano ou carência; (Desfecho): 20. Regresso (herói),
21. Perseguição (herói x novos antagonistas), 22. Salvamento/ resgate.
Inúmeros contos - informa Propp - terminam aqui, no exato momento em que o herói é salvo de seus perseguidores. No entanto, não
poucas vezes, o herói conhece novas adversidades e o conto prossegue, isto é, inicia-se um novo conto: "Este fenõmeno mostra que
um grande número de contos maravilhosos se compõe de duas séries
de funções, que podemos chamar de seqüências. Uma nova desgraça
•
dá origem a uma nova seqüência, e deste modo uma história reúne,
às vezes, toda uma série de contos" (Propp, V. Morfologia do conto
maravilhoso, Rio de Janeiro, Forense-Universitária, 1984, p. 55).
Na nova seqüência, as funções de número 8 a 15 são as mesmas da
seqüência anterior, mas, a partir dai, a narração "toma outro rumo",
segundo Propp, pois novas funções são Introduzidas: (Segunda seqüência): 23. Chega incógnito (herói), 24. Pretensões Infundadas (falso herói), 25. Tarefa difícil, 26. Realização, 27. Reconhecimento, 28.
Desmascaramento (falso herói), 29. Transfiguração (herói), 30. Castigo
(falso herói), 31 . Casamento (herói e princesa resgatada por ele).
" A narrativa elementar comporta, pois, dois tipos de episódio: os que
descrevem um estado de equilíbrio ou de desequlllbrlo e os que descrevem a passagem de um a outro. Os primeiros se opõem aos segundos como o estático ao dinâmico, como a estabilidade à modincação, como o adjetivo ao verbo. Toda narrativa comporta esse esquema fundamental, se bem que seja freqüentemente diflcll reconhecê-lo:
podemos suprimir seu começo ou seu fim, intercalar digressões, outras
narrativas etc. " (Todorov, Tzvetan. "A narrativa fantástica". ln As
estruturas narrativas, São Paulo, Editora Perspectiva, 1962, p. 163).
O tipo estrutural mais simples, levantado por Dundes, - carência (/ack)
e carência suprimida (/ack liquidated) - , pode dar origem a uma seqüência mais complexa, como a que se segue: carência, ardil (de-
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ceit), decepção (deception) e carência suprimida. Naturalmente, são
possíveis multas outras seqüências, por exemplo: proibição (interdiction) , violação (violation), conseqüência (consequence), as quais também podem se combinar entre si, dando origem a contos cada vez
mais complexos.
O mito da "Garota e o grilo" (cricket), em sua forma tabular (The
Morphology of North American lndian Folktales, p. 84), resulta assim,
segundo Dundes:
Motifemas ("funções" )
Carência
Carência supri mi da
Proibição
Violação
Conseqüência
Tentativa de escapar
à conseqüência

A
A
A
A
O

garota deseja levar o grilo para casa.
garota realiza esse desejo.
garota não deve tocar no grilo.
garota toca no grilo.
grilo morre.

20. Esse relato, menos a última parte que se refere à metamorfose do
caçador em seriama, está reproduzido na íntegra no Apêndice. Enganado pelos companheiros, o caçador volta para casa com o cesto de
carne vazio, é desprezado pela esposa e se torna um índio desajust~
do: refugia-se então numa paragem mítica onde, finalmente, é rebaixado ao estado de natureza. Sua esposa não consegue permanecer
muito tempo sozinha na aldeia e depois escapa para o mato, vindo a
fazer companhia ao marido após transformar-se também em seriema.
Podemos vislumbrar aí o mesmo esquema narrativo presente, por
exemplo, no relato " A origem dos Waradzu", com a diferença de que
neste último o personagem desajustado é elevado à condição de
demiurgo e não rebaixado ao estado de natureza.
21 . No relato " Começo do way'a" atua um escravo que fabrica para os
xavantes as flechas que estes utilizam em seu culto aos espíritos
bons. Trata-se de um artesão habilidoso e talvez com poderes mágicos, porém não se pode considerá-lo um demiurgo vivendo entre os
xavantes e por eles dominado.

CAPÍTULO IV- FIGURAS DO MITO: COMPARAÇÃO,
CONDENSAÇÃO, METAMORFOSE E METAFORA

Espalhadas pelo território xavante existem várias paragens
míticas que constituem um reservatório de bens culturais a façanha heróica dos primeiros xavantes foi se apropriar
desses bens, ao despojar o outro, o guardião, conferindo
assim uma fisionomia acabada à sua própria cultura. Chamei
a atenção inicialmente para o caráter de lugar secreto das
paragens, pois nelas, como vimos, era onde algo valioso
estava oculto. E, dada a presença de criaturas extraordinárias no local, detentoras dos bens culturais, falei também
da atmosfera de sonho que envolveria a paragem mítica,
conferindo ao outro um máximo de estranhamento. Jerônimo
obtém esse efeito onírico e maravilhoso utilizando certas figuras, como a condensação e a metamorfose, que potenciam a dimensão poética da narrativa. Os relatos míticos
serão agora abordados não do ponto de vista da sua estrutura, como anteriormente, mas do ponto de vista da sua
linguagem.
Num de seus primeiros ensaios, publicado em 1921, 1
Roman Jakobson mostrava que a linguagem poética se explicava, em sua origem, por um procedimento elementar: a
aproximação de duas unidades. As variantes semânticas desse procedimento, conforme ele enumera, são: paralelismo,
comparação (caso particular de paralelismo), metamorfose
(comparação projetada no tempo) e metáfora (comparação
elíptica, reduzida a um dos termos). Vale a pena acrescentar
a esse elenco uma outra figura, a "condensação", que, embora implícita, seria complementar à metamorfose, descrevendo não o produto final da transformação (a troca de identi dade), mas o processo progressivo da mudança de natureza.
Vejamos um caso concreto para elucidar esse ponto. No
rel ato " O rapaz, a onça e o fogo", por exemplo, o índio que
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no final se metamorfoseia em animal , ao perder o fogo para
os xavantes, comporta-se, no decorrer de toda a narrativa,
de maneira ambígua, assumindo, por vezes, a sua dimensão
selvagem já inscrita aliás no próprio nome que o identifica:
onça. Denominei de condensação a figura que prepara o
ouvinte para a metamorfose final, explorando a natureza
ambivalente do personagem. Mas essa figura só será discutida mais adiante. Agora abordarei a comparação, não
apenas caso particular de paralelismo, mas também o fundamento das outras figuras, como mostrou Jakobson no
ensaio já citado.
Quando, no relato "Os moços e os macacos matadores", os wapté comentam que os dentes desses macacos são
fortes como os da onça pintada, temos um exemplo de comparação, figura que estabelece a analogia entre dois sentidos através do termo "como" e de outros análogos.2 Um
segundo exemplo desse tipo consta do relato 0 rapaz e os
Waradzu'watsa" , onde os guerreiros da tribo inimiga são
descritos portando "enfeites no pescoço como filhote de
ema" .3 No trecho que reproduzirei a seguir sobre a perseguição dos Tsiretede'wa aos xavantes, retirado do relato
" Lutas entre Auwe e Tsiretede'wa", a comparação é utilizada
para louvar a agilidade do índio em fuga :
11

Os Tsiretede'wa foram flechando contra ele.
E corre, corre, corre.
- Vão flechando, flechando!
- Jogue mais baixo, jogue mais baixo!
- Vamos depressa, vamos depressa.
Os que estavam por último salram todos para
atacar.
O xavante corria como uma ema.4
Não é o emprego da comparação, todavia, o que confere
aos relatos míticos o clima onírico. Para que esse clima
possa existir deve a comparação dar origem a figuras mais
complexas: por exemplo, se ao invés de 0 xavante corria
como uma ema" Jerônimo tivesse dito 0 xavante se transformou numa ema" (comparação projetada no tempo), essa
metamorfose seria justamente o elemento maravilhoso que
está no cerne da experiência mítica.
11

11
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Os relatos de transgressão, como vimos no capítulo
anterior, terminam sempre com a metamorfose do personagem culpado em determinado animal. O estado de natureza
é o destino final dos personagens transgressores. A moça
que se deitou com o índio degenerado em "A moça e o
lobo" é transformada, por exemplo, em gavião. Ao relatar
essa manifestação do maravilhoso, Jerônimo comenta:
Os antigos faziam mesmo milagres.
Agora não fazem mais milagres.
Mas para nós cortou o milagre.
Não tem mais.
Não sei por quê.
Acho que é para viver em paz.s
De fato, os personagens que trocam de identidade nos
mitos o fazem porque não estão "vivendo em paz" com o
resto do grupo. A metamorfose é o término de um processo
de separação e indica, no caso de ser definitiva e não temporária, um rompimento completo do personagem com a sua
tribo. Essa figura, portanto, não é uma fantasia arbitrária do
na rrador, mas possu i um significado preciso. Um exemplo
de metamorfose temporária ocorre no relato " Mãe e filho
desavergonhados" , pois aí o menino que presencia a relação incestuosa entre os dois personagens mencionados no
título sobrevoa a paragem da transgressão na forma de um
beija-flor (é uma imagem do seu isolamento), mas ao voltar
para casa encontra no pai um aliado e novamente assume a
forma de um menino. Sua mãe e seu irmão, contudo, não
serão reintegrados à aldeia, mas sim escorraçados dela.
Transformar-se-ão logo depois em antas; o pai do menino,
armado de flechas, sairá então para caçá-las :
Foi olhando para flechar.
E viu duas antas, deitadas no chão.
A mãe já tinha todo o pê/o, o filho ainda não estava
completo; só estava com o pê/o na frente da cabeça.
Primeiro flechou a anta fêmea .
Depois flechou o macho.s
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Esses personagens, como transgressores, estão sendo
rebaixados ao estado de natureza, mas, no que diz respeito
pelo menos à anta macho, a metamorfose ainda não se concluiu e temos diante de nós o processo de transformação e
não o resultado final. Enquanto a mãe é uma anta completa,
o filho ainda conserva características de ser humano e é uma
criatura ambivalente e transitória, misto de criança e animal.
, Será morto pelo pai antes que sua metamorfose se conclua.
Esse processo de transformação, que pode ser interrompido e não culminar na metamorfose, dando origem por isso
mesmo a figuras ambíguas como as dos sonhos, precisa de
um nome e vou denominá-la de condensação, termo que tomo
de empréstimo à psicanálise.
Em Interpretação dos sonhos7 Freud mostrou que as
idéias latentes, ao serem exteriorizadas no sonho, sofrem
uma elaboração que as deforma, aparecendo então as figuras mistas e ambivalentes - estas se criam a partir da
reunião, numa única imagem, de elementos latentes que
possuem alguma característica em comum. Essas imaqens
oníricas são vagas, imprecisas, o que nos remete imediatamente à imagem "equívoca" da onça, personagem de "O
rapaz, a onça e o fogo", pois ela condensava duas idéias distintas: se por um lado a onça era um índio bondoso e paternal que adotou o wapté perdido no cerrado, por outro, ao
urrar de madrugada, por exemplo, ela deixava entrever o
animal que já existia por trás da sua aparência pacífica e
bonachona.s
Na sua versão do mito, Jerônimo explora muito bem a
ambigüidade desse personagem, opondo as duas facetas da
personalidade da onça, às vezes de forma desconcertante (e
preparando assim o espírito do P.úblico9 para a metamorfose
no final). A imagem da onça é estável e não se altera ao
longo do relato, porém sua personalidade é ambígua e se
compõe de traços opostos (ser humano/ animal) que, sobretudo no início da narrativa, antes de desenvolver-se a amizade entre esse personagem e o menino, estão em tensão.
A primeira aparição da onça na história anuncia antecipadamente o animal em que ela só no final irá se transformar,
mas que desde o começo já existe dentro dela:

A onça lembrou-se de urrar porque já estava amanhecendo e começou: "Ao, ao, ao, bo, bo, bo, bo."
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O rapaz diz consigo mesmo: "Quem é que está urrando? Ainda não há nada, acho que é alguém."
Outra vez urrou: "Ao, ao, ao, bo, bo, bo, bo."
Era a onça que estava urrando em todo lugar, na
madrugada. Logo amanheceu. Estava na hora de voltar
para casa. 1º
Esse tipo de condensação em que não varia a imagem
do personagem, alterando-se apenas a significação da sua
personalidade, ~ descrita e estudada na Interpretação dos
sonhos. Ao analisar um de seus próprios sonhos, Freud descobre que por trás de uma personagem chamada lrma es·
condiam-se várias outras:

. Todas essas pessoas com as quais tropeço ao perseguir, o elemento lrma não entram fisicamente no sonho ,
porem se escondem atrás da pessoa onírica lrma, que
desse modo está constituída como uma imagem coletiva
de traços contraditórios. Ao atribuir a lrma todas essas
recordações referentes a pessoas sacrificadas no processo de condensação, ela se torna representante das
mesmas. 11
...

A imagem de lrma, portanto, é estável, porém se alteram
os traços da sua personalidade à medida que ela vai encarnando os diferentes personagens que se abrigam sob o seu
nome. Em outros sonhos analisados por Freud, porém, a
imagem do personagem ambivalente não permanece estável ,
como nesse exemplo. Na constituição de uma fisionomia
onírica também podem entrar traços físicos de pessoas diversas, de modo que o produto final dessa elaboração ou
condensação se torna uma figura mista. E aqui somos levados de volta ao menino-anta descrito no relato "Mãe e filho
d esavergonhados' '.
Essa analogia entre o mito e o sonho, que o simbolismo
da condensação deixa aqui entrever, não é um descoberta
original e remonta ao próprio fundamento da Interpretação
dos sonhos, pois Freud assimilava o "trabalho do sonho"
(Traumarbeit) ao processo poético, tomado por ele como
modelo. 12 Por outro lado, na literatura ocidental, a represen-
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tação ou descrição de sonhos já estava associada, muito
antes de Freud, a figuras como a condensação e a metamorfose. Tomemos, por exemplo, a Epistula ad Pisones de Horácio (65-8 a.C.}, um tratado de poética que defende os cânones clássicos. Na introdução, Horácio cita a imagem extravagante de uma sereia (uma criatura ambígua, fruto da
condensação de elementos heterogéneos) e associa essa
imagem ao universo onírico, para ele o oposto do mundo da
arte clássica:

Suponhamos que um pintor entendesse de ligar a
uma cabeça humana um pesco.ço de cavalo, ajuntar
membros de toda procedência e cobri-los de penas variegadas, de sorte que a figura, de mulher formosa
em cima, acabasse num hediondo peixe preto; entrados
para ver o quadro, meus amigos, vocês conteriam o
riso? Creiam-me, Pisões, bem parecido com um quadro
assim seria um livro onde se fantasiassem formas sem
consistência, quais sonhos de enfermo, de maneira que
o pé e a cabeça não se combinassem num ser uno.13

O gênero on1rico imaginado - e logo condenado por
Horácio como aberração - existe e floresceu depois do
aparecimento de seu tratado. Lewis Carrol, por exemplo,
35 anos antes da primeira edição (1900) da Interpretação dos
sonhos, publicava Alice's Adventures in Wonderland, e ainda
poderia citar, entre outras obras oníricas do século XIX, Die
Elixiere des Teufels (Os elixires do Diabo) de Hoffmann ou
Aurélia de Nerval. Mas, voltando às aventuras de Alice (Carrol! está narrando um sonho dessa menina), o capítulo VI,
- "Pig and Pepper" - 14 nos interessa em especial: o bebê,
embalado pela personagem, se transforma num porco, 1s de
maneira que existe um estágio intermediário entre o começo
e o fim da metamorfose, no qual o bebê é uma criaturinha
ambivalente, misto de suíno e de ser humano.
Temos aí o estilo freudiano, o que nos obriga a reconhecer que a condensação, antes de ser descrita e batizada com
esse nome na Interpretação dos sonhos, era já empregada
na literatura. E não apenas aí: essa figura é também usual
no mito.
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Aliás, a palavra Verdichtung, condensação, como notou
Lacan, 1s traz imbricada a palavra Dichtung, poesia, o que,
para o psicanalista francês, indica a analogia ou parentesco
desse mecanismo com o processo poético. É da condensação
(sobreimpressão dos significantes) que a metáfora se originaria, ainda segundo Lacan. Pode-se alargar essa fórmula
e colocar a condensação também como o fundamento da
metamorfose, uma figura muito freqüente nas narrativas
míticas xavantes. Resta agora ver se a metáfora também aí
aparece. Esse é o próximo assunto.
Inicialmente cito um fragmento do relato Auwê e Hereroywa no qual se descreve o tratamento que os guerreiros
inimigos, os Hereroywa, dispensaram aos xavantes, que se
haviam ocultado na água:
Entraram na água e foram enfiando paus.
- Aqui tem paca.
E mataram com a ponta do pau. Tiraram para fora
da água para matar direito.
E foram jogando para fora.
( . . .)
Raiou o dia, passou a noite e mais um dia vinha
chegando, e eles sempre enfiando paus dentro dos buracos, e assim acharam um por um. Quando encontravam um homem, para eles era como se fosse uma paca.
- Aqui tem paca, aqui tem paca.
E matavam o homem.
- Aqui tem outra.
E assim foram matando todos. 11
Os guerreiros xavantes não se metamorfosearam em
animais apenas haviam se refugiado num rio ou lagoa, tal
como f~zem as pacas quando se s~ntem acossadas - daí a
analogia entre o comportamento desses mamíferos e o dos
xavantes. Quando os Hereroywa dizem "Aqui tem paca", eles
estão usando esse nome num sentido metafórico. Como foi
falado a metáfora poderia ser definida como uma comparação elíptica ou abreviada, 18 a expressão "Aqui tem paca"
equivaleria à comparação: "Aqui t.em alguém que .se comporta como paca." Veja-se o seguinte exemplo, retirado do
final da história "O rapaz, a onça e o fogo", onde se descreve
1
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como o fogo foi introduzido na aldeia, passando de mão
em mão:
Não era uma onça de verdade, era um índio. ~ só
depois que ele vai virar onça, quando o fogo desaparecer.
Dito e feito, o neto levou uma porção de gente para
roubar o fogo da onça .
E~quanto a onça dormia, o primeiro, a anta, foi buscar, fot devagar, para não perceber o barulho.
Quando tirou, ele passou para o segundo, o cervo,
e o segundo passou para o terceiro, o veado mateiro, até
chegar em casa.
( . . .)
A paca pegou para atravessar o rio, mas o fogo
quase caiu na água; a andorinha depressa suspendeu.19

Nomes como "paca" e " andorinha '' são usados, nesse
exemplo, num sentido metafórico: eles não indicam uma
mudança de natureza, o que nos levaria ao universo da metamorfose, mas sugerem uma analogia entre os guerreiros
xavantes e os dois animais mencionados. Pode-se analisar
essas duas metáforas construindo comparações elucidativas
do gênero. " O xavante que está dentro d'água é como uma
r,aca, mamífero que se sente à vontade em rios e lagoas" e
O xavante que salta para apanhar o fogo é ágil e leve como
uma andorinha."
. O próprio Jerônimo, ao narrar como os índios se organizam .antes da ex?ursão de conquista, chama a atenção para
o sentido metafórico dos nomes de animais adotados pelos
guerreiros:
E depois se reuniram no pátio para combinar como seria.
. A.ssim falaram de ir, assim se escolheram: a anta
pnmetro.
- Só :u sou capaz de ir buscar. Só eu, só eu.
- Entao vamos escolher o cervo.
. - Não, quando você corre, suas pernas vão
chiando.
Apesar de ser gente, escolhiam o nome de bichos.20
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O sentido da metáfora " cervo" é óbvio e já está explicitado : " As pernas de certo xavante chiavam como as pernas
de um cervo" . Isso corrobora a constatação de que o mecanismo da metáfora implica uma comparação dissimulada ou
elíptica. Mas não explica, naturalmente, o poder de apelo e
sugestão das imagens metafóricas. A respeito desse assunto, o que se poderia dizer?
Segundo Michel Le Guern,21 a metáfora se dirige à imaginação e à sensibilidade, e é nisso que ela se diferencia do
símbolo, que, no entanto, está muito próximo dela. Se no
plano formal ambas as figuras são idênticas, o símbolo, ao
contrário do que faz a metáfora, estabelece uma analogia
ou correspondência no plano intelectual, e não no plano da
imaginação22 - que é o território da metáfora e a razão por
que ela sempre se associa ao processo poético. Existem
poetas e movimentos literários, inclusive, como o ultraísmo
espanhol , que associam a criação de novas metáforas ao
próprio fazer poético.23 Mas voltemos ao universo dos relatos
míticos xavantes.
" A moça e o lobo" conta a história de um índio feio e
malcheiroso que decidiu viver fora da aldeia. Trata-se de um
personagem degenerado, mas que ainda não foi rebaixado
ao estado de natureza, pois continua apesar de tudo, um
ser humano. Segundo alguns xavantes a imagem metafórica "lobo" associa esse personagem a um animal muito
comum na região, o lobo-guará, pertencente à família da
raposa e do cachorro-do-mato. Assim sendo, a metáfora " lobo (guará) " pode ser "traduzida" como: " O xavante que vive
afastado dos companheiros é tão arisco quanto um lobo
(guará) " . A despeito disso, ele costuma dirigir-se às moças
que retornam da roça para a aldeia, fazendo-lhes propostas
indecorosas. Se sua metamorfose em lobo tivesse se concluído e não permanecesse apenas no plano metafórico, teríamos então aí uma nova figura: a prosopopéia ou personificação, que consiste em dotar animais e coisas de atributos
humanos, como a fala, por exemplo.
A personificação é uma figura muito comum nos contos
maravilhosos e nas fábulas e aparece também em "O doente
e os urubus" , que analisamos anteriormente. Essas aves,
antes de levarem o doente para o céu, discutem a melhor
maneira de fazê-lo. Chegam a um acordo e o doente é devidamente comunicado, não se opondo à proposta que lhe é
feita. Em "Sonho da Lua e do Sol", um de seus relatos oníri-
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cos, Jerônimo atribui voz aos astros, dialogando com eles. t:
outro exemplo de personificação.
A hipérbole é uma figura que também contribui para
criar o estranhamento tão típico da experiência mítica. Em
"As mulheres e os donos das lagoas", conta-se que:
Os homens foram trazendo a caça.
Foram jogando os veados.
As crianças gritavam enquanto os homens traziam
as caças.
- O veado, o veado, o veado.
- A carne de anta, a carne de anta.
- Carne de cervo, carne de cervo.
Com a queimada mata-se muita carne mesmo.24
Foram jogando o veado o dia todo, até a tarde.2s

A quantidade exagerada de caça mencionada é, evidentemente, o tipo de engrandecimento que a retórica denomina
hipérbole. Essa figura também aparece em "O rapaz, a onça
e o fogo" onde o menino, ao ser retirado do alto do rochedo,
está tão sedento que, para saciar-se, bebe toda a água existente, secando poços e até mesmo um rio.
A analogia entre mito e sonho não está, porém, restrita
ao nível das imagens. O sonho, segundo Freud, é realização
de desejos. Ora, essa fórmula também se aplica aos mitos,
de modo que a estada dos personagens numa paragem mítica pode ser equiparada a uma aventura onírica.
"O rapaz e a estrela" começa com um sonho que depois
se prolonga, com seu alcance ampliado, na paragem mítica.
A noite, ao recolher-se para dormir, um wapté manifesta o
desejo de possuir certa estrela cujo brilho o atraiu: mais tarde, enquanto a aldeia ressona tranqüila, a estrela desce do
céu metamorfoseada numa linda moça, que se deita ao lado
do rapaz na esteira. Pela manhã os dois se separam, porém
se reencontram depois na paragem mítica, um lugar afastado da aldeia, onde o rapaz, sentado com sua amada numa
palmeira que cresce indefinidamente, é levado para o céu.
Descobre a aldeia dos mortos, mas como o céu é muito parecido com a Terra, ou até melhor, decide se estabelecer
por lá definitivamente. Mas ele não foi o único a fazer em
vida essa viagem. Para os xavantes, a alma, ao desprender-
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se do corpo durante o sono noturno, pode realizar longas
viagens, encontrar parentes mortos e até mesmo visitar a
aldeia onde estes residem, mas neste último caso a alma
dificilmente retornaria para o seu invólucro carnal.26
Para os xavantes de hoje, portanto, a viagem mitica até
o céu é assimilada à ascensão da alma durante o sono, a
experiência adquiriu assim uma natureza exclusivamente
onírica, a qual não é, todavia, incompativel com o sentido do
mito, ou com o sentido que nós próprios pudemos depreender de sua leitura.
Vejamos outros casos de desejos realizados na paragem mítica: os adolescentes de "Os dois moços parinaya"
podiam ter tudo o que desejassem, pois era suficiente pronunciarem o nome da coisa para que esta imeditamente se
materializasse. Comparado a eles, o wapté que se tornou o
primeiro homem branco não dispun~a de poder .me~or: foi
quem criou o mar, estabelecendo assim uma barreira intransponível entre o seu universo e o dos xavantes.
Convém lembrar que a metamorfose desse adolescente
desajustado em homem branco foi a realização de um.desejo
que ele vinha acalentando desde ~l~um ~empo. Sua s1t~açao
na aldeia era crítica, mas ele utilizou isso como estimulo
para projetar um modo de vida alternativo (não foi por outra
razão que ele guardou consigo o clitóris da mãe, de onde
mais tarde se originariam as suas mulheres).
Agora, um exemplo de desejo não-realizado, citado em
Auwe e Hereroywa . O episódio se refere à fuga dos guerreiros xavantes durante uma perseguição:

Estavam esgotados de tanto correr. E desceram a
baixada. Aí quiseram ser macacos para subir em árvores.
Enquanto subiam, os galhos de waawede (tucum) cortavam-lhes a mão. Os outros os matavam, enquanto
caíam no chão.'l7
A analogia metafórica esboçada entre guerreiros e ma·
cacos não se revela verdadeira. Muito menos é possivel a
metamorfose dos xavantes em macacos, para que possam
escapar das flechas de seus perseguidores. Para a desgra~a
dos xavantes, que estão na mira do inimigo e não esc.apar~o
com vida, o desejo não se realiza - o milagre do mito nao
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se cumpre, possibilidade aberta pela eficácia da metáfora
ou veracidade da metamorfose.
Os atributos do outro - que em geral é descrito com o
máximo de estranhamento, de distanciamento - contribuem
para conferir às paragens míticas uma atmosfera onírica e
poética que lhe é tão própria.
Dentre os personagens "maravilhosos" que conhecemos,
poderia citar, por exemplo, os índios baixinhos que se batem
com galhos nas costas ("Lutas entre Auwe e Tsiretede'wa " );
ou ainda os guerreiros noctívagos e com olhos de gato, os
Waradzu Tomodza'ro, que figuram no relato de mesmo nome.
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xavante, Rio de Janeiro, Francisco Alves, 1984, p. 354).
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CAPÍTULO V -

JERôNIMO E A HISTORIA

Enquanto os relatos míticos falam de ·um tempo longínquo,
versando sobre façanhas de caráter fantástico, os relatos
históricos, pelo contrário, trazem o testemunho das vivências
pessoais do narrador.
De fato, os próximos relatos 1 compõem uma breve biografia de Jerônimo: falam de seus antepassados, de sua
infância e adolescência e de sua atuação como chefe ...

DZõMORi2
Quando os xavantes ainda residiam em Goiás, vários brancos se infiltraram em suas aldeias e criaram inúmeras divisões, opondo os grupos entre si. Vendo que três chefes em
particular favoreciam os interesses dos brancos, alguns xavantes decidem atraí-los para uma caçada coletiva, com o
intuito de eliminá-los. Mas um deles é poupado, devido à
interferência de sua irmã, que pede e obtém clemência para
ele. Esse chefe, porém, foge do acampamento e comunica
aos brancos á morte dos outros dois. Os brancos organizam
então uma excursão punitiva e matam todos os guerreiros
xavantes, exceto dois rapazes, que escapam ilesos. Eles
buscam asilo na aldeia mais próxima, mas são perseguidos
pelos moradores, partidários dos chefes mortos. Numa segunda aldeia, porém , eles encontram abrigo.
Nesse meio tempo, aqueles xavantes que haviam se aliado aos brancos começam a desconfiar dos seus interesses
e enviam um espião para descobrir o que eles estariam planejando. O espião volta com as piores impressões, depois
de haver presenciado movimentação de homens armados no
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acampamento dos waradzu. Durante um temporal, os xavantes decidem se separar definitivamente do homem branco e
fogem em massa. O som dos fuzis confunde-se com o dos
trovões e muitos índios perecem.3
Na aldeia agora vazia permanece apenas um índio, cuja
esposa e sogra também decidem fugir. As duas mulheres
viajam sozinhas, mas a cada noite a madeira wamari aparece
para a mais velha e recomenda-lhe que continuem em frente.
Algum tempo depois elas reencontram seu grupo, sendo
recebidas com alegria. Alguns xavantes decidem então ir
atrás do índio que ficou morando na aldeia abandonada e
mais tarde topam com el~ na margem de um rio, vestido dos
pés à cabeça como um civilizado. O índio se despe para
cair na água, mas é agarrado pelos companheiros, que lhe
explicam por que estão ali. O índio não resiste, porém quer
levar consigo as roupas e as armas que possui. Os outros
xavantes têm pressa e não permitem que ele volte para a
aldeia, entregando-lhe uma folha de babaçu para cobrir-se.

lhe pede que conte a sua versão daquela guerra. O índio
Waradzu Toro então lhe narra o seu passado, sem nada
omitir.
WADZURl'WAs
É tempo de seca e os xavantes decidem caçar, usando o

sistema de queimada. Encontram uma aldeia bororo e dois
espiões são enviados para estudar os movimentos de seus
moradores, que assustados fogem para o mato, deixando
suas casas vazias. No dia seguinte, os xavantes finalmente
topam com os bororos e iniciam uma guerra contra eles.
Um índio consegue fugir e os xavantes logo deduzem que
tenha ido solicitar ajuda ao homem branco. Os guerreiros
vitoriosos decidem retornar para a aldeia e aí trocam de
nome, como é usual nessas ocasiões.

-

WARADZU E AUWE
WARADZU TORO
Como precisassem de armas e ferramentas, os xavantes decidiram recorrer aos Waradzu Toro, índios "ricos", mas não
foram bem recebidos, pois traziam riscas no peito,4 o que os
denunciou como responsáveis pela morte de alguns membros
da outra tribo, num encontro que haviam tido tempos atrás.
Depois de dançarem com os visitantes, os Waradzu Toro
lhes armam uma cilada, decapitando os xavantes que declaram corajosamente não terem medo de morrer e libertando
os outros, após presenteá-los com armas e ferramentas.•
Os xavantes que escapam com vida se reúnem na aldeia e
retornam mais tarde para se vingar dos Waradzu Toro. Matam
homens, mulheres e crianças e tomam um índio como prisioneiro. Este se casará com uma índia xavante e terá filhos e
netos. No dia em que se torna um daflohuy'wa (padrinho de
um grupo de candidatos à iniciação), um de seus afilhados
• Jerônimo interrompe aqui a narrativa e faz um discurso ameaçador
contra os brancos, dizendo que os xavantes possuem um poderoso feitiço
que os imobilizará, se algum dia uma bomba for lançada sobre a aldeia.
(N. do A.)
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Numa aldeia, desaparece um dos porcos do chefe e este
pede ao seu empregado civilizado (waradzu) que o encontre
imediatamente. O empregado percorre todos os caminhos que
vão dar na aldeia e não encontra o rastro do animal. Aproxima-se depois da margem do rio e nota que o capim está
amassado e manchado de sangue. Logo adiante, avista alguns wapté sentados em roda, degustando o porco que
assava no fogo. Denunciados pelo waradzu, esses adolescentes são punidos com bordoadas, mas um deles se apossa
do cacete e com ele quebra a canela do chefe. Este manda
trancafiá-lo numa minúscula prisão, mas algum tempo depois
lhe perdoa as faltas, enternecendo-se com o som que o adolescente tirava de uma cabaça (berrante).
GUERRA
Quando Jerónimo era adolescente, sua aldeia foi atacada
por alguns guerreiros xavantes host~s durante a festa de
imposição de nome às mulheres. Muitas pessoas perecem.
Algum tempo depois, esses mesmos guerreiros retornam e
novamente atacam o grupo de Jerónimo. A aldeia organiza
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então um contra-ataque e consegue derrotar seus inimigos,
que são praticamente dizimados.

lado encontraram apenas casas vazias. Porém, sem a presença de Jerônimo, que era o chefe, eles nada fizeram. Antes
de voltar para o cerrado, jogaram nas casas um pozinho
para "acalmar" os waradzu.

WADZÉRE WAPRÉ
Quando era adolescente, Jerônimo costumava acompanhar
os homens nas caçadas. Certa vez, os xavantes depararam-se
com rastros suspeitos e mais tarde um acampamento de
brancos foi localizado pelos espiões, que retornaram imediatamente para revelar aos companheiros essa novidade. Os
adultos mandam os wapté de volta para a aldeia e atacam,
saindo-se vitoriosos. Algum tempo depois, no entanto, os
waradzu contra-atacam e invadem a aldeia, matando entre
outros o avô de Jerônimo.
WADZURl'WA li
Durante uma caçada, o grupo de Jerônimo (já adulto) deparase com a casa do branco. Dois espiões são enviados em missão de reconhecimento e retornam dizendo que a casa está
vazia e que há pouco milho na roça. Os xavantes tomam então
a fazenda, apropriando-se de tudo; as foices, principalmente,
deixam o irmão de Jerônimo eufórico, pois prevê que com
elas fará uma grande roça. O grupo parte e mais à frente
encontra dois índios. Conversam amigavelmente. Esses índios
são também xavantes e pertencem a um grupo que se formou durante a travessia do rio das Mortes.6 Contam que
estão vindo da cidade, enviados por um general, e que seu
objetivo é "pacificar" todos os xavantes, cujos ataques guerreiros estariam aterrorizando as famílias brancas.
Os dois "emissários" do governo são convidados a visitar a aldeia e seguem para lá com seus anfitriões.

NOTAS
1. Todos os relatos aqui resumidos constam do livro Jerônimo xavante
sonha.
2. Dzomõri, segundo o Dicionário xavante - português (edição experimental) de Georg Lachnitt, significa "caçar com paradas demoradas,
caçar com a família por vários dias" .
3. Calcula-se que os xavantes tenham deixado o Estado de Goiás e cruzado o rio Araguaia por volta de 1870, após uma convivência conflituosa com o homem branco (há dados sobre isso no livro Xavante :
povo autêntico) .
4. Essas riscas, exibidas com orgulho, indicam o número de mortes que
cada guerreiro cometeu.
s. Wadzuri'wa quer dizer, segundo o dicionário de Georg Lachnitt, " caçador de branco'', mas num sentido mais geral também significa
caçador de waradzu, quem quer que este seja, homem civilizado
ou índio.
6. Conforme se lê em Xavante : povo autêntico (p. 37), nem todos os
xavantes que fugiram para o Mato Grosso conseguiram atravessar o
rio das Mortes. Muitos " ficaram ao longo do rio, apavorados por causa
de grandes cetáceos chamados pedazayu (boto, sotalia brasiliensis)" .

TSIMANAWE
Certa vez os xavantes se propuseram a " pacificar" com um
feitiço os civilizados do Batovi. Com esse objetivo, os espiões
se aproximaram da ponte que os waradzu estavam construindo, mas foram percebidos e os trabalhadores fugiram apavorados. Mais tarde os xavantes atravessaram o rio e do outro
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CAPITULO VI - REMINISC~NCIAS:
A EXPERltNCIA HISTÓRICA

O TERRITóRIO XAVANTE
A medida que os xavantes iam se apropriando dos bens culturais disseminados pelas paragens míticas, os seres e os
objetos ambivalentes que aí existiam também foram desaparecendo. A névoa onírica que cobria o território xavante
desfez-se depois, deixando visível a vastidão dos campos
cerrados: o sonho se tornou uma experiência doméstica, vivido pelos xavantes em suas casas - conquistou-se o direito de sonhar assim como o de possuir o fogo de cozinha.
Em certos lugares, no entanto, o mistério se preservou
intacto, desde os tempos primordiais. Contam os xavantes
que a lagoa para a qual se mudaram os u'utede'wa, os donos
das águas paradas, existe até hoje e fica na reserva de
Couto Magalhães. Os xavantes evitam o lugar e afirmam que
vários brancos incautos lá desapareceram nos últimos anos.
Porém, no que diz respeito àquela criatura ambivalente
que era a onça, a dona do fogo, ela não existe mais; ou
seja, fora da aldeia já não se encontram criaturas de sonho
como essa. Quando o fogo lhe foi roubado, a metamorfose
da onça se concluiu e ela foi rebaixada para sempre ao
estado de natureza. Nesse momento, a "névoa" que escondia a sua paragem mítica, conferindo-lhe uma atmosfera de
lugar secreto onde um valioso objeto estava oculto, se desfez imeditamente, pois também esse espaço, antes inacessível aos xavantes, foi por eles conquistado. Do mesmo modo,
a partir daquele dia longínquo em que os xavantes conquistaram o milho e aprenderam a plantá-lo, a estranha árvore
que antes o abrigara, ocultando-o, "desencantou-se" ou
adquiriu uma fisionomia comum, 1 já que a árvore e os pés
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de milho foram separados para sempre: o objeto ambivalente
resultante da composição de ambos não existe mais. Portanto, se a névoa se evaporou e o cerrado se tornou inteiramente "visível", o mérito é dos próprios xavantes, que contavam apenas consigo próprios para construir sua cultura:
coube aos primeiros conquistadores, a quem a tribo deve o
seu patrimônio cultural, distinguir o que é sonho e vigília,
despertando o território xavante. A vida então adquiriu o seu
ritmo normal e os "milagres" , como diz Jerônimo, desapareceram.
Aquela força que podia elevar um xavante à condição
de demiurgo ou, pelo contrário, rebaixá-lo à condição de
animal, permanece hoje em estado de latência e só se manifesta nos sonhos, o palco de atuação do duplo mitológico
do xavante histórico. Todos os xavantes que vieram depois
do roubo do fogo e de outras conquistas importantes, encontraram uma aldeia já pronta, cuja fisionomia atual é a definitiva.
A reminiscência histórica de Jerônimo abrange um período que começa, aproximadamente, em 1860 e termina nos
anos 60, ocasião em que suas narrativas históricas e oníricas
foram registradas.
Até 1850,2 os xavantes viveram no norte de Goiás, entre
os rios Tocantins e Araguaia, porém, nessa ocasião, em razão dos conflitos freqüentes com o homem branco,J pelo
menos dois grupos cruzaram o rio das Mortes e se estabeleceram no leste do Mato Grosso. Isso aconteceu entre 1860
e 1870. Numa das primeiras aldeias criadas no novo território - a .aldeia denominada Buruuõtõró, que existiu por
cerca de trinta anos - nasceu Jerônimo, o nosso narrador.
Até os anos 50 os xavantes conseguiram preservar seu espaço e evitaram qualquer tipo de contato com o mundo civilizado, granjeando a fama de índios hostis ao homem branco.
Mas ~sses guerreiros, já pacificados por guarnições militares
no seculo XVIII (entre 1784 e 1788), foram pacificados pela
segunda vez, através da atuação de missionários e de funcioná~i~s ~~ Serviço d~ Proteção ao índio, um departamento
do M1n1sterio da Agricultura especialmente incumbido de
ser o intermediário entre o Governo e as tribos hostis.
Todos os relatos históricos que analisarei a seguir são
de um tempo anterior à última pacificação dos xavantes
sendo que "Dzómori" remete a um período histórico aind~

mais afastado, pois narra o momento crítico que determinou
a fuga dos xavantes para o Mato Grosso.
Em quatro relatos Jerônimo atua como personagem, em
dois ele é ainda um wapté, adolescente, num terceiro é
homem maduro e, no último, intitulado Tsimanawe, Jerônimo
é o chefe do grupo.
Ora, tendo desfrutado o prestígio de ser "chefe'", a par
do seu encargo de wamaritede'wa, o dono dos sonhos, Jerônimo não apenas conseguiu afirmar-se no grupo, como também se sentiu à vontade, a partir daí, para assumir sua
faceta de "profeta", que analisarei nos relatos oníricos. Entretanto, é preciso explicar o que significa a palavra "chefe"
para a sociedade xavante, a fim de compreendermos melhor
.quem é Jerônimo Tsawe.
Segundo B. Giaccaria e A. Heide, 4 os clãs reconhecem
a " autoridade" de certos índios, outorgando-lhes o papel de
conselheiros e acatando suas decisões, que prevaleceriam
sobre a dos anciãos, embora estes também sejam ouvidos.
Na medida em que um conselheiro, através de seus dotes
pessoais, sobretudo o de orador, expande sua esfera de influência, ele pode vir a liderar vários grupos da aldeia, tornando-se finalmente um "chefe".
A função do " chefe'" , como explica Maybury-Lewis, 5 é
a de influel'lciar a opinião pública, e não a de dar ordens,
embora também o faça. O aspirante a esse cargo, portanto,
deve antes de tudo ser bom orador: é como tal que ele busca
destacar-se no conselho dos homens, que se reúne diariamente no centro da aldeia, fazendo-se ouvir desde cedo e
granjeando assim certo prestígio no grupo, que passará a
vê-lo como futuro líder. De um orador não se exige apenas
o dom da palavra, segundo Maybury-Lewis, mas também se
espera que ele tenha vigor físico e seja um caçador bemsucedido:

Um homem provavelmente não conseguirá ser um
bom orador a menos que seja firme ; provavelmente não
será nem bom orador nem uma pessoa segura, a menos
que seja (ou tenha sido) um bom caçador e um bom corredor. Um homem rápido, bom caçador, que soubesse
cantar e dançar bem e tomasse a frente nas atividades
comunais, fazendo discursos admoestativos ou exortati-
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vos, correspondenria ao paradigma das virtudes prezadas pelos xavantes. 6
As habilidades de oratória de Jerônimo estão muito
acima da média, sendo compreensível, portanto, o fato de ter
ele atingido o status de wamaritede'wa-chefe. Existe um
" estilo xavante" de narrar que Jerônimo domina com rara
perfeição e adota em todas as suas narrativas, sejam míticas, históricas ou oníricas. Por isso, essas narrativas não
podem ser estudadas separadamente. Uma das características desse estilo consiste em recriar, na narração de qualquer episódio, todas as falas dos personagens, fazendo-se
largo uso do diálogo de preferência ao discurso indireto.
Maybury-Lewis ficou muito impressionado com esse procedimento dos oradores xavantes:
Toda vez em que me reuni a um dos grupos que
estavam fora da aldeia em expedições de caça e coleta,
meu guia era requisitado a apresentar um relatório completo das situações vividas em nossa viagem. Ele costumava fazê-lo nos mínimos detalhes e quase sempre repetia literalmente as conversas que havíamos tido já há
alguns dias; descrevia minuciosamente tudo o que havíamos visto e tudo o que eu deixara de observar.7

Esse estilo caracteriza todas as cinqüenta narrativas
enfeixadas nos livros Jerônimo xavante conta e Jerônímo
xavante sonha. Dentro da tipologia do narrador proposta por
Normam Friedman,ª pode-se classificar esse tipo de discurso
de modo dramático (the dramatic mode). As personagens são
vistas de fora, objetivamente, e só existem na medida em
que falam ou agem, como no teatro.
Isso não apenas confere vivacidade à elocução de Jerôni mo, esteja ele contando um episódio histórico ou um acontecimento mítico, como também acrescenta-lhe, às vezes, um
caráter polifônico.
ELOCUÇÃO DIALôGICA, ELOCUÇÃO REPETITIVA
Começarei citando um exemplo: trata-se de um episódio de
"Dzomóri'', relato histórico que se passa antes da travessia
do rio Araguaia.9 Três "chefes", aliados dos brancos, tenta-
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ram convencer os xavantes a permanecer em Goiás, mas
foram mortos. Isso só agravou a situação dos xavantes. Os
que continuaram junto aos brancos resolvem, algum tempo
depois, também fugir, revoltados com o tratamento que suas
mulheres vinham recebendo do suposto benfeitor. Na madrugada em que o grupo evade, ocorre o diálogo que se segue
entre um xavante e sua mulher:
E um foi acordando sua mulher.
- Acorde, acorde, os outros já foram todos.
- Eu estou com sono, você pode ir, pode sair só
você. Porque estou com muito sono.
- Não é sono. É por causa do pênis do waradzu
(branco), porque você já gostou. Por isso não quer ir.
Também você gosta de/e.
- Nada, é por causa do sono.
- Não é por causa do sono. Você não quer ir, é
para ficar com o waradzu. Depressa, os outros já estão
longe.
Você pode ir. Estou falando sério. Estou com
sono. 10

Jerônimo interrompe neste ponto o diálogo e introduz
um comentário seu, esclarecendo como ele teria agido no
lugar do marido: "Se fosse eu, teria matado ant~s de sair,
para poder ir reto sem ninguém" .11 Mas ele respeita o ponto
de vista do seu personagem e continua a recriar, sem objeções, a sua fala:
- Depressa/Já ficou de madrugada.
- Você pode ir.
- Mas é cabeçuda. Você é cabeçuda, ainda está
dormindo. Os waradzu já estão aqui.
( . .. )
Encontrou-se com seus irmãos.
- Meus irmãos, vim sozinho. Deixei a minha mulher atrás. Porque dizia que estava com sono.
- Devia puxá-la pelo braço.
( . .)

.
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- Vamos!
- Espere, espere, deixe-me esperá-la.
- O waradzu já passou o pênis na vagina dela.
Era o wapté (adolescente) que dizia estas palavras.
- Deixa ficar com ele.
- Vamos.
Eles foram. 12

O conflito entre marido e mulher não transcende o nível
do diálogo e quando, mais tarde, o xavante reencontra os companheiros, todos discutem a questão (e mesmo o adolescente
expõe o seu ponto de vista), chegando a uma solução para
o problema que satisfaz a todos e não compromete a fuga
do grupo.
O diálogo, como se pode ver, é um elemento integrante
do universo desses personagens, pelo debate também se
resolvem os conflitos. Mais ainda: o narrador não apenas
empresta voz aos personagens, como também respeita o
ponto de vista de cada um. Aqui podemos ir além de reconhecer no estilo de Jerônimo o modo dramático de narrar,
e propor uma leitura de suas narrativas históricas e míticas
centrada no conceito de discurso dialógico, tal como este
foi definido pelo teórico russo Mikhail Bakhtin.
Segundo Bakhtin, 13 no discurso dialógico (e aqui ele
está se referindo sobretudo ao romance polifónico, cujos
cultores são Rabelais, Swift, Dostoievski), os protagonistas
adquirem cada qual o direito de defender suas idéias e opiniões próprias, mesmo quando estas se opõem às convicções do narrador. Os personagens, num relato polifônico,
segundo Bakhtin, podem contradizer o escritor e até mesmo
se revoltar contra ele. Assim sendo, o relato polifônico (conto,
novela, romance) de Dostoievski, o exemplo mais acabado
de discurso dialógico estudado por Bakhtin, se caracterizaria
como um texto tecido com vozes independentes, sendo a voz
do narrador apenas uma entre as vozes, porém não aquela
que prevaleceria sobre as outras, como no romance monológico.
A essa pluralidade de vozes - mostra Bakhtin - corresponde um material narrativo bastante heterogéneo: os
vários estilos também dialogam entre si, convivendo lado a
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lado. A propósito de Dostoievski, ele cita: a anedota, 0 diário, a cena de rua, a paródia, o panfleto, trechos da Bíblia
etc. Mas não é isso, e sim a oportunidade dada ao outro de
expressar-se que caracteriza um discurso como dialógico. Os
exemplos mais antigos são o diálogo socrático14 e a sátira
menipéia, que floresceu no século 1 a.C. ; mas o ponto culminante dessa corrente na literatura ocidental, segundo Bakhtin
é Dostoievski, enquanto que outros teóricos também meneio~
nam Joyce e Thomas Mann.
Alguns relatos históricos de Jerônimo podem de fato ser
lidos à luz da teoria do discurso dialógico, como é o caso
de Waradzu Toro. Nele narram-se as lutas entre os xavantes
e uma tribo inimiga, 15 que é derrotada: quando retornam para casa, os guerreiros xavantes levam, na condição de
escravo, um índio Waradzu Toro, que mais tarde se casa
com uma índia xavante, integrando-se a partir daí à aldeia.
Depois de narrar como seus antepassados venceram os
Waradzu Toro, Jerônimo confere voz ao ex-escravo e permite
que ele forneça sua versão desse episódio. No Apêndice reproduzo a fala do Waradzu Toro, a qual constitui o fecho do
relato, reafirmando inteiramente, é claro, a versão "oficial"
referida por Jerônimo.
Vimos, nos dois capítulos sobre os mitos, que o outro era
nesses relatos sempre pintado com cores fortes: o que sobressaía nesse quadro era a estranheza do outro, em relação
a quem os xavantes mantinham o máximo distanciamento.
Resta saber se o dialogismo que por vezes se insinua no
discurso de Jerônimo não teria permitido, também nos relatos míticos, o diálogo e o debate com o outro, de igual para igual.
O interesse pelo testemunho do outro e pela versão dos
feitos guerreiros xavantes que este venha a divulgar, contribuindo para preservar esses feitos na memória das futuras
gerações, é assunto discutido no relato mítico " Lutas entre
Auwe-·e Tsiretede'wa". No ponto culminante da batalha, quando se torna evidente a superioridade dos xavantes e surge a
possibilidade de o inimigo vir a ser completamente dizimado,
ocorre um debate a respeito da vantagem ou não de se preservar a fala do outro, permitindo que uns poucos deles sobrevivam para contar para os filhos o que presenciaram:
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Foram guerreando, e acertando, com os Tsiretede'wa, animando-se uns aos outros:
- Agüente, agüente.
E assim por diante animando-se uns aos outros.
Eles já estavam se acabando, quando faltavam poucos, começaram a gritar:
- Se eles vão se acabar assim, ninguém contará
o caso deles.
Deixaram escapar alguns, porque se morressem todos, ninguém jamais ouvia o caso deles. 1s
~

Em outro relato mítico, "Auwé e Hereroywa", os xavantes não se preocupam apenas em preservar a voz do outro
como também aceitam dialogar com os Hereroywa, seus
inimigos, após terem atacado a aldeia destes. Os xavantes
estão voltando para casa e levando como prisioneiras as
mulheres dos Hereroywa. No entanto, os maridos surgem
inesperadamente e reivindicam suas esposas, detendo o regresso dos xavantes. O assunto é resolvido através do diâlogo, as três partes envolvidas (os maridos, as mulheres e os
guerreiros xavantes) expõem cada qual o seu ponto de vista
e chegam a um acordo, que soluciona o impasse:
- Se alguém pegou, saia do lugar para devolver
minha mulher. Eu vim atrás de vocês.
- Quem é? Quem é aquele?
É meu marido que está me chamando.
- Eu devo entregar você a ele?
- Sim, você deve me entregar a ele. Assim os outros podem voltar contentes. Se vocês não me entregarem a eles, eles vão se zangar.
- Se é assim, vamos entregar.
- Sim, vocês devem me entregar.
( . .. )
- Essa é sua mulher?
- Sim, é minha mulher.
- Você gosta dela?
- Sim, gosto.
- Então pode levar.
Levou-a. 11
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. Esse diâlogo se repete várias vezes, à medida que novos
maridos surgem para reivindicar suas esposas. Apenas uma
das mulheres se opõe ao acordo entre os xavantes e os
Hereroywa, mas o impasse não transcende o nível do diálogo:

- Eu vou levar você para ele.
· - Não, não me leve. Deixe-o gritar.
- Coitado, ele está chamando.
- Eu não quero, ele é feio . Pode me levar junto
com você.
E chamou outra vez.
- De onde vai sair, vai sair minha mulher? Estou
com saudade.
- Deixe-o gritar, ele é feio.
- Vamos assim mesmo, para entregar todas.
- Se é assim, me leve.
E levou-a ao marido.1a

Uma das mais fortes tradições xavantes é a reunião diá~ia dos homens no centro da aldeia. Nessas ocasiões, como
e regra no discurso cerimonial, os oradores servem-se
preferencialmente do modo dramático de narrar. Ou seja,
cada narrador procura recriar fielmente, ao referir um episódio qualquer, todas as falas dos personagens que nele atuam .
É esse o estilo adotado por Jerônimo, quer ele esteja relatando as aventuras dos antepassados míticos quer eventos
históricos recentes. Por isso, seus relatos adquirem às vezes
um autêntico caráter dialógico, no sentido dado ao conceito.
É necessário lembrar, contudo, que o modo dramático de
narrar, por si só, não é sinônimo de dialogismo, embora aí
se use o diálogo, mas neste caso não para conferir voz ao
outro ou para expressar através do debate de idéias a reso1ução de conflitos que poderiam ter tido outro encaminhamento (por exemplo, a guerra).
A elocução dialógica de Jerônimo sustenta-se sobre uma
organização muito peculiar da narrativa, que o episódio da
devolu~ão das m~l~eres deixa entrever : a repetição aqui
me refiro à repet1çao de certas cenas e episódios, e não à
duplicação ou triplicação de palavras.
Axel Olrik, um importante estudioso dinamarquês das
narrativas folclóricas, afirma 19 que a repetição não é apenas
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eficaz para construir a tensão narrativa, mas serve para
aumentar a extensão do relato. O que se deve notar, segundo
ele, é a tendência, comum nas narrativas orais, de se repetir
sempre cada cena importante, quando a seqüência da narração o permite, quer isso possa se configurar ou não como
procedimento enfático. Esse orincíoio é também seguido por
Jerônimo. No relato Waradzu Toro, por exemplo, o índio
capturado pelos xavantes oferece no final sua versão dos
fatos históricos20 já narrados.
A versão dele, neste caso, é um acréscimo retórico, e
reitera, ponto por ponto, o que já era do conhecimento dos
ouvintes de Jerônimo. Trata-se de um tipo de repetição em
que dois discursos diferentes reiteram, um após o outro, o
mesmo episódio. Mas, ainda nesse relato, na narração do
encontro dos xavantes com os Waradzu Toro, ocorre algo
novo: a repetição está encaixada no próprio evoluir da trama,
é parte dela. A seguir, transcrevo o julgamento a que são
submetidos os guerreiros xavantes:
Só aqueles que ficaram ao lado do rio que se salvaram, e se alegraram quando voltavam os companheiros, aqueles que tinham medo de morrer.
Era para ir.
Ainda tinha mais.
- Você tem medo?
- Não tenho medo.
- Vamos.
E decapitou-o, a cabeça caiu na água.
( . .. )
- Você tem medo?
- Tenho medo.
- Então pode ir.
- E você?
- Não tenho medo.
- Vamos.
Cortou-lhe a cabeça , e caiu dentro d'água.21

Essa cena se repete várias vezes: todos os xavantes se
apresentam aos Waradzu Toro e, dependendo da resposta
que dão, ficam livres ou são decapitados. Jerônimo usa o
modo dramático de narrar, mas o diálogo aí não caracteriza
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o relato como polifônico: trata-se de um jogo perverso no
qual o interlocutor obriga os xavantes a optarem entre duas
alter.nativas que o colocam sempre num beco sem saída: a
humilhação ou a morte.
Outro exemplo interessante de elocução repetitiva está no
relato mítico "Os dois moços parinaya" : como em todos os
relatos de Jerônimo, também aqui os episódios se sucedem
uns aos outros segundo o liame causal e a seqüência cronológica. Os dois adolescentes eram criadores e bastava-lhes
pronunciar o nome da coisa que desejavam para que esta
imediatamente se concretizasse. E cada vez que retornavam
para a aldeia, levavam um alimento diferente. As criações
poderiam prolongar-se indefinidamente, povoando o território xavante de novidades, se o narrador o desejasse para
marcar enfaticamente a condição d.e miúrgica dos dois wapté.
Na versão desse mito oferecida pelo índio Raimundo,
publicada como apêndice no livro Jerônimo xavante sonha,
com outros seis relatos, os adolescentes perversamente
criam - além dos vários tipos de alimentos mencionados na
versão de Jerônimo - também a formiga e o pernilongo,
infernizando com isso a vida dos xavantes. Dependendo do
narrador, as invenções dos dois adolescentes poderiam
abranger a priori um vasto leque de objetos e seres, como
o marimbando, o jaburu, o cachorro-do-mato. Mas é justamente esse "excesso" o que os xavantes não desejam, por
isso eliminaram sumariamente os dois demiurgos, para pôr
fim ao caos das criações.
Gostaria de oferecer mais um exemplo ilustrativo de
elocução dialógica, apresentando o relato "O doente e os
urubus" , segundo o qual essas aves discutem calorosamente
as decisões importantes que o grupo deve tomar. No trecho
abaixo, elas debatem o que fazer com o índio abandonado
pelos companheiros num acampamento de caça :
-

Deveríamos comer, deveríamos comer.

Ficaram em silêncio.
- Como vai ser? Como vai ser?
- Não sei, é por isso mesmo que estamos perguntando. Vocês ficam os donos, vocês ficam os donos. Vão
levá-lo, vão levá-lo à casa de vocês para sarar.72
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Jerônimo utiliza aí o modo dramático de narrar, porém
com uma nuança dialógica: o diálogo dos urubus não consiste apenas num artifício retórico para agilizar a narração,
conferindo-lhe vida e encanto, mas se configura como paródia do debate ou confronto de pontos de vista distintos
que está no cerne do discurso dialógico. Ou seja, esse comportamento dos urubus reflete uma instituição xavante, a
assembléia dos homens, onde os índios adultos se reúnem
diariamente para expor seus problemas e tomar decisões que
interessam ao grupo como um todo. Antes de uma caçada
coletiva, por exemplo, eles discutem sobre o itinerário e sobre os preparativos necessários, em reuniões que podem se
prolongar por vários dias.ZJ A assembléia dos urubus não
deixa de ser uma imagem cômica desses encontros dos
homens no warã, o pátio da aldeia.
O MODELO NARRATIVO DOS RELATOS HISTÓRICOS
Antes de um ataque, os guerreiros costumam enviar alguns
espiões (geralmente dois) até o acampamento ou aldeia do
outro, em missão de reconhecimento. É o que se lê, por
exemplo, no relato Wadzuri' wa li.
Os nossos antepassados mandaram os esp1oes.
Os dois foram e entraram, e viram a casa vazia ( . .. )
( .. )
Foram vendo as casas, foram vendo as casas.
- Já vimos, já vimos.
( . .. )
- Já observamos. As casas estão vazias, estão
vazias. 24

.

Reencontraremos esses dois personagens no relato
Wadzuri'wa. Depois de visitarem secretamente a fazenda dos
waradzu, os espiões retornam e contam aos companheiros
tudo o que viram :
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Já observaram? Já observaram?

-

Já vimos, já vimos.

A casa está vazia, a casa está vazia.
Mas há pouco milho, há pouco milho e está na frente da casa.
A casa está ficando vazia.
Acho que abandonaram a casa.
Por isso está vazia, está vazia.2s

Em linhas gerais, o enredo dos dois relatos coincide :
aproximação, primeiro através dos espiões, e, finalmente, o
confronto com o outro (vindo a seguir o reencontro com
antigos parceiros, neste último exemplo). Pelo que se vê, é
destacado o papel dos espiões: eles abrem o caminho até o
outro, primeiro descobrindo e decifrando sinais que conduzam ao paradeiro deste (rastros, fumaça no horizonte) e visitando-o secretamente depois.
Os espiões guiam os guerreiros xavantes e os estimulam
a empreenderem um ataque. Isso dá a medida da importância
dos espiões nos relatos de excursões guerreiras, ou seja: os
relatos históricos. Além disso, os espiões são personagens
que também aparecem com freqü ência nos relatos míticos.
Em "A origem dos Tsare' wa", por exemplo, são os espiões que descobrem e primeiro avistam a nova tribo, surgida
de uma divisão entre os próprios xavantes.
Outro caso interessante é narrado em " As mulheres corajosas", pois essas guerreiras improvisadas não atacam
imediatamente, enviando na frente uma espiã para avaliar a
situação do inimigo. Digno de nota é o fato de os xavantes
serem precedidos por espiões mesmo quando estão retornando para a aldeia ao término de uma caçada, tal como
se lê em " Caçada demorada e vingança das mulheres". Assim sendo, os espiões são sempre chamados a exercer seu
papel toda vez que o grupo se desloca pelo seu território,
esteja indo em direção do outro, esteja retornando para
casa, como no último exemplo citado.
Mas, voltando aos relatos históricos, eles narram sempre
o contato dos xavantes com o outro (o homem branco, os
bororos etc.) através da intermediação de alguém, no caso
os espiões. O relato Wadzére Wapré, no qual Jerônimo figura como adolescente, é um exemplo. Durante uma caçada,
os espiões descobrem rastros humanos e por fim localizam
a fazenda do waradzu . Os adolescentes são enviados de
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volta para a aldeia enquanto os guerreiros atacam, apropriando-se de tudo, mas principalmente de armas e ferramentas. Mais tarde os brancos revidam , e entre os que perecem está o avô de Jerônimo.
O modelo das narrativas históricas que proponho é a
tradução na forma de esquema narrativo dessa estratégia
de aproximação ao outro, que aliás já está codificada nos
relatos míticos:
• Os espiões aproximam-se do outro.
• Os espiões reencontram os companheiros e relatam o
que descobriram sobre o outro.
• O grupo, a partir dessas informações, decide se deve
ou não atacar o outro.
A primeira observação é que se trata de um esquema
similar ao modelo dos relatos míticos, ou melhor, trata-se
do mesmo modelo, aplicado porém a outra matéria: os eventos históricos. Mas não poderia ser diferente: os espiões exercem , nos relatos históricos, o mesmo papel que nos relatos
míticos cabia aos adolescentes, aos wapté - abrir o caminho para os companheiros, permitindo que estes avancem
sobre o território do outro e se apropriem de seus bens.
Tanto nos relatos míticos como nos históricos, o outro
é sempre um mistério, potencialmente um ser perigoso, alguém que reagirá se for atacado, daí a necessidade de se
desvendar previamente a sua situação, incumbência essa
assumida, num caso, pelos wapté e, no outro, pelos espiões.
Em alguns relatos míticos, contudo, o papel de intermediário é assumido também por espiões, o que iguala o enredo
dos dois tipos de relato, com a única diferença de que, nos
relatos históricos, os eventos não são situados nos tempos
longínquos ou primordiais, mas estão próximos do narrador,
ou até mesmo foram vividos por este.
Acompanhar a viagem de um espião até a paragem do
outro é muito interessante, como por exemplo no relato histórico Dzó.mori:
Atravessou o rio.
Passou outra vez na pingue/a.
Outra vez passou no cerrado.
E atravessou o riozinho.
Passou outra vez no cerrado.
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Outra vez no rio grande, era a última vez.
Foi indo no cerrado.
Via · a luz de lanternas que brilhavam.
- Eles vêm alumiando, vêm alumiando.
Falou consigo o homem.
Assim mesmo foi indo depressa, para poder passar
por onde eles alumiavam.
E amanheceu.
Acabou de amanhecer.
Chegou perto.
Viu uma porção de homens enfileirados.
Foi desviando, desviando.
E se encontrou com eles.
E os cumprimentou.
- Bom dia.2s

Essa descrição detalhada da viagem do espião até o
home~ b~anco é mais uma confirmação da importância que
se ~tnbu1 ao seu papel de intermediário nas relações da
aldeia com o outro. Ele retorna com más impressões (o homem branco está armado até os dentes e parece planejar
u~ ataque contra os xavantes), de maneira que o grupo decide que a melhor saída não é nem lutar contra o branco
nem tentar pacificá-lo, mas distanciar-se dele o mais depressa possível.
Tomada essa resolução, os xavantes atravessam o rio
Araguaia e penetram no Mato Grosso, vindo a se estabelecer
na serra do Roncador, entre os rios Culuene e das Mortes.
O relato contudo termina com a fuga dos xavantes sem
referir a segunda parte da aventura.
'
Entretanto, nem sempre os espiões merecem destaque
numa narrativa histórica: sua atuação pode ficar subentendida.
Em Waradzu Toro, que narra uma tentativa de os xavantes estabelecerem contato amistoso com o outro e as conseqüências trágicas que disso advirão, não somos informados
sobre o desempenho dos espiões: toda a ênfase do narrador
recai sobre o confronto das duas tribos, omitindo as etapas de
aproximação ao outro. Mas isso não desqualifica o papel dos
espiões. A menção que se faz a eles nos relatos míticos é a
melhor prova do prestígio que desfrutam entre os xavantes.
Para concluir, vejamos um relato que aparentemente
não se classificaria entre os relatos históricos. Trata-se de
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Waradzu e Auwê, que contém alguns episódios quase anedóticos, porém situados numa ambientação "histórica" recente,
a saber : o "chefe" cria porcos, como qualquer fazendeiro
branco, e possui, a exemplo de seus vizinhos civilizados, um
empregado ou peão. Quando um dos porcos desaparece,
esse empregado é imediatamente incumbido de encontrar os
ladrões. Temos aqui um mistério, algumas pegadas e o movimento de aproximação ao outro, no caso os ladrões, como
em qualquer relato de cunho histórico.
A seguir, reproduzo o "trabalho de investigação" do
empregado branco, porque se trata de uma excelente amostra daquela perspicácia que qualifica um homem a exercer
o papel de espião e explorador nas excursões xavantes. Vejamos, portanto, como o waradzu, demonstrando rara habilidade, descobriu os ladrões:
Foi indo na estrada, foi indo na estrada.
Primeiro foi ao lado, foi na estrada e não achou
nada, foi no outro lado e não achou, voltou.
Já procurou o rasto?
As estradas estão todas sem rasto, todas sem
rasto.
E ao lado da mata não há rasto?
Agora vou seguir este caminho.
Pode ir neste caminho, pode ir neste caminho.
E ele foi.
Foi olhando, foi olhando e não achou, a estrada
ficou sem rasto.
Foi ao lado do rio, viu o capim amassado. Foi mais
à frente e viu o sangue, e voltou atrás. Eles deveriam
ter tirado todo o sangue.
E voltou atrás.
Foram indo devagar com o porco e desviaram-se
do caminho.
Não achou o rasto, foi mais embaixo e viu uma fumaça; foi seguindo a fumaça e chegou pertinho.
Eles estavam sentados assando a carne.21
A última observação que gostaria de fazer refere-se à
similaridade que existiria entre o ato de sonhar e o ato de
espionar. No relato mítico "Caçada demorada e vingança das
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mulheres", conta-se que um velho, durante o retorno dos
homens para casa, sonhou com a aldeia deserta e que essa
visão depois foi confirmada pelos espiões, que informaram
aos companheiros que suas mulheres e filhos haviam desaparecido. Existiria, portanto, um paralelo entre a leitura de
sinais físicos, feita pelos espiões, e a leitura dos sinais ou
imagens oníricas, feita pelo sonhador : ambas produzem o
mesmo. resultado e podem ser consideradas complementares
entre s1. Esse assunto desenvolverei em outro capítulo.

NOTAS
1. A árvore seria um jatobá, segundo a versão do mito fornecida pelo
índio Raimundo (Apêndice ao volume Jerônimo xavante sonha) .
2. Meus dados histórioos foram retirados de duas fontes: Glaccaria, B.
e A. Heide. Xavante: povo autêntico e Maybury-Lewls, David. A sociedade xavante.
3. Uma crónica que narra os primeiros contatos do homem branco com
os xavantes a partir do século XVIII conta o seguinte: "Uma cabo de
pedestres, de nome Victor Antonio, criatura da confiança do governador, teve ordem de seguir com uns 60 homens ao encontro dos
bárbaros.
Um cronista, referindo-se ao sucesso d'esta bandeira, diz, falando
do chefe que a dirigiu, que Victor Antonio mostrou-se tão valente
quanto bárbaro. Atacando duas grandes aldeas, n'ellas fez a mais
feia carnagem, sem mesmo perdoar aos que se rendiam, implorando
a vida" (Alancastre, José Pereira. " Annaes da Província de Goias'. '.
ln Revista do Instituto Histórico e Geográfico Brasileiro, vol. 27, parte 2.8 , apud B. Giaccaria e A. Heide, op. cit.).
4. B. Giaccaria e A. Heide. Op. cit., pp. 121-122.
5. Maybury-Lewis. Op. cit. , pp. 250-265.
6. ld., ibidem, p. 259.
7. ld., ibidem, p. 196.
8. Friedman, Norman. " Point of View in Fiction, the developrnent of a
criticai concept" , in Stevick, Philip, ed. The Theory of the Novel, New
York, The Free Press, 1967.
9. No livro Xavante: povo autêntico, os Autores afirmam que este episódio
teria acontecido depois da travessia do rio Araguala, e que nessa
ocasião os três " chefes" queriam convencer os xavantes a voltar para
Goiás e por isso foram mortos.
10. Jerônimo xavante sonha, p. 40.
11 . Ibidem, p. 40.
12. Ibidem, p. 41 .
13. Bakhtin, Mikhail. Problemas da poética de Dostoievski, Rio de Janeiro,
Editora Forense-Universitária, 1981 .
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14. O diálogo socrático não é um mero artifício retórico, mas um método
real de investigação da verdade: " La vérité (le 'sens') socratlque
résulte des rapports dialogiques des locuteurs; elle est corrélatlonnelle
et son relativlsme se manifeste par l'autonomle des points de vue des
observateurs". (Krltseva, Julia. Recherches pour une sémanalyse, Paris,
Aux Éditions du Seull, 1969, p. 163.)
15. A expressão Waradzu Toro, que pode ser traduzida por "não xavante",
era empregada geralmente em referência aos carajás, considerados,
junto com os bororos, os inimigos tradicionais dos xavantes (cf. Maybury-Lewis, op. cit., p. 49).
16. Jerônimo xavante conta, p. 250.
17. Ibidem, p. 208.
18. Ibidem, p. 21 O.
19. Olrik, Axel. "Eplc Laws of Folk Narrativa". ln Dundes, Alan. The Study
of Folklore, Englewood Cliffs, N. J ., Prantice-Hall, 1965.
20. Digo que são fatos históricos porque a ambiência do relato remete a
um perfodo recente, em que se mencionam índios aculturados que
possuem armas e ferramentas. Não podemos considerar, portanto,
esse relato como mftico.
21 . Jerônímo xavante sonha, p. 50.
22. Ibidem, p. 39.
23. Cf. Xavante: povo autêntico, p. 73.
24. Jerônimo xavante sonha, p. 119.
25. Ibidem, p. 150.
26. Ibidem, p. 36.
27. Ibidem, p. 13.

CAPÍTULO VII -

JERÓNIMO E OS SONHOS

Os sonhos narrados a seguir 1 testemunham a atuação de
Jerônimo como wamaritede'wa durante várias décadas.
Não são apenas sonhos, mas uma mensagem cultural que
interessa a todos. Por isso, ao despertar a cada manhã,
o sonhador reúne seus companheiros para relatar-lhes suas
visões oníricas.
Após o relato de cada sonho, Jerônimo descreve como a
platéia reagiu : nem sempre ela responde favoravelmente à
mensagem do sonhador.
ATAQUE AOS BRANCos2
Durante uma caçada, Jerônimo sonhou repetidas vezes com
um índiol que lhe mostrava roupas e armas, incentivando-o
a empreender um ataque contra alguns civilizados que estariam acampados mais à frente. Ao revelar essa mensagem aos
companheiros, Jerônimo também lhes ensinou um canto que
dizia: "Os machados, as armas, as camisas vermelhas" .
Algum tempo depois, num dia chuvoso, os espiões descobriram o "trilheiro" dos waradzu, tal como anunciara o
sonho de Jerônimo, e todo o grupo atacou seu acampamento, matando adultos e crianças. Jerônimo não participou
da luta, pois estava com o corpo tomado por furúnculos e
impedido de caminhar. Quando os guerreiros retornaram
vitoriosos para a aldeia, realizou-se uma cerimônia durante
a qual todos eles trocaram de nome.
A PACIFICAÇÃO DOS BRANCOS
O grupo de Jerônimo havia saído para caçar e avistou uma
fumaça no horizonte. O pauzinho wamari, metamorfoseado
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em ser humano, apareceu então em sonho para Jerônimo e
lhe explicou que aquela fumaça indicava a presença de
homens brancos no território xavante. Depois recriminou os
xavantes por cuidarem pouco da própria aldeia e se dedicarem apenas ao prazer de comer.
.
Ao despertar, Jerônimo reuniu os companheiros e lhes
comunicou esse sonho, pedindo aos espiões que seguissem
na direção da fumaça. Quando estes retornaram, traziam um
saco de farinha, que haviam encontrado na fazenda dos
waradzu. Os xavantes decidiram não atacar, mas se aproximar pacificamente dos civilizados, depois de "amansá-los"
com um feitiço. Foram bem recebidos e ganharam muitos
presentes.
SONHO DA LUA E DO SOL
Num dos sonhos de Jerônimo, a Lua apareceu envolvida em
panos úmidos e se lamentava, acusando as estrelas de estarem cometendo agressões contra ela. Jerônimo acendeu
uma fogueira para esquentá-la e depois saiu atrás do Sol,
que se havia ocultado no interior da Terra, em pânico. Quando a ordem cósmica foi finalmente restabelecida por Jerônimo, a Lua ficou tão agradecida que se declarou o "pai"
dos xavantes, prometendo-lhes certa imunidade contra as
doenças. Quando este sonho foi narrado no pátio da aldeia,
muitos duvidaram de sua veracidade.

As palavras que Jerônimo trocou com esses anjos ficaram gravadas para sempre na sua memória.
O CÉU VAI CAIR
O filho 5 do Criador comunicou a Jerônimo num sonho que
seu pai decidira cortar o céu em pedacinhos, provocando o
fim do mundo. Jerônimo protestou indignado e argumentou
que era inadmissível que a sociedade xavante fosse destruída para sempre, junto com toda a criação. Pediu então que
o fim do mundo fosse adiado até pelo menos o último dia
em que ele vivesse na Terra. Ao despertar, Jerônimo relatou
esse sonho aos companheiros.
JERONIMO SALVA A TRIBO
O Criador em pessoa apareceu para Jerônimo num sonho e
anunciou que transformaria todos os xavantes em peixes,
jogando-os depois num dos rios da região. O Dapotowa estava irritado porque os índios não acreditavam nele, mas Jerônimo soube pedir e ganhar o perdão divino para o seu
povo, usando o argumento de que não poderia viver sozinho
na Terra.
Ao despertar, Jerônimo mostrou aos companheiros o
lugar que cada um ocuparia no rio, caso tivessem sido transformados em peixes, conforme o plano inicial do Criador.

VISITA DO ALTO

A ENCHENTE

índios com asas de jaburu (anjos) são enviados pelo
Criador (Dapotowa) para ouvir as conversas mais íntimas dos
moradores da aldeia de Jerônimo. Numa das casas, descobrem que um índio invejoso planeja matar a mulher de um
amigo, jogando nela um poderoso feitiço. Conclu ida a ronda,
os anjos visitam Jerônimo e lhe explicam que o "barulho dos
mortos" 4 é provocado por eles e não pelos mortos, como
acreditam os xavantes. Jerônimo fica impressionado com as
asas dos anjos, que são removíveis, e pede-lhes um par
emprestado, mas os anjos respondem que precisam delas
para voltar ao céu. Despedem-se então de Jerônimo levantam vôo e desaparecem na luz dourada do amanhece~.

Num sonho, o Criador comunicou a Jerônimo que faria certo
rio transbordar, provocando novo dilúvio. Jerônimo protestou
vivamente e conseguiu que o Dapotowa voltasse atrás em
sua decisão. No sonho, o rio estava assustadoramente cheio,
mas Jerônimo gesticulou com as mãos e suas águas baixaram. O Criador permaneceu ao seu lado, instruindo-o.

D~is
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O RAIO
Durante uma pescaria, o Criador apareceu para Jerônimo
em pé sobre o carro do trovão e avisou que logo mandaria
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uma tormenta, a fim de punir os xavantes, a quem acusou
de furtarem bananas. Uma irmã falecida de Jerônimo estava
também no carro do trovão e lhe explicou que ele fora escolhido para receber aquela mensagem por ser o mais esperto
do ·seu grupo.
Jerônimo retornou prontamente para a aldeia e comunicou esse sonho à sua família, recomendando que ninguém
saísse de casa no dia assinalado pelo Criador. Uma de suas
noras, no entanto, desobedeceu a essa ordem e foi atingida
por um raio (que é uma pedra lançada do céu por um "inimigo" invisível), tendo morte instantânea.

CANTO DO WAY'A
O Senhor (Jesus) aparece para Jerónimo trazendo um chocalho e recomenda que seja realizado brevemente um way'a,
o culto principal da tribo. Depois ensina um canto a Jerônimo
e lhe pede que o transmita aos seus companheiros. Ao despertar, Jerónimo reúne os xavantes e lhes repete o que disse
o Senhor, aproveitando a oportunidade para lhes falar acerca
da necessidade de ser cristão.

O CANTO DO BURITI
Num sonho, um espírito (provavelmente Jesus) instou com
Jerônimo para que ele preservasse as recreações tradicionais,
deixando de lado o futebol , que é coisa dos brancos. Ao
despertar, Jerônimo ordenou que se real izasse uma corrida
do buriti.s

O BATIZADO
Jerónimo recebe num sonho a visita de Jesus, que deseja
felicitar os xavantes porque estes em breve serão batizados.
Afirma que estará presente à cerimónia e ensina a Jerônimo
o canto que deseja ouvir durante a cerimónia religiosa. Ao
despertar, Jerónimo reúne os companheiros e lhes transmite
essa mensagem.
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A MORTE DOS NETOS
Quando Jerônimo ainda morava no Batovi, várias crianças
adoeceram e um de seus netos morreu. Num sonho, o Criador apareceu para Jerônimo e avisou-lhe que mandaria
muitas queixadas para compensar as famílias que haviam
perdido seus filhos. Ao despertar, Jerônimo foi ter com o
pai do seu neto morto, que estava chorando num lugar fora
da aldeia, e ordenou-lhe que se armasse para a caçada pois
assim o Criador recomendara. Assegurou-lhe, além disso,
qu~ o menino morto agora estava no céu, onde passava
muito bem.
O rastro das queixadas foi descoberto quase imediatamente, porém os caçadores perderam os animais. Orientados
por Jerónimo, dois espiões ou exploradores foram mais à
frente e toparam com as queixadas, avisando depois os com~anheiros. Muitos animais foram mortos e sua carne repartida entre os moradores da aldeia.

A VACA PINTADA
Certa noite, Jesus apareceu num sonho para Jerónimo e
mostrou-lhe uma vaca pintada, afirmando que todo o gado
do mundo era propriedade do Criador, que podia dispor dele
segundo a sua vontade. Ordenou-lhe, em seguida, que escolhesse, para alimentar seu povo, uma das vacas que pastavam na fazenda mais próxima, acrescentando que ele próprio falaria ao seu proprietário para acalmar-lhe a ira, quando este descobrisse o fim que fora dado ao seu animal.
Ao despertar, Jerônimo reuniu os companheiros e lhes
transmitiu, palavra por palavra, a mensagem do filho do
Criador. Excitados com essa revelação, os caçadores invadem a fazenda vizinha e matam a flechadas uma vaca
pintada.

SONHO DAS QUEIXADAS
O Criador avisou Jerônimo num sonho que iria enviar muitas
queixadas, indicando o lugar exato onde elas apareceriam
no dia seguinte. Depois lhe explicou que esses animais eram
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como os próprios xavantes e que a sua carne se tornava
mais apetitosa quando os índios untavam de óleo os cabelos.
Ao despertar, Jerônimo se dirigiu à roça, para comunicar
essa mensagem aos companheiros. Antes de lá chegar, porém, ouviu um grito - era alguém transmitindo o sinal de
que avistara muitas queixadas. Vários desses animais foram
mortos e as partes distribuídas entre os moradores da aldeia.
EM BUSCA DO COCO DE BABAÇU
Enquanto as mulheres catavam cocos de babaçu, os homens
iam matando pequenos animais, como tatu, jabuti etc. Num
sonho, Jerônimo ouviu uma voz7 que lhe prometia muitas
queixadas e recomendava que os xavantes se deslocassem
até determinado lugar. Como Jerônimo era o chefe, guiou
os companheiros até lá, mas eles perderam o rastro dos
animais. Em outro sonho, depois de recriminar a falta de
cuidado dos caçadores com relação às prescrições oníricas,
a voz explicou a Jerônimo que as queixadas haviam se
ocultado atrás de um buritizal. No dia seguinte, o grupo de
Jerônimo seguiu para lá, devidamente precedido pelos espiões ou exploradores,ª e matou vários animais.
Fazia um tempo magnífico, mas Jerônimo comunicou
aos companheiros que em breve viria uma chuva e que seria
oportuno cobrir as cabanas com folhas novas de buriti. Ninguém acreditou nele. No entanto, o céu logo depois se fechou e começou a chover torrencialmente.

verdade não moravam naquela casa, mas "lá em cima", no
céu. Finda a refeição, os dois visitantes se despediram do
Senhor e retornaram sem problemas para a aldeia.
NOTAS
1. Todas as narrativas oníricas aqui resumidas constam do livro Jerônimo xavante sonha.
2. Os relatos " Ataque aos brancos" e "A pacificação dos brancos" foram sonhados por Jerôni mo quando este ainda não havia sido catequizado. Os outros relatos, com a possível exceção de " Sonho da
Lua e do Sol " , são da fase posterior, pois adotam uma simbologla
cristã: Jesus, anjos ...
3. Trata-se de um espírito que será assimilado, em " A pacificação dos
brancos", à própria madeira wamari. Em outros relatos, ele será substituído pelo Criador ou por seu filho, Jesus Cristo.
4. " Quando os xavantes escutam o barulhinho fora de casa, de madrugada, pensam que é um morto que vem escutar e anunciar que alguém
vai morrer" (Jerónimo xavante sonha, nota de rodapé, p. 218).
5. O Filho do Criador possui nesse relato um nome xavante : Apitó (chefe) Dzéwa, mas em outros relatos, ao ser identificado como Senhor,
é chamado de Jesus, ou Jedzutsi. como no relato " Visita ao Criador".
6. Cf. Capitulo 11, nota 3.
7. No relato essa voz não está identificada, mas no resumo que lhe
serve de introdução ela é atribuída ao Senhor.
8. Segundo o dicionário experimental de Georg Lachnitt, a palavra usada
para explorador é tsaworo 'wa, enquanto o espião é chamado 'rehi/
i 'rehi.

VISITA AO CRIADOR
Certa vez Jerônimo comunicou à família que visitaria Jesus
Cristo, cuja residência estava localizada no encontro de dois
rios. Um de seus filhos resolveu acompanhá-lo, embora Jerônimo preferisse ir só, porque não ignorava que um gigante
malvado, que não possuía braços e enxotava os visitantes
indesejáveis com o imenso pé, estava de guarda na entrada
da casa do Senhor. Mas os dois foram bem recebidos e
levados imediatamente à presença de Jesus Crista, que lhes
ofereceu um copioso banquete.
Jesus ficou especialmente encantado com a educação do
filho de Jerônimo. Depois ele lhes revelou que os mortos na
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CAPÍTULO VIII - REMINISC~NCIAS:
A EXPERl~NCIA ONÍRICA

O DIALOGISMO NO SONHO
O estudo das narrativas oníricas revelará um novo personagem, o wamaritede'wa, sobre o qual falamos muito pouco
até agora. Vou começar, portanto, falando dele, ou seja, do
próprio Jerônimo, que é quem encarna esse papel nos dezesseis relatos que analisarei a seguir. A reminiscência onírica de Jerônimo foi gravada nos anos 60, na aldeia São
José, em Sangradouro, porém a sua experiência como "o
dono dos sonhos" data de outra época.
Os dois relatos mais antigos, por exemplo, remetem a
um período em que ele ainda não era um xavante cristão,
enquanto que os outros situam-se no Batovi, onde Jerônimo
morou até 1963, convivendo aí com missionários protestantes
que o catequizaram. É provável que alguns sonhos sejam de
data mais recente, e um deles em particular, 0 batizado",
no qual se faz referência a Nossa Senhora, é posterior ao
contato de Jerônimo com a Missão Salesiana, cuja área de
atuação compreende duas reservas xavante : Sangradouro e
São Marcos. 1 A partir de 1964 Jerônimo se transferiu do
Batovi para a aldeia São José, onde permanece até hoje,
com quase 100 anos de idade. Se antes dessa data ele se
considerava crente, atualmente admite ser católico.
2
Após haver herdado do pai a madeira wamar7 e assumido o encargo de ter sonhos proféticos, Jerônimo começou
a receber nos sonhos um certo espírito, que ele assimila às
vezes a um índio e outras à figura de Jesus Cristo. Contudo,
qualquer que seja a identidade desse espírito, seu papel nos
sonhos é sempre o mesmo: dialogar com o wamaritede'wa,
fornecendo-lhe conselhos e informações úteis, que são vá11
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lidos para a comunidade como um todo e não apenas para
o próprio Jerônimo.
Conforme se lê em " Ataque aos brancos", Jerônimo está
entre os caçadores que se deparam inesperadamente com o
homem branco, contra quem realizam então um ataque, desejosos de se apropriarem de suas armas e ferramentas. Nos
sonhos que precederam esse encontro, um índio aparecia a
Jerônimo e lhe mostrava machados e camisas, antecipando
que os xavantes destruiriam os waradzu invasores. Ao despertar, Jerônimo transmitia aos companheiros essa visão e
entoava com eles um determinado canto, que aludia à mensagem do espírito onírico. Esses sonhos, como é fácil observar, constituíam um estímulo à ação, pois mantinham elevado o moral do grupo e asseguravam antecipadamente o sucesso do ataque.
Além disso, muito antes de os espiões se aproximarem
da fazenda do waradzu, a identidade deste já era conhecida
dos xavantes, graças às revelações que a madeira wamari
fizera ao sonhador. Aliás, através desse exemplo fica bastante evidente até que ponto o papel do espião e o papel
do sonhador são complementares entre si, visto que ambos
os personagens atuam como guias do grupo na aproximação
ao outro. Enquanto os espiões exploram o cerrado em busca
de sinais físicos denunciadores do outro, examinando o chão
e o horizonte, o sonhador vai à procura do espírito onírico,
recebendo deste estímulo para a ação e, principalmente, um
antevisão encorajadora do futuro.
Denominei de espírito onírico o índio que aparece nos
sonhos carregando armas e ferramentas. Mas que tipo de
espírito é ele? Seria o de algum antepassado, ou ainda o
Daíiimite, o espírito bom que é cultuado no way'a e que,
segundo alguns xavantes com quem conversei, se manifesta
através de tudo o que existe na natureza? No relato " A pacificação dos brancos" Jerônimo as~o.cia a voz que se ouve
nos sonhos à própria madeira waman, que o sonhador traz
pendurada junto à esteira de dormir ou ainda nos lobos
das orelhas: ela adquiriria vida, transformando-se num ser
humano, num índio xavante. É com esse interlocutor que
Jerônimo conversa nos sonhos. Ou conversava, pois, nos
sonhos posteriores ao contato de Jerônimo com os missionários, o espírito onírico assume uma nova identidade.
Mas, voltando à análise de " A pacificação dos brancos",
destaquei o paralelo que existia entre o papel do espião e
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o papel do sonhador. Quem primeiro esclarece a identidade
do waradzu é o "dono dos sonhos", no caso Jerônimo; só
mais tarde os espiões são enviados em missão de reconhecimento e retornam com a notícia de que se trata realmente
do homem branco. Portanto, é responsabilidade do sonhador
não apenas mediar o contato dos xavantes com o outro, mas
também estimular a própria ação dos espiões, que concretizarão esse contato, assegurando aos companheiros a veracidade das palavras ouvidas no sonho. O paralelo entre o
papel do wamaritede'wa e o papel do espião é reforçado
pela identificação do próprio Jerônimo com o índio encarregado pelo grupo de guiá-lo até o outro. O espião deve ser
um homem forte e destemido, afirma Jerônimo, comparandose com ele, nesta passagem de "A pacificação dos brancos" :
sempre ele que vai. Quando é necessário ele é
violento. Ele se parece comigo. Com ele não acontece
nada.
Atravessou. Voltou logo na mesma hora.
Quando um espião é violento, ele faz tudo rápido.
E vinha assobiando. Molhou sua cabeça na água.
Chegou com o saco de farinha.
- São eles mesmo? São eles mesmo?
- Sim, sim! Já estão aqui, já estão aqui.3
É

Ao se comparar a esse espião, homem corajoso e vio1ento, invejado pelos companheiros, Jerônimo deixa entrever
que não se satisfaz em ser um " espião" onírico apenas:
desejaria também granjear prestígio entre os guerreiros, ser
destro no manejo do arco e da flecha. Isso é compreensível.
A ambição máxima de um xavante é sobressair no grupo por
seus feitos guerreiros ou de caçador. Sobre isso afirma
Maybury-Lewis:
Caçar é o meio mais comum de expressão da virilidade. Os homens xavantes, quando são bons caçadores, apreciam as caçadas em si e se deliciam com elas
porque elas oferecem sempre a oportunidade de fazer
uma exibição pública de sua masculinidade.4
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A ambição de um wamaritede'wa não é difer~'nte . Ora,
a profecia onírica constitui um incentivo à ação e, ne.sse
sentido, ela pressupõe uma atividade complementar, realizada pelos xavantes no estado de vigília, para que venha a
cumprir-se. O wamaritede' wa não é menos afetado po~ esse
chamamento incisivo à ação do que os seus companheiros, a
quem ele narra seu sonho.
Vejamos como o relato " Em busca do coco de babaçu "
ilustra essa relação da profecia do wamar7tede'wa com a
ação coletiva: uma voz ordena a Jerônimo, num sonho, qu~
este conduza o seu grupo até determinado lugar, porque a1
aparecerão muitas queixadas: de fato estas aparecem no
dia segu inte, porém os caçadores perdem o rastro e voltam
de mãos vazias para o acampamento, tendo-lhes faltado
rapidez e astúcia, dois adjetivos referidos por Maybury-Lewis
como qualidades muito prezadas pelos caçadores xavantes.
A profecia não se cumpriu porque os homens falhar.am.' embora o wamaritede'wa os tivesse guiado até o local 1nd1cado
pela voz onírica. Mais tarde, noutro sonho, ~ssa vo~ recomenda que os caçadores sigam até um determinado. no: eles
obedecem a essa prescrição, topam com as queixadas e
abatem vários animais, realizando finalmente a profecia do
" dono dos sonhos" .
Em " Ataque aos brancos" , Jerônimo faz uma reflexão
a respeito de sua ativi dade como wamaritede'wa , lamentan_d~
que sua imobilidade física (seu corpo está tomado por furunculos) o impedisse de lutar ao lado dos companheiros. Temse aí a impressão de que o encargo de " dono dos sonhos"
é uma forma de compensação para o índio incapaz fisicamente ou já entrado em anos : "Assim é o sonhador, assim
é o sonhador, o que os oU-tros fazem com a palavra dele, ele
vai contando muito antes~. 5 De qualquer modo, trata-se de um
encargo real e não fictício, na medida em que o wamaritede' wa , ainda que só adquira prestígio e autoridade na
idade madura, parece realmente capaz de captar através do
sonho o desejo coletivo, encaminhando os companheiros
para a ação conjunta, única garantia de sua eficácia. 6
" Visita do alto" traz um dado novo à experiência onírica
de Jerônimo: seu encontro não com o espírito onírico tradicional, mas com dois anjos, dois índios com asas de jaburu
que descem à Terra como enviados do Dapotowa, o Criador.
A partir dessa data, não haverá mais menção à madeira
wamarí nos sonhos de Jerônimo.

A palavra Dapotowa merece uma breve análise, pois
todos os sonhos que comentarei adiante são uma tentativa
de contato com o ser que se abriga por trás dela. O Pequeno
dicionário,7 publicado pelo Summer lnstitute of Linguistics,
define o termo como " pai (falecido) ". Porém, nos Aspectos
da língua xavante, 8 preparado por pesquisadores do mesmo
instituto, a palavra é traduzida como " criador de gente" . No
Dicionário português-xavante, 9 lançado em edição experimental pela Missão Salesiana, a palavra se refere a criador,
vi ndo logo abaixo dela ropoto'wa, criador da terra.
A fim de estabelecer o sentido preciso da palavra Dapoto'wa , devemos decompô-la em seus elementos mínimos
dotados de sentido: 10 poto = criar, crescer, brotar; wa ==
agente da ação, dono; da == partícula que se refere a pessoa, gente. A palavra Dapotowa, portanto, alude ao criador
do gênero humano, a Deus, como mostrarei. A mesma análise
pode ser feha em relação ao termo Ropotowa, no qual ro
refere-se a lugar de nascimento, terra nativa, daí o sentido
da palavra : Criador da terra. Por trás das palavras Dapotowa
e Ropotowa abriga-se na verdade o mesmo ser, que se identifica nos sonhos de Jerônimo com o Deus cristão. É o meu
próximo assunto.
O Criador possui um filho, como se narra em " O céu vai
cair", a quem Jerônimo atribui um nome xavante, Apitó (chefe) Dzéwa. Noutro relato, " O batizado" , Jerônimo denomina
esse filho do Criador de Jesus - isso não deixa mais dúvida
de que Jerônimo, ao atribuir uma família ao Dapotowa, está
adotando a noção trinitária de Deus (Pai, Filho e Espírito
Santo), que lhe foi transmitida pelos missionários, primeiro
no Batovi e depois em Sangradouro, com os quais tem convivido nos últimos anos.
o que há de notável no relato citado é que nele Jerôni mo fala de igual para igual com o filho do Criador, conferindo ao sonho um caráter dialógico: Jesus lhe comunica
que o céu será cortado em pedacinhos, mas Jerônimo protesta energicamente e consegue adiar temporariamente essa
catástrofe. O filho do Criador não apenas aceita debater com
Jerônimo as decisões divinas como, por fim, assume o compromisso de interceder junto ao Dapotowa em favor dos interesses xavantes. Esse dialogismo caracteriza igualmente os
outros relatos de sonho incluídos no volume Jerônimo xavante sonha.
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Em algumas ocasiões Jerônimo conversa com o próprio
Criador, que " desce" em pessoa no seu sonho. Não se trata
de um ser irascível ou autoritário, muito pelo contrário: aprecia dialogar com as suas criaturas, em especial com o wamaritede'wa . Em " A enchente", o Criador anuncia um novo dilúvio, mas, diante dos protestos de Jerônimo, decide adiar essa
resolução e ensina-lhe o gesto mágico que faz as águas voltarem ao seu nível normal. Isso é bastante oportuno pois no
sonho um rio já começava a transbordar : Jerônimo realiza
então a proeza de contê-lo, devidamente assistido pelo
Dapotowa. No relato, "Jerônimo salva a tribo" , o wamaritede' wa e o Criador discutem a decisão deste último de
punir os xavantes transformando-os em peixes e, no fim, a
tribo é perdoada, graças ao talento de orador de Jerônimo
que alega não poder viver aqui na Terra sem seu povo. O
Criador concorda e volta atrás na sua resolução : decididamente, o Dapotowa não é um ser intransigente e inflexível.
Os dois exemplos de sonhos em que o wamari é o interlocutor de Jerônimo, que vimos anteriormente, não possuem
um caráter dialógico, mas isso se deve à própria natureza
da mensagem (revelação da identidade do waradzu, nos dois
casos), de maneira que o wamaritede'wa se limitou a gravar
passivamente as palavras do espírito para mais tarde as
transmitir aos companheiros.
Quando Jerônimo foi visitado pelo wamari, convém lembrar, ele e seu grupo estavam excursionando pelo território
xavante, mas na ocasião em que recebeu o Criador, de acordo com os relatos discutidos acima. os xavantes já haviam
se recolhido à aldeia : a época das grandes excursões guerreiras e de caça tinha passado e os xavantes viviam em
reservas ind ígenas, sob a proteção do governo e, em alguns
casos, assistidos por missionários. Não havia mais possibilidade de seguir os conselhos do wamari, que incitavam principalmente à ação, mas restava o consolo de se ter acesso ao
Criador.
As palavras que se ouvem nos sonhos são sempre claras
e precisas, seja o interlocutor do sonhador o wamari, algum
parente morto, o Criador ou os representantes deste (Jesus
e os anjos). Além disso, não há nada de anormal ou grandioso na aparência desse interlocutor: a imagem antropomórfica de Deus, por exemplo, é das mais simpáticas e bonachonas. Nos relatos oníricos, ao contrário do que vimos no
mito, onde identificamos o uso de figuras como a condensa-
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Ção, a metamorfose e a metáfora, não há menção àquela
atmosfera estranha e caótica dos sonhos comuns de toda
noite. Nos seus sonhos, o wamaritede'wa vê uma imagem
muito definida e começa a conversar com ela, como conversaria com um interlocutor humano comum. Vez ou outra, no
entanto, a Criador ou seu filho podem se expressar numa
linguagem poética, como forma de conferir ênfase ao que
estão dizendo. Assim, na conclusão do relato "O canto do
way'a" Jerônimo afirma:

Quando vocês são cabeçudos, parecem uma moita
de galhos secos amontoados pela enchente.
Os surdos parecem um cupim.
Assim eu lhes falava com as mesmas palavras dele
(o filho do Criador).11

No estudo das figuras do mito destaquei a metáfora, que
defini como uma analogia verdadeira entre dois objetos ou
seres: um xavante só seria chamado de "paca", caso se
comportasse de fato como tal mamífero, o qual, sentindo-se
acossado, busca refúgio nas águas mais próximas.
A linguagem dos relatos históricos é muito sóbria, destituída de figuras, embora nela também se possa encontrar
algumas vezes uma comparação: no relato intitulado " Guerra", por exemplo, temos dois empregos dessa figura - certo
personagem é rápido como uma ema, ou então avança devagar como uma onça, quando é para atacar o inimigo. Mas
ao falar da linguagem dos sonhos, se deixo de lado a condensação e seus derivados (a metamorfose e a metáfora),
devo em troca introduzir uma nova figura, o símbolo. Temos
símbolos cristãos nos relatos oníricos de Jerônimo: os anjos,
Jesus, Nossa Senhora . . .
O que é um símbolo, como defini-lo? Embora anteriormente já tenha mencionado a definição de Le Guern, adotarei a proposta por Charles S. Peirce: " Um Símbolo é um
signo que se refere ao Objeto que denota em virtude de uma
lei, normalmente uma associação de idéias gerais que opera
no sentido de fazer com que o Símbolo seja interpretado
como se referindo àquele Objeto" .12 Cada símbolo encerra
um universo próprio de idéias, isto é, enquanto o wamari, na
imagem de um índio guerreiro, incita à ação, o Criador, ao
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aparecer para Jerônimo, fala ao contrário de pecados e
punições ...
A mensagem onírica, qualquer que seja (refiro-me aos
exemplos contidos nos relatos de Jerônimo), nunca é pessoal, mas beneficia a aldeia como um todo. Por isso mesmo,
ao despertar cada manhã, o wamarnede'wa, como portavoz que é do espírito onírico, reúne os companheiros e
lhes transmite essa mensagem, cujo sentido é sempre evidente e não exige ulteriores interpretações. Apropriando-me
de uma fórmula cunhada por E. M. Mielietinski,13 diria que o
sonho xavante, o sonho comunicado a toda a aldeia, é a
transformação do " caos" psicofisiológico (o sonho noturno
normal) em " cosmo" social ( sonho de apelo coletivo, digno
de ser revelado no pátio da aldeia). Curiosamente, essa idéia
coincide com a definição de literatura proposta por Jorge
Lu ís Borges: um sonho dirigido.
Os sonhos de Jerônimo são experiências místicas, pois
descrevem o contato do sonhador com o Criador e seus repn~sentantes . Mas existem dois tipos de experiência mística:
a que é comunicável, a que encerra uma visão " cósmica",
para empregar ainda a fórmula anterior, e a que não pode
ser traduzida em palavras, por conter no seu cerne uma visão
" caótica" , da qual nenhuma mensagem pode ser retirada.
Reside nisso, aliás, a diferença entre a visão do profeta e a
visão do místico, como mostrou Gershom Scholem. 14 A experiência do místico seria, segundo esse estudioso, uma experiência sem forma, uma vez que a comunhão com o divino
é por natureza intraduzível, a não ser que o místico recorra
a símbolos convencionais (estes aludem geralmente a configurações vagas de luzes e sons).
A experiência do profeta, sem deixar de ser também uma
comunhão com o divino, é completamente diferente, afirma
Scholem : o profeta ouve uma mensagem clara ou fita uma
visão nítida - a autoridade religiosa da mensagem profética,
aliás, está diretamente relacionada com a sua natureza límpida e articulada. Isso nos interessa de perto, pois as mensagens oníricas que Jerônimo transmite aos companheiros
são " I ímpidas e articuladas" e, não bastasse essa coincidência que aproxima a sua experiência da experiência profética,
Jerônimo também aspira a ser um reformador da sociedade
xavante. é com essa intenção, por exemplo, que ele se apropria " antropofagicamente" da figura de Jesus no relato " O
canto do way'a" para fazer uma apologia das festas tradi-

120

cionais xavantes, que estariam sendo deixadas de lado pela
tribo. Aliás, ao confiar-lhe nesse relato a tarefa de reeducar
os xavantes, Jesus é o primeiro a reconhecer a autoridade
de Jerônimo sobre seu grupo. Ao despedir-se de Jerônimo, Jesus afirma : "Eles têm que aceitar, se são da sua tribo.
Devem obedecer às suas palavras" .15 No relato " Jerônimo
salva a tribo", o perdão divino é outorgado à tribo depois
que Jerônimo promete instruir seus companheiros, convertendo-os ao cristianismo. Jerônimo é uma autoridade religiosa, portanto. Foi isso que sua irmã f~lecida lhe explico~
11
em " O raio", elegendo-o porta-voz do Criador: ( ... ) é voce
que irá ser instruído em lugar deles. Vá ensinando a eles,
ensina a eles, você que é mais entendido do que os outros". 16
Voltando à noção de sonho "cósmico" e de sonho
"caótico" , gostaria de comentar novamente o mito do fogo,
buscando nele a transformação de um tipo de sonho no
outro, pois essa análise é de fato aplicável ao conto " O rapaz, a onça e o fogo" . A estada do rapaz na paragem mítica,
ocasião em que todos os seus desejos ali.mentares são realizados, pode ser classificada de sonho " caótico", exclusivamente pessoal e egoísta: ao voltar para casa, o rapaz se
nega num primeiro momento a revelar o segredo da onça
(o " caos" reluta em transformar-se em " cosmo" ), mas depois
ele se rende aos apelos do grupo e revela a existência do
fogo ; os xavantes, em seguida, tomam de assalto a paragem
mítica e roubam o fogo, realizando um feito que beneficia
todo o grupo e que eu classifico de sonho "cósmico" . Os de
Jerônimo são sonhos desta natureza, ou seja: ainda que todos
eles constituam uma experiência pessoal e solitária, tal qual
a estada do rapaz na paragem mítica, são, apesar disso,
revelados imediatamente à comunidade, pois a mensagem que
deles se pode tirar é sempre coletiva e encontra ressonância
na comunidade como um todo. Por essa razão, ao contrário
do personagem do mito do fogo, J~rônimo não reluta em
expor publicamente sua vivência onírica.
A MENSAGEM DO WAMARI, A MENSAGEM DO DAPOTOWA
O fato de Jerônimo, em dado momento de sua vida, ou
seja, após o contato com os missionários, haver anunciado
que daquele momento em diante estava predestinado a dialogar nos sonhos com o Dapotowa, não modifica, em essên-
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eia, sua função de sonhador "oficial", pois sabe-se que ele
será para sempre um wamaritede'wa. A circunstância de
expressar-se doravante servindo-se da simbologia cristã revela, antes de tudo, que seu universo espiritual alargou-se,
não que a experiência mística tenha sido anulada ou seja
agora forjada. Porém, não me aprofundarei nessa questão,
porque não me interessa discutir se Jerônimo recebe ou não
algum espírito onírico, mas sim estudar a atuação desse personagem nos seus sonhos narrados. Já vimos que sua ima-·
gem se altera e que, em conseqüência, a mensagem onírica
também é de alguma forma afetada: cada símbolo (o wamarí
ou Jesus) encerra um universo de idéias que lhe é próprio.
Toda essa questão pode ser encarada a partir da história
das rei igiões.
A comunhão com a divindade, como mostrou G. Scho17
lem, só pode ser traduzida através de símbolos convencionais, fornecidos pelo . meio cultural em que o místico ou o
profeta estão imersos. É por essa razão, e o exemplo é do
Autor citado, que o místico cristão tem sempre visões cristãs
e o místico budista, apenas visões budistas. Portanto, devemos encarar com naturalidade o fato de que um wamaritede'wa, que se considera a si mesmo como um índio cristão,
converse nos sonhos com o Dapotowa e seu filho, Jesus
Cristo.
A voz que Jerônimo ouve em "A pacificação dos brancos", e que ele atribui ao wamari, personificado num índio,
faz um discurso recriminando o descaso dos xavantes para
com a aldeia: "Os xavantes só pensam em comer", diz o
wamari. Relatos como "O canto do buriti" e "O canto do
way'a", nos quais o interlocutor de Jerônimo é Jesus Cristo,
trazem mensagens do mesmo teor, pois neles também se
coloca a questão da integridade e preservação da cultura
xavante. Jesus, em ambos os casos, contribui com um canto
"autêntico", que o sonhador depois ensinará aos companheiros. Jesus estimula assim os xavantes a manterem viva
a tradição - essa postura} originalmente, era um dos atributos do wamari, segundo o relato "A pacificação dos brancos".1ª
O wamari, enquanto interlocutor onírico, ao aconselhar
ou fazer uma profecia, visa o benefício imediato dos xavantes
em detrimento do outro, estimulando a guerra e o saque,
como no relato "Ataque aos brancos": os xavantes cobiçavam as armas e as ferramentas do waradzu, e, para obtê-las,
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não hesitaram em pilhar e matar - esse comportamento é
inerente à esfera de ação dos guerreiros, trata-se de um
padrão aceito pelo grupo. Não é o tipo de ação que Jesus
Cristo estimularia, mas "atacar" foi a mensagem que o wamari enviou aos companheiros de Jerônimo. Durante a reunião no conselho dos homens, um deles traduziu assim a
opinião do grupo em relação ao assunto: "Então está bom,
está bom. Nós não temos as ferramentas. Para trabalhar nós
não temos nada. Agora estão trazendo para nós" .19
Bem diferente foi o teor da conversa que Jerônimo teve
com os anjos em "Visita do alto". Para esses enviados do
Dapotowa (seus "espiões"), também os xavantes devem acatar a noção cristã de que existem duas condutas neste
mundo - a boa e a má - , classificando-se nesta última categoria qualquer espécie de violência ao próximo. A pilhagem, portanto, é vista agora como algo condenável. Conforme se relata em "O raio", um simples furto de um cacho de
bananas foi suficiente para despertar a ira do Criador, que
enviou três dias depois uma tempestade para punir os responsáveis por essa má ação.
Se a ira do Criador traduz a aceitação de Jerônimo da
noção cristã de pecado, a maneira como ele encara a punição divina, entretanto, continua impregnada de valores oriundos da mitologia xavante. O raio, por exemplo, conforme o
relato do mesmo nome, é uma pedra cortante que um "inimigo" celeste atira na Terra com a intenção de alvejar a
cabeça dos xavantes. O Criador, na verdade o Deus cristão,
utiliza esse "inimigo" mítico para, servindo-se dos seus préstimos, punir os pecadores xavantes. Uma nora de Jerônimo
foi atingida por uma dessas pedras e veio a falecer.
Nessa mesma categoria de punição mítica deve ser incluída a ameaça do Criador de transformar em peixes todos
os xavantes, conforme o relato "Jerônimo salva a tribo": nos
tempos míticos, como se sabe, a metamorfose em animal era
a punição reservada aos transgressores. Jerônimo, dessa
maneira, não condena os companheiros pecadores às labaredas do inferno. Isso é compreensível: embora nos relatos
míticos o fogo também seja utilizado como veículo para a
expiação do mal, no último instante o transgressor sempre
escapa, transformado porém em gavião ou redemoinho. Ser
rebaixado ao estado de natureza, como se vê, é a punição
por excelência.20
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Relato curioso, que atribui um pouco da astúcia do
wamari ao Criador, é " A vaca pintada" . Na verdade, não é
o Dapotowa em pessoa quem se dirije a Jerônimo, mas seu
filho, que " desce" acompanhado de uma vaca pintada. Ele
explica a Jerônimo que sua tribo, nos tempos primordiais,
não quis possuir rebanho - por essa razão todo o gado hoje
existente era propriedade do homem branco. Jerônimo recebe dele a autorização para matar uma vaca da fazenda vizinha e alimentar seu povo, que estava passando fome. Ao
ser perguntado a respeito de como reagiria o fazendeiro,
Jesus responde que lhe explicaria, num sonho, que a vaca
era uma doação do Dapotowa aos xavantes. (O nome do
filho do Criador, segundo esse relatos, é Apitó Dzéwa, que
traduzi para Jesus Cristo, uma vez que ele também aparece
para o fazendeiro, que naturalmente é um branco cristão.)
Se o wamari é, essencialmente, uma voz que fala ao
caçador e ao guerreiro, estimulando-os à ação, então é essa
voz que ouvimos no diálogo que se segue, em que Jerônimo
pede ao filho do Dapotowa instruções sobre o método que
os xavantes usarão para "furtar" a vaca :
- Com que eles vão pegar?
- Com aquilo que vocês tinham quando estavam
no mato.
- Com a f/echa?21

Além da incumbência de ter sonhos proféticos, cabe ao
wamaritede'wa outra função igualmente importante. No relato
" A morte dos netos", Jerônimo recebe a visita do Criador,
que lhe promete para o dia seguinte uma caçada abundante
- é uma forma de recompensar Jerônimo pela morte de um
de seus netos (mais tarde, outra criança da sua família
morrerá).
Ao despertar, Jerônimo comunica esse sonho aos pais
do menino e pede aos homens que deixem de lado o pranto
e armem-se para a caçada. Logo depois as queixadas aparecem e vários desses animais são mortos. A vida retoma,
assim, seu ritmo normal, apesar das perdas recentes (várias
crianças ficaram doentes e morreram). Esse " presente" do
Dapotowa aos xavantes, recompensando-os por ter-lhes le-
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vado os filhos, é uma magnificação de uma das funções do
próprio wamaritede'wa, como mostrarei.
Conforme Xavante: povo autêntico,22 a esfera de ação
de um wamaritede'wa prevê sua atuação como "pacificador",
cabendo a ele resolver de forma amistosa as desavenças que
surgem entre as famílias durante o falecimento de um xavante. Em geral não se acredita que a causa de uma morte seja
natural, mas decorrência de algum feitiço. Para acalmar os
ân imos exaltados dos familiares do defunto, o wamaritede'wa
distribui entre eles pequenos presentes e, a partir desse
momento, todos esquecem seus ressentimentos e se consideram devidamente recompensados.
Em "A morte dos netos", Jerônimo procede como um
verdadeiro "pacificador", pois oferece aos pais do menino
mortq uma caçada abundante, devolvendo-lhes assim o ânimo de viver. O relato, aliás, é inteiramente narrado do ponto
de vista de um wamaritede'wa, e não do avô choroso pela
perda do neto: de fato, Jerônimo não se detém na descrição
do funeral , mas enfatiza a descrição da caçada. Essa é justamente a atitude que se espera do wamarTtede' wa: cabe a
ele " pacificar" as famílias enlutadas, devolvendo-as à rotina
da vida. Quando Jerônimo vai ter com os pais do menino
morto, dirige-se a eles nestes termos:

- ( . .. ) O pagamento de seu filho vai ser com queixadas. Serão muitas e muitas mesmo.
Por isso parei de chorar. Cortou-se o meu pranto.
Dai nós ficaremos em paz. Não choraremos mais.
Por que é que nós estamos chorando?23
Depois de anunciar-lhes o " presente" do Dapotowa, Jerônimo afirma que o menino morto agora está no céu, de
onde olhará pelo bem-estar de seus parentes. Esse anúncio
já era esperado, partindo de alguém como ele. Quando morre algum parente de um wamaritede'wa,24 este introduz cilindros da madeira wamari nos lobos das orelhas e jejua por
alguns dias. Quando volta a ingerir alimentos, sonha com a
aldeia dos mortos e vê o parente falecido - em geral este
se encontra muito bem, para satisfação do wamar1tede' wa,
que assim supera a tristeza e retoma seus afazeres normais.
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Jerônimo, ao que tudo indica, não precisou jejuar para ter
acesso a essa experiência.
Ao comentar em A sociedade xavante a " visita" à aldeia
dos mortos, Maybury-Lewis chama a atenção para a importância que se atribui à madeira wamari, descrevendo assim
o seu manuseio:
Através desses cilindros é que os xavantes se comunicam com os seus parentes mortos. Podem dependurálos junto ao túmulo de um parente (geralmente o pai ou
o irmão uterino do pai), ou junto à cabeceira da esteira
de dormir de quem os possui. O dono do cilindro, ao
sonhar, visita ou é visitado por seus parentes mortos.
Esses encontros são sempre ocasiões felizes embora
marcada por uma ponta de tristeza e de saudade. Depois
de uma experiência como essa, os homens sentem-se
fortes e em melhores condições para encarar a vida.2s

Voltando ao relato " A morte dos netos" , vejo que há,
além de tudo o que já disse, uma síntese ou equação bem
resolvida entre a fala do Dapotowa e a fala do wamarr. O
Criador é soberano, dá e retira segundo sua vontade, porém
é também generoso, procura compensar as perdas dolorosas
e inevitáveis.
Nessas horas, procura-se a comunhão com o próprio
Criador. Mas é justamente essa postura em relação a Deus
- postura de aceitação e não de revolta - que restitui a
Jerônimo seu papel de wamaritede'wa, ou de "pacificador":
ele traduz todo esse sentimento religioso através da simbologia tradicional xavante, expressando-o como uma promessa
de caçada abundante, o "pagamento" dos netos. Os caçadores respondem a essa mensagem como se o próprio wamari os incitasse e a profecia assim se cumpre, pois vários
animais são abatidos, para a alegria da aldeia. Percebe-se,
então, até que ponto a fala do Dapotowa e a fala do wamari
se fundiram harmoniosamente, compondo o perfil de uma
divindade, sem dúvida, original. Aliás, isso explica por que a
fala do Dapotowa não é a fala do Deus da Igreja ou do Deus
bíblico - é uma fala sui generis, e essencilamente xavante.
É outra coisa a fala ambígua do filho do Criador, que
a princípio ainda não se chamava Jesus Cristo, mas Apitó
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Dzéwa, segundo o relato "A vaca pintada". Seria esse perso-

nagem por acaso uma espécie de disfarce, uma máscara que
ocultaria o astucioso wamari, uma vez que recomenda o furto
de uma vaca? Ou apenas o esboço daquilo que virá a ser
Jesus Cristo? Essa ambivalência moral da personagem, que
pertence ao mesmo tempo a dois m,un~os (~ ~undo dos
índios conquistadores e o mundo dos 1nd1os cnstaos), remete naturalmente a uma figura onírica nossa conhecida: a condensação. Deixo a sugestão, sem pretender ter solucionado
o enigma.
Ao narrar suas reminiscências oniricas mais antigas,
Jerônimo reproduz sem qualquer desconforto as palavras do
wamari, mesmo quando elas vão de encontro aos ensinamentos cristãos que ele, como índio cat~quizado que é, já
traz incorporados. Jerônimo aceita e reproduz tal qual a voz
do wamari, da mesma forma como aceita os ensinamentos e
reprimendas do Dapotowa. Ao recordar seus :99nhos, Jerônimo continua a ser um honesto porta-voz do espírito onírico,
cujas palavras, mesmo que remotas, se conservaram límpidas
em sua memória e são recuperadas "sem culpa" nos relatos .. Creio que essa é a prova da autenticidade de seu testemunho.
O MODELO NARRATIVO DOS RELATOS ONíRICOS

o

relato mitice "O rapaz e a estrela" conta que, no começo
da sociedade xavante, um rapaz visitou a aldeia dos mortos, usando como veículo uma palmeira que cresceu até o
céu. Durante o sono noturno, qualquer xavante, e não apenas
o wamar7tede'wa, o dono dos sonhos, pode realizar uma
viagem semelhante, ou seja: o sonho proporcionaria a esses
índios um reencontro com os parentes falecidos. A viagem
até a aldeia dos mortos, realizada secretamente pelo wapté,
foi portanto "domesticada" pelos xavantes e trazida, como
o fogo e o milho, para dentro da aldeia : nesse dia conquistou-se o direito de sonhar. A palmeira mágica que conduz
até o céu "brota" agora no sonho de cada noite - o xavante
não precisa mais exilar-se do grupo p~ra ter acess~ ~ essa
experiência. Nesse sentido, pode-se dizer que o direito de
sonhar foi conquistado, tornou-se um patrimônio cultural
xavante.
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Nos sonhos, Jerônimo vê e conversa com um espírito,
recebendo dele uma mensagem que, mais tarde, ao despertar, transmitirá para a aldeia. Jerônimo é o intermediário
entre a aldeia e a divindade, é ele quem intercede junto a
esta em favor de seu povo. A sua função é muito semelhante
à daqueles antepassados que realizavam viagens solitárias
às paragens míticas, trazendo de lá alguma contribuição para
os xavantes, quase sempre a revelação de um segredo.
As visões oníricas de Jerônimo são do mesmo gênero da
visão descrita em " A luta entre os Tsimihópãri e Danimite", no
qual se fala de espíritos bons, os Danimite, e de espíritos
maus, os Tsimihõpãri. Jerônimo não apenas vê o espírito
onírico como também pode conversar com ele e, mais ainda,
influir sobre suas decisões, usando bons argumentos, que
geralmente não falham, principalmente se o interlocutor for
o Dapotowa.
Já vimos que a função do wamaritede' wa é bastante similar à dos espiões ou exploradores, personagens que se
destacam nos relatos históricos. Como esses espiões, o sonhador também abre o caminho até o outro, servindo de guia
para os companheiros. Em "Ataque aos brancos" , por exemplo, pode-se dizer que a revelação do wamari - que esclareceu para Jerônimo a identidade do outro - foi um incentivo à própria ação dos espiões.
Os relatos estudados neste capítulo possuem uma ambiência histórica, porém se distinguem por uma particularidade dos relatos que classifiquei de históricos: são a apologia do sonho e a glorificação do wamaritede'wa - o próprio
Jerônimo - , e se narram eventos que podemos considerar
como verídicos, por exemplo o ataque ao homem branco ou
a sua " pacificação", estes são mostrados como uma conseqüência das palavras do wamari, ou seja, como a realização
da sua profecia.
Nos relatos classificados como históricos, pelo contrário, não há menção alguma à atuação dos wamaritede'wa
mais antigos. Isso nos permite concluir que Jerônimo não
costuma narrar os sonhos de outrem, limitando-se a referir
os próprios. Para ele, o sonho narrado é a recriação do
diálogo entre o wamaritede'wa e o seu interlocutor onírico,
razão por que apenas o próprio wamaritede'wa pode transmitir, recordando palavra por palavra, a mensagem do wamari.
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Se nos relatos oníricos confluem tanto o mito como a
história, seu modelo estrutural assimila, em conseqüência, os
dois modelos anteriormente propostos:
• O wamaritede'wa conversa com o espírito onírico.
• O wamaritede'wa transmite à aldeia a mensagem do
espírito onírico.
• A aldeia beneficia-se com a divulgação dessa mensagem.
Segundo esse esquema narrativo, a reminiscência onírica de Jerónimo compreende um sonho, sua comunicação
posterior e, por último, a resposta da aldeia. Por exemplo:
no relato "A pacificação dos brancos", o wamari aparece
para Jerónimo e lhe explica que os sinais avistados no horizonte indicam o avanço do homem branco sobre o território
xavante:

- São os waradzu que estão pondo fogo.
Vêm passando na direção de vocês. E agora atravessarão no caminho de vocês. Já desceram para o rio.
Vêm vindo na sua picada. Este é o dia que vão
passar.26
A seguir Jerónimo conta ·como relatou para os companheiros essa mensagem, repetindo, mas de forma resumida,
o conteúdo do diálogo onírico:

- ( . .. ) Prestem bem atenção!
Porque contou para mim o pauzinho, o pauzinho,
por isso contarei suas palavras. São os waradzu que
estão pondo fogo. São os que estão procurando as matas, que estão procurando as matas. Eles já desceram
para o rio, já desceram para o rio.
Neste dia eles vão atravessar para ·o outro lado,
vão atravessar para o outro lado.'17
Temos aí dois discursos diferentes que referem o mesmo fato, o que caracteriza um tipo de elocução repetitiva.
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Não é .um procedimento exclusivo dos relatos oníricos, como
sabemos. Ele também pode ser observado, por exemplo, no
relato mítico "Lutas entre Auwe e Tsare'wa" .
O acidente que dá origem à guerra entre as duas tribos
- um jovem caçador mata uma anta ferida, apossando-se
nesse ato de uma flecha do inimigo - é narrado três vezes
em seqüência: primeiro através da voz do narrador, depois
pela voz do caçador, quando este retorna para casa, e, finalmente, pela voz do pai do caçador, que conclama os homens
para o pátio da aldeia:
O meu filho, o meu filho achou uma flecha e a
para casa, por isso eu vim aqui no pátio.
Como foi?
A flecha estava na anta.
( . .. )
A anta vinha correndo ao seu encontro. Dai viu a
flecha que estava na anta.
- E a flecha ficou lá?
~ Não, não, ele trouxe a flecha, está aqui.
Todos queriam ver a flecha.28

trouxe
-

Nesse relato, a repetição tem a finalidade de enfatizar
o sentido do roubo da flecha: esse incidente desencadeará
a guerra entre os xavantes e os Tsare'wa. A cada nova repetição do episódio, em discursos sucessivos, a gravidade do
roubo da flecha vai se tornando mais evidente, de maneira
que a repetição contribui para criar a tensão narrativa.
Nas narrativas oníricas, a elocução repetitiva do wamaritede'wa também possui um objetivo enfático: visa sublinhar, pelo traço da redundância, as palavras do interlocutor
onírico, chamando a atenção para seu significado.
Outro exemplo que comprova isso: no relato "A vaca
pintada", o filho do Criador autoriza os xavantes a furtarem
uma vaca de uma fazenda próxima:
- Aqui vocês têm com que matar: as flechas. As
flechas matarão para vocês. Tem que fazer pontaria. Eu
vou vendo para vocês. Vão ajuntar-se de manhã. Não
me desobedeça.
- Se é assim, se é assim, mandarei mesmo.29
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Ao descrever como revelou a mensagem no warã, o
pátio central da aldeia, Jerônimo reproduz o diálogo anterior, utilizando o modo dramático quando poderia ter oferecido um resumo apenas da fala do wamari. Mas seu objetivo
é justamente supervalorizar a mensagem onírica:
-

Me ordenou assim: "Precisa escolher para você,
para você, para os seus companheiros."
- Esses que estão aqui?
- Sim, esses que estão aqui, os meus xavantes.
Eles têm que pegar para você.
- Com que eles vão pegar?
- Com aquilo que vocês tinham quando vocês estavam no mato.
Com a flecha?'JO

Em outros relatos oníricos, como "Sonho da lua e do
sol" ou "Visita do alto" (no Apêndice reproduzo na íntegra),
a parte desenvolvida do relato, sobre a qual recai toda a
ênfase do narrador, é o primeiro episódio, ou seja: o diálogo
entre o wamaritede'wa e seu interlocutor, o espírito do sonho.
Depois de narrar como prestou auxílio à Lua e ao Sol,
Jerônimo acrescenta que, ao relatar esse sonho, verdadeira
proeza mítica, seus companheiros mostraram-se céticos e
puseram em dúvida sua palavra. A comunicação do sonho
reduz-se, portanto, a essa breve informação, mas a ela se
segue um comentário de Jerônimo, dirigido ao eventual ouvinte do relato, acerca das repercussões dessa aventura cósmica. Ou seja: em agradecimento, a Lua declara-se o "pai"
dos xavantes, prometendo-lhes uma certa imunidade contra
as doenças. Quer dizer, o relato ainda possui um terceiro
episódio, como está previsto no esquema estrutural.
Vejamos agora o relato "Visita do alto", que termina
com o despertar do sonhador, o qual conserva uma lembrança nítida das palavras proferidas pelos dois anjos. O episódio seguinte, a comunicação do sonho, não é aí referido.
Num sonho profético isso seria impensável: no relato "Ataque aos brancos", por exemplo, as palavras do wamarí são
um incentivo à ação e devem ser imediatamente comunicadas
ao grupo. Essas palavras, além disso, exigem uma ação con131

ereta dos xavantes, do contrário a profecia nelas contida
não se realizaria.
A mensagem de "Visita do alto", contudo, não deixa de
ter um apelo coletivo: ela alerta os xavantes no sentido de
que eles estariam sendo "espionados" por emissários do
Dapotowa, ou Criador. Os xavantes nessa época já não são
guerreiros, mas índios "pacificados": vivem agora numa reserva indígena, assistidos pelo governo e por missionários.
Em "A morte dos netos" ocorre o oposto, isto é, a parte
mais desenvolvida e trabalhada é a que se refere à comunicação do sonho e sua conseqüência. A caçada prometida
pelo Criador é descrita em pormenores, esmerando-se o narrador em fornecer detalhes precisos sobre o movimento dos
animais e dos caçadores, enquanto que o espaço dedicado
ao diálogo onírico é, no cômputo geral, muito reduzido. Mas
isso é facilmente explicável: como wamarítede'wa, cabe a
Jerônimo "pacificar" o pranto pelos mortos. É o que ele faz
nesse relato. Apesar da sugestão do título, .não se detém em
descrever o funeral dos netos: apenas conta rapidamente que
eles estavam doentes e faleceram. Enfatiza-se a descrição
da caçada: uma celebração à vida, uma demonstração de
vitalidade.
A mesma tendência a se supervalorizar o terceiro episódio descrito no esquema pode ainda ser observada em
"Ataque aos brancos". A ação guerreira merecerá todo o
destaque, e não é a profecia do wamarí. Tal desenvolvimento
conferido à descrição da ação prevista ou aconselhada pelo
sonho reverte-se, retrospectivamente, num engrandecimento
do papel do wamaritede'wa: quanto mais grandiosa é a ação
desencadeada pela profecia onírica, tanto mais relevante se
torna o papel do sonhador junto à sociedade xavante.
O último episódio do esquema apresentado neste capítulo sugere que os xavantes, invariavelmente, aceitam a mensagem onírica e tiram dela algum proveito. Se levarmos em
conta os diferentes benefícios que os sonhos proporcionam
à sociedade xavante, é possível esboçar-se uma tipologia
dos sonhos de Jerônimo. Distinguirei três tipos de sonho: o
sonho profético, o sonho purificador (no qual os pecados da
tribo são perdoados, ou alguma catástrofe evitada) e o sonho
poético (no qual se vive alguma aventura fantástica, por
exemplo), usando como referência a tipologia dos delírios
proposta no Fredo,3 1 diálogo platônico onde Sócrates discute
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particularmente o delírio inspirado por Eros. (Não se conhecem os sonhos eróticos xavantes.)
Um exemplo de sonho purificador é o relato "Jerônimo
salva a tribo": aí se narra como o wamarítede'wa impediu
que os xavantes, sentenciados pecadores, viessem a se transformar em peixes. Na mesma categoria podemos classificar
o sonho "A enchente", que conta como Jerônimo evitou a
catástrofe de um novo dilúvio, ao obter do Criador um segredo importantíssimo: o gesto mágico para "cortar" o crescimento das águas.
Classifico entre os sonhos poéticos os relatos "Sonho
da lua e do sol" e "Visita ao Criador". A façanha cósmica
que se descreve no "Sonho da lua e do sol" possui, devido
aliás à sua grandiosidade poética, um conteúdo purificador:
Jerônimo não apenas evita a destruição do ciclo natural, repondo o sol em órbita, mas, a partir daquela data, obtém
•
para seu povo a proteção da Lua, que se declara o "pai"
dos xavantes. Esse tipo de façanha confere a Jerônimo uma
personalidade mítica, seus poderes se tornam comparáveis
aos de um demiurgo - no plano poético, pretensão aceitável e legítima.
Finalmente, os relatos que narram a "doação" de um
canto, como "O batizado" e "O canto do way'a", com mais
razão ainda podem ser classificados de poéticos. Mas o
poético, neste caso, não atenua o conteúdo ideológico desses dois relatos: no segundo exemplo, o canto é um argumento em favor da preservação da cultura xavante, enquanto
que no primeiro ele celebra o vínculo recente da aldeia com
a Igreja.

NOTAS
1. O relacionamento entre os xavantes e os missionários salesianos é
assim descrito por Aracy Lopes da Silva: "A missão executa um trabalho de assistência à saúde, fornecimento de intra-estrutura para os
trabalhos agrrcolas (ferramentas e máquinas) e atua diretamente sobre
as novas gerações, tomando a seu cargo a educação dos jovens. Esta
educação se efetivou sempre através de internatos que impediam que
os processos tradicionais de socialização atingissem plenamente as
crianças e os adolescentes. O trabalho de catequese e de evangelização fazia-se em íntima conexão com a alfabetização e a iniciação à
aritmética. Nos últimos anos da década de 70, Sangradouro abandonou o sistema de internato e São Marcos o mantém, apesar das pres-
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sões dos setores missionários mais progressistas da Igreja Católica.
Em poucas palavras, a situação pode ser resumida como sendo uma
troca permitida e até certo ponto bastante consciente entre as duas
partes: os índios deixam-se catequizar e os missionários garantem
assistência, proteção e apoio na defesa das terras" (Lopes da Silva,
Aracy. Nomes e amigos: da prática xavante a uma reflexão sobre·
os jê, São Paulo, EDUSP, 1986, p. 43).
Cf. Xavante: povo autêntico, p. 122.
Jerónimo xavante sonha, p. 142.
Maybury-Lewis, David. A sociedade xavante, Rio de Janeiro, Francisco
Alves 1984, p. 80.
Jerónimo xavante sonha, p. 109.
No relato mitico " Caçada demorada e vingança das mulheres" , o personagem que sonha com a aldeia vazia é um fndio já entrado em anos.
Podemos considerá-lo um wamaritede'wa. Sua visão é mais tarde
corroborada pelas informações trazidas pelos espiões.
Hall, Joan et alii. Pequeno dicionário (Xavante - português/português
- xavante),Brasllia, Summer lnstitute of Linguistics, 1987.
Mcleod, Ruth e Valerie Mitchell. Aspectos da língua xavante, Brasllia,
Summer lnstitute of Linguistics, 1980.
Lachnitt, Georg. Dicionário português - xavante, Campo Grande, Missão Salesiana de Mato Grosso, 1989 (edição experimental).
Agradeço a Georg Lachnitt, que realizou comigo a referida análise,
em conversa que mantivemos em Campo Grande, na véspera de sua
viagem a Sangradouro.
Jerónimo xavante sonha, p. 239.
Peirce, Charles S. Semiótica, São Paulo, Editora Perspectiva, 1977,
p. 52.
Essa fórmula foi usada pelo Autor para explicar a regulação das
emoções pessoais através do rito, na parte li da sua A poética do
mito, Rio de Janeiro, Forense-Universitária, 1987.
Scholem, Gershom G. A cabala e seu simbolismo, São Paulo, Editora
Perspectiva, 1988, especialmente o capitulo 1: "Autoridade religiosa
e misticismo", pp. 11-42.
Jerónimo xavante sonha, p. 239.
Ibidem, p. 185.
Scholem, Gershom. Op. cit., pp. 11-42.
Nesse relato se lê: " Ele passou-me pito (o pau wamari), passou-me
pito, porque ninguém vigia a nossa aldeia. E nós estamos só vivendo
para comer". (Jerônimo xavante sonha, p. 141.)
1bldem, p. 91.
Essa idéia não é estranha, se quisermos buscar paralelos na história
das religiões, à doutrina da transmigração das almas aceita pela Cabala e, especialmente, pela escola de Isaac Luria: "A pura recompensa
está na verdade implfclta na idéia da transmigração para outras esferas da natureza, como a dos animais, plantas e pedras. Esse banimento na prisão de estranhas formas de existência, em animais selvagens, em plantas e pedras, é considerado uma forma de exflio
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particularmente terrificante" (Scholem, Gershom G. As grandes corr entes da mlstica judaica, São Paulo, Editora Perspectiva, 1972,
p. 285).
Jerónimo xavante sonha, p. 176.
" A atribuição principal do Wamaritede'wa é a de sonhar e, nas ocasiões particulares, prever o futuro através de sonhos. Tem ainda a
função de pacificar nos litígios que surgem no interior da comunidade,
ou entre a sua comunidade e as que entram em contato com ela.
Toca a ele vigiar para que não surjam rivalidades e, quando morre
alguém, afastar o perigo de que se verifiquem vinganças. Para este
fim, além do wamari, ele utiliza um pozinho particular, chamado
wamaridzu. Enfim, é ele quem dirige as festas principais" (Giaccaria,
B. e A. Heide. Xavante : povo autêntico, p. 123).
Jerónimo xavante sonha, p. 207.
Xavante : povo autêntico, p. 267.
Maybury-Lewis, David. p. cit., p. 354.
Jerónimo xavante sonha, p. 140.
Ibidem, p. 141.
Jerónimo xavante conta, p. 135.
Jerónimo xavante sonha, p. 175.
Ibidem, p. 176.
Platão. Diálogos (Mênon , Banquete, Fedro) , Rio de Janeiro, Edições
de Ouro, s/d.
O delírio pode proporcionar grandes beneffcios, afirma Sócrates, desde
que não seja uma doença da alma, mas uma forma de loucura inspirada pelos deuses. Os delfrios se dividem em quatro categorias: o
delírio profético, o delírio purificador, o delírio poético e o deli rio ·
erótico. O homem inspirado, . segundo Sócrates, é tomado por um
desses quatro deli rios, deixando-se guiar pelo "sopro divino" .
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CAPfTULO IX -

A FALA CERIMONIAL

Os oradores e narradores xavantes utilizam um estilo formal,
que se caracteriza pela repetição. David Maybury-Lewis, relatando sua estada entre os xavantes no final dos anos 50 e
início dos 60, comenta a esse respeito:
Quando empregam essa fala cerimonial, os xavantes cortam o seu discurso em pequenas orações. Cada
oração é dita rapidamente e há uma alteração na entonação, as palavras deixando de ser acentuadas como no
falar cotidiano: a sílaba mais forte passa a ser a última
da oração, não importando sua tonalidade habitual. Essa
oração é então repetida. De tempos em tempos, esse
fluxo de orações duplicadas é interrompido por um som
gutural semelhante a um grunhido e uma pausa mais
longa, que indica mudança de assunto.1

Ora, essa é a própria voz de Jerônimo.
A tradução das suas narrativas para o português caracteriza-se, entre outras coisas, por preservar esse traço estilístico da elocução original.2 Citarei alguns exemplos colhidos ao acaso entre as cinqüenta narrativas de Jerônimo.
Em "A mulher, os periquitos e o milho", a índia que
descobre o milho exclama, mal podendo conter sua surpresa
e alegria (a repetição, aqui, enfatiza esse estado psicológico
da personagem):
milho, milho, milho branco, milho branco, é
muito branco, muito branco. E só tem branco, só tem
milho branco. É muito bonito, é muito bonito.3
-

É
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O exemplo seguinte foi retirado do relato "Caçada demorada e vingança das mulheres", e se refere à distribuição
de pedaços do cadáver da velha entre as cabanas vazias.
Os homens estão ansiosos, temerosos de que a carne não
seja suficiente. A repetição sublinha isso muito bem:
-

Será que está dando para todas as casas?
Não sei, não sei.
Vai faltar, vai faltar.
Vai faltar {las casas?
Vamos ver, vamos ver.4

No relato onírico "A vaca pintada", o interlocutor de
Jerónimo se apresenta como sendo o filho do Criador, e sublinha essa condição, repetindo cinco vezes a afirmativa:
Eu, eu, meu Pai é o Dapotowa. Ele é o meu Pai
e eu sou o Filho. Eu sou o Filho. Eu sou o Filho. Agora
sou o Filho. Agora vou dizer o meu nome, para guardar
o meu nome: Apitó Dzéwa.s
-

Esse mesmo traço estilístico, como era de se esperar, caracteriza também as narrativas de Raimundo, um índio já
entrado em anos, porém mais jovem do que Jerónimo, que
atualmente reside em São Marcos e ali, nos anos 60, forneceu a B. Giaccaria e A. Heide sete narrativas míticass que
integram o apêndice "Contos do xavante Raimundo", incluído no livro Jerônimo xavante sonha. Essas narrativas foram
transcritas em língua xavante, sendo porém acompanhadas
de uma tradução literal justalinear. A passagem que cito a
seguir foi retirada do mito da origem do milho, cuja versão
de Jerónimo já conhecemos. Os homens visitam a mulher
que encontrou as primeiras espigas:
Awaawi itémé ayaba'ré.
Logo ter com ela foram .
- We!
- Conte!
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- lhe, awaawi itémé ayaba'ré.
- Sim, logo ter com ela foram.
Ta ... ! Ma datsiwi rómiiitóm ni, u.
Ta ... ! Ela (a casa) eles encheram, contam.
To ... !, datsiwi rómiiitóm ni.
To . .. !, eles encheram.1

Depois dessa visita à mulher, os xavantes finalmente se
apropriam do milho, que até então era propriedade dos
periquitos:

Reretsay wadzari te te ub'rã idzo pó hã.
Periquitos comida (excrementos) misturados eles os
(grãos) ajuntavam grãos soltos.
Ta ... ! Te te ub'rãy mono reretsay wadzari.
Ta . .. ! Eles (o milho) ajuntando foram de periquito
com excrementos misturados.
Mitsi, ta ... !, rere reretsay wadzari.
Muitos, ta . .. !, caíam (milho) periquito comida misturado.8

A repetição de palavras e orações é, sem dúvida alguma,
um recurso enfático e está presente em todas as cinqüenta
narrativas de Jerónimo. Outro procedimento, este já não a
nível da linguagem mas da estrutura narrativa, também largamente empregado pelo nosso narrador e visando a mesma
finalidade, é a repetição de cenas ou a referência, através
de discursos diferentes em seqüência, ao mesmo incidente
ou episódio.
Em razão dessas duas tendências solidárias entre si,
mas se manifestando em níveis diferentes do discurso, podese concluir que a fala cerimonial de Jerónimo traz a marca
estilística e estrutural da redundância.
No ensaio "A estrutura dos mitos", 9 Lévis-Strauss discute a função dessas repetições (duplicação, triplicação e
mesmo quadruplicação de uma mesma cena), propondo uma
resposta original, a saber: caberia a essas repetições, que
são freqüentes nos mitos e nas narrativas folclóricas, tornar
manifesta uma certa estrutura, que é pré-consciente. Ou
seja: essa estrutura, para o mitólogo francês, não é exata139

mente a estrutura narrativa (uma seqüência de episódios),
mas alguma coisa que está por trás dela e a organiza, isto é,
um modelo lógico.
O mito, para Lévi-Strauss, representa uma tentativa de
resolução de alguma contradição importante para o pensamento indígena. Assim, o mito geralmente confronta dois
pares de opostos (por exemplo, o céu e a Terra, ou a cultura
e a natureza) e, mediante mediações progressivas, que situam a ação em diferentes planos (do plano cosmológico ao
geográfico, do plano social ao económico), logra aproximar
os termos inicialmente irreconciliáveis.
Ao afirmar que a repetição coloca a nu a estrutura do
mito, Lévi-Strauss está pensando num esquema lógico que
descreve a passagem, através de um terceiro termo mediador, da dualidade à unidade, o que resolveria a contradição
para a qual o pensamento indígena está buscando a solução.
A ênfase - seja a hipérbole (que situa as relações
humanas no nível cosmológico) seja a duplicação ou quadruplicação de ações - não é um artifício retórico ou literário, segundo Lévi-Strauss. Conforme se lê em Le Cru et /e
Cuit, a ênfase no mito é "l'ombre visible d'une structure logique qui reste cachée", 1 estrutura essa que pode ser recriada pelo analista, desde que ele recupere as motivações
profundas das figuras míticas usuais. Não se trata, como se
vê, de um estudo literário do mito, mas de uma pesquisa
das operações lógicas do pensamento indígena.
A fala cerimonial xavante, assunto que tratei de passagem neste capítulo, é o objeto de uma estilística, e não do
tipo de análise que no capítulo introdutório deste estudo me
propus a realizar. Era necessário falar, no entanto, mesmo que
superficialmente, sobre a figura de retórica denominada repetição, como complemento ao estudo da distribuição da ênfase
nas narrativas de Jerónimo. Anteriormente, vimos o uso da
repetição no nível narrativo, e agora, sua presença no plano
lingüístico.

3.
4.
5.
6.

7.
8.
9.
10.

se danificaram. Mas graças ao trabalho paciente de Georg Lachnitt
e de alguns estudantes xavantes, parte desse material foi recuperado,
de maneira que algumas narrativas de Jerónimo (ou fragmentos apenas)
puderam ser transcritas na língua original. Um livrinho, contendo nove
narrativas (Tsawe, Jerónimo. Auwe na Rowatsu'u, Campo Grande,
Missão Salesiana de Mato Grosso, 1990), já foi publicado.
Jerônimo xavante conta, p . 69.
Ibidem, p. 95.
Jerónimo xavante sonha, p. 175.
São os seguintes os relatos míticos fornecidos por Raimundo : "Conto
do milho", " Conto do jacaré" , " O começo dos xavantes", " O começo
do civilizado", "Conto dos filhotes de arara ", "Conto do urubu'' e
" Conto do Parinaya".
"Contos do xavante Raimundo". ln Jerónimo xavante sonha, p. 3a.
Ibidem, p. 3a.
Lévi-Strauss, Claude. " A estrutura dos mitos". ln Lévi-Strauss, Claude.
Antropologia estrutural, Rio de Janeiro, Tempo Brasileiro, 1985.
Lévi-Strauss, Claude. Le Cru et le Cuit, Paris, Plon, 1964, p. 345.

º

NOTAS

1. Maybury-Lewls, David. A sociedade xavante, Francisco Alves, Rio de
Janeiro, 1984, p. 195.
2. As fitas que reglstram a voz de Jerônimo ficaram guardadas até recentemente num porão da Missão Saleslana em Campo Grande, onde
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CAP(TULO X - CONCLUSÃO:
O DUPLO MITOLÓGICO

O antepassado que visita a paragem mítica, o esp1ao que
seg ue o rastro da caça ou do inimigo, o sonhador que convers a com a madeira wamari ou com o Criador, todos eles
possuem uma função em comum : são os intermediários entre
os xavantes e o outro. Ou seja, cabe a esses heróis solitários
aproxi mar as duas partes e permitir que elas se comuniquem
entre si, resumindo-se nisso o enredo do mito, da história
e do sonho.
Assim sendo, os três esquemas narrativos que propus
nos capítulos precedentes podem ser reduzidos a um único
esquema abstrato, dada a presença em todos eles desse
intermediário que concretiza uma expectativa de contato
com o outro.
Enquanto os três esquemas de fato podem ser assimilados a um único esquema geral, a mesma operação não
pode ser feita com relação ao ponto de vista do narrador.
Claro que contar um sonho, uma experiência íntima, é diferente de contar um mito. Quando Jerônimo narra um mito,
exige-se dele estrita obediência à tradição. Por isso, quando
certos incidentes ou detalhes de uma narrativa tradicional
tornaram-se nebulosos - como por exemplo a função do
arco no relato " Mãe e filho desavergonhados" 1 - , Jerônimo não procura inventar um sentido para eles, mas se declara tão ignorante a esse respeito quanto seus ouvintes.
Tampouco introduz episódios novos àqueles relatos dos
quais se conhecem apenas fragmentos, limitando-se a dizer:
"é só isso que os outros contam. É muito curto" .2 O narrador
do mito não sente qualquer constrangimento em expor sua
hesitação ou dúvida. Veja-se, por exemplo, a abertura do
relato " As mulheres corajosas" :
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Antigamente as mulheres foram em busca do Tsimi hopãri (espírito mau).
Antigas mulheres foram atacá-los quando não se
percebesse. Foram pousando. Para elas não existem
coisas que as amedrontem. Não têm medo de onça.
Naquele tempo acho que não havia onça.
Acho que não havia.
Elas chegaram sem acontecer nada.3

Ninguém espere que Jerônimo assuma a mesma postura
durante a narração de um sonho ou de um episódio histórico
do qual ele é testemunha ocular, pois neste caso não existe
mais distância entre o narrador e a referência do seu discurso. Sob esse ponto de vista, o mito se caracteriza como um
tipo de relato que trata de eventos que xavante algum jamais
p~esenciou, ao contrário dos relatos históricos, que em geral
sao o testemunho do próprio narrador ou de terceiros (um
pare~te ou o pai do narrador), aludindo a nomes e lugares
precisos.
Agora, vejamos. um relato muito curioso, " Visita ao Criador", onde o ponto de vista do mitólogo, o do historiador e
o do sonhador se fundiram num só, originando um ponto de
vista híbrido, que confunde a vigília e o sonho. Jerônimo
conta nesse relato que realizou uma viagem até a casa de
Jesus, localizada na confluência de dois rios. Trata-se de um
sonho, sem dúvida alguma. Porém, contrariando o que vimos
até aqui, Jerônimo teria levado um dos filhos (em princípio,
este poderia testemunhar em favor da veracidade da aventura), quando toda viagem onírica é uma experiência pessoal
e solitária. Ora, essa confusão de sonho e vigília é alguma
coisa peculiar ao mito, e define precisamente a atmosfera
daquele espaço que denominei paragem mítica, onde residia
alguma criatura maravilhosa ou ambivalente, a quem coubera
a guarda de um objeto valioso.
. . Em " Visita ao Criador", Jerónimo penetra numa paragem
m1t1ca, como se ele próprio fosse, já não um sonhador, mas
um daqueles personagens veneráveis que habitaram o mundo em seus primórdios. Jerônimo é recebido com intimidade
pe.lo ~enhor , que pergunta cheio de atenção, ao ver pela
primeira vez o seu filho :
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-

-

Bom dia, Tsawé. Quem é esse?
Ele é meu filho.
Como é o nome dele?
É Geraldo.
Então é Geraldo, venha aqui. Ele é bom?
Sim, ele é bom, não se zanga com ninguém.
Então está bom. É assim que eu gosto.4

Nos relatos tradicionais, os personagens que excursionavam fora da aldeia e visitavam as paragens míticas perdiam, nesse ínterim, sua personalidade social (deixavam de
ser membros da sociedade xavante, ist9 é, ficavam totalmente separados do seu grupo, com quem não podiam compartilhar sua experiência), mas adquiriam em troca uma personalidade mítica (o menino que foi adotado pela onça, por
exemplo, comportou-se como se realmente fosse o filho dessa criatura ambivalente, misto de animal e ser humano). Em
" Visita ao Criador", Jerónimo assume diante de nossos olhos
uma personalidade mítica. Como interpretar isso?
Diria que a personalidade mítica reage, redescobrindo
suas potencialidades adormecidas, no momento em que a
personalidade social está degradada por força das circunstâncias externas. Pois se agora a história não existe mais
~refiro-me às ~onquistas guerreiras e às caçadas coletivas),
e através da imagem do seu duplo mitológico, essa figura
heróica,5 que Jerônimo recupera a dignidade e quer ser
conhecido.
O auto-retrato que ele nos oferece no relato histórico
Waradzu Toro traduz muito bem essa aspiração :

Eu, eu sou Jerónimo .
Vai contando bem as minhas palavras.
Eu sou Jerónimo, sou eu que estou falando agora.
Estou dizendo estas coisas.
Não vivo escondido .
Sou eu que vivo no mundo inteiro, também no céu,
também com o nosso Pai, eu me encontro com ele.
( . .. )
Vão lembrando bem as minhas palavras para o waradzu (homem branco).&
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Isso não quer dizer que falte lucidez a Jerônimo, muito
pelo contrário. Quando ele desperta, ao final de uma aventura " mítica" , pode fazer terriveis profecias, que tocam no
âmago da problemática sobrevivência da cultura xavante.
Para o repórter Antonio Golçalves Filho, da Folha de S.
Paulo, ele revelou :

AP~NDICE: MITO, MEMÓRIA, SONHO

O último xavante acaba de sair da aldeia . Deixa para
trás a ma/oca transformada' e coberta de telhas, seguindo os passos de outros jovens que se aventuram na cidade. A aldeia está cercada de arame farpado como as
grandes fazendas dos latifundiários .7

Os relatos reproduzidos a seguir exemplificam os três gêneros narrativos utilizados por Jerônimo Tsawê: os dois primeiros são mitos, o terceiro é memória histórica e, o último,
um sonho.

NOTAS
1. Sobre o menino que se transformou em beija-flor, Jerônimo diz: "Voltou aonde deixou o arco.E foi para casa com o arco. (Talvez aquele
arco fosse alguma coisa para se tornar beija-flor.)" (Jerónimo xavante
conta, p. 117.)
2. Ibidem, p. 109.
3. Ibidem, p. 174.

4. Jerónimo xavante sonha, p. 224.
5. Neste estudo não propus uma definição de herói mítico. Curiosamente,
o protagonista principal das narrativas tradicionais xavantes não se
comporta de maneira necessariamente espetacular, heróica - tanto
pode ser um menino desamparado como um velho agonizante - ,
isto é : pelos seus dotes físicos e intelectuais, o protagonista principal em nada se distingue dos demais.
A definição mais abrangente de herói que conheço é a de Joseph
Campbell e está no seu livro O herói de mil faces (São Paulo, Cultrix/
Pensamento, s/ d.). Sem fazer distinção entre herói mítico e herói dos
contos populares, já que ambos se originariam do mesmo arquétipo,
Campbell propõe para todas as aventuras de heróis existentes, dos
povos indígenas ou civilizados, uma única e mesma fórmula narrativa,
compreendendo "um afastamento do mundo, uma penetração em alguma fonte de poder e um retorno que enriquece a vida" (Op. cit.,
p . 15).

6. Jerónimo xavante sonha, p. 54.
7. Gonçalves F., Antonio. "Xavante sonha com o crepúsculo da tribo e
vira tese de literatura" , Folha de S. Paulo, São Paulo, 4 de julho de
- 1990, E-1 .
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O RAPAZ, A ONÇA E O FOG0 1
Meu cunhado, vamos tirar o filhote da arara.
Vamos.
Eles foram.
- Olhe, a arara está levando comida para os filhotes,
parece que os filhotes já estão grandes. Você vai ficar
espantado.
Pronto, pode subir.
Com que vou trepar? Coloque um pau para eu subir
até lá.
Você espere aqui, enquanto eu vou cortar o pau.
Ele ajeitou o pau para o rapaz.
O moço disse ao outro:
- Segure o pau.
Chegou até o alto e a arara estava voando por cima da
cabeça do rapaz. Olhou no ninho da arara e disse para o
cunhado:
- Você me mentiu. Não tem filhotes, só tem ovos.
O moço enganou o cunhado, dizendo que não havia
filhotes.
- Caso só tenha ovos, jogue aqui.
- Abra as mãos.
Jogou uma pedra branca que caiu na mão do homem.
Pá! ! !
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O homem caiu no chão desmaiado de dor e de tontura.
O rapaz mentiu que não tinha filhote e em vez de mandar
ovos, jogou uma pedra.
Quando o homem voltou a si, o rapaz disse que havia
filhotes de arara, mas já havia sido enganado.
O cunhado jogou longe então o pau com que o rapaz
havia subido para tirar os filhotes.
O rapaz chamou o homem que pusesse outra vez o pau
para descer.
Mostrava a ararinha, segurando-a pelas perninhas e
gritava:
- Ai, ai, ai, vem buscar .aqui, vem buscar os filhotes de
arara. Há filhotes de arara. Volte, cunhado.
O cunhado não voltou.
O rapaz chorou porque o cunhado jogou o pau.
O homem foi embora sem ter dó.
O rapaz dizia assim :
- Por que ele me deixou aqui? Pode ir, ele não vai ter
nada mesmo para comer.
Então deixou outra vez a ararinha no lugar e gritava:
- Ai, ai.
A mãe da ararinha não voltou mais para perto dos filhotes.
O rapaz ficou no lugar da arara. Por isso é que a arara
não quis nunca mais voltar aos filhotes.
Todos eles tiveram que suportar a fome até agüentar.
Ele estava esperando que alguém o socorresse, mas
estava em cima da pedra e ninguém veio. Entardeceu, sem
socorro. Escureceu.
De noite estava, estava pensando. Amanheceu outra vez,
mas ninguém apareceu.
Passou um dia. Ele já estava com sede. Passaram dois,
três dias.
Estava pensando: "Como que vou fazer? Já passou
muito tempo. Oh, se alguém me desse alguma coisa ... "
A onça foi caçar nas cabeceirinhas para comer alguma
coisa, até que enfim chegou lá perto.
A onça lembrou-se de urrar porque já estava amanhecendo e começou : " Ao, ao, ao, bo, bo, bo, bo."
O rapaz diz consigo mesmo:
- Quem é que está urrando? Aqui não há nada, acho
que é alguém.
Outra vez urrou: " Ao, ao, ao, bo, bo, bo, bo."
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Era a onça que estava urrando em todo lugar, na madrugada. Logo amanheceu. Estava na hora de voltar para
casa.
Na outra manhã cedinho, começou a urrar: " Ao, ao, ao,
bo, bo, bo, bo."
- Ai, ai , ai, meu vovô, pegue filhote de arara.
- Que há? Quem é que está em cima da pedra?
- Ai, ai, ai, meu vovô ... o meu cunhado jogou o pau
e eu estou aqui em cima da pedra suportando a sede . . .
estou com muita sede.
Meu vovô, vou jogar o filhote de arara.
- Então jogue aqui.
- Deixe um para mim.
Jogou o primeiro.
- Hã, hã, hã.
- Deixe um para mim.
Jogou outro.
- Hã, hã, hã. Tu, tu, tu.
A onça estava comendo.
- Aqui outro, este tem mais asas, toma.
- Hã, hã, hã.
- Deixe um que tem o rabo mais comprido para eu levar para casa. Aí vai outro.
- Hã, hã, hã.
. . . e comeu também este.
- Faltam mais dois ainda, deixe um para mim.
Comeu também este último até acabar com tudo.
- Já acabou, só há o mais novo. Deixe este para mim,
que eu quero levar.
Acabou tudo, coloque o pau para eu descer.
Ele pôs o pau.
- Segure firme, você não vai fazer nada contra mim?
- Não, não, não.
Desceu assim mesmo, ainda que estivesse com medo
que o vovô lhe fizesse mal.
- Por que ele jogou o pau?
- Joguei uma pedra branca e pegou na mão dele e ele
foi embora.
Você está trazendo água? Estou com muita sede. Não
agüento mais.
- Eu vi lá um poço de água, passei por todos os lugares, não achei nada. Estão secando todos.
- Vamos, me leve.
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Levou-o onde havia visto o pocinho de água.
- Está aqui, beba tudo, tudo.
- Não dá para encher minha pança, vou tomar tudo.
Tomou a água; bebeu devagar. Antes porém lavou a
boca, tomou:
- Oi, oi, oi. - Chupou tudo até o último pinguinho.
- Só tem essa?
- é só essa; lá em baixo tem outro poço igual a esse.
- Leve-me até lá.
Desceram até o outro poço.
- Está aqui, tome devagar, porque a gente, quando
fica com sede, faz mal.
Engolia a água:
- Oi, oi, oi. - Tomou tudo até acabar o poço.
- A gente não pode tomar muita água. Como você bebeu tudo?
Ao acabar, sentou-se.
- Já deu?
- Não, ainda preciso tomar mais: você só tem essa?
- Sim, só essa. Mais só no rio, lá tem bastante.
- Onde é?
- Deste lado, está mais perto do lugar de onde tirei
a água.
- Então me leve já.
Saiu para o rio e desceu em direção da água.
- Está aqui?
- Sim. Está aqui. Não tem mata, eu caço aqui.
- Não acho nada de água.
Vamos, vamos, primeiro vou levá-lo onde você quiser.
Vou beber atravessando.
Você ainda não encheu a pança?
Não. Ainda quero mais, eu estou com muita sede,
ainda não deu.
- Você não falou que o estômago nosso é pequeno?
Acabou com toda a água.
Engolindo, engolindo :
- Oi , oi, oi. Acabou com a água e secou até no outro
barranco e foi secando o rio; acabou secando a outra parte,
secando, até terminar. No fim secou tudo, não ficou nenhuma gota de água.
O vovô disse ao neto:
- Já deu?
- Já deu.
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é para isso que eu obedeci.

- Deixe-me descansar um pouco.
Descansou ...
De onde você vem?
- Eu venho da minha casa.
- Onde é?
- A minha mulher está aí perto.
- O senhor está morando sozinho?
- Só quando você for até lá é que vai saber. Só quando for.
- Então vamos, já descansei.
Não tem nada para comer?
- Só quando chegarmos, só quando chegarmos vai comer mesmo.
- Comida?
- Sim, há comida, também tem carne de caça, tem
carne de caça, tem muita carne de caça.
Levou-o à casa dele.
Entraram.
- Olhe, olhe, a minha esposa está aqui.
A mulher estava lá.
- Então o senhor está com mulher?
- Sim, estou com mulher, é minha esposa.
- Eu pensei que estivesse sozinho.
- Estava me esperando.
- Estou zangada porque voltou sem caça, estou sem
comer alguma coisa.
- Não, hoje não cacei nada, não cacei nada, porque
passei por outro lado e encontrei o meu neto, encontrei
o neto.
- Como é que foi?
- Estava em cima da pedra, estava em cima da pedra,
onde estavam os filhotes de arara.
- Como é que ele subiu lá?
- O cunhado dele jogou o pau que tinham levado para
tirar os filhotes.
- Quem é?
- Foi Wa'rereire. Foi Wa'rereire que jogou o pau.
- Vai convidando à toa.
- Não tem sede? Não tem sede? Vai comer carne de
queixada?
.
- Sim, quero comer.
- Então fique perto do fogo, vá comendo, vá comendo.

151

Deu-lhe também outra comida para misturar. Comeu
ipru (miúdos, barrigada) e pano (braço), ele comeu toda a
carne de queixada e depois pediu água.
- Quero água, tem?
- Sim, tem água.
- Leve para ele tomar e para misturar com a comida;
só depois que a gente toma alguma coisa pode descansar.
Tomou a água e deitou-se.
- Deite, deite para descansar.
Perguntou ao vovô:
- Onde o senhor me levou? É sua casa?
- Sim, é minha casa, os moradores estão aqui, vocês
ficam mais para cima.
Ele me convidou para tirar os filhotes de arara.
- Não era para fazer assim.
- Mas eu fiquei em cima da pedra por vários dias, acho
que meus irmãos já estão com saudades, talvez já estejam
chorando. é assim mesmo que faz a gente quando está com
saudade.
Anoiteceu . . . Amanheceu ...
- Tome banho, tome banho.
- Onde está o rio?
- Está lá.
Aqui é a nossa água, que é só para nós, aquela que
você acabou.
- O vovô tinha falado que não havia mais água!
- Só quando for lá é que você irá estranhar.
O vovô levava sempre no outro lugar, para não conhecer
a que estava mais perto. A água descia.
Depois de tomar banho, ele se esquentou no fogo.
- Oh! Que bom é o fogo para esquentar.
- é bom?
- Sim, é bom para esquentar. Onde moro a gente sente frio. Como a gente faz para sair esse fogo?
- Não sei, não sei.
Achei aqui mesmo, nesse lugar, morei aqui mesmo, onde
o achei; estou morando sempre aqui.
- Como fez para achar?
- Não sei como fiz para achar.
Passaram-se um dia, dois e depois de muito tempo, a
vovó chamou o neto.
- Saia da casa e venha aqui para eu catar piolho.
- Pode sair - disse o vovô a seu neto.
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Catou os piolhos.
Quando pegava um piolho, ela mostrava ao neto, abria
a boca e o moço começava a gritar de medo: - Ai, ai , ai ...
O homem disse a sua mulher:
- O que está acontecendo?
A mulher disse:
- Não tem nada, só estou mostrando o piolho.
- Vá cantando direito, não faça assim.
Aconteceu a mesma coisa, enquanto catava abria a boca,
mostrava também o piolho e o moço gritava:
- Ai, ai, ai. ..
- O que é que está acontecendo?
- Já falei com você que não tem nada, estou só mostrando um piolho, você não escutou?
Outra vez ela fez a mesma coisa e ele começou a gritar:
- Ai , ai, ai. ..
Vovô já cansou de escutar.
E a mulher parou de catar piolho, e os mandou para
dentro de casa.
Depois mandou a mulher buscar água. Quando chamou
o neto perguntou também:
- O que é que ela estava fazendo?
- Ela abria a boca, ela não tem dó dentro de si mesma.
Sim, é assim mesmo que estava acontecendo comigo.
Ele contou para seu avô.
- Vou fazer uma coisa, é para isso que chamei. Amanhã, amanhã, você acerta com ela. Vou fazer uma madeira
de buritirana para fincar na boca, para que se torne sua
língua.
Passou um dia, o vovô foi buscar a madeira de buritirana. Ela fazia a mesma coisa com o moço: em vez de mostrar o piolho, abria a boca.
Chegou o vovô, trouxe a madeira de buritirana enrolada
com folhas para ninguém saber.
A tarde chamou outra vez o neto para catar piolho.
- Neto, saia de casa.
- Bom, pode sair.
O vovô já tinha combinado antes como acertar com ela.
- Vou dizer mais uma vez: deixe-a fazer três - Então
o vovô contou nos dedos - Deixe passar uma, duas, três e
na quarta você pode fincar, mas você antes tem que se sentar direito, para ela não perceber. Pode fincar sem dó.
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Começou a catar piolho. Enquanto catava, ela abria a
boca e o moço gritava:
- Ai, ai, ai ...
- Que coisa, você é cabeçuda.
- Não tem nada, estou só mostrando o piolho.
Outra vez fez a mesma coisa e o moço gritou:
- Ai, ai, ai. ..
- Você não pára com isso, é cabeçuda ... prãti'i . ..
Mais uma vez o rapaz gritou com medo:
- Ai, ai, ai ...
- Que coisa é essa ...
- Não é nada, estou só mostrando o piolho.
Quando a vovó abriu a boca, o rapaz enfiou a varinha
bem no centro da boca e enfiou até no fundo. E a mulher
começou a pular de dor, rolava no chão: saía muito sangue.
Depois foi para o mato e sumiu, virou tamanduá. Acabou de
catar piolho.
Passou a noite, dois, três dias.
- Ainda não cansou? Ainda não cansou?
- Já cansei , estou sentindo saudade de minha mãe.
É assim mesmo, é assim mesmo.
Já vou lhe mandar mesmo, primeiro vou fazer as cordas,
vou fazer as cordas.
Fez as cordas e fez tudo.
Depois fez também a cesta para carregar a carne.
Pôs a carne em cima da pedra ao sol para aquecer
um pouco.
Passou a noite e de manhã falou antes de partir para
casa.
- Olhe, não fale para ninguém que cozinhei com fogo,
fala que esquentei com a pedra. Se você falar para os outros,
tome cuidado, tome cuidado. Se falar, vou comer você, vou
comer você.
- Não.
- Se perguntarem, se perguntarem, não fale que eu
fiz tudo isso. Diga para seus irmãos que foi você mesmo
que fez.
- Está pronto? Vamos já, vou levar você neste rumo,
aquele ninho de arara fica neste lado, vou levar direto.
- Deixe para mim que levo para você, para que não
saia a pintura. Vamos entrar aqui, o rumo de casa está bem
certo.
E levou-o à beira da mata.
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É aí que vou ficar à espera das minhas irmãs para

que me reconheçam.
É assim mesmo, é assim mesmo.
E entraram bem certo onde tiravam a água.
- Fica aí.
Passou um, passou outro, e no fim veio a irmã dele.
Quebrou um pauzinho para chamá-la.
E chamou sua irmã. Ela foi encontrar-se com seu irmão.
Por que cortaram seus cabelos?
- Cortaram por sua causa.
- O que é que me matou? O cunhado como é que lhe
contou?
- Ele contou assim: que você se afastou dele.
- Nós já tínhamos encontrado os filhotes de arara .
Ele voltou depois de ter tirado o pau.
- Como é que ele contou que você tinha se afastado dele?
- Eu gritei que havia ararinhas e ele não atendeu.
Ele ainda está lá?
- Sim, está lá.
- Deixe ficar, deixe ficar. Vou mandá-lo embora, vou
jogá-lo fora: é para isso que me pintei. Fale para minha mãe
que eu estou aqui.
- Como vou falar para ela acreditar se não levo nada?
Deu fígado de queixada e ela comeu.
Ela voltou depressa.
- Mamãe, o irmão está perto de onde se tira água. Sim,
está lá, ele quebrou um pauzinho.
É ele mesmo?
- Sim, é ele mesmo.
- Como que ele está?
- Ele está pintado de carvão e de urucu.
O meu irmão me disse para falar com a senhora, para
falar baixinho, por isso que estou falando, cheire minha mão.
- Então vamos.
Levou sua mãe.
- Mamãe, ele está aqui.
A mãe abraçou o seu filho, ela queria chorar, mas o
filho disse:
- Não chore, mãe, só em casa pode me saudar. Para
que você cortou os cabelos?
- Cortamos os cabelos porque estávamos com saudade
de você.

155

Não me aconteceu nada, é o meu cunhado que não
cuidou bem de mim.
- Sim, é assim que sua irmã falava para ele.
- Como é que ele contou?
- Que você tinha saído de manhã cedo e tinha passado a noite sem voltar para casa.
- Nós já tínhamos saído para tirar filhotes de arara.
Como é que voltaria cedo?
Só que eu joguei uma pedrinha branca em vez de jogar
filhotes de arara.
Por que não contou direito? Ele devia dizer assim:
- Eu joguei o pau porque me machuquei com uma pedra branca.
Dá-me raiva. Ainda está lá?
Deixe que eu me encarrego, não ficará mais com minha
irmã, vou despachá-lo.
Mãe, ele está ainda?
Não podemos dar carne para ele. Mãe, carregue a senhora.
E os índios admiravam-se.
- De onde estão trazendo a cesta cheia de carne?
- Quem é que cozinhou para o filho?
- Não sei, acho que ele mesmo se pintou.
- Como que pintou as costas?
O outros foram acompanhando, acompanhando.
Entrou em casa e as irmãs vieram chorando para matar
a saudade. E os outros todos estavam admirados.
- Onde ele arranjou urucu para pintar os cabelos? diziam uns aos outros.
Depois de saudar o irmão, tiveram que comer a carne
que ele tinha trazido. E _d istribuíram para cada família.
E no fim deram ao cunhado, mas o rapaz disse:
- Por que ele ganhou também? Devia ficar sem.
O rapaz levantou-se para afastar o cunhado e o tirou de
sua irmã, jogou fora as coisas dele e o despachou para a
casa dele.
- Por que ele o expulsou?
- Escutei assim: "O cunhado lhe tinha tirado o pau;
é por isso que ele foi despachado."
A carne foi distribu ida para os outros de fora.
Quando o índio traz a caça, ele distribui para todos, para
poder comer todos os que estão em casa.
Como é que ele cozinhou? Nós não temos fogo.
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- Como ele trouxe a carne bem cozida?
O pai perguntava ao filho como ele cozinhou a carne.
- Fui eu mesmo que cozinhei - disse o rapaz para
seu pai. - Cozinhei com pedra quente.
- Encontrou as queixadas?
- Sim, encontrei muitas.
O pai perguntou ao filho como tinha descido da pedra.
Então o rapaz contou:
- Eu pulei de cima da pedra.
- Mas você não quebrou a sua perna?
Depois ele contou como cozinhava a carne.
- Foi meu vovô, foi meu vovô, foi meu vovô que cozinhou a carne.
- Quem é?
É meu vovô que cozinhou.
Ele não queria que eu falasse com os outros e nem contasse como ele tinha feito.
Não, ele faz tudo com o calor da pedra.
- Como eu achei um carvão dentro do osso da nuca?
- Ah! Não queria falar porque o vovô me tinha proibido de contar para os outros. Ele cozinhou com fogo.
Onde que você encontrou esse fogo?
Nós não temos fogo.
Como é que ele falou para você?
Eu já estava cansado de ficar, estava cansado de
ficar, então o vovô me trouxe aqui.
- Por isso que a sua pintura está bem feita?
- Sim, sim, foi ele que carregou o cesto de carne.
Foi ele que me trouxe aqui e depois voltou. O fogo está
com ele, é jatobá que está aceso, tem muita brasa, muita
brasa.
- Agora vamos ter o fogo, vamos ter o fogo.
- E teremos carne cozida.
- Está bom, está bom.
O pai dele ficou alegre porque o filho descobriu o fogo.
- Sim, sim, ele havia falado comigo que não havia
fogo. Estou animado, estou animado para aquecer o nosso
corpo, por isso estou disposto a ir tirar o fogo. Estou perguntando, estou perguntando.
- Vamos lá onde o fogo está?
- Então vou levar vocês onde o fogo está.
- Em que lugar fica?
- Vamos juntos?

157

- Não, vamos indo um por um, um por um, acenderemos o fogo, acenderemos o fogo.
E depois se reuniram no pátio para combinar entre eles
como ia ser.
Assim falaram de ir, assim se escolheram : a anta primeiro.
- Só eu sou capaz de ir buscar. Só eu sou, só eu.
- Então vamos escolher o cervo.
- Não, quando você corre, suas pernas vão chiando.
Apesar de ser gente, escolhiam o nome de bichos.
Ficaram alegres, porque iam roubar o fogo da onça para
cozinhar os alimentos.
(- O que iam cozinhar se não tinham alimento, nem
cereais2 ?
- Os índios comiam só pau podre.
Era isso que os xavantes comiam : pau podre.)
Vamos, vamos buscar o fogo.
Quem é que está com o fogo?
Datomo'rehã, Datomo'rehã que cozinhou a carne para ele.
- Qual é a arma dele?
É com uma borduna que ele está matando os bichos.
- Como que é?
- Ele vai ser uma onça.
Não era uma onça de verdade, era um índio: é só depois que ele vai virar onça, quando desaparecer o fogo.
Dito e feito : o neto levou uma porção de gente para
roubar o fogo da onça.
Enquanto a onça dormia, o primeiro, a anta, foi buscar,
foi devagar, para não perceber o barulho.
Quando tirou, ele passou para o segundo, o cervo, e o
segundo passou para o terceiro, o veado mateiro, até chegar em casa.
Esse passou para o veado, que entregou para a ema.
A ema entregou para o veadinho que atravessou a mata;
entregou ao caititu, que o deu para o mutum, que passou
para a cutia. A paca pegou para atravessar o rio, mas o
fogo quase caiu na água; a andorinha depressa suspendeu.
Eles fizeram como a corrida do buriti, e assim como eles
fizeram, nós estamos continuando a fazer esta festa, para
sempre.
- Onde está o fogo?
Quando veio o trio a onça acordou.
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- Se é assim, de agora em diante vou devorá-los! Não
tenho mais o fogo. Vou dormir na escuridão, vou sentir o
frio, estou sem o fogo. Agora tenho que sofrer o frio, tenho
que sofrer o frio.
É depois disto que virou onça.
Os homens já chegaram em casa com o fogo, e desceram no pátio, e foram distribuindo para cada casa, tirando
a brasa e acendendo o fogo em cada casa.
E os que faltaram, foram pedir onde havia mais fogo.
Dê para eles, dê para eles, para terem o fogo.
- Vocês deviam ter tirado no pátio.
- Lá tem muita gente, não dá para tirar.
- Agora vocês tem que cuidar do fogo, para não acabar, e quando acordarem, levantam-se para acender o fogo,
para não acabar. Nós temos o fogo.
Também da onça aprenderam a usar o rébé (pauzinho
para acender o fogo).
CAÇADA DEMORADA E VINGANÇA DAS MULHERES3
Os nossos bisavós foram caçar.
Os velhos também falaram:
- Leve-me, leve-me para a caçada, para que possa comer carne à vontade.
Foram.
No primeiro dia mataram jabuti, tatu, galinha e veado.
Depois foram para frente e mataram duas antas.
Foram mais adiante, para outro lugar.
Passaram muitos dias (como estão contando os brancos
nós não sabemos contar; nós sabemos contar só com os
dedos: primeiro vai contando a primeira mão, depois passa
para a outra mão).
Foram caçando, caçando.
As mulheres já se cansaram de esperar, já começaram
a reclamar, porque não voltavam logo os caçadores.
Os caçadores estavam demorando muito.
As mulheres não gostam de ficar sozinhas.
- Olhe como passa o dia sem eles chegarem.
- Dá raiva em nós.
Não é só agora que elas falam assim.
Elas são assim mesmo, antes já falavam disso.
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- Olhe como estamos sozinhas o dia todo, como são
os homens!
Tenho vontade de matá-los, quando chegarem.
- Mate.
- O meu pensamento não é assim.
- Como que é então?
Como que vai ser?
- Vamos fugir de casa para que, quando chegarem, encontrem as casas vazias, e nós nos trocaremos em alguma
coisa.
- Em que vamos nos mudar?
Você não sabe ser romhotsiwa (pessoas que sabem f azer coisas que os outros não podem).
- Basta querer, e nós nos mudaremos em alguma coisa.
Vamos fugir de casa e eles encontrarão as casas vazias,
quando chegarem.
A noite passou sem que chegassem os caçadores.
Porque elas contaram as casas (cada dia corresponde
a uma casa). E elas já se cansaram de esperar.
- Já estou muito, muito cansada.
Vamos sair de casa para sermos queixadas.
- Se é assim, vão se ajuntando no pátio, para combinar.
Elas se ajuntaram no pátio e acenderam o fogo.
Uma delas chamou as outras para virem.
Chegaram todas.
A mais velha levantou-se e falou para as outras:
- Sim, sim, não são só os homens, não são só os homens que podem falar para os outros. Chamei-as para perguntar como será o nosso assunto.
- O que estão desejando?
É assim, é assim.
- Os caçadores estão demorando muito.
Já acabaram de contar todas as casas, e eles não chegaram ainda.
Por isso que estou falando a vocês para fugirmos de
casa, para mudar nossas qualidades em queixadas.
Ontem já tínhamos combinado assim para virar alguma
coisa. Vamos marcar cada coisa.
- Nós já marcamos, não precisa marcar mais.
Nós vamos ser queixadas, nós, todas as mulheres.
é assim mesmo.
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- Os meninos já marcaram também para serem alguma coisa.
Eles vão ser ararinhas. Os meninos menores vão ser
preás, eles ficarão na vargem.
É assim mesmo.
- Já estamos com raiva deles.
Assim eles podem chegar sem se encontrar conosco.
Os homens surgirão no caminho atrás de nós.
Não nos encontrarão com as nossas pessoas.
- Se é assim, vamos fazer, vamos fazer.
Temos que cumprir a nossa palavra. Os meninos que
vão ser ariranhas, comerão frutas de buriti, porque servem
para eles.
Primeiro vão cortar os cabelos.
Os outros vão ser rewawe (periquitos grandes), vão ser
duas turmas de ararinhas, para eles viverem comendo as
frutas de buriti.
Eles marcaram isso.
E vocês, meninos maiores?
Nós ainda temos mais vida, vamos nos juntar com
vocês.
- Vocês não podem ir conosco. Vocês serão catetos.
- Sim, é isso mesmo.
- E você que é a mais velha das que estão aqui, o
que quer?
- Eu quero ser, eu quero ser ho'orã (camaleão), vou
trepar no pau aqui perto.
- Coitada, vai ficar no pau.
- Vocês que quiseram antes. Estou querendo assim.
- Está bom, você pensou certo para ficar em cima
do caminho.
- Sim, vou ficar mais perto, trepada no pau, para que
quando eles passarem na estrada não possam descobrir
que estou trepada no pau.
- Vamos agora.
- Vamos, vamos hoje. Acho que eles vão demorar
ainda.
Antes de fugir, elas foram torrando o milho para levar.
Depois disso, fugiram para o mato.
Enquanto andavam, comiam o milho torrado.
E se espalharam.
Os meninos foram mais longe, foram indo mais longe.
Também os preás.
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- Nós vamos mergulhar na água, nós, capivaras que
ninguém quer - disseram os ai'repudu (meninos que ainda
não são wapté, adolescentes).
- é isso mesmo.
Capivara ninguém quer mesmo, não é como preá, que
é muito gostoso.
Essas são as meninas pequenas, que quiseram ser rutob'hoa (pequenos roedores).
Passou-se o tempo.
Quando os caçadores demoram muito tempo, a carne
se estraga.
Finalmente eles combinaram para voltar.
- Está na hora, está na hora, vamos voltar.
- Chega, chega, temos que voltar para matar a fome
das nossas mulheres. Acho que elas já emagreceram muito.
- Elas não estão esperando.
- Será que estão reclamando, porque não chegamos
logo?
Antes de sair, as mulheres limparam as casas, deixando
os cestos vazios, deixando o chão limpo.
Os caçadores estavam voltando e pararam, pararam para repousar.
Daí o mais velho falou para os outros.
- Vamos todos j untos?
Vamos todos juntos?
- Como que vamos juntos?
Os espiões têm que ir na frente para ver.
- Elas não estão esperando. Nós estamos carregando
à toa.
Eu sonhei assim.
é assim mesmo, é assim mesmo.
Se nós chegarmos à aldeia, ficaremos tristes e falaremos entre nós: " Por que elas fugiram?"
- Elas não têm nada, estão em casa.
Estão em casa, vocês vão ver.
Já podem ir dois na frente.
- Nós vamos.
- Se ficar tarde, deixem o cesto e vocês vão correndo para ver.
Fiquem em cima da serra para ver a fumaça do fogo.
Foram na frente.
Deixaram os cestos onde pousaram no começo da ida.
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Os dois subiram na serra para ver se havia fumaça
do fogo.
Aí pararam, espiando para ver a aldeia.
- Olhe! Não tem fumaça de fogo.
- é verdade o que contou o sonho, não tem mesmo.
- é verdade mesmo.
Vamos correr, para ver as casas.
Foram correndo.
Saíram direto na aldeia.
E viram só o rastro de ema.
Viram só os rastos dos pássaros.
- Olhe, olhe, como está limpo o pátio.
Ninguém ficou, nenhum que tenha ficado.
Passaram para o outro começo das casas, não acharam nada.
- Coitadas, por que deixaram as casas vazias?
Foram os velhos que nos mandaram voltar logo.
- Ninguém ficou para nos encontrar.
- Vamos, vamos.
Foram correndo, para chegar aonde tinham posto a
carne.
Já tinha chegado à noitinha.
- Vamos correr, lá mesmo não há nada para comer.
E chegaram aonde tinham posto a carne.
Fizeram o fogo com pauzinho e foram esquentando a
carne.
- Eu vou comer, para quem vou levar?
Foram comendo.
E foram comentando sobre o caso.
- Por que, por que sumiram?
Fazer o quê?
- Amanhã vamos para outro acampamento, o velho.
E eles foram.
Pararam no acampamento velho.
Os outros vinham chegando.
- O mais velho ainda não chegou?
- Está chegando.
- Grite para vir mais depressa, talvez os dois estejam
esperando.
E chegaram.
Jogaram os cestos no chão e perguntaram:
- Sim, sim, já olharam, já olharam?
Eles ficaram até com a cabeça baixa de vergonha.
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- Já vimos, já vimos.
- Já olharam, já olharam, estão em casa, estão em
casa?
Não, não. As casas estão vazias, as casas estão
vazias.
Hepre! - exclamou o mais velho.
Por que deixaram as casas?
Vocês entraram na aldeia?
- Sim, entramos.
Depois de parar na serra, descemos porque não havia
fumaça de fogo.
Vi mos só os rastos de ema.
É mesmo, é mesmo que não há gente em casa ?
- Na aldeia só há os rastos dos pássaros que passaram no pátio, as rolinhas, e as outras aves.
Também está cheio de sujeira dentro das casas.
- As casas estão todas vazias?
- Sim, estão vazias, não há ninguém, nenhuma pessoa.
As casas estão todas vazias.
- Por que fugiram?
Elas não tinham nada.
- Quando a gente é lerda, as mulheres fazem caprichos.
- Vamos. Onde é que puseram o cesto?
- Colocamos onde nós pousamos na ida.
É aí que nós esquentamos a carne para comer.
Para quem é que vamos levar?
As mulheres não estão em casa.
- Então, então, vamos direto?
- Temos que ir direto para vocês verem, se não, vocês
falam que os enganamos.
- Vamos.
Olhe, a fumaça não está saindo.
- Vamos para frente.
E chegaram à aldeia.
- Por que deixaram as casas vazias?
E entraram cada um em sua casa abrindo a porta.
Viram as casas sujas de teias de aranha.
A noitinha, ajuntaram-se no pátio.
Um chamou os outros para combinar.
O mais velho falou :
- Sim , sim , por que, por que nos abandonaram?
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- Não sei, não sei, acho que elas inventaram alguma coisa.
1nventaram !
Agora vocês todos vão seguindo os caminhos, procurando os rastos delas.
Foram se espalhando uns de um lado, outros do outro.
Foram atrás.
Não viram rasto nenhum.
Ajuntaram-se todos no lugar.
E perguntaram uns aos outros se tinham visto os rastos.
Mas ninguém tinha achado nada.
- Não achamos nada.
- Por que nos deixaram.
Elas já estão longe, porque se cansaram de esperar.
No outro caminho, que está aqui, ninguém passou para ver.
- Vamos lá.
Todo mundo foi para aquele caminho, foram seguindo.
Foram olhando, olhando na estrada, não acharam nada
de rasto.
Depois passaram para outro lado. Na matinha a velha
joga saliva em cima de um homem.
Ela estava trepada no pau.
De lá cuspiu e pegou no homem.
Ele olhou para cima e viu a velha.
- Olhe, olhe, a vovó está trepada no pau.
Vai subir um.
Espere. Eu vou descer sozinha, para descer com
calma.
Espere, espere, deixe-a descer.
Foi descendo e chegou ao chão.
- O que ela comia em cima da árvore?
Ela agüentou esperar os homens.
- O que é? O que é?
Conte logo para nós.
- O que é que vou contar?
Fugiram todos de vocês.
- Por que é que fugiram? Por que motivo?
- Sabem por quê? Porque vocês são muito lerdos.
Elas acabaram de contar todas as casas e vocês demoraram a chegar. Por isso elas inventaram alguma coisa, sério mesmo.
- O que foi?
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Cada uma marcou uma coisa.
O que acharam?
Elas não acharam nada.
Foram querendo ser alguma coisa, daí elas sumiram.
Ficaram porcos do mato.
Elas quiseram ser queixadas.
Para ser isso mesmo, elas foram também.
- Todas, as mais velhas?
- Sim, foram todas. Os meninos, que quiseram ser ararinhas, voaram no espaço, para comer a fruta do buriti.
Também os outros viraram rewawe.
Antes de voar cortaram os cabelos.
As meninas estão na vargem.
Elas quiseram ser preás, para comer touceira de capim.
Também viraram capivara.
Eles mergulharam todos juntos na água.
Antes de cair vão ficar no barranco do rio.
- Foi por isso mesmo, por isso mesmo, que eu sonhei
mesmo assim.
Sonhei, sonhei certo, que elas ficariam queixadas.
O meu sonho combina bem . Elas quiseram ser porcos
do mato.
- Vocês já chegaram todos?
- Sim, já chegamos, os cestos de carne estão em casa.
- Para quem é que vocês se cansaram com cesto de
carne?
Deviam chegar sem carne, sem nada.
- O que queria você, que ficou aqui perto?
- Não é nada.
Eu quis ser camaleão, 4 é por isso que estou aqui perto.
para falar com vocês.
Para bater com a minha palavra no ouvido de vocês.
- Ah! Se é assim, vamos.
E pegaram nela.
- Para quê?
- Deite-se no chão, deite-se no chão.
Segurando-a pelo braço, a deitaram no chão.
Uns foram fazendo nos dedos do pé, outros, na mão,
no nariz, na orelha, na boca, e em todos os lados.
Foram com seus membros.
Mataram com seus membros.
A velha morreu.
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- Chega, chega, levantem-se, levantem-se, já está perto da morte.
Levantaram-se.
E ela ficou no chão.
( - Por que ela ficou trepada no pau?5
- Agora a história não pára de contar.
- Ela ficou quando ainda era gente?
- Sim, era gente.
- Os homens a encontraram quando ainda era gente?
- Encontraram quando ainda era gente.
Ela ficou para contar a eles o que tinha acontecido.)
Só depois que eles a deixaram no chão morta, os homens ficaram pensando, pensando. O mais velho começou:
- Vão todos para lá. Vão todos para lá.
Fiquem todos juntos, fiquem todos juntos.
Vocês venham, venham.
Todos têm que vir, também os nossos iparadza (do mesmo grupo).
Venham todos, venham todos.
Meus irmãos, venham vocês também, vocês também.
Os que não foram chamados ficaram do outro lado.
- Para que ele nos mandou ao lado?
- é ele que sabe. Depois nós vamos ver. Nós sabemos
para que é.
Deixe que ele marque alguma coisa.
- Como não, como não?
Prestem bem atenção o que vai ser.
Vocês têm que saber.
Acho que eles estavam pensando em outra coisa.
O homem falava para os outros:
- Sim, sim, eu os chamei, eu chamei vocês.
- Acho que você está desejando alguma coisa.
- Não é nada, não é nada.
é para cortar a carne, é para cortar a carne da tsi' rã
(velha) que estou querendo.
- Para que, que é?
- Vai ser assim, vai ser assim.
Vamos pôr os pedaços dentro da casa, vamos pôr dentro da casa.
- Como que vai ser então?
- Nós vamos amarrar os pedaços, nós vamos amarrar
os pedaços com embira.
é para isso, é para isso.
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- Não vai estragar?
- Por que vocês falam assim?
Nós devemos obedecer.
Se ele manda, temos que obedecer a ele.
Não é qualquer pessoa que está mandando.
Não falem mais assim.
- Vão amarrando, vão amarrando já.
- Se é assim, podem amarrar, podem amarrar, é assim
que eu quero.
- Vamos.
- Para aqueles que estão ao nosso lado, é para eles
que vamos pôr, que vamos pôr.
É assim mesmo, é assim mesmo.
Meus irmãos, vão buscar a embira, buscar a embira.
- Nós?
- Sim, você Uy're, você mesmo, vá entrando, vá entrando. Titomowe, você também. Vão entrando, vão entrando. É
lá na mata que há embira.
Sim, é na mata, é na mata que fica à beira da água, na
beira da água.
Tirem muitas, tirem muitas, e as tragam para cá.
Se achar a embira muito viscosa, tirem também.
E tirem depressa, tirem depressa, não fiquem com muito
lero-lero.
- Da embira muito viscosa como é que é a folha?
- O irmão já conhece, o irmão já conhece a embira
viscosa.
A folha dela é larga.
A embira dela é muito comprida, é mutio comprida.
Depois venham depressa, venham depressa.
E aí façam logo as cordas, enquanto a embira está
molhada.
Vão só virando e a corda fica bem feita.
Vocês vão tirar a embira que está na vargem do cervo.
Tirem o barbante na vargem do cervo.
Depois tragam a folha larga de lá mesmo.
Façam a cesta com folha, e façam quatro folhas para
ficar igual.
Os dois foram correndo em busca do barbante.
- Eu mandei enquanto ela está inteira.
Foram correndo todos.
Ou outros entraram na mata.
Outros correram por fora da mata.
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- Você, Tserepino, vá tirar o que está atrás da casa.
E os dois foram também em busca de embira.
Foram tirando, foram tirando.
Foram chupando, foram chupando.
Depois fizeram a corda.
E acabaram de fazer.
Levaram também os pauzinhos da árvore da embira.
Também aqueles que foram na mata vinham trazendo.
- Tragam os pauzinhos da árvore da embira para pôr
como travesseiro.
O pauzinho é muito fino, mas tragam em feixes grandes; vão rápidos, vão rápidos.
- Será que nós não vamos cortar depressa?
- Pronto.
Vamos.
- Vocês repartam uma banda, vocês a outra banda
da velha.
Cortem em pedaços maiores e menores para serem
crianças.
- Como vai fazer, como vai fazer?
- Vão cortando, cortando, cortando em pedaços para
cada um, e pondo, pondo em cada cama.
Para serem as mulheres, e para serem as crianças
também.
E acabou.
- Será que está dando para todas as casas?
- Não sei, não sei.
Vai faltar, vai faltar.
- Vai faltar nas casas?
- Vamos ver, vamos ver.
E olhou os que foram buscar barbante.
- Estão chegando, estão chegando.
E chegaram.
- Tome, tome, está aqui.
- Dê aqui, dê aqui.
o barbante começou a cheirar perfume.
- Já podem começar a amarrar.
Não apertem muito, deixem um pouco frouxo.
Se apertarem muito, vai se estragar, sem sair alguma
coisa. Vão amarrando, amarrando já com essas cordas.
- As outras são aquelas que estão ao nosso lado.
Essa corda é nossa, é nossa.
- Guardem bem, guardem bem.
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E acabaram de amarrar.
- Vamos.
Foram pondo, pondo, pondo. Pondo em cada cama deles.
- Vamos.
Foi um junto com eles para ver.
Depois foi saindo, atrás deles.
- Espere, espere, espere.
Para que é que vamos pôr?
A carne da tsi'rã, para que é que vamos pôr?
Não sei.
Para que é que vamos pôr?
Não sei.
Para que é que vamos pôr?
- Acho que vamos fazer alguma coisa.
As nossas mulheres já se perderam, já estão longe, não
voltaram mais.
Agora esse é para virar nossas mulheres novas.
Estamos fazendo para serem nossas mulheres novas.
Essas nossas mulheres novas vamos deixar aqui.
E depois nós vamos sair um pouco, para elas ficarem
sozinhas.
- Assim mesmo.
É assim que eu quero.
Não é porque não tinham nada que elas fugiram de casa,
não é porque não tinham nada.
Só que agora elas gritarão de saudade de alguma coisa.
Vamos, vamos.
Vão deixando, deixando como eu mandei.
E só assim que estou falando.
Começaram dos inícios das casas.
E se encontraram bem no meio das casas.
- Você já veio?
- Sim, já vim. Já acabou tudo.
- Vamos para o pátio.
Ajuntaram-se no pátio.
O encarregado falou:
- Sim, sim, eu fiz assim, eu fiz assim, vamos ver se vai
se transformar em alguma coisa. Mandei assim.
Acho que nós vamos alcançar, acho que nós vamos
alcançar.
Vocês vão nos obedecer, vocês vão nos obedecer?
Não sei , não sei.
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-

é para nós voltarmos outra vez, voltarmos outra vez

para caçar.
Estou querendo, assim estou querendo.
- Para quê? Vão ficar com as moscas?
Vão criar bicho.
Eu pensei que era para ficar perto de nós, para as moscas não passarem.
- Por que vocês estão falando assim?
Nós temos que sair.
Se nós vamos ficar perto delas, vocês vão ver como
que vai ser.
Se ficarmos perto, aquela coisa que nós fizemos não
sairá.
é assim mesmo.
- Por que vocês falam? Deixe, vamos sair.
- Se é assim, se é assim, leve-nos de volta, leve-nos
de volta.
- Sim, é assim para ficar livre.
Vamos.
- Agora, leve-nos para a outra estrada por onde ninguém passou.
Nós voltaremos o mais breve possível.
Os dois grupos se dividiram para a caçada e para dar
uma volta, para acabar com a carne velha.
- Voltando da caça comeremos a carne velha para
pôr a nova.
Daí passou a noite.
E sarram de manhã cedo.
Antes de sair, fecharam as casas.
E depois partiram para a caçada.
"Kai, kai, kai, kai,", iam gritando de volta.
Foram.
.
E pararam num lugar onde chegaram todos 1untos.
- Para que estamos levando de volta a carne?
Vamos acabar com toda a carne.
Vamos ficar aqui acabando com a carne.
Depois partiram para outro lugar.
. .
Daí mataram a caça: a anta e os outros an1ma1s.
Iam contando os ·dedos cada vez que paravam.
E chegaram quase no fim dos dedos.
Quando foi na hora eles voltaram atrás.
- Acho que está bom, acho que está bom.
- Sim, dá certo, dá certo.
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- Já experimentamos, já experimentamos.
Por isso que estou mandando agora de volta, para ver
aquela coisa, aquela coisa.
As nossas mulheres já chegaram.
As nossas mulheres já chegaram, elas choram por causa de nós.
Acho que elas vão nos saudar.
- Elas estão com saudade?
- Elas choram cada uma em sua casa por nós.
Eu acordei, enquanto estavam chorando.
Isso é verdade mesmo, é verdade mesmo.
Sim, é sério mesmo.
É xavante que eu vi.
Vamos, vamos, agora, agora.
Passou a noite.
E de manhã saíram do lugar voltando atrás para casa.
- Vão os dois espiões outra vez à minha frente.
Depois olhem de longe em cima do cerrado, para ver
se acham algum fumaça de fogo.
- Eu vou andando até aonde paramos na ida.
Vamos passar na frente desse lugar?
- Sim.
Fiquem para cá, para pôr o nosso cesto naquele lugar.
Espere, espere.
Ponham o cesto naquele lugar e depois vão correndo.
E fiquem na serra para ver a fumaça do fogo.
Os dois foram.
E chegaram à casa velha, aí puseram o cesto de carne.
Depois foram correndo.
E chegaram no lugar alto, daí olharam as fumaças.
- Hepre! - exclamaram os dois.
- As nossas mulheres chegaram.
As nossas mulheres chegaram.
Voltaram atrás.
- As fumaças estão em todas as casas?
- Sim, estão em todas as casas.
- Olhe, no início das casas há fumaça.
- Não é nada.
É fumaça que se espalha.
Aquela casa menor não tem fumaça.
- Acho que está acendendo ainda.
Elas não acendem todas juntas.
Outras põem fogo agora.
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- Não, é que está vazia.
- Há mulheres, elas estão em todas as casas.
- Lá, outra não tem fumaça.
- Tem, não é que não tem.
Olharam até outro início das casas, havia fumaça em
todas.
.
- A fumaça está em todas as casas.
São elas mesmas, são elas mesmas.
Já chegaram.
E voltaram atrás.
- Vamos, v.amos voltar.
E esperaram os outros no lugar onde tinham posto a
carne.
Aí pousaram.
E de manhã chegaram ao lugar onde tinham posto a
carne.
Os outros vinham chegando.
- Vamos parar aqui mesmo.
E foram chegando, chegando.
- Já chegou o mais velho?
- Ainda não. Já vem chegando.
E o velho perguntou:
- Sim, sim , vocês, vocês já viram, já viram?
- Já vimos, já vimos.
- Olharam de longe, olharam de longe?
- Sim, já olhamos, já olhamos.
Está em silêncio, está em silêncio mesmo?
- Não, não, não estão em silêncio, não estão em silêncio.
Já chegaram, já chegaram.
A fumaça está em todas as casas.
- Hepre! - exclamou o velho.
- A primeira vez que carregamos a carne, chegamos
sem as mulheres.
- São elas mesmo, são elas mesmo.
- Já temos as mulheres, já temos as mulheres!
A fumaça sai de todas as casas?
É só no meio que não tem.
Também mais para baixo.
- Tem gente, tem gente.
Onde está o .cesto de vocês?
- Al na casa velha.
- Então vamos.
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Daí vocês podem se pintar. Podem se pintar.
E se pintaram.
- Já estou contente, já estou contente.
E acabaram de se pintar.
O velho falou:
- Sim, sim, são elas mesmo, são elas mesmo. Fiquem
quietos, fiquem quietos.
Não falem nada para elas. Não falem nada para elas.
Vocês têm que deixá-las em paz, têm que deixá-las
em paz.
Ficamos tristes, ficamos tristes quando fugiram.
Acho que são elas mesmo.
Vocês devem respeitá-las, devem respeitá-las.
Não batam, não batam nelas.
E nem falem com voz alta com elas.
O velho os aconselhou a tratar bem as mulheres.
- Se as outras pedirem alguma coisa, dêem para elas
sem dizer uma palavra.
- Como vamos dar, sem dizer uma palavra?
Será que vai dar um cesto de carne para cada uma?
Não é assim que vão falar?
Há algumas casas que têm muitas camas.
- Vamos, vamos.
Agora estamos contentes, estamos contentes.
Quando chegaram, ajuntaram-se logo no pátio antes
do pôr do sol.
Vamos.
E foram indo.
WARADZU TORO:
. O ATAQUE XAVANTE
SEGUNDO A VERSÃO DO ESCRAVOS
Quando ele ficou danohuy'wa, assistente, o afilhado dele perguntava:
- Meu padrinho, conte-nos a sua história, quando eles
o pegaram.
- Meu afilhado, não me pergunte.
Foi se deitando em silêncio.
- Não, eu lhe pergunto porque gosto de escutá-lo contando a sua história.
( ... )
- E como sou sovina1 eles vieram me bater.

174

Enquanto eu estava na porta, deram-me uma surra.
Daí eu entrei dentro da casa.
Eles queriam me segurar.
Fui tirando, fui tirando as palhas da casa.
E eles estavam ainda.
Primeiro atirei nos que estavam no pátio.
E um caiu no chão.
E outro caiu também.
Fui matando em cada janela.
Flechei outro e caiu no chão.
Acertava bem, porque eles todos eram gordos e tinham
peito largo.
_
Foi naquele dia que matei todos, porque eles nao eram
magros, só tinham peito largo.
Por isso matava logo.
Fui matando-os.
E caíam no chão.
Estava matando ao redor da casa.
Eles não agüentavam as flechas, caíam logo quando
pegava no peito.
Outra vez os feria e caíam.
Outro caiu no chão.
Outra vez caiu no chão.
E eles se chamaram uns aos outros.
- Agora vocês venham mais para cima.
- Vamos indo já.
Quando escutei essas palavras, fui pondo as esteiras
por cima de mim.
.
.
.
E fui me cobrindo, fui me cobrindo, fui me cobrindo.
E entrei por baixo.
A beira dobrei para dentro.
As mulheres estavam deitadas também.
Então eles puseram fogo.
E eles queimaram a nossa casa.
Eles estavam ao redor da casa, esperando que eu
,
sa1sse.
Até que o fogo acabou com a casa toda.
Só quando eles procuraram, nos pegaram.
.
Quando nos pegaram, as nossas mulheres, que não quiseram vir, eles mataram todas.
Por medo, eu vim direto.
A essas que vieram comigo não lhes aconteceu nada.
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Enquanto eles se alimentavam (grifo nosso) com elas.
Quando a mulher é de outra tribo, não é bom.
Elas estavam vomitando, as duas.
Por isso que eles não queriam nos fazer mal.
Para eles chegarem conosco sem acontecer nada.
É assim.

VISITA DO ALTOª
Quando morávamos em nossa aldeia, desceram dois
mandados por Dapotowa: vieram descendo para escutar o
povo.
Ficaram a escutar. Escutaram o dia inteiro, ao entardecer e também à noite.
Começaram onde carregávamos buriti. Ficavam os dois
em cima da casa.
(- Como são as asas deles?9
- São asas de jaburu.)
Deitavam-se em cima da casa para escutar as conversas
boas. Para escutar se havia má conversa, deitaram-se em
cima da casa, começando de onde carregavam buriti.
- Aqui tem conversa boa.
Vão a outra casa: - Tem conversa boa .
Vão a outra: - A conversa é boa.
No início da aldeia: - Conversa boa.
Passam para o outro lado. Começam na primeira casa:
- Conversa boa.
Novamente: - Conversa boa.
Outra vez: - A conversa é boa.
Ainda outra vez: - Escuta-se bonito.
Outra vez: - A conversa é boa.
Outra vez na casa pequena: - Escuta-se má conversa.
Alguém conta uma coisa para o filho. Está com inveja. Os
outros comem porque têm mulher. Combinaram para matar
uma mulher com alguma coisa (feitiço), é só eles que são
ruins.
Na outra casa: - Conversa boa.
Na casa do meu vizinho: - Conversa boa.
Outra vez na minha casa. Deitam-se bem acima de mim,
onde eu dormia. Vão escutando a conversa e saf ram.
- Vamos descer aqui para ouvir a conversa dele?·
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- Vamos.
- As nossas asas ficam aqui. Ficam aqui enquanto vamos com ele.
Deixaram as asas. Desceram .
- Levante-se. Queremos conversar com você.
- Quem são vocês?
- Somos nós.
- Isso mesmo. De onde vieram?
- De lá, daquilo que está acima de você, do céu. É
de lá que viemos.
- Como? Há xavante lá?
- Sim, há xavante lá. Xavante de verdade vivem lá.
É lá que a gente vive.
- Quem mandou vocês para cá?
- Foi nosso chefe quem nos mandou. Nossa missão é
escutar as conversas. Não escutamos só a·gora. Há muito
tempo que estamos escutando. Escutamos em todos os lugares. Também nas outras tribos. Para nós não há cansaço.
Estamos sempre andando com os xavantes. Estamos aqui.
Escutamos as conversas boas.
- Como se chamam?
- Eu? Eu me chamo Tseretsita'oowari.
É assim?
Sim. É assim.
- E 3eu companheiro?
Ele?
Sim.
O nome dele é Probdzé. Assim é o nome dele.
Probdzé?
- Sim.
O que vieram fazer?
Viemos escutar as conversas.
E de onde começaram? De lá?
Sim. Foi de lá que começamos.
Uma casa tem conversa má. Todas estas casas têm
conversas boas. Estamos continuamente andando. Não temos
horas vagas. Estamos sempre andando. Sempre. Sempre.
Sempre.
- Deste modo?
- Sim, é assim que andamos.
Daí eu aprendi. Aprendi com isso. Compreendi. Estava
certo!
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Quando entrei aqui, sabia a palavra dele. A palavra do
Pai, do Dapotowa . Assim que eu vivia. Assim que estou
vivendo.
Aqui é o começo.
- Como foi que vocês desceram?
- Está lá fora aquilo com que descemos. Deixamos em
cima da casa.
- O quê? O que é?
- As nossas asas. É com nossas asas que vamos de
casa em casa. Assim que vai amanhecendo você pode escutar. É aquele barulho da madrugadinha.
Ele contava uma coisa.
(- Como que ele contava?
- Assim, que faz crãrr . .. )
- Aquele que corre de madrugada?
Aquele que corre de madrugada?
- Sim.
É o norõwedezayhoro (o barulho do morto)?
- De madrugadinha somos nós. Fomos nós que inventamos isso.
Quando estamos com pressa para escutar ao amanhecer, e para levantar nosso rosto para cima. É o nosso andar.
Para sumir bem rápido é muito fácil.
Aquele é nosso rumor. É nosso rumor. É isso que contam como se fosse norõwededzahoro.
Eles confundem com aquela coisa séria que pode
acontecer.
Agora, você vai conhecendo estas coisas.
Não, eles não sabem disso.
Assim os dois me contaram. Os dois. Probdzé e Tseretsitsa'oowari. Disseram-me os seus nomes.
- Agora vocês vão voltar?
- Sim, já vamos voltar. Já vamos lá para fora.
Vocês podiam deixar suas asas?
Não, não podemos. Como que haveremos de voar?
Então podem ir. Como é que vocês colocam as asas?
É assim que colocam as asas?
É assim que colocamos. Tem furo para pôr, tem furo,
tem rodela para segurar.
É assim.
- Vá prestando atenção às nossas palavras.
É assim.
- Você não vem conosco?
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- Eu vou olhar para vocês.
- Então vamos.
Eu saí atrás deles.
Os dois tiraram as asas de cima da casa. Quando saíram, fizeram o rumor. E saíram. Como foi bonito! E eu fui
lembrando.
Podem nos olhar.
É assim.
- Vamos. Temos que ir mais longe, já é quase meio-dia.
Eles puseram as asas. Começaram a voar. E foram
voando. Eu fiquei olhando. Brilhavam como se fosse o dia.
Voavam brilhando. Aquele acontecimento muito me alegrou.
- Quem são eles?
Aí eu acordei. Os meus olhos se abriram. Fui me lembrando. Fui me lembrando das palavras. Fui guardando as
palavras. Guardando as palavras. Adormeci com as palavras.
Parei de dormir. Parei de dormir.
Para sempre guardei os dois nomes: Probdzé e Tseretsitsa'oowari.
Foi assim que iniciaram a vir conversar comigo, foi
assim. Foi assim que começou a minha iniciação, ou os
sonhos desse tipo em nosso lugar.
Já terminou.
Os dois já saíram.

NOTAS

1. Jerônlmo xavante conta, pp. 15-26.
2. Pergunta dirigida a Jerônimo por um interlocutor xavante presente à
gravação.
3. Op. cit., pp. 85-100.
4. A palavra ''ho'orã", aqui traduzida como camaleão, significa, segundo
o Pequeno dicionário do Summer lnstitute of Llnguistics, um tipo de
lagarto, enquanto o dicionário da Missão Salesiana define ho'orã como
uma espécie de macaco.
5. Pergunta dirigida a Jerônimo por um interlocutor xavante presente à
gravação.
6. Op. cit., pp. 61-63.
7. Os xavantes se aproximaram dos Waradzu Toro, inicialmente, para
obter deles ferramentas, que utilizariam no trabalho agrícola.
8. Op. clt., pp. 216-219.
9. Pergunta dirigida a Jerônimo por um interlocutor xavante presente à
gravação.
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Ao dedicar-se à análise de um conjunto de narrativas fornecidas por um narrador xavante, que relata mitos de seu povo
e também suas vivências pessoais e seus sonhos, Sérgio
Luiz R. Medeiros, estudioso sul-mato-grossense, situou-se,
nesse seu trabalho de mestrado apresentado junto à área de
Teoria Literária e Literatura Comparada da USP, na linha
de estudos iniciada com V. Propp, na Rússia, e depois aprimorada por A. Dundes, nos Estados Unidos, ambos expoentes de uma corrente denominada etnossemiótica e cujo campo de interesse reside nas narrativas míticas e folclóricas,
colhidas em sua expressão oral.
Contudo, no presente caso, na medida em que ia desvendando os princípios de organização das narrativas indígenas,
Medeiros sentiu necessidade de expandir sua perspectiva
analítica, como forma de descrever em sua totalidade as regra, de composição adotadas por Jerônimo Tsawã, e foi
buscar inspiração nos estudos literários dedicados às grandes obras de imaginação, encaminhando a sua abordagem
para um levantamento das figuras de linguagem, como a
comparação, a condensação, a metáfora e a metamorfose.
t: nesse momento de seu estudo que as fronteiras, aliás sempre muito imprecisas ou ainda por estabelecer, entre uma e
outra prática discursiva (a oral e a escrita) são abolidas, em
prol de maior desenvoltura da análise e, conseqüentemente,
de uma melhor compreensão do objeto.
t: através desse percurso que desconsidera as distinções
estabelecidas entre as práticas discursivas e que busca o
apoio de outras disciplinas, como a psicanálise e a etnologia,
que o estudo do mito flui naturalmente para o estudo da
linguagem poética e da linguagem onírica, ambas utilizadas
por Jerônimo Tsawe ao lado do discurso cerimonial xavante,
que se caracteriza pela repetição de palavras e pela reprodução literal das falas das personagens. A etnoliteratura,
como se pode depreender, é o espaço, dentro dos estudos
literários, onde a etnologia e outras disciplinas (foi citada a
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psicanálise) são chamadas a colaborar no deciframento de
mensagens que, até o presente, foram consideradas marginais em relação ao sistema da literatura ocidental.
Por outro lado, as narrativas de Jerônimo não contêm
apenas mito e sonho, mas tratam também de eventos históricos. Descrevem, por exemplo, o conflito com outras tribos
(época das últimas glórias guerreiras) e, depois, o contato
com o homem branco e, finalmente, o confinamento às reservas indígenas.
No começo da sociedade xavante havia a experiência
mítica e, atualmente, com a anulação gradativa da memória
(confinamento dos xavantes a um espaço bem delimitado e
total impossibilidade de afirmação da identidade guerreira
da tribo), resta a experiência onírica, o sonho, no qual Jer~
nimo descobre seu "duplo mitológico" e através do qual
como que recupera a dignidade dos veneráveis antepassados descritos nos mitos e, numa dimensão menor, também
nas crônicas históricas.
Ao levantar os modelos comuns que presidiriam à org..
nização dos três tipos de relatos (o mítico, o onírico, o histd'rico), Medeiros consegue mostrar serem todos eles originários de uma mesma matriz ou concepção de narrar, como
também, paralelamente, trazer esclarecimentos a respeito
de como tais relatos se articulam entre si, compondo um
sistema onde o mito, a história e o sonho convivem harmoniosamente. De fato, se a força do mito e a força da história,
como afirmou Lévi-Strauss, impelem para direções opostat
(aquela perpetua a ordem social enquanto esta a desorganiza, introduzindo nela irregularidades e por fim o caos), a
força do sonho é uma tentativa, como se torna claro nas
narrativas de ·Jerônimo Tsawé, de neutralizar o ímpeto da
história em favor da retomada do mito. Para exconjurar o
pesadelo da história, Jerônimo mergulha num sonho mítico,
onde, no ilusóri9 resgate de uma civilização, o fim tenta
magicamente fundir-se ao começo. ~ sintomático o título que
lhe foi dado pela sociedade xavante, da qual é um dos membros mais antigos (tem quase 100 anos): o de wamarítede'wa,
" o dono dos sonhos".
Aurora Fornoni Bernardini
Professora de pós-graduação em
Teoria Literária e Literatura Comparada da USP
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da tribo), Jerónimo se orgulha por
deixar a onça no frio e na escuridão. Talvez o mesmo orgulho de
Prometeu ao roubar o fogo dos
deuses.
Quando os xavantes não conseguem caçar, se refugiam no
tempo mítico e, como Giotto, concretizam o sonho (o que, afinal, é
mais importante, sonhar ou realizar uma obra, perguntava o pintor?). Jerónimo, vaidoso, posa de
grande caçador de animais e pacificador do ''waradzu' ' branco,
que sempre ameaçou o civilizado
xavante elevou para atribo a mania do jeans edo grafite (as casas,
em alvenaria, estão cheias de nomes edesenhos de helicópteros).
Mas está certo de que, no final, todos irão para océu. Como em seus
relatos miticos, o xavante sempre
escapa da fogueira quando é punido, transformando-se em pássaro ou no próprio vento. P'ara ele, nada existe de natural na natureza.
Ela ésagrada como seus sonhos.
Folha de S.Pau/o, 4/07/1990
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